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1. Introductie: Gendergelijkheid op de Radboud Universiteit 

 

De Radboud Universiteit kent een trotse geschiedenis op het gebied van emancipatiegerichte 

activiteiten die hebben bijgedragen aan de gendergelijkheid en diversiteit binnen het academische 

instituut. De universiteit erkent dat er op verschillende niveaus aanzienlijke inspanningen zijn verricht, 

maar beseft ook dat er meer nodig en mogelijk is. Daarom bevat het gendergelijkheidsplan of GEP 

(Gender Equality Plan) een overzicht van bestaande en geplande interventies gericht op 

gendergelijkheid binnen de Radboud Universiteit voor 2021-2025. Het plan is afgestemd op de 

algemene strategie van de Radboud Universiteit, getiteld A Significant Impact, en het Diversity, Equity 

and Inclusion [DEI] Plan 2021-2025.1 Het is tot stand gekomen in samenwerking met de Chief Diversity 

Officer en de divisie Research & Impact en is mede gebaseerd op de input van verschillende 

stakeholders binnen de hele universiteit. Het GEP, dat wordt onderschreven door het college van 

bestuur, bestaat uit een levend document, dat middels een raadplegingsproces en periodieke 

voortgangsrapporten in 2022-2025 feedback ontvangt vanuit alle lagen en onderdelen van de Radboud 

Universiteit (met inbegrip van relevante stakeholders zoals aangeduid in hoofdstuk 4).  

 

1.1 Streven naar gendergelijkheid  
In lijn met haar strategie A Significant Impact, wil de Radboud Universiteit bijdragen aan een vrije en 

gezonde wereld met gelijke kansen voor iedereen om zo een rol van betekenis te spelen op zowel 

regionaal als internationaal niveau. De universiteit zet zich in voor de bevordering van diversiteit, 

rechtvaardigheid en inclusie en voor het vinden van manieren om de onrechtvaardige behandeling die 

gemarginaliseerde groepen ervaren - met inbegrip van mensen die op grond van hun sekse of gender 

worden gediscrimineerd - aan te pakken. Er zijn lovenswaardig veel inspanningen verricht om de 

vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universiteit te verbeteren, bijvoorbeeld het aantal 

vrouwen in hogere wetenschappelijke posities. Op dit moment is het percentage vrouwelijke (gewoon) 

hoogleraren 30,2% (LNVH Monitor vrouwelijke hoogleraren 2021). Volgens de huidige trend behoort 

de Radboud Universiteit op dit punt structureel tot de top drie universiteiten van Nederland. De 

Radboud Universiteit heeft het streefcijfer voor vrouwelijke hoogleraren voor 2025 op 36% gesteld en 

wil aan de hand van onder andere een reeks uiteenlopende interventies het aantal vrouwelijke 

hoogleraren verhogen. Daarnaast hebben bijvoorbeeld het Donders Institute for Brain, Cognition and 

Behaviour, de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en het Radboud Social 

and Cultural Research (RSCR) specifiek beleid en maatregelen ontwikkeld voor hun respectieve 

instituten.   

 

1.2 Gender, diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie  

Het gendergelijkheidsplan van de Radboud Universiteit geeft aan wat de huidige stand van zaken is en 

welke interventies zijn ingezet om gendergelijkheid te vergroten en te ondersteunen. 

 

Daarbij hanteert de universiteit de volgende definities van de begrippen gender, diversiteit, 

rechtvaardigheid en inclusie: 

GENDER verwijst doorgaans naar de maatschappelijk bepaalde kenmerken, kansen en relaties 

die worden geassocieerd met het man-zijn of het vrouw-zijn. Dit systeem functioneert in een 

 
1 In beginsel goedgekeurd door het college van bestuur en in afwachting van definitieve goedkeuring in 2022. 

https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/missie/strategie/
https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/diversity-equity-and-inclusion/doelen-diversity-equity-and-inclusion-office/
https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/diversity-equity-and-inclusion/doelen-diversity-equity-and-inclusion-office/
https://www.lnvh.nl/monitor2021/index.html
https://www.ru.nl/donders/about-us/diversity-sustainable-science/sustainable-science/
https://www.ru.nl/donders/about-us/diversity-sustainable-science/sustainable-science/
https://www.ru.nl/fnwi/faculteit/profiel/gender-diversiteitsbeleid/
https://www.ru.nl/fnwi/faculteit/profiel/gender-diversiteitsbeleid/
https://www.ru.nl/fnwi/faculteit/profiel/gender-diversiteitsbeleid/
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sociale context om mensen in te delen, soms op discriminerende wijze, en vaak op basis van 

het geslacht dat aan hen is toegekend. In veel contexten gaat het hierbij om een binaire 

indeling, hetzij 'man' of 'vrouw'. In andere contexten omvat dit een breder spectrum.  

DIVERSITEIT is het scala aan kenmerken die samen onze identiteit bepalen en omvat aspecten 

als nationaliteit, religie, taal, sekse en genderidentiteit, (eventuele) functiebeperking, afkomst, 

etniciteit en vele andere identifiers. Het gaat hierbij om diversiteit van personen en diversiteit 

van kennis. 

EQUITY (RECHTVAARDIGHEID) verwijst naar rechtvaardige resultaten voor iedereen op basis 

van de differentiële toewijzing van middelen, rechten/privileges en accommodaties om zo 

tegemoet te komen aan de complexe en uiteenlopende behoeften van individuen of groepen. 

Het begrip onderscheidt zich van gelijkheid in dat het ongelijke uitgangsposities erkent en 

verschillen waardeert; bij gelijkheid gaat het alleen om gelijke kansen.  

INCLUSIE houdt in dat iedereen wordt betrokken en wordt geëmpowerd als gewaardeerde 

autonome deelnemers met een stem in het besluitvormingsproces. 

 

Gender is vaak gerelateerd aan ander sociale categorieën, zoals etniciteit, functiebeperking, leeftijd, 

seksuele oriëntatie en sociale klasse (Crenshaw, 1990). Een intersectionele benadering erkent deze 

verbanden en de diversiteit binnen het begrip gender, bijvoorbeeld non-binair, cisgender en 

transgender. Een dergelijke intersectionele benadering is bepalend voor de wijze waarop 

gendergelijkheid wordt ingevuld, beïnvloed en gestimuleerd. Daarom streeft de Radboud Universiteit 

naar een genderbenadering die intersectionaliteit erkent.  

 

Het uiteindelijke DEI-doel van de universiteit is het gezamenlijk bevorderen van een veilige, inclusieve 

en rechtvaardige campussamenleving waar diversiteit en de waarden van rechtvaardigheid en inclusie 

door iedereen wordt omarmd en belichaamd, en positieve verandering wordt ondersteund, in lijn met 

de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's)2. De missie van de universiteit is het leiden, faciliteren, 

mentoren, stimuleren en ondersteunen van alle niveaus van de organisatie bij het bereiken en borgen 

van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie in de organisatiecultuur van de Radboud Universiteit door 

middel van samenwerking en inzichtelijke programma's. 

 

De universiteit zal door middel van een gecoördineerde inspanning zorgen voor een betere en veiligere 

werkomgeving, een eerlijke en samenhangende procedure volgen voor het aantrekken en behouden 

van talent, en de kwaliteit van onderzoek en onderwijs verbeteren door diversiteit op te nemen in de 

curricula, om zo structurele verandering te bewerkstelligen. 

 

Met het gendergelijkheidsplan (GEP) ondersteunt het college van bestuur van de Radboud Universiteit 

de ambitie van de Europese Commissie om gendergelijkheid te bereiken in alle academische instituten 

in Europa. De GEP is ontwikkeld in overeenstemming met EU-doelstellingen voor gendergelijkheid in 

onderzoek, EU-wetgeving inzake gendergelijkheid, en de EU Gender Equality Strategy 2021-2025, 

 
2 Deze duurzame ontwikkelingsdoelen zijn: SDG 5 (gendergelijkheid) en 10 (ongelijkheid verminderen). Het bevorderen van gendergelijkheid 

heeft daarnaast ook een positieve invloed op de SDG voor Duurzaamheid; het verbetert sociale duurzaamheid en bevordert duurzame 

werkgelegenheid (SDG 8). Indirect draagt het ook bij aan de gezondheid en het welzijn van alle mensen (SDG 3), de kwaliteit van onderwijs 

(SDG 4), de totstandkoming van duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), en het bevorderen van vrede, rechtvaardigheid en sterke 

en inclusieve publieke diensten op alle niveaus (SDG 16). https://sdgs.un.org/goals  

https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/diversity-equity-and-inclusion/doelen-diversity-equity-and-inclusion-office/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/democracy-and-rights/gender-equality-research-and-innovation_nl
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/democracy-and-rights/gender-equality-research-and-innovation_nl
https://eige.europa.eu/sites/default/files/ep_council_eu_directive_2006-54-ec.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/ep_council_eu_directive_2006-54-ec.pdf
https://sdgs.un.org/goals
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alsook het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie en de Handreiking voor het opstellen 

van een gendergelijkheidsplan. 

 

Op basis van EU-aanbevelingen heeft de Radboud Universiteit bestaande en toekomstige interventies 

geïdentificeerd op vijf gebieden:  

Gebied 1: Organisatiecultuur en werk-privébalans  

Gebied 2: Sociale veiligheid 

Gebied 3: Leiderschap en management  

Gebied 4: Werving, selectie en loopbaanontwikkeling 

Gebied 5: Genderdimensie in onderzoek en onderwijs  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/01/nieuw-nationaal-actieplan-voor-diversiteit-en-inclusie
https://www.dihoo.nl/documenten/adviezen/2021/06/15/handreiking-voor-het-opstellen-van-een-gendergelijkheidsplan
https://www.dihoo.nl/documenten/adviezen/2021/06/15/handreiking-voor-het-opstellen-van-een-gendergelijkheidsplan
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2. Huidige situatie 

 

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van cijfers met betrekking tot gendergelijkheid binnen de Radboud 

Universiteit, waaronder cijfers over de gendersamenstelling van het (wetenschappelijk) personeel, het 

werkklimaat en beloning. Sinds 2017 laat de universiteit intern onderzoek doen naar mogelijke 

genderverschillen in beloning. Aan de hand van het gendergelijkheidsplan kan de universiteit continue 

monitorings- en voortgangsevaluaties uitvoeren en ook gegevens over het werkklimaat verzamelen en 

monitoren.  

 

2.1 Vrouwen in wetenschappelijke en ondersteunende functies  
In 2020 telde de Radboud Universiteit meer dan 24.000 studenten en 5603 medewerkers (fte's), van 

wie 56% (3152 fte's) tot het wetenschappelijk personeel behoorde en 44% (2448 fte's) tot het 

ondersteunend personeel. In december 2020 bedroegen de percentages vrouwelijke promovendi en 

universitair docenten respectievelijk 49,4% en 46,1%. Het percentage vrouwelijke universitair 

hoofddocenten bedroeg 28,7% en het percentage vrouwelijke hoogleraren lag voor het eerst boven 

de 30%, te weten 30,2% (LNVH Monitor vrouwelijke hoogleraren 2021). Aangezien de Radboud 

Universiteit erkent dat verdergaande verbetering nodig is, heeft de universiteit voor 2025 het 

streefcijfer voor vrouwelijke hoogleraren op 36% gesteld (met inbegrip van Radboudumc). Wat betreft 

het aandeel vrouwelijke hoogleraren behoort de Radboud Universiteit al lange tijd tot de top vier van 

Nederlandse universiteiten, en het aantal vrouwelijke hoogleraren neemt nog steeds toe. 

 

2.2 Werkklimaat 
De academische cultuur (het werkklimaat) is een belangrijk onderdeel van zowel interne als externe 

evaluaties op de Radboud Universiteit. 

 

2.2.1 Interne evaluaties 

De personeelsenquête van de Radboud Universiteit bevat onder andere vragen over werk-privébalans, 

arbeidsomstandigheden, gevoelens van eenzaamheid, welbevinden, sociale ondersteuning en sociale 

veiligheid in de werkomgeving. Uit de enquête van 2018 bleek dat het personeel van de Radboud 

Universiteit over het algemeen heel tevreden was over hun werkomgeving, met een gemiddelde score 

van 7,6 (op een schaal van 10). Ook bleek dat het wetenschappelijk personeel een hoge werkdruk 

ervaarde. De universiteit heeft daarop een actieplan geïmplementeerd om de werkdruk te 

verminderen.  

 

Wat opmerkelijk was is dat 14,5% van de respondenten aangaf onwenselijk gedrag te hebben ervaren. 

Het college van bestuur heeft toen een follow-upanalyse gemaakt, waaruit bleek dat vrouwen 

aanzienlijk vaker te maken hadden met onwenselijk gedrag in de vorm van roddelen, pesten, seksuele 

intimidatie en uitsluiting dan mannen. Om deze problemen universiteitsbreed aan te pakken, 

introduceerde het college van bestuur uiteenlopende interventies (zie hoofdstuk 3, Gebied 2, 

bestaande acties). Tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 heeft de universiteit extra 

personeelsenquêtes uitgezet om het welbevinden van haar medewerkers te meten. In het voorjaar 

van 2022 zal de reguliere personeelsenquête weer plaatsvinden. Sinds 2015 doet de Faculteit der 

https://jaarverslag.ru.nl/
https://www.lnvh.nl/monitor2021/index.html
https://www.ru.nl/genderanddiversity/onderwijs/gender-diversity-studies/
https://www.ru.nl/genderanddiversity/onderwijs/gender-diversity-studies/
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Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica onderzoek naar de academische cultuur, sociale 

veiligheid en intimidatie onder haar studenten en personeel. Het onderzoek wordt sinds de start eens 

per twee jaar gehouden en wordt opgevolgd met gerichte maatregelen wanneer de uitkomsten 

hierom vragen.  

2.2.2 Externe evaluaties (visitaties) 

De onderzoeksinstituten van de Radboud Universiteit moeten om de zes jaar allemaal een externe 

evaluatie uitvoeren. Volgens het Strategy Evaluation Protocol 2021-2027 wordt de academische 

cultuur geëvalueerd op basis van de mate van openheid, (sociale) veiligheid, inclusiviteit van de 

onderzoeksomgeving en het beleid van de onderzoekseenheid inzake onderzoeksintegriteit. 

Daarnaast wordt gekeken of diversiteit meer aandacht behoeft en naar de maatregelen en 

toekomstplannen van de onderzoekseenheid. De evaluatierapporten van de visitatiecommissies 

worden gepubliceerd.  

 

2.3 Beloning 
De Radboud Universiteit heeft een intern onderzoek ingesteld naar de mogelijke verschillen in 

beloning tussen mannelijke en vrouwelijke universitair docenten, universitair hoofddocenten en 

hoogleraren in 2017-2018. De uitkomsten toonden aan dat vrouwelijke hoogleraren en universitair 

hoofddocenten minder verdienden dan hun mannelijke collega's. Vrouwen in de functie van 

universitair docent verdienden daarentegen iets meer dan hun mannelijke collega's. Het college van 

bestuur heeft verklaard dat beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in beginsel niet 

acceptabel zijn. Daarom heeft het met de decanen van de faculteiten afgesproken dat ze de cijfers 

nader gaan analyseren en op basis daarvan passende maatregelen zullen nemen. Ook benadrukte het 

college van bestuur dat bij alle beslissingen omtrent beloning (instap en bevordering) de richtlijnen 

inzake de criteria voor beloning nauwgezet moeten worden opgevolgd en overleg moet plaatsvinden 

met HR-adviseurs. Beslissingen over beloning en bevordering moeten transparant en eerlijk zijn.  

 

De bestaande en geplande acties die moeten bijdragen aan het vergroten van gendergelijkheid op 

verschillende gebieden worden per interventiegebied in het volgende hoofdstuk beschreven.  

  

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215067
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215067
file:///C:/Users/U514169/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y96I8XX2/European%20research%20project%20EGERA:%20Effective%20Gender%20Equality%20in%20Research%20and%20the%20Academia
https://www.ru.nl/onderzoek/over/onderzoeksvisitaties/
https://www.voxweb.nl/nieuws/man-verdient-ook-op-nijmeegse-campus-meer
https://www.radboudnet.nl/personeel/informatie-voor/leidinggevenden/begeleiden-tijdens-werk/beloning/
https://www.radboudnet.nl/personeel/informatie-voor/leidinggevenden/begeleiden-tijdens-werk/beloning/
https://www.radboudnet.nl/personeel/informatie-voor/leidinggevenden/begeleiden-tijdens-werk/beloning/
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3. Bestaande en geplande acties ter bevordering van 

gendergelijkheid 
 

Het GEP richt zich op vijf gebieden waar interventies nodig zijn, alsmede op de gebieden die prioriteit 

moeten krijgen volgens de GEAR-tool van de EU en de Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger 

Onderwijs en Onderzoek (DIHOO). Op die manier wil de Radboud Universiteit gendergelijkheid in de 

organisatiestructuur en -cultuur, de personeelssamenstelling en in kennisverwerving en -verspreiding 

bevorderen. Elk gebied omvat een samenvatting van reeds bestaande acties en geeft aan welke 

toekomstige interventies gepland staan voor 2022-2025. De geplande interventies omvatten duidelijke 

indicatoren voor coherente monitoring, wijzigingen en updates, indien nodig, in overleg met een 

bredere groep stakeholders. Over de voortgang van de implementatie van het GEP wordt jaarlijks een 

rapport gepubliceerd. 

 

Gebied 1: Organisatiecultuur en werk-privébalans  

Gebied 2: Sociale veiligheid 

Gebied 3: Leiderschap en management  

Gebied 4: Werving, selectie en loopbaanontwikkeling 

Gebied 5: Genderdimensie in onderzoek en onderwijs  

 

3.1 Gebied 1: Organisatiecultuur en werk-privébalans  
 

3.1.1 Bestaande acties 

De Radboud Universiteit beschikt over regelingen op het gebied van werk-privébalansmet daarin 

voorzieningen voor: flexibel werken en zorgverlof, betaald zwangerschapsverlof en deels betaald 

ouderschapsverlof, fondsen voor vervanging en vergoeding in tijden van verlof, kinderopvang op de 

campus en voedkamers/kolfkamers in elk gebouw op de campus. Als een promovendus of post-doc 

door uitzonderlijke omstandigheden, zoals zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof, 

vertraging oploopt, mag dit indien dit bekend is geen nadelige gevolgen hebben voor beslissingen 

inzake het vervolgtraject. Bij de beoordeling of de betreffende persoon in aanmerking komt voor 

prijzen en subsidies, bijvoorbeeld het Mohrmann-programma, wordt rekening gehouden met de duur 

van deze uitzonderlijke omstandigheden. 

 

Voor medewerkers uit het buitenland biedt Global Staff Services een Global Lounge & Global Staff 

Information Desk, die fungeert als ontmoetingsplek en als eerste aanspreekpunt. Hier kunnen de 

medewerkers terecht voor vragen over werken bij de Radboud Universiteit en over wonen in 

Nederland. Daarnaast begeleidt het Dual Career Support Office hen bij het regelen van de verhuizing, 

huisvesting, kinderopvang en scholen, een baan voor de partner enz. 

 

In 2021 voerde HR een campagne gericht op het verlagen van de werkdruk en het bevorderen van het 

welbevinden. Daarnaast is er een Vitality Week gehouden en werden verschillende workshops 

georganiseerd. Hierbij ging het om gerichte interventies voor medewerkers, te weten deelname aan 

teamsportactiviteiten en een 'deel je verhaal'-serie. Op die manier werden studenten en medewerkers 

gestimuleerd om tijdens de coronapandemie contact met elkaar te zoeken om eenzaamheid en 

http://www.dihoo.nl/
https://www.ru.nl/english/working-at/working-at-radboud-university/employment-conditions/
https://www.ru.nl/english/working-at/working-at-radboud-university/personal/global-lounge/
https://www.ru.nl/english/working-at/working-at-radboud-university/personal/global-lounge/
https://www.ru.nl/english/working-at/working-at-radboud-university/personal/dual-family/
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depressie tegen te gaan en het gevoel van verbinding te bevorderen. Het college van bestuur 

publiceerde memo's over het belang van zelfzorg en het nemen van voldoende tijd om 

werkgerelateerde stress te verlichten. Het belangrijkste doel hiervan was om mensen aan te moedigen 

hun mentale gezondheid voorop te stellen en te laten inzien dat Covid-19 op iedereen een andere 

impact heeft.  

 

Verschillende afdelingen en faculteiten besteden aandacht aan genderinclusieve communicatie, 

bijvoorbeeld bij inschrijvingsformulieren waarop mensen hun gender moeten aangeven of in 

vacatureteksten. Zo heeft de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica de opties 

voor genderregistratie uitgebreid met extra categorieën, waaronder non-binaire opties en de 

mogelijkheid om op dit punt niets in te vullen. De Diversity Committee van het Donders Institute heeft 

een inclusie-enquête gehouden met inclusieve genderdomeinen. Bovendien hebben onderzoekers aan 

de Radboud Universiteit die werken aan verschillende nieuwe H2020- en andere Europese projecten 

in 2021 bijgedragen aan onderzoek naar gender en werk-privébalans. Daarbij hebben ze geselecteerde 

instituten van de Radboud Universiteit als casestudy gebruikt3.  

 

Promovendi kunnen ook een cursus over diversiteit en inclusie volgen. Deze heeft als doel jonge 

wetenschappers meer bewust te maken van de verschillende achtergronden en ervaringen en best 

practices met elkaar uit te wisselen.  

 

3.1.2 Toekomstige interventies en acties 

Het voornaamste doel van geplande acties op het eerste gebied is de verdere verbetering van de 

organisatiecultuur en de werk-privébalans. De acties zijn gericht op het vergroten van het bewustzijn 

over genderrechtvaardigheid en het bevorderen van een inclusieve en gezonde werkomgeving waar 

aandacht en respect is voor het welbevinden van zowel medewerkers als studenten en waar actief 

wordt gewerkt aan de werk-privébalans.  

De geplande interventies omvatten: 1) Verzamelen en monitoren van gegevens over gender en de 

werkcultuur binnen de organisatie, 2) Vergroten van kennis en bewustzijn over gender, diversiteit en 

een positieve werkcultuur, 3) Wijzigen van HR-documenten met een gendergebaseerde benadering 

ten aanzien van werk-privébalans, en 4) Ontwikkelen van extra initiatieven op het gebied van werk-

privébalans op de werkplek. Al deze acties samen zullen bijdragen aan een toegankelijke, inclusieve, 

veilige, duurzame en levendige campus. 

 

1) Verzamelen en monitoren van gegevens over gender en de werkcultuur binnen de organisatie.  

De Radboud Universiteit blijft doorgaan met het verzamelen van gegevens over gender om de huidige 

situatie te beoordelen en de jaarlijkse voortgang te monitoren:  

• De (gender)samenstelling van de personeelspopulatie (ondersteunend personeel en 
wetenschappelijk personeel) 

• De (gender)samenstelling van de studentenpopulatie 

• Beloning (loonkloof, zowel kwantitatief als kwalitatief) [2021-2023] 

 
3 Onderzoeksprojecten GEARING-roles en G-versity en een interdisciplinair onderzoeksconsortium dat onderzoek doet naar werk-

privébalans, waaronder een project over gezinsplanning en de effecten van Covid-19 en gender aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, 

Wiskunde en Informatica en de Faculteit der Managementwetenschappen.  

https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/columns-college-bestuur/
https://www.ru.nl/publish/pages/825136/gender_sensitive_advertisement_texts_edited2021.pdf
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• De samenstelling van manuscriptcommissies4.  
 

2) Vergroten van kennis en bewustzijn over gender, diversiteit en een positieve werkcultuur 

a. Een serie workshops en begeleide trainingen: offline en online trainingsmodules over het 
bevorderen van gendergelijkheid, over genderinclusief taalgebruik en gedrag, over werk-
privébalans en over het tegengaan van genderstereotypering, voor:  

• HR-vacaturemanagers, om hun kennis te vergroten en hen in staat te stellen inclusieve 
wervingsprocedures te hanteren [2 workshops in 2022]; 

• (HR-)beleidsadviseurs voor gendergelijkheid, om hun kennis te vergroten en hen in staat te 
stellen deze kennis te verwerken in relevante beleidsdocumenten [4 workshops in 2022]. 

b. Alle personeelsleden (onderzoek/onderwijs/ondersteunend) over gendergelijkheid, inclusieve 
werkomgevingen (met inbegrip van werk-privébalans). 

c. Ondertekenen van en afstemming op Charters op het gebied van gendergelijkheid en diversiteit, 
zodat we op één lijn liggen met internationale en nationale standaarden, waaronder: Charter 
Diversiteit van de SER [ondertekend in november 2021] 

d. Best practices delen met personeel en studenten, de gemeenschap en wereldwijde partners 
zodat er een platform is waar mensen hun stem kunnen laten horen, door: 

• personeel en studenten te faciliteren bij het opzetten van netwerken (bijv. personeel en/of 
studenten met een internationale achtergrond, handicap of mentale gezondheidsproblemen) 
om zo veilige omgevingen te creëren voor het delen van verhalen en ervaringen (bijv. bij 
veldwerk of op het gebied van seksueel geweld) [2021-2023];    

• op het intranet van de Radboud Universiteit de websites met best practices te updaten, waar 
interne, nationale en internationale best practices over het bevorderen van gendergelijkheid 
kunnen worden gedeeld en toegepast door stakeholders binnen de universiteit [2022-2023]; 

• tools en middelen voor het creëren van meer bewustzijn aan te bieden, via de netwerken 
waaraan de Radboud Universiteit deelneemt (bijv. toegang tot netwerkleden, webinars, 
colleges en kennis van andere organisaties via Charter Diversiteit) [doorlopend]; 

e. Evenementen organiseren op (inter)nationale vrouwendag, Coming Out Day, Week tegen 
Racisme enz. Onder andere: ondersteunen van het jaarlijkse congres van het Radboud Netwerk 
Vrouwelijke Hoogleraren (met gerichte financiële middelen en personele ondersteuning) 
[jaarlijks].  

f. Met afdelingshoofden, decanen en netwerkleden samenwerken aan gendergerelateerde 
kwesties en hen ondersteunen bij hun inspanningen en interventies voor het bevorderen van 
genderrechtvaardigheid, waarbij de afdelingen zelf aangeven wat hun specifieke vragen en 
behoeften zijn [doorlopend]. 

g. Prijzen/toekenningen/onderscheidingen in het leven roepen voor gendergerelateerde 
initiatieven van (teams van) personeelsleden [2022-2023].  

h. Het gebruik van inclusieve taal in interne en externe communicatie en rapporten van de 
universiteit bevorderen aan de hand van workshops en richtlijnen voor 
communicatieprofessionals [2022-2023].  

i. De zichtbaarheid van vrouwelijke wetenschappers vergroten, bijvoorbeeld via een 'wall of fame' 
met winnaars van prijzen van het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren [2022-2023].  

 

 
4 Vanaf 1 september 2021 is er een nieuw promotiereglement van kracht. Eén verschil met het vorige reglement is dat de 

manuscriptcommissie divers moet zijn https://www.ru.nl/phd/rights/obtaining-your-phd-radboud-university/: 'The Manuscript Committee 

has a balanced and, if possible, diverse composition.' 

 

https://www.ser.nl/nl/thema/diversiteitinbedrijf/charter-diversiteit
https://www.ser.nl/nl/thema/diversiteitinbedrijf/charter-diversiteit
https://www.ru.nl/phd/rights/obtaining-your-phd-radboud-university/
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3) Wijzigen van HR-documenten met een gendergebaseerde benadering ten aanzien van werk-

privébalans 

a. Aanbevelingen doen voor aangepaste criteria voor toekenningen, subsidies en prijzen van de 
Radboud Universiteit voor onderzoeks-, onderwijs- en ondersteunend personeel, waarbij 
rekening wordt gehouden met perioden van verlof of perioden waarin ander werk dan 
wetenschappelijk werk wordt verricht (politiek, particuliere organisatie, vrijwilligerswerk enz.) en 
met inbegrip van alle gendercategorieën (bijv. toekenning Christine Mohrmann Stipendium niet 
alleen aan vrouwen maar ook aan transgenders). [2023] 

b. Continue ondersteuning voor jonge wetenschappelijke onderzoekers (vrouwen/mannen) bij het 
combineren van werk en zorg aan de hand van subsidies voor fellowships/promotie [2023]. 

c. Beleidsevaluatietools ontwikkelen die fungeren als richtsnoer voor beleid; elke 
beleidsmedewerker moet in staat zijn om bij het formuleren van beleid rekening te houden met 
gendergerelateerde kwesties [2022].  

d. Aanbevelingen doen voor het aanpassen van bestaande beleidsdocumenten over werk-
privéregelingen, om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met passende 
gendergerelateerde richtsnoeren, taal en terminologie [2023].  

e. Inclusieve faciliteiten ondersteunen op basis van overleg over de obstakels voor rechtvaardigheid 
en inclusie, bijvoorbeeld genderneutrale wc's en symbolen [2022]. 

 

4) Ontwikkelen van initiatieven op het gebied van werk-privébalans op de werkplek. 

a. Regelmatig campagnes voeren om bestaande voorzieningen, beleidslijnen en processen voor 
werk-privébalans onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld via social media, nieuwsbrieven 
enz. [juli/augustus 2021-2022] 

b. Nieuwe welzijnsprogramma's ontwikkelen die gericht zijn op het bevorderen van de mentale 
veerkracht van het personeel en het bieden van verlichting. [juli/augustus 2021-2022] 

c. Positieve zichtbaarheid geven aan personeelsleden en hun werk-privébalans en stereotypering 
tegengaan, bijvoorbeeld mannen die ouderschapsverlof/WIEG opnemen. [juli/augustus 2021-
2022] 
 

3.2 Gebied 2: Sociale veiligheid 
 

3.2.1 Bestaande acties  

Behalve dat de Radboud Universiteit een aantrekkelijke werkgever wil zijn op basis van allerlei 
organisatorische regelingen, streeft zij ook naar een veilige omgeving voor alle mensen op de campus. 
De Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen Radboud Universiteit bestaat sinds begin 2020 en 
samen met andere Nederlandse universiteiten heeft de Radboud Universiteit het Statement Sociale 
Veiligheid gepubliceerd, waarin wordt verklaard dat de universiteit elke vorm van ongewenst gedrag, 
zoals seksuele of andere vormen van intimidatie, agressie, pesten of discriminatie onaanvaardbaar 
acht. Deze boodschap wordt op alle bestuurlijke niveaus uitgedragen, van het college van bestuur tot 
de werkvloer van onderwijs en onderzoek. Daarnaast heeft de positie van vertrouwenspersonen meer 
gewicht gekregen door de vorming van één team vertrouwenspersonen. In dit kader is het aantal 
vertrouwenspersonen in 2021 verhoogd van twee naar tien.  
 
De rechten en procedures zijn bijgewerkt en de resultaten worden jaarlijks met studenten- en 
personeelsvertegenwoordigers besproken in een vertrouwelijk overleg. In verband met het stijgende 
aantal klachten van promovendi, houden twee vertrouwenspersonen zich uitsluitend bezig met deze 
groep. Om het bestaan van vertrouwenspersonen onder de aandacht te brengen, zijn in de 
toiletruimtes van het Huygensgebouw (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) 
posters opgehangen met links naar meer informatie over vertrouwenspersonen. De universiteit is ook 
een traject gestart voor het stimuleren van culturele verandering, dat zal bijdragen aan de 

https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/radboudprijzen/
https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/radboudprijzen/
https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/integriteitsbeleid/regeling-ongewenste-omgangsvormen/@1015774/klachtenregeling-ongewenste-omgangsvormen/
https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/integriteitsbeleid/sociale-veiligheid/
https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/integriteitsbeleid/sociale-veiligheid/
https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/integriteitsbeleid/vertrouwenspersonen/
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totstandkoming van een nieuwe gedragscode voor de hele universiteit (in ontwikkeling). In het kader 
hiervan zullen trainingsmodules worden geïntroduceerd en evenementen worden georganiseerd. De 
universiteit heeft een nieuwe Ombudsfunctie geïnstalleerd, die verantwoordelijk is voor het signaleren 
van ongewenste praktijken (bijvoorbeeld op het gebied van sociale veiligheid), het geven van advies, 
het onderhouden van contacten met alle stakeholders en het verrichten van onderzoek. Indien 
gewenst, kan deze ook als gespreksleider fungeren [2022].   
 

 

3.2.1 Toekomstige interventies en acties 

De Radboud Universiteit streeft naar een veilige, inclusieve en gezonde werkomgeving waar iedereen 

zich goed kan ontplooien. De voornaamste doelen van de geplande acties op dit tweede gebied zijn 

daarom continue verbetering van sociale veiligheid en het tegengaan van intimidatie, discriminatie en 

gendergerelateerd geweld.  

 

Met de onderstaande gerichte acties wil de universiteit een aantrekkelijke en fysiek, psychologisch en 

sociaal veilige, levendige campus realiseren: 1) Faciliteren van veilige en inclusieve omgevingen op de 

campus,5 2) Aanbevelingen doen voor nieuw beleid inzake discriminatie, sociale veiligheid en 

gendergerelateerd geweld, 3) Hanteren van een efficiënte klachtenprocedure en ondersteunen van 

vertrouwenspersonen, en 4) Vergroten van bewustzijn door middel van training over sociale en 

psychologische veiligheid en gendergerelateerde discriminatie en geweldsincidenten. 

 

1) Faciliteren van veilige en inclusieve omgevingen op de campus. 

a. Workshop organiseren over [LHBTIQ+, gendergerelateerde machtsimbalans en moedige 
gesprekken], waarin deelnemers samenwerken aan het creëren van een campus waar iedereen 
zich thuis voelt en openlijk aan kan deelnemen, met als doel het welbevinden, de sociale veiligheid 
en het gevoel erbij te horen van zowel personeel als studenten te bevorderen [workshopserie - 
vier sessies per jaar 2021-2025]. 

b. Input geven voor faciliteiten, bijvoorbeeld over symbolen voor genderneutrale toiletten, 
inclusieve namen voor straten en gebouwen, ethisch verantwoorde inkoop van goederen, en 
posters [doorlopend]. 

 

2) Aanbevelingen doen voor nieuw beleid inzake discriminatie, sociale veiligheid en gendergerelateerd 

geweld. 

a. Beleid ontwikkelen voor de aanpak van marginalisatie en discriminatie: LHBTIQ+, inclusieve 
toiletten, discriminatie, intimidatie, sociale veiligheid en seksueel geweld [december 2022-2023]. 

b. Wijzigingen voor de Gedragscode aandragen, vanuit een genderperspectief [december 2022].  
c. Formulieren voor verschillende doeleinden wijzigen met het oog op een efficiënter 

toegankelijkheids- en accommodatiesproces (bijv. navigatie voor visueel en auditief beperkte 
personen, formulieren voor transitieproces voor transgenders) [december 2022].  

d. Tools creëren zoals Rules of Engagement, How to be an Ally en Privilege Check [2021]. 
 

 
5 Het begrip veilige omgeving verwijst naar het creëren van een veilige situatie waar ruimte en respect is voor verschillende 

meningen, waardoor mensen lastige kwesties niet uit de weg gaan maar openlijk durven te bespreken, in de wetenschap dat 

er met aandacht naar hen wordt geluisterd en dat hun mening wordt gerespecteerd. Het kan ook verwijzen naar veilige 

omgevingen die worden geboden door deelname aan belangengroepen. 

https://jaarverslag.ru.nl/jaarverslag/inspiratie-en-uitdaging-voor-medewerkers-en-studenten/een-veilige-en-gezonde-campus
https://www.voxweb.nl/nieuws/de-knoop-is-doorgehakt-de-radboud-universiteit-krijgt-een-ombudsfunctionaris
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3) Hanteren van een efficiënte klachtenprocedure en ondersteunen van vertrouwenspersonen.  

a. Vertrouwenspersonen trainen en tools bieden waarmee ze kwesties vanuit een 
genderperspectief kunnen aanpakken en een herstelrechtbenadering kunnen toepassen om 
conflicten op te lossen; dit is een proces waarbij alle betrokken partijen meebeslissen over de 
uitkomsten van een conflict [december 2022]. 

b. Een gezamenlijk feedbacksysteem opzetten dat transparantie biedt in het klachten- en 
feedbacksysteem, zodat het personeel en de studenten zich gehoord voelen en erkend worden; 
bijvoorbeeld participatieve conflictoplossingsrondes voor personeel en studenten, zodat ze zich 
geëmpowerd voelen [2023]. 

c. Toegankelijkheid en accommodaties ondersteunen om het klachtensysteem robuuster te maken 
door een naadloos toegankelijkheidsprogramma op te zetten: mentale gezondheid, LHBTIQ+, 
functiebeperking, afstand tot de arbeidsmarkt [doorlopend]. 
 

4) Vergroten van bewustzijn over sociale en psychologische veiligheid en gendergerelateerde 

discriminatie en geweldsincidenten door middel van training.  

a. Een online (en offline) trainingsmodule lanceren over seksueel geweld, intimidatie en 
discriminatie met daarin aandacht voor bystandertraining, veilige gesprekken, trauma en 
veerkracht, en toestemming 
[2022]: leiderschap en personeel leren hoe ze kunnen omgaan met onveilige situaties en 
intimidatie binnen (onder andere) hun eigen gemeenschap. 

b. Belangengroepen en netwerken voor sociaal veilige omgevingen opzetten, bijvoorbeeld op het 
gebied van genderdiscriminatie, LHBTIQ+ [doorlopend]. 

c. Workshops over internationale, inclusieve en veilige klassen voor onderwijspersoneel organiseren 
(d.w.z. het inclusive classroom project verder uitrollen) [2022]. 
 

3.3 Gebied 3: Leiderschap en management  
 

3.3.1 Bestaande acties 

De Radboud Universiteit heeft een streefcijfer ingesteld voor het aantal vrouwelijke hoogleraren (36% 

in 2025). Daarnaast wil de universiteit de leiderschapsvaardigheden en kennis op het gebied van 

diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie in de praktijk versterken door onderzoek te doen naar 

mogelijke follow-upinitiatieven, zoals geavanceerde anti-bias-trainingsmodules voor leiderschap. Het 

mentorprogramma (voor mannen en vrouwen) past een tweezijdige benadering toe, en richt zich op 

zowel het leerproces van de mentees als het leerproces van de mentors, alsook op diversiteitskwesties 

en inclusie enz.   

 

3.3.2 Toekomstige interventies en acties 

De geplande acties op het derde interventiegebied zijn gericht op leiderschap en management en 

omvatten het 1) Monitoren en verhogen van het aantal vrouwen in (wetenschappelijke) 

leiderschapsposities, 2) Bieden van inclusieve leiderschapsresources aan leiders binnen alle lagen van 

de organisatie, 3) Creëren en ondersteunen van rolmodellen, en 4) Faciliteren van een upgrade van de 

kennis en vaardigheden op het gebied van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie, met inbegrip van 

gender. 
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1) Monitoren en verhogen van het aantal vrouwen in (wetenschappelijke) leiderschapsposities 

a. Jaarlijks gegevens monitoren en verzamelen om meer inzicht te krijgen en bewustwording te 
creëren:  

• Het aantal vrouwen en mannen in de functie van hoogleraar of in de functie van universitair 
hoofddocent (de talentpool). 

• Het aantal vrouwen en mannen in besluitvormende of leiderschapsposities (bijv. college van 
bestuur, decanen en vicedecanen, hoofden van divisies, directeuren enz.) op centraal en 
decentraal niveau. 

b. Jaarlijks instellen en monitoren van streefcijfers ten aanzien van de vertegenwoordiging van 
vrouwen binnen elke faculteit/instelling/divisie:  

• Aantal vrouwelijke hoogleraren 

• Aantal vrouwen in leiderschapsposities (wetenschappelijk en ondersteunend personeel) 
 

2) Bieden van inclusieve leiderschapsresources aan leiders binnen alle lagen van de organisatie.  

a. Inclusieve leiderschapsmechanismen faciliteren, zoals het in samenwerking met Radboudumc 
ontwikkelen van een anti-bias-theaterworkshop als een interventietool en integrale 
veranderstrategie met een sterke focus op genderbias, intersectionaliteit en sociale veiligheid. 
Doelgroep: iedereen die manager of coördinator is van een team of die een project leidt [april - 
juli 2022 - doorlopend]. 

b. Doorgaan met het aanbieden van een trainingsmodule voor wetenschappelijk leiderschap met als 
thema 'Courage, Openness, Connection', gericht op de voorkoming van onveilige omgevingen en 
bevordering van gedragsverandering naar inclusief leiderschap [november 2021 - august 2022 en 
doorlopend].  

c. Een toegankelijk netwerk creëren waarin inclusief leiderschap wordt blootgesteld aan allerlei 
verschillende stakeholders (diverse culturen en verhalen uit verschillende contexten) en 
daarnaast wordt aangemoedigd om actief contact te hebben met mensen van verschillende 
achtergronden en met uiteenlopende meningen en visies [doorlopend]. 

 

3) Creëren en ondersteunen van rolmodellen 

a. DEI Ambassadeurs-programma voor medewerkers lanceren die middels een serie workshops 
worden getraind in thema's op het gebied van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie (waaronder 
genderinclusie) en die daarna kunnen fungeren als kennisbron binnen hun afdeling, eenheid of 
commissie. Ook leren ze hoe ze nieuw beleid en nieuwe richtlijnen en tools kunnen maken [zeven 
(7) workshops februari - juni 2021].  

b. Best practices, ervaringen, uitdagingen en voordelen van inclusief leiderschap en vrouwen in 
leiderschapsposities delen [doorlopend]. 

 

4) Faciliteren van een upgrade van de kennis en vaardigheden op het gebied van diversiteit, 

rechtvaardigheid en inclusie, met inbegrip van gender. 

a. Onderzoek naar beloningsverschillen (loonkloof) uitvoeren en de resultaten vertalen naar 
passende beleidsplannen en interventies [2021-2023]. 

b. Een onderzoeker op de HR-afdeling aanwijzen die (actiegericht) onderzoek gaat doen naar 
uiteenlopende gendergelijkheids- en loopbaangerelateerde onderwerpen binnen de Radboud 
Universiteit (bijv. obstakels en enablers voor bevordering, exitgesprekken enz.) [2022]. 

c. Aanbevelingen doen voor het opnemen van vragen over gender (werkklimaat, gevoel erbij te 
horen enz.) in de personeelsenquête die elke twee jaar wordt gehouden. Resultaten monitoren 
en terugkoppelen naar faculteiten, en follow-upinitiatieven ondersteunen [februari 2022].  

d. Instroom, doorstroom en uitstroom van vrouwen in wetenschappelijke posities jaarlijks 
analyseren.  



Radboud Universiteit – Gendergelijkheidsplan (GEP) 2021 15 

 

3.4 Gebied 4: Werving, selectie en loopbaanontwikkeling 
 

3.4.1 Bestaande acties 

De Radboud Universiteit draagt het logo HR Excellence in Research, waarmee zij aantoont dat ze 

voldoet aan de principes zoals uiteengezet in de Aanbeveling van de Europese Commissie betreffende 

het Europese Handvest voor Onderzoekers en de Gedragscode voor werving van onderzoekers. De 

Radboud Universiteit hanteert Open Transparent and Merit (OTM) based Recruitment en werkt 

volgens duidelijke procedures en praktijken voor allerlei soorten functies. Hierbij heeft ze bijzondere 

aandacht voor ondervertegenwoordigde groepen.  

 

De universiteit volgt haar wervings- en selectiehandboek en experimenteert met uiteenlopende 

trainingsmodules om leden van de selectiecommissies bij te spijkeren over gender en diversiteit en 

genderinclusieve selectieprocedures. Zo wordt er een pilot voor een inclusieve selectieprocedure 

gehouden op zowel de rechtenfaculteit als de letterenfaculteit. Inmiddels moeten alle interne leden 

van benoemings- en selectiecommissies verplicht een speciale training volgen voordat ze nieuwe 

universitair docenten, universitair hoofddocenten en hoogleraren aanstellen bij de Faculteit der 

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Deze omvat het volgen van gestructureerde 

benoemingsprocedures, alsook bias training (bijv. genderneutrale vacatureteksten).  

 

Daarnaast beschikt de universiteit over een speciaal loopbaanprogramma voor wetenschappelijk 

leiderschap, een mentorprogramma, loopbaancoaching en de digitale leeromgeving gROW, met 

verschillende workshops, cursussen en e-learningmodules op het gebied van loopbaanontwikkeling. 

Het mentorprogramma is gebaseerd op een transformatieve aanpak; de tweevoudige aanpak heeft 

ook ten doel mentoren bewuster te maken van ongelijke dagelijkse routines en interacties in 

organisaties, zodat zij hierin aanpassingen kunnen aanbrengen. Dit wordt bewerkstelligd door hen te 

betrekken bij wederzijdse leerprocessen met mentees en workshops.  

 

Sinds 1990 reikt het college van bestuur van de Radboud Universiteit het Christine Mohrmann 

Stipendium uit om vrouwelijke promovendi aan te moedigen hun wetenschappelijke loopbaan na de 

voltooiing van hun proefschrift voort te zetten. Het Mohrmann-fonds voorziet in tijdelijke middelen 

voor het stimuleren en versnellen van de benoeming van vrouwelijke universitair hoofddocenten en 

hoogleraren of fellowships in de vorm van tenure en career tracks binnen de Radboud Universiteit. 

Het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (RNVH) reikt om de twee jaar aan vier vrouwelijke 

wetenschappers een Radboud Netwerk Vrouwelijke Hooglerarenprijs uit. Daarnaast beschikt de 

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica over een fellowshipprogramma 

waardoor de faculteit in staat is om eens per twee jaar een aantal vrouwen te benoemen, aanvankelijk 

alleen voor tenure tracks, maar recentelijk ook in hoogleraarposities.  

 

3.4.2 Toekomstige interventies en acties 

Het doel van toekomstige interventies op het vierde gebied is het creëren van gendergelijkheid bij 

werving, selectie en loopbaanontwikkeling via het 1) Aanbevelen van wijzigingen in de selectie- en 

wervingstools van HR, en het 2) Aanbieden van trainingsmodules over inclusieve werving en selectie. 

 

https://www.ru.nl/science/bactraining
https://www.radboudnet.nl/english/employees/more-information/diversity-policy/christine-mohrmann-programme/
http://www.ru.nl/nvh/netwerk-vrouwelijke/
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1) Aanbevelingen voor wijzigingen in de selectie- en wervingstools van HR ter voorkoming van 

onbewuste genderbias en ter bevordering van meer transparantie en een eerlijke procedure. 

a. Wervings- en selectie-instrumenten voortdurend aanpassen, zodat ze voldoen aan internationale 
en nationale standaarden. 

b. Aanbevelingen doen voor wijzigingen in bestaande wervings- en selectiedocumenten met een 
gendergebaseerde benadering, om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met 
passende genderinclusieve richtsnoeren, taal en terminologie [juni 2022 - juli 2023] 

c. Aanbevelingen doen voor het strenger hanteren van gedefinieerde richtsnoeren en inschalings- 
en bevorderingscriteria bij alle inschalings- en bevorderingsbeslissingen met betrekking tot gelijke 
compensatie, zodat verschillen in beloning worden voorkomen en beperkt [juni 2022 - juli 2023]. 

 

2) Aanbieden van trainingsmodules over inclusieve werving en selectie voor HR en leden van 

selectiecommissies. 

a. Een (online en/of offline) training over inclusieve werving en selectie voor selectiecommissies 
ontwikkelen (bijv. volgend op de NWO-video over inclusief beoordelen, aangevuld met een offline 
trainingsmodule) [ontwikkeling september 2021 - maart 2022; 6 trainingssessies maart - 
december 2022]. 

b. Een training over inclusieve werving en selectie introduceren (online, offline of een video) voor 
alle HR-adviseurs [ontwikkeling september 2021 - maart 2022; 4 trainingssessies maart - 
december 2022]. 
 

 

3.5 Gebied 5: Genderdimensie in onderzoek en onderwijs  
 

3.5.1 Bestaande acties 

Radboud University Gender and Diversity Studies (Radboud GDS) speelt een belangrijke rol in het 

verbinden van onderzoekers uit verschillende disciplinaire achtergronden en met verschillende 

perspectieven en methoden. Haar doel is om samenwerking mogelijk te maken en samen te werken 

aan het begrijpen van complexe hedendaagse maatschappelijke vraagstukken, waarbij de nadruk ligt 

op een intersectioneel perspectief.  

 

Naast het verwerven van kennis stimuleert Radboud GDS ook de ontwikkeling van nieuwe en de 

voortzetting van huidige (interdisciplinaire) onderwijsprogramma's. De Radboud Universiteit biedt een 

aantal opleidingen, masterspecialisaties, summerschools en promovendicursussen waarin gender, 

diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie een integraal onderdeel zijn van het curriculum. 

Masterspecialisaties zijn onder andere Diversities in Youth Care (pedagogische wetenschappen), 

Gender Equality, Diversity and Inclusion in Management (business administration) en Gender Equality, 

Diversity and Inclusion in Politics (political science). Het promotieprogramma omvat een 

interdisciplinair promovendiseminar en een promovendicursus over gender en onderzoeksmethoden 

in sociale wetenschappen. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe masterspecialisatie op het 

gebied van gender en intersectionaliteit.  

 

Naast het hebben van veelzijdige onderzoeksgroepen die zich binnen hun respectievelijke 

wetenschappelijke vakgebieden richten op gender, diversiteit en inclusie, is de Radboud Universiteit 

ook betrokken bij twee grote Europese onderzoekprojecten over gendergelijkheid: GEARING Roles 

https://www.nwo.nl/inclusief-beoordelen
https://www.ru.nl/genderanddiversity/onderwijs/gender-diversity-studies/
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(H2020-project) evalueert de opzet en implementatie van GEP binnen zes Europese 

onderzoeksinstituten en G-Versity is a Europees trainingsnetwerk voor gender en diversiteit.  

 

3.5.2 Toekomstige interventies en acties 

Het doel van de geplande acties op gebied vijf is het blijven stimuleren van langdurige commitment 

aan genderdimensie in onderzoek en onderwijs via het 1) Bevorderen van interdisciplinaire 

samenwerking tussen verschillende faculteiten op het gebied van gender, het 2) Implementeren van 

een raamwerk voor genderrechtvaardigheid in gericht onderwijs, en het 3) Implementeren van een 

raamwerk voor genderrechtvaardigheid in gericht onderzoek.  

1) Bevorderen van interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende faculteiten op het gebied van 

gender. 

Een inclusieve, interdisciplinaire, coöperatieve en mondiale onderwijs-, leer- en onderzoekservaring 
bevorderen in alle faculteiten door:  
a. een DEI-stuurgroep op te richten [januari - december 2022]; 
b. secretariële en financiële ondersteuning en faciliteiten voor samenwerking tussen faculteiten via 

het netwerk Radboud Gender & Diversity Studies in stand te houden [doorlopend].  

 

2) Implementeren van een raamwerk voor genderrechtvaardigheid in gericht onderwijs voor meer 

diverse en inclusieve curricula. 

a. Aanbevelingen doen voor genderinclusieve curriculuminhoud, die uiteenlopende 
kennisbestanden omvat [2022].  

b. Een workshop voor onderwijspersoneel ontwikkelen over het bevorderen van een genderinclusief 
curriculum dat een gevarieerder kennisbestand omvat [zeven workshops – één per faculteit 
[2022].  
 

3) Implementeren van een raamwerk voor genderrechtvaardigheid in gericht onderzoek voor meer 

divers en inclusief onderzoek.  

a. Onderzoekers en consortia ondersteunen bij het opnemen van de genderdimensie in 
(inter)nationale onderzoeksvoorstellen, dat wil zeggen in het opstellen van een paragraaf waarin 
de aanvrager stilstaat bij de genderdimensie in het voorstel, overeenkomstig de vereisten van 
Horizon Europe en andere subsidieprogramma's. 

b. Meer bewustzijn creëren en kennis uitbreiden over inclusief onderzoek door workshops aan te 
bieden over het integreren van gender en diversiteit in onderzoek en best practices en 
voorbeelden te delen [zeven workshops - één per faculteit april - september 2022]. 

c. Universiteitsbreed interdisciplinaire onderzoeksprojecten over gendergelijkheid ondersteunen en 
faciliteren. 
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RADBOUD UNIVERSITEIT - GENDERGELIJKHEIDSPLAN (GEP) 2021-2025 

Het GEP is afgestemd op de ambitie van de Radboud Universiteit op het gebied van Diversity, Equity and Inclusion (DEI):  

het gezamenlijk bevorderen van een veilige, inclusieve en rechtvaardige campus waar diversiteit en de waarden van sociale rechtvaardigheid door iedereen worden 

omarmd en waar positieve verandering wordt ondersteund, in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's). 

GEP-DOELEN  
 

INTERVENTIES  
 

RESULTATEN 
 

TIJDSLIJN [2021-2023] 

Gebied 1 
  Organisatiecultuur 
en werk-privébalans  

 

1. Verzamelen en monitoren 
van gegevens over gender en 
de werkcultuur binnen de 
organisatie. 

 
2. Vergroten van kennis en 

bewustzijn over gender, 
diversiteit en een positieve 
werkcultuur. 

 
 
 

3. Wijzigen van HR-
documenten met een 
gendergebaseerde 
benadering ten aanzien van 
werk-privébalans.  
 

 
 
4. Ontwikkelen van 

initiatieven op het gebied 
van werk-privébalans op de 
werkplek. 

1. Gegevens over personeelssamenstelling, 
beloning, samenstelling studentenpopulatie, 
samenstelling commissies.  

 
2. Workshops, begeleide training voor (HR-

)beleidsadviseurs en alle personeelsleden over 
genderthema's, inclusieve werkcultuur en 
werk-privébalans; ondertekende charters; 
gedeelde best practices; evenementen; 
samenwerkingen. 

 
 

3. Gewijzigde HR-documenten en -criteria; 
ondersteuning voor junior wetenschappelijk 
onderzoekers (vrouwelijk/mannelijk); 
beleidsevaluatietools; aangepaste 
documenten waarin genderinclusieve 
richtsnoeren, taal en terminologie zijn 
toegepast; inclusieve faciliteiten.  

 
4. Campagne om de regelingen en mogelijkheden 

op het gebied van werk-privébalans onder de 
aandacht te brengen.  

1. Voortdurende gegevensverzameling; onderzoek 
naar beloning 2021-2023. 
 
 

2. Vier workshops per jaar voor zowel HR als 
personeel; Charter Diversiteit ondertekend 
november 2021; voortdurend delen van best 
practices; Internationale Vrouwendag - maart 
2022; Paarse Vrijdag - 10 december 2021 - 
doorlopend; Roze Week juli 2022; Diversity Day 
Symposium oktober 2022; prijzen ontwikkelen 
2022-2023; bevorderen van genderinclusieve taal 
en zichtbaarheid 2022-2023. 

3. Gewijzigde selectie- en wervingsdocumenten 
november 2022 
 
 
 
 

4. Juli - augustus 2021/22 

Gebied 2 
 

Sociale veiligheid 
 

1. Faciliteren van veilige en 
inclusieve omgevingen op de 
campus. 
 

2. Aanbevelingen doen voor 
nieuw beleid inzake 
discriminatie, sociale 

1. Workshops en Courageous Conversation 
Workshops; input leveren aan faciliteiten.  
 

2. Nieuw beleid inzake LHBTIQ+, discriminatie, 
intimidatie, sociale veiligheid, mentale 
gezondheid, welbevinden en gender, 
bijvoorbeeld beleid voor genderneutrale 

Serie van vier Courageous Conversations Workshops 
maart, juni, september en december 2021/22 
 
Rubriceren van beleidsaanbevelingen studenten en 
personeel augustus - februari 2022 
Gewijzigde beleidsplannen december 2022 
Formulieren wijzigen 2022/2023 
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veiligheid en 
gendergerelateerd geweld. 
 
 

3. Hanteren van een efficiënte 
klachtenprocedure en 
ondersteunen van 
vertrouwenspersonen. 

 
4. Vergroten van bewustzijn 

over sociale en 
psychologische veiligheid en 
gendergerelateerde 
discriminatie en 
geweldsincidenten. 

toiletten; wijzigingen voor de gedragscode 
aandragen; aanmeldingsformulieren wijzigen; 
nieuwe gendertools ontwikkelen. 
 

3. Vertrouwenspersonen trainen en tools bieden 
waarmee ze kwesties vanuit een 
genderperspectief kunnen aanpakken en een 
herstelrechtbenadering kunnen toepassen om 
conflicten op te lossen; opzetten van een 
gezamenlijk feedbacksysteem.  
 

4. Modules over sociale veiligheid - Online 
bystandertraining en training over intimidatie 
en toestemming; opzetten van 
belangengroepen. 

 
 
December 2022 
 
 
 
 
 
 
Maart 2022 doorlopend  

Gebied 3 
 

Leiderschap en 
management 

 

1. Monitoren en verhogen van 
het aantal vrouwen in 
(wetenschappelijke) 
leiderschapsposities. 
 

2. Bieden van inclusieve 
leiderschapsresources aan 
leiders binnen alle lagen van 
de organisatie. 
 

3. Creëren en ondersteunen 
van rolmodellen. 

1. Verzamelen en monitoren van gegevens over 
het aantal vrouwen in leiderschapsposities; 
instellen en monitoren van streefcijfers (op 
centraal en faculteitsniveau).   

 
 

2. DEI Anti-Bias Theatre [in samenwerking met 
Radboudumc]; modules over inclusief 
leiderschap;  
 
 

3. DEI Ambassadeurs-programma voor 
medewerkers lanceren. 

 

November 2021-2023 
Januari - maart 2022 - Genderonderzoeker aanstellen 
 
Vier (4) DEI Antibias Theatre Workshops met het 
Radboudumc. April - juli 2022 - doorlopend 
 
DEI Leadership Mentorship Program november 2021- 
augustus 2022 
 

DEI Staff Ambassador Training  
Zeven (7) workshops februari - juni 2021 

Gebied 4 
 

 Werving, selectie en 
loopbaanontwikkeling 

 

1. Aanbevelingen voor 
wijzigingen in de selectie- en 
wervingstools van HR. 
 

2. Aanbieden van training over 
inclusieve werving en 

1. Naleving van internationale en nationale 
standaarden; aanpassen van wervings- en 
selectie-instrumenten; strikt hanteren van 
beloningsrichtlijnen.  
 

2. Introduceren van training of video over 
inclusieve werving en selectie. 

Juni 2022 - juli 2023 
 
 
 
Programma ontwikkelen - sep 2021 - maart 2022. 
Uitrol zes trainingssessies - maart - december 2022.  
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selectie voor HR en leden van 
selectiecommissies. 

Gebied 5 
Genderdimensie in 

onderzoek en 
onderwijs 

 

1. Bevorderen van 
interdisciplinaire 
samenwerking tussen 
verschillende faculteiten op 
het gebied van gender.  

2. Implementeren van een 
raamwerk voor 
genderrechtvaardigheid in 
gericht onderwijs. 

3. Implementeren van een 
raamwerk voor 
genderrechtvaardigheid in 
gericht onderzoek. 

1. Netwerk voor Gender & Diversity Studies, DEI-
stuurgroep. 

 
2. Training voor onderwijspersoneel over 

gendergebaseerde benaderingen. 
 

3. Ondersteuning bij opname genderdimensie in 
onderzoeksvoorstellen. 

Januari - december 2022 
 
 
Zeven gendergerelateerde workshops - 2022 
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4. Organisatorische infrastructuur 
 

De organisatorische infrastructuur met betrekking tot gendergelijkheid binnen de Radboud 

Universiteit zorgt ervoor dat de toekomstige acties op adequate wijze zullen worden uitgevoerd. De 

infrastructuur biedt voldoende specifieke resources in de vorm van budget voor 

gendergelijkheidsposities of -teams en/of toegekende uren waarin andere medewerkers aan 

gendergelijkheid kunnen werken.  

 

4.1 Relevante stakeholders 
De Radboud Universiteit heeft een robuust netwerk van verschillende interne en externe stakeholders 

die zich bezighouden met de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid en interventies op 

het gebied van gender. Dit betekent niet per se dat alle stakeholders het altijd met elkaar eens zijn 

over de voorgestelde richting en acties, maar ze spelen wel een belangrijke rol in de continue dialoog 

over de ontwikkeling en implementatie van de GEP-interventies. De volgende pagina bevat een 

overzicht van alle stakeholders binnen de bredere gemeenschap op de Radboud Universiteit die 

gedurende de gehele implementatieperiode actief worden betrokken bij de ontwikkeling en bijsturing 

van dit GEP.  

 

4.2 Financiële middelen 
De Radboud Universiteit stelt financiële en personele middelen beschikbaar die speciaal bedoeld zijn 

voor het promoten en ondersteunen van het GEP. Deze middelen zijn cruciaal, niet alleen om de GEP-

acties te kunnen uitvoeren, maar ook om: 

• te waarborgen dat genderrechtvaardigheid in de wetenschap continu aandacht krijgt; 

• nieuwe acties voor de toekomst te kunnen ontwikkelen en te implementeren; 

• op de hoogte te blijven van nieuwe inzichten op dit gebied en om deze inzichten als input te 

gebruiken voor nieuw beleid; 

• een netwerk te vormen met andere functionarissen en wederzijds leren te bevorderen;  

• de krachten van alle faculteiten en divisies te bundelen; 

• en, last but not least, om te erkennen dat er voor diversiteitsbeleid deskundigen nodig zijn die 

over de kennis, vaardigheden, tijd en middelen beschikken om aan deze hoge eisen te voldoen.  

 

In de jaarlijkse begroting van het DEI Office staat aangegeven welk bedrag wordt uitgetrokken voor de 

implementatie van het GEP. Op dit moment heeft de Radboud Universiteit een fulltime Chief Diversity 

Officer in vaste dienst. De Chief Diversity Officer wil in 2022 personeel aannemen op het DEI Office en 

heeft daarom een voorstel ingediend voor extra budget. De universiteit heeft dit voorstel inmiddels 

goedgekeurd. Het DEI Office had tot nu toe een jaarlijks budget van ongeveer 100.000 euro voor acties 

en interventies (de salariskosten vallen hierbuiten). Met de voorgestelde extra toewijzing van 250.000 

euro in 2022 kunnen drie diversiteitsmedewerkers (0,8 fte) worden aangesteld. Daarnaast voorziet het 

Mohrmann-fonds in de tijdelijke financiering voor de aanstelling van vrouwelijke hoogleraren en 

universitair hoofddocenten en voor fellowships voor tenure of career tracks voor vrouwelijke 

onderzoekers en universitair docenten. Tot slot ontvangen de vrouwennetwerken (Halkes en RNVH) 

beide een jaarlijks budget van 5000 euro voor het organiseren van hun activiteiten en voor secretariële 

ondersteuning vanuit de HR-afdeling.  
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Stakeholder Samenstelling Rol in gendergelijkheid  

Diversity, Equity and 

Inclusion (DEI) Office 

Chief Diversity Officer, ondersteund 

door een beleidsmedewerker (HR) en 

een beleidscoördinator van Dienst 

Studentenzaken, en drie DEI-

medewerkers in februari 2022. 

Inclusief partner- en adviesteam dat begeleiding en richtsnoeren biedt voor het bevorderen van 

genderinitiatieven binnen de Radboud Universiteit, de lokale gemeenschap en de mondiale context. 

CDO: geeft leiding aan genderinitiatieven van de universiteit en rapporteert rechtsreeks aan de voorzitter van 

het college van bestuur. 

 

(Top)kader  

 

College van bestuur (een voorzitter 

(portefeuillehouder DEI), de rector 

magnificus en de vicevoorzitter), de 

directeuren van de verschillende 

divisies (bijv. HR, Finances en ICT) en 

de decanen van de faculteiten. 

Ondersteunen van de borging van gendergelijkheid binnen de universiteit.  

 

Gender-  

en  

diversiteitscommisies  

op faculteiten 

 

Commissie Gender en Diversiteit op 

de Faculteit der 

Natuurwetenschappen, Wiskunde en 

Informatica 

 

 

 

 

Diversity and Sustainable science 

committee op het Donders Institute 

for Brain, Cognition and Behaviour 

(sinds 2014)  

 

Stuurgroep Radboud Gender and 

Diversity Studies 

Heeft een geïntegreerd plan van aanpak geïntroduceerd ter ondersteuning van gendergelijkheid in de 

faculteitsstaf. De commissie heeft onder andere gezorgd voor meer vrouwen in de selectiecommissies, een 

premie van 50.000 euro geboden om het onderzoek tijdens zwangerschapsverlof door te laten gaan, streefcijfers 

ingesteld voor het aantal vrouwelijke onderzoekers aan de faculteit en anti-bias-training georganiseerd voor 

benoemings- en selectiecommissies. Daarnaast heeft de faculteit in 2016 een beleidsmedewerker aangesteld 

voor gender en diversiteit (0,3 fte) en de voorzitter van de commissie (een vrouwelijke hoogleraar) mag 0,2 fte 

van haar aanstelling reserveren voor haar werk als voorzitter. 

Vertegenwoordigd in het bestuur en vice versa, om bottom-up initiatieven te kunnen ontwikkelen met het oog 

op het stimuleren, waarderen en beschermen van diversiteit binnen het instituut. 

 

 

 

Alle andere faculteiten beschikken vaak over gespecialiseerde wetenschappers die regelmatig informeel advies 

geven over gendergerelateerde kwesties, en deze bespreken in de stuurgroep. 

Ondersteunende 

diensten 

 

HR-afdeling: beleidsmedewerker (0,6 

fte)  

Divisie Research & Impact, 

subsidieadviseurs, 

beleidsmedewerkers. 

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van alle genderinterventies met betrekking tot 

(wetenschappelijk) medewerkers op centraal niveau.  

Ondersteuning bij het opnemen van de genderdimensie in onderzoeksvoorstellen voor subsidieaanvragen. 

https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/diversity-equity-and-inclusion/
https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/diversity-equity-and-inclusion/
file:///C:/Users/U514169/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y96I8XX2/Diversity%20and%20Sustainable%20Science%20Committee%20-%20Donders%20Institute%20(ru.nl)
file:///C:/Users/U514169/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y96I8XX2/Diversity%20and%20Sustainable%20Science%20Committee%20-%20Donders%20Institute%20(ru.nl)
file:///C:/Users/U514169/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y96I8XX2/Gender%20and%20diversity%20policy%20-%20Faculty%20of%20Science%20(ru.nl)
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Diversiteitsnetwerken 

 

 

 

 

Radboud Netwerk Vrouwelijke 

Hoogleraren (RNVH) (sinds 2001) 

 

 

Halkes Women Faculty Network 

Nijmegen (sinds 2012) 

Er zijn twee vrouwennetwerken. Deze ontvangen speciale resources (secretariële ondersteuning en een 

structureel budget) en komen elk jaar bijeen met het college van bestuur om te praten over relevante thema's 

die betrekking hebben op vrouwelijke wetenschappers aan de Radboud Universiteit. 

 

Dient als platform voor vrouwelijke hoogleraren van verschillende disciplines binnen de Radboud Universiteit en 

het Radboudumc, met als doel de positie van vrouwen in de wetenschap te verbeteren. Het netwerk stimuleert 

en faciliteert de uitwisseling van ervaringen en wederzijdse ondersteuning, en dient in het belang van vrouwelijke 

stafleden. 

 

Faciliteert bijeenkomsten voor vrouwelijke onderzoekers en anderen. Belangrijkste ambitie: bijdragen aan de 

bevordering van vrouwelijke faculteitsleden naar hogere posities binnen de universiteit. Vier pijlers: 1) Contact 

tussen vrouwen faciliteren, 2) Professionele en persoonlijke ontwikkeling van vrouwen, 3) Empowerment van 

vrouwelijke wetenschappers op alle niveaus, en 4) Bevordering van een inclusief werkklimaat op de Radboud 

Universiteit, waarin vrouwen optimaal kunnen functioneren. 

Staf en studenten 

 

Onderwijspersoneel en studenten, 

hun wettelijke vertegenwoordigers 

(bijv. de ondernemingsraad en 

studentenraad), het netwerk voor 

Gender & Diversity Studies (op de 

Faculteit der Sociale 

Wetenschappen) 

Betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van gendergerelateerde interventies en het goedkeuren (of 

afkeuren) van beleid over relevante onderwerpen zoals genderrepresentatie en sociale veiligheid en beleid voor 

werk-privébalans. Ook telt de Radboud Universiteit op alle faculteiten veel stafleden die onderzoek doen naar of 

lesgeven over gendergerelateerde zaken. Het netwerk Gender & Diversity Studies werkt samen met onder andere 

het onderzoeksnetwerk (of hotspot) voor 'Gender and power in politics and management' van de Faculteit der 

Managementwetenschappen.  

Externe stakeholders 

 

LANDO (Landelijk Overleg Diversity 

Officers) 

LNVH (Landelijk Netwerk Vrouwelijke 

Hoogleraren) HR-platform 

 

 

Universiteiten van Nederland , KNAW 

en NWO.  

Nationaal team van universiteitsgebonden diversiteitsmedewerkers die ervaringen uitwisselen en deelnemen 

aan gezamenlijke lobbyactiviteiten en wederzijds leren. 

De HR-beleidsadviseur is verbonden aan het nationaal platform voor HR-diversiteitsprofessionals. De LNVH 

publiceert onder andere de jaarlijkse Monitor vrouwelijke hoogleraren en gaat elk jaar om de tafel met het 

college van bestuur van de Radboud Universiteit, waarbij het zich positioneert als 'kritische bondgenoot' in de 

discussie omtrent het beleid en de interventies van de universiteit op het gebied van gendergelijkheid.  

Samenwerking op het gebied van gendergelijkheid op nationaal niveau.   

 

http://www.ru.nl/nvh
http://www.ru.nl/nvh
https://www.ru.nl/halkes/
https://www.ru.nl/halkes/
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Partners in EU-gefinancierde 

projecten op het gebied van 

gendergelijkheid 



 

 

26 

 

Het gendergelijkheidsplan van de Radboud Universiteit is opgesteld door een speciaal schrijversteam 

in samenwerking met medewerkers van het DEI Office, de HR-afdeling en de divisie Research & 

Impact:  

Joke Leenders, MSc.    Beleidsmedewerker GEP, Research & Impact 

Dr. Rona Jualla van Oudenhoven  Chief Diversity Officer, Human Resources 

Liliya Levandovska   European R&I grants advisor, Research & Impact 

Dr. Claudia Lüttke   Beleidsmedewerker Onderzoek, Research & Impact  

 

Advies en input: 

Prof. Dr. Yvonne Benschop   Hoogleraar Organizational Behaviour, Faculteit der 

Managementwetenschappen 
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