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Samenvatting

Op basis van analyse van vier internationale voorbeelden van nationale 
actieplannen voor meer (gender)diversiteit en inclusie in Noorwegen, Duitsland, 
het Verenigd Koninkrijk en Ierland, komen we tot de volgende “lessons learned” 
(geleerde lessen) voor een dergelijk initiatief in Nederland:

• Concerted effort – een gezamenlijke inspanning van alle partijen in de sector

• Taskforce, standing committee – een groep “trekkers” op bestuurlijk niveau

• Kenniscentrum – een kenniscentrum voor onderzoeks- en kennisdeling

• Streefcijfers, quota, monitoring – (bij)sturen op aantallen

• Charter, award – een competitie waarin instituten laten zien wat hun acties en 
resultaten zijn

• Institutional action plans, monitoring – richtlijnen voor en sturen op 
institutionele acties

• Hot topics – mogelijkheden tot aansluiten op actuele ontwikkelingen
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Ontwerpspecificaties en aanbevelingen 

De analyse van de voorbeelden, gevolgd door een reflectie met Nederlandse 
stakeholders tijdens een co-creatiesessie, heeft geleid tot de volgende 
ontwerpspecificaties en aanbevelingen:

• Ontwikkel een brede visie op inclusie en diversiteit
• Kijk naar SER-advies “Diversiteit in de top, tijd voor versnelling” als voorbeeld: paraplu en 

dialoog

• Kies voor een brede visie op de sector en spelers. Dit vraagt om het betrekken 
van meer stakeholders, waaronder:
• Organisaties uit de kennissector: Kenniscoalitie

• Vertegenwoordigende organisaties van studenten, promovendi en postdocs

• Maak bij het oprichten van een taskforce gebruik van de partijen die deel 
uitmaken van het bestaande “platform voor diversiteit in de wetenschap” 
• Zorg voor leden op bestuurlijk niveau, o.a. rectorencollege

• Richt een kenniscentrum op (of schrijf er een call voor uit), met tenminste 5 jaar 
financiering van onderzoek en kennisdeling en mogelijkheid voor verlenging

• Continueer de monitoring op aantallen (instroom, doorstroom, uitstroom)
• Onderzoek mogelijkheden voor registratie o.b.v. etniciteit (met SER?)

• Stel quota plus sancties in het vooruitzicht bij het niet bereiken van streefcijfers (zie SER)
5



• Bouw een competitie-element in
• Onderzoek mogelijkheden voor deelname aan een Europees charter (CASPER) 
• Pas de VK-charters aan aan de Nederlandse situatie (zie VS en Canada)

• Onderzoek charter als “bindende” voorwaarde voor onderzoeksfinanciering

• Ondersteun de lopende inventarisatie van institutionele actieplannen
• Zorg voor de ontwikkeling van een gedeeld format en voor een PDCA-cyclus

• Houd een “nulmeting”: Inclusiviteitsmonitor, klimaat voor inclusie

• Zorg voor het zwaluwstaarten van D&I in bestaand beleid en overlegstructuren

• Ondersteun en breid eventueel de capaciteit van diversity office(r)s uit

• Maak de gender- / diversiteitsdimensie onderdeel van onderwijs en onderzoek
• Beoordeel onderzoeksvoorstellen, -programma’s en curricula erop

• Veranker D&I in bestaande accreditatie / visitatie 
• Denk aan SEP, NVAO, HRS4R, sectorplannen, streefcijfers

• Bouw een stok achter de deur in

• Neem D&I als competentie / selectiecriterium mee
• In BKO/SKO, benoemingen decanen en directeuren, collegeleden

• Bouw flexibiliteit en capaciteit om in te kunnen spelen op actualiteit
• Gebruik momentum en hefboomwerking “hot topics”
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1. Inleiding
In de Wetenschapsbrief d.d. 28 januari 2019 van de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap stelt de Minister dat er een nationaal actieplan
diversiteit in de wetenschap zal worden opgesteld om haar doelstellingen te
verwezenlijken.

"Ik wil diversiteit vergroten onder onderzoekers – zowel in personen als in wetenschappelijke
perspectieven – omdat dit de kwaliteit van onderzoek ten goede komt. In oktober 2019 organiseer ik
samen met het veld de Europese Gender Summit in Nederland. Op basis van de uitkomsten daarvan
stel ik met partners een actieplan op dat onder andere ingaat op hoe de streefcijfers voor vrouwelijke
hoogleraren na 2020 vervolg krijgen. De € 5 miljoen extra voor de Vernieuwingsimpuls wordt ingezet
voor meer vrouwen in de bètawetenschappen en het stimuleren van onderzoekers met een
migratieachtergrond." (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2019b)

Uit de infographic die het Ministerie van OCW voor de Gender Summit heeft
gemaakt, blijkt dat Nederland in negatieve zin afwijkt van de rest van Europa als
het gaat om diversiteit in de wetenschap (ibid., 2019a). Daarom stelt de Minister
dat zij de opdracht heeft gegeven tot een verkennend onderzoek naar
internationale voorbeelden van een nationaal actieplan (NAP) voor meer
diversiteit in de wetenschap, alvorens zij dit actieplan in het voorjaar van 2020
zal presenteren (ibid., 2019c).
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1.1 Onderzoeksvragen

1. Welke inspirerende internationale voorbeelden van nationale 
actieplannen (NAP) voor (gender)diversiteit in de wetenschap 
zijn er?

2. Welke factoren dragen (positief) bij aan draagvlak voor, 
implementatie en impact van de voorbeelden?

3. Welke achterliggende visie op diversiteit en inclusie hanteren 
deze plannen?

4. Welke lessen en ontwerpspecificaties kunnen ontleend worden 
uit de voorbeelden voor een Nederlands NAP (m.b.t. draagvlak, 
implementatie, monitoring en evaluatie op proces en impact)?

8



2. Methode
Internationale voorbeelden (cases)

• Deskresearch
• Werkbezoek plus interviews (3-5 per land, stakeholders plus onderzoeker)
• Vergelijkende analyse van voorbeelden 

Evaluatiekader en analyse
• Qualitative Comparative Analysis (QCA): systematische vergelijking van 

cases in nationale context (geïnspireerd door aanpak  EFFORTI project)

Literatuuronderzoek
• Scan van recente literatuur over (nationale) actieplannen en beleid voor 

gender equality, gender balance, diversity, race equality in de wetenschap

Gesprekken en co-creatiesessie met stakeholders in Nederland
• Draagvlak creëren
• Inventariseren ‘hoop en vrees’ van stakeholders bij een actieplan
• Co-creatie sessie: reflectie op de verzamelde voorbeelden, wensen en 

keuzes voor het Nederlandse actieplan
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2.1 Selectiecriteria voor internationale voorbeelden

• Het land heeft een nationaal actieplan voor (gender)diversiteit in 
de wetenschap

• Voorbeelden zijn verschillend in ontwerp en uitwerking

• Voorbeelden zijn onderling vergelijkbaar op inhoud (aan de hand 
van een evaluatiekader)

• Voorbeelden zijn voldoende vergelijkbaar met situatie in 
Nederland (“dichtbij”)

• Voorbeelden zijn inspirerend qua ambitie en invulling
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2.2 Evaluatiekader internationale voorbeelden

• Er is gezocht naar een bestaand evaluatiekader gebaseerd op 
zogeheten “theory of change”
• Theory of change: een resultaatgerichte aanpak waarbij kritisch wordt 

gekeken naar ontwerp, implementatie en evaluatie van initiatieven en 
programma’s die het bevorderen van verandering in hun context tot doel 
hebben (Vogel, 2012)

• I-O-O-I (Input – throughput – Output – Outcome – Impact)
• Output: short-term tangible results of an intervention
• Outcomes: mid-term effects on the participants of the intervention
• Impacts: mid- or long-term indirect effects beyond those participating in the

intervention

• Contextuele factoren op 3 niveaus: samenleving, organisatie, team

➢ Evaluatiekader van het EFFORTI-project bleek relevant, actueel 
en bruikbaar 
• Ontwikkeld voor institutioneel “gender equality”-beleid in Research & 

Innovation
• Logframes en toolbox te vinden op https://efforti.eu/
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Casebeschrijving

De cases worden in dit rapport beschreven aan de hand van de 
volgende aspecten:

• Korte inhoudelijke beschrijving 5W2H 
• Wat, wie, waar, wanneer, waarom, hoeveel, hoe

• Ingevuld logframe per programma (I-O-O-I)

• Analyse aan de hand van dimensies (zie hieronder)

• Illustratieve visualisaties over het programma

• Bronnen per case: websites, artikelen, evaluatierapporten, 
brochures
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Voorbeeld format logframe 
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2.3 Dimensies: Analyse van de cases

Drie inhoudelijke pijlers voor de analyse

1. Actieplannen worden vaak beschreven in termen van 5W2H

2. Beleidsevaluatie wordt vaak gedaan middels “theory of change”

3. Bestaand evaluatieonderzoek (gender)diversiteitsbeleid
• EFFORTI: succesfactoren

• NORDICORE: sturingsmechanismen

➢ Er zijn 12 eigen dimensies ontwikkeld om actieplannen te 
beschrijven
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EFFORTI: Kenmerken van succesvolle programma’s

In het EFFORTI-project worden de volgende kenmerken van 
succesvolle programma’s voor gender equality onderscheiden

1. Monitoren en evalueren van bestaand beleid en strategieën

2. Opvolgen en evalueren van uitkomsten en impact

3. Promoten van verandering in strategische documenten van de 
organisatie

4. Betrekken en verantwoordelijk maken van bestuurders

5. Promoten, faciliteren, en financieel ondersteunen van gender 
equality-structuren

Bron: Kalpazidou Schmidt & Cacace, 2019
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NORDICORE: Sturingsmechanismen

Het NORDICORE Center of Excellence onderscheidt de volgende vijf 
sturingsmechanismen voor nationaal gender equality-beleid:

• sturen middels regels

• sturen middels financiën

• sturen middels werving en selectie

• sturen middels organisatie

• sturen middels evaluatie

Vanuit onze analyse hebben we daaraan toegevoegd:
• sturen middels competitie

Bron: Drange et al., 2018
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Dimensies (5W2H)

Op basis van de bevindingen van EFFORTI en NORDICORE hebben 
we dimensies op onderstaande gebieden ontwikkeld:

• Faciliteren en aansporen (hoe, hoeveel)
• Stok of wortel of allebei?

• Inspanning of resultaat?

• Middelen – veel of weinig en van wie?

• Regie (wie, waar en waarom)
• Waar ligt de regie?

• Wie bepaalt de inhoud?

• Streefcijfers als doel of middel? En wie bepaalt ze?

• Focus (wat)
• Smalle of brede definitie van doelgroep en bereik?
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Voorbeeld dimensies
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3. Internationale voorbeelden

• Noorwegen (NOR)
• BALANSE-programma

• KIF-commissie

• Duitsland (DEU)
• Professorinnenprogramm

• Research-Oriented Standards on Gender Equality

• Verenigd Koninkrijk (VK)
• Athena SWAN Charter (ook in Australië, Canada en de VS)

• Race Equality Charter

• Ierland (IRL)
• Irish Higher Education Institutions: Gender Action Plan

• Athena SWAN Charter
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3.1 Noorwegen

De KIF-commissie voor genderbalans werd in 2004 opgericht. Sinds 2012 heeft 
de Noorse Onderzoeksraad het BALANSE-programma, waarmee instellingen 
subsidie kunnen aanvragen voor gendermaatregelen.

• Wat & Wie:
• KIF-commissie* (sinds 2004), doorlopend mandaat Ministry of Education and

Research
• BALANSE-programma (2012-2022) van de Research Council of Norway (RCN)
• NORDICORE: Nordic Center of Excellence for Research on Gender Equality in 

Research and Innovation (2017-2022), gefinancierd door NordForsk

• Wanneer: elk eigen tijdslijn, regelmatig overleg en afstemming

• Hoeveel: KIF-commissie ca €550.000 per jaar, BALANSE-programma ca. €15 
miljoen voor gehele periode

• Hoe: meerdere betrokken partijen, eigen actieplannen, brede visie, lange 
traditie van gender- en emancipatiebeleid en quota

* KIF = kjønnsbalanse og mangfold i forskning = genderbalans en diversiteit in onderzoek
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Norway: Committee for Gender Balance and Diversity in Research (KIF), 2018-2021 (5th term, since 2004)

• Increase gender 
and ethnic 
diversity among 
staff in 
universities, 
university 
colleges, and 
research 
institutes

• Integrating 
gender/diversity 
perspectives in 
research

• Combat sexual 
harassment

• Yearly funding 
from ministry: 
€550.000 -
600.000 
(between 5,5 
and 6 million 
NOK)

• Committee 
members from 
various 
institutional 
backgrounds 
(seniors in HE, 
researchers, 
students)

• Recommendations to 
universities, research 
institutes, ministries, 
Research Council of 
Norway

• Support diversity 
measures in institutes

• Working group on 
ethnic diversity in 
academia

• Visits to the institutes
• KIFinfo (website)
• Conferences and 

seminars

Outputs
• Increased gender

balance in senior-
level positions

Outcomes
• Increased ethnic

diversity
• Decreased sexual 

harassment

Impacts
• Inclusive working

environment

Outputs
• More diverse 

perspectives in 
research

Outcomes
• Use of previously

unused talent
• Increased

productivity of
minority scholars

Impacts
• Increased

legitimacy of
research

OBJECTIVES INPUTS
INITIATIVES TO PROMOTE GE

THROUGHPUTS
IMPLEMENTATION ACTIVITIES

GE (Gender Equality) EFFECTS
R&I (Research and Innovation)  

EFFECTS

OUTPUTS, RESULTS & IMPACTS

C
H

A
LL

EN
G

ES

FE
ED

B
A

C
K

 T
O

 P
R

O
G

R
A

M
M

 D
ES

IG
N

POLICY CONTEXT TEAM CONTEXTORGANISATIONAL CONTEXT

Facilitating factors
• Generous national gender equality policies
• Gender quota for decision-making positions and 

gender equality plans required by law
• Close cooperation with RCN & Kilden
• Direct mandate from the ministry
Hindering factors
• Only recently started including ethnic diversity
• Scarce research & statistics (esp. ethnic diversity)

Hindering factors
• Lack of diversity management and 

strategies
• Lack of networks and systemic

knowledge (esp. among immigrants, 
foreign researchers)

• Info on career development inaccessible

Facilitating factors

Hindering factors

EFFECTIVENESS

EFFICIENCY
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Research Council of Norway: BALANSE Programme for Gender Balance in Senior Positions and Research Management (2012-2022)

• Gender equality 
in research

• Structural and 
cultural renewal 
of the underlying 
research system

10-year 
budget:
ca. €15-16 
million

1. Identify institutional barriers 
that lead to discrimination

2. Fund research on gender in 
academia

3. Fund institution-based 
support for women’s 
individual careers

4. Develop and share 
knowledge on gender 
balance

5. Connect leading researchers 
and project participants

6. Cooperate with external 
programmes on gender 
equality

Outputs
• More women in senior academic 

and management positions and 
in international research projects

Outcomes
• Awareness and knowledge about 

gender balance
• Institutional responsibility for 

systemic change

Impacts
• Structural and cultural change
• Greater career path equality
• Trust between society and 

academia and reduced social 
inequality

• Become the European leader in 
gender balance in senior 
positions and management

Outputs
• Quality and diversity 

in research content
• Improved research 

administration and 
policy

Outcomes
• Organisational and 

management 
development

• Increased societal
relevance of research

• Inspire other countries

Impacts
• Competitiveness of 

research institutions

OBJECTIVES
INPUTS
INITIATIVES TO 
PROMOTE GE

THROUGHPUTS
IMPLEMENTATION ACTIVITIES

GE (Gender Equality) EFFECTS
R&I (Research and Innovation)  

EFFECTS

OUTPUTS, RESULTS & IMPACTS

C
H

A
LL

EN
G

ES

FE
ED

B
A

C
K

 T
O

 P
R

O
G

R
A

M
M

 D
ES

IG
N

POLICY CONTEXT TEAM CONTEXTORGANISATIONAL CONTEXT
Facilitating factors
• Generous national gender equality policies
• Gender quota for decision-making positions and gender equality 

plans required by law
• Norway's leading role in European projects on gender balance in 

research and innovation
• Shift from “fixing the women” to “fixing the system”

Hindering factors
• Widespread trust in objectivity / neutrality / meritocracy in research
• Increasing opposition to gender equality efforts throughout Europe

Facilitating factors

Hindering factors
• Increased competition: not enough 

permanent positions for doctoral 
candidates

• Unclear expectations about what is needed 
for academic success

Facilitating factors

Hindering factors

EFFECTIVENESS

EFFICIENCY
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Noorwegen: Illustratieve voorbeelden

De structuur / het landschap 
waarin de KIF- Commissie opereert 
(KIF, 2019)

Een brede visie op diversiteit vraagt 
om een invulling van “vage begrippen” 
(KIF Committee’s working group, 2016)
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De KIFinfo-website wordt voortdurend geactualiseerd en besteedt zowel inhoudelijk als visueel 
aandacht aan onderwerpen en bijeenkomsten op de diversiteitsagenda in Noorwegen.

26



De “top 6” aanbevelingen van het BALANSE programma worden 
door instellingen als een checklist voor hun institutionele plannen 
gebruikt (Owesen, 2019)

Jaarverslag van het NORDICORE 
Center of Excellence
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Noorwegen: Reflectie
Opmerkingen van deelnemers bij co-creatiesessie
(BALANSE)
Positief Negatief / vraag

Leiderschap en aandacht voor 

gedrag in hele universiteit

Transparant naar de samenleving? 

Laat de buitenwereld meepraten

Voorkom “schoolvorming”: kijk 

ook hoe divers een ontvanger 

van prijs of beurs een team 

samenstelt

Maak onderscheid naar 

vakgebieden

In AIO-opleiding al diversiteit 

en RRI inbrengen voor iedereen

Bij “widespread belief objectivity” 

– is dat zo? Hoe zit dat?

Systeem aanpak = goed 

voorbeeld

Positief Negatief / vraag

Face to face

Team van experts

Sexual harassment meenemen

Balans m/v in alle gremia (inbedding)

Brede definitie etnische diversiteit (3x)

Intersection diversity x 

internationalization

Kennisdeling 

Praktische aanbevelingen

Rol van studenten

Opmerkingen van deelnemers bij co-creatiesessie
(KIF)
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Het Noorse voorbeeld kenmerkt zich door 
het passen binnen een relatief lange traditie 
van gender- en emancipatiebeleid, wat de 
start van de KIF-commissie in 2004 
reflecteert. Het BALANSE-programma van de 
RCN richt zich met name op gender, terwijl 
de KIF-commissie haar perspectief recent 
heeft verschoven van alleen gender naar 
diversiteit in bredere zin, waarbij ook naar 
sexual harassment wordt gekeken. Ook 
BALANSE heeft haar focus verschoven: van 
aandacht voor individuele carrières van 
vrouwen in de wetenschap naar een bredere 
cultuur- en systeemaanpak. De kracht van de 
Noorse aanpak ligt in de structuur waarin de 
KIF-commissie als taskforce inspeelt op 
actuele ontwikkelingen op het gebied van 
diversiteit en inclusie, een centrale 
voortrekkersrol heeft en de verschillende 
relevante partijen verbindt: het ministerie, 
de instituten, de RCN (als uitvoerder van 
BALANSE) en kenniscentra.



Noorwegen: Referenties

• Drange, I., Pietilä, M., Reisel, L., Silander, C., & Virtanen, T. I. (2018, 6 juni). National frameworks for designing gender 
equality in Nordic higher education. Gepresenteerd op de 9th Nordic Work Life Conference, Oslo.

• Kalpazidou Schmidt, E. (2019). Diversity in diversity policy: the case of the Scandinavian countries. Human Resource 
Development International. https://doi.org/10.1080/13678868.2019.1681850

• KIF. (2019, november). Committee for Gender Balance and Diversity in Research (Kif) [Presentatie]. www.kifinfo.no/en

• KIF Committee’s working group. (2016). Report of the working group: Action for diversity. Recommended measures to
promote academic staff diversity in research and higher education. 
www.kifinfo.no/sites/default/files/recommended_measures_report_of_the_working_group_2.pdf

• Kifinfo. (n.d.). Mandate for the Committee for Gender Balance and Diversity in Research (KIF). 
www.kifinfo.no/en/content/mandate-committee-gender-balance-and-diversity-research-kif

• Nielsen, M. W. (2017). Scandinavian Approaches to Gender Equality in Academia: A Comparative Study. Scandinavian
Journal of Educational Research, 61(3), 295–318. https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1147066

• NORDICORE – Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation. (n.d.). Annual Report 2018. 
https://www.samfunnsforskning.no/core/nordicore/english/

• Owesen, I. W. (2019, oktober). The Research Council of Norway: Recommendations & measures to improve gender 
balance in academia [BALANSE]. Gepresenteerd op de Gender Summit 17, Amsterdam. www.gender-
summit.com/portia_web/assets/GS17ppts/Owesen.pdf

• The Research Council of Norway. (2014). Work programme 2013-2017: Programme for Gender Balance in Senior 
Positions and Research Management – BALANSE. Oslo. www.forskningsradet.no/publikasjoner/

• The Research Council of Norway. (2017). Work programme 2017-2022: Programme on Gender Balance in Senior Positions
and Research Management (BALANSE). Lysaker. www.forskningsradet.no/publikasjoner/

• The Research Council of Norway. (2019). Policy for gender balance and gender perspectives in research and innovation. 
Lysaker. www.forskningsradet.no/publikasjoner/

29

https://doi.org/10.1080/13678868.2019.1681850
http://www.kifinfo.no/en
http://www.kifinfo.no/sites/default/files/recommended_measures_report_of_the_working_group_2.pdf
http://www.kifinfo.no/en/content/mandate-committee-gender-balance-and-diversity-research-kif
https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1147066
https://www.samfunnsforskning.no/core/nordicore/english/
http://www.gender-summit.com/portia_web/assets/GS17ppts/Owesen.pdf
http://www.forskningsradet.no/publikasjoner/
http://www.forskningsradet.no/publikasjoner/
http://www.forskningsradet.no/publikasjoner/


3.2 Duitsland

In 2008 startte het Duitse Ministerie voor Onderwijs en Onderzoek met het 
Professorinnenprogramm, een subsidieprogramma om op basis van concrete maatregelen 
het aantal vrouwen in hoogleraarsposities te vergroten. De DFG (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft) legt sinds 2008 onderzoeksgerelateerde voorschriften voor 
gendergelijkheid op aan haar leden (te weten universiteiten en onderzoeksinstellingen)

• Wat & Wie:

• Professorinnenprogramm van BMBF (ministerie) en Länder (deelstaten)

• Research-Oriented Standards on Gender Equality van DFG (onderzoeksfinancier)

• Gedeelde aanpak, samen met “Excellence Initiative” & “Pact for Innovation”

• Wanneer: beiden sinds 2008

• Hoeveel: totaalbedrag van €500 miljoen voor 15 jaar voor het Professorinnenprogramm, 
voor het opstellen en implementeren van plannen en voor leerstoelen

• Hoe: concrete voorstellen, maatwerk mogelijk, continue monitoring (PDCA), sterke 
evaluatietraditie, gekwalificeerde quota (cascade*)

*In een cascademodel (voor “gekwalificeerde quota”) wordt het streefcijfer of quotum voor het aantal vrouwen op niveau Y berekend op 

basis van de vertegenwoordiging van vrouwen op onderliggend niveau X (Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-

Westfalen, 2014). Ter illustratie: de statistische tool voor de berekening in Nordrhein-Westfalen (NRW) staat op 

http://www.genderreport-hochschulen.nrw.de/no_cache/statistikportal/.
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German Ministry for Research (BMBF): Professorinnenprogramm (2008-2022, 3 phases)

Main objectives: 
• Support gender equality 

between women and 
men

• Enhance the presence 
of women at all levels, 
and 

• Raise the numbers of 
women at the top of 
universities

The implementation of GEPs 
shall contribute to the (1) 
increase of the share of 
women at scientific top 
positions, (2) career and 
personal development of 
female junior scientists, (3) 
acquisition of female 
students for those fields of 
studies where women are 
underrepresented 

• Funding for new 
appointments of 
women to 
tenured full 
professor

• HEI 
with approved 
GEP can receive 
funding for 3 
positions for 5 
years (150.000 € -
165.000 €)

• 500 Mio. € total. 
(in 3 phases)

• Initial appointments of women 
professors (associate or full, 
mostly tenured)

• Development and assessment of 
GEPs focusing on (1) a situation 
analysis plus targets, (2) the 
structural anchoring of GEP within 
mission statement of the HEI, (3) 
measures to recruit and develop 
qualified staff, (4) representation 
of women in decision-making 
bodies, (4) family-friendly 
structures, (5) quality 
management, (6) additional 
measures, (7) personal and 
financial resources

• Drafting future GEP, describe 
implementation, success and 
failure, establishment of a system 
for impact measurement

Outputs
• Implementation of (new) GEPs
• Releasing impulses for GE 
• Availability of positions for women
• Increased relative probability to 

reach a top position

Outcomes
• Awareness raising for GE
• Higher acceptance & reputation of 

GE
• Establishment of equality structures
• Conceptual development of GEPs
• Equality measures at HEIs
• Discursive effects  

Impacts
• Positive perception of the 

programme by head of Universities, 
equal opportunity commissioners

• Improved gender balance and 
diversity at top positions 

• Sustainability of GE at HEIs

Outputs
• More citations
• More 

interdisciplinarity of 
publications

Outcomes
• New research topics
• Societal relevance of 

research topics / 
addressing SDGs

• Better education

Impacts
• Better alignment to 

society (science 
education, public 
engagement, science 
communication, etc.)

• Higher standards 
(ethics, etc.)

OBJECTIVES INPUTS
INITIATIVES TO PROMOTE GE

THROUGHPUTS
IMPLEMENTATION ACTIVITIES

GE (Gender Equality) EFFECTS
R&I (Research and

Innovation)  EFFECTS

OUTPUTS, RESULTS & IMPACTS
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• Budget increase over the decade, even during financial crisis
• Shared responsibility for R&I between State and “Länder”
• Joint Science Conference (GWK) responsible for ambitious programs 

like Excellence Initiative, Pact for R&I, HEI Pact, DFG Standards
• Improved leave system, but still high part-time rates for women
• Precarious working conditions in science (temporary contracts)

• High degree of autonomy for HEIs
• Commitment to GE goals, but no legally binding 

measures
• The research-oriented standards of the DFG 

(German research foundation) require a 
comprehensive annual reporting system on GE

• Interest for intersectional approaches and 
ethnic diversity is growing, but very limited still

• Potential conflict between faculty 
interests and the head of a HEI

• Complex multi-actor constellations 
at the top of the HEIs

EFFECTIVENESS

EFFICIENCY
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Dimensies in de casus van 
Duitsland



Duitsland: Illustratieve voorbeelden

BMBF-brochure met “best practices” 
maatregelen Professorinnenprogramm

Voorbeeld uit brochure: Goethe-Universität is 
de enige binnen het Professorinnenprogramm

met een “brede” visie op diversiteit

CEWS-evaluatie van het 
Professorinnenprogramm, 
flow chart van I-O-O-I 
(Löther, 2019)
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Het aantal vrouwen stijgt sterker door het Professorinnenprogramm (Löther, 2019)
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► Voluntary commitment of DFG member organisations to  

Research-Oriented Standards on Gender Equality in2008

● Structural and staffing standards for gender equality strategies

at individual universities

● Increasing the proportion of female researchers – cascade model

► Since 2009, three reports presented to DFG on implementation status

→classification (levels 1 to 4)

► Annual quantitative reporting on gender equality situation since 2014

► Evaluation of implementation and effectiveness publication in 2017

► A decision-relevant criterion in the review of proposals for coordinated  

research programmes

► Toolbox of practical examples which serve as useful models www.dfg.de/toolbox

Gender Equality in the DFG Funding System / 2017

How does the DFG support gender equality in research?

Through the initiative “Research-Oriented Standards on Gender Equality”

Uitleg van de DFG-standards (Schmidtmann, 2017).
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DFG: standards (voorschriften voor bij de DFG aangesloten 
instituten), monitoring (cijfers) en evaluatierapport 

36

The structural and personnel-related gender equality standards correspond to the following criteria: consistency, 
transparency, competitiveness and forward-looking orientation, and competence.

A. Structural equality standards

1. Gender equality is pursued consistently and visibly at all levels of the organisation and is embedded as a 
strategic management task. All structural and management measures within the institution are 
systematically geared towards gender equality. The aim is to explicitly take gender equality into
consideration in all staff- and resource-related decisions within the institution and integrate it in the
quality assurance process.

2. Transparency of gender equality requires the collection and publication of continuous, differentiated
data on gender equality at all academic career levels.

3. The institutions adopt a competitive and forward-looking approach to gender equality by empowering
individuals to combine family and career, countering gender stereotypes and accommodating individual
life plans.

4. Procedures in the member organisations must be transparent, structured and formalised with respect to
gender equality. This includes consistently countering personal dependencies and verifiably ensuring the
competence to review and assess individuals, (academic) achievements and research projects in an
unprejudiced way both in terms of the people involved and of any gender or diversity aspects in research.

B. Personnel-related equality standards

1. Gender equality should be ensured consistently in all phases of staff recruitment and hiring and in 
resource-related decisions.

2. Setting and publishing targets for the participation of women at all academic career levels (including
employment terms and conditions) creates transparency for the attainment of equality. This is 
accomplished on the basis of gender-differentiated data on the number of people who obtain degrees
and doctorates, become junior professors, lead independent junior research groups, and administration. 
For the purposes of data collection and reporting, institutions are referred to the recommendations set 
out in the Research Core Data Set (KDSF) and the definitions in the Higher Education Statistics Act.

3. To ensure gender equality in a way that is competitive and forward-looking, staffing decisions must be
based strictly on track record and performance and not on gender or other factors such as age, disability
or illness, origin, sexual identity or orientation, religion or ideology. This includes visibly increasing the
participation of structurally underrepresented individuals in funding programmes, especially those
offered by the DFG.

4. To ensure a competent assessment of individuals, procedures should be designed to raise awareness of, 
identify and counter biases.

Bron: Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2017



Duitsland: Reflectie
Positief Negatief / vraag

Standards goed voorbeeld: 

duidelijk en concreet

Hoe wordt cultuurverandering 

gestimuleerd t.b.v. behoud 

vrouwelijk talent?

Concrete standaards en 

resultaatverplichting: 

evaluatie!

Effecten in de laatste 5 jaar?

Resultaat per universiteit 

geformuleerd: maatwerk

Beperkt effect voor grootte budget 

en duur programma

Evaluatie belangrijk Te geïnstitutionaliseerd? Los van 

instellingen?

Onderdeel performance 

framework

Aantal vrouwelijke hoogleraren = 

gender gelijkheid?

Financiering Niet alleen cijfers, maar ook 

inclusie meten

Niet alleen hoogleraren, ook 

pijplijn

Verandering moet van binnenuit 

komen, nu is er een apart bureau 

waar gender “gedaan wordt”

Programma sterk gericht op top, 

niet op kweekvijver

Opmerkingen van deelnemers bij co-creatiesessie
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Het Duitse voorbeeld is een werkzame mix van 
lange adem, ruime middelen en een 
gezamenlijke inspanning van de grote spelers in 
de sector. De focus is nadrukkelijk op het 
verhogen van het aantal vrouwen in 
hoogleraarsposities, maar er is ook aandacht 
voor cultuurverandering en de inhoudelijke 
“gender-dimensie” van onderzoek en 
onderwijs. Verbreding van de visie op diversiteit 
roept weerstand op van diegenen die vinden 
dat het “vrouwenvraagstuk” niet is opgelost en 
dat opgedane kennis en ervaring op dat terrein 
verloren dreigt te gaan. Verder is opvallend dat 
er op kleine schaal gewerkt wordt met 
bindende quota (via het cascademodel) maar er 
vooral geleund wordt op de bereidheid van 
instellingen zich te voegen naar richtlijnen en 
voorschriften, gecombineerd met middelen 
voor actieplannen. De sterke evaluatietraditie 
maakt het mogelijk om gericht en tijdig bij te 
sturen wanneer doelstellingen niet of beperkt 
worden gerealiseerd.
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3.3 Verenigd Koninkrijk

In 2005 werd de Athena SWAN Charter opgericht: een competitief model waarbĳ
instellingen zich aanmelden, een zelfevaluatie houden en een prĳs (brons, zilver 
of goud) kunnen verdienen voor hun beleid. Het Race Equality Charter volgde in 
2016. 

• Wat & Wanneer:
• Athena SWAN Charter (ASC) sinds 2005
• Race Equality Charter (REC) sinds 2016

• Wie:
• AdvanceHE
• Universiteiten, (sommige) research councils

• Hoeveel: budget onduidelijk

• Hoe: zelfregulering, charter / award system met lidmaatschap, beperkte link 
met research funding (met name medisch onderzoek)

➢ Prestigekwestie, groeimodel
➢ Reviews gemengd: positief over impact, minder positief over aantallen en aanvraagdruk
➢ Lopende review van ASC verschijnt in voorjaar 2020 (in opdracht van AdvanceHE)
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UK AdvanceHE: Athena SWAN Charter (since 2005), Race Equality Charter (since 2016), 4 exports (IRE, AUS, USA, CAN, …)

• ASC: encourage 
and recognize 
institutional 
commitment to 
advancing careers 
of women in HE

• REC: Improve the 
representation, 
progression and 
success of black 
and minority 
ethnic staff and 
students in HE

• USA and Canadian 
charters to include 
a broad range of 
diversity 
dimensions

• AdvanceHE office, 
ASC/REC staff (6 
fte), resources for 
assessment 
panels, events, 
publications, good 
practice grants 
(€4500 max)

• Institutional / 
departmental 
resources towards 
membership, self-
assessment, 
application and 
renewal of award

• Development and 
dissemination of 
underlying principles for 
each charter

• Self-assessment and 
application process for 
awards and renewal (four-
year cycle), planning and 
monitoring

• Ongoing evaluations, 
events workshops and 
support for members, 
development of toolkit, 
statistical reports and 
research

Outputs
• More than 70% of HEIs 

engaged; Around 850 award 
holders for ASC; Around 20 for 
REC; Award scheme is "globally 
recognized, locally 
contextualized"

Outcomes
• Higher representation of 

women among gold award 
holders; Link to funding has a 
positive effect on award 
applications and representation

Impacts
• Sector recognizes positive 

effects on diversity issues, 
evidence of culture change, 
more senior leadership 
commitment, more inclusion

• Use of logo signals commitment 
(employer branding)

Outputs

Outcomes
• ASC engagement is 

correlated with research 
intensity

Impacts

OBJECTIVES INPUTS
INITIATIVES TO PROMOTE GE

THROUGHPUTS
IMPLEMENTATION ACTIVITIES

GE (Gender Equality) EFFECTS
R&I (Research and Innovation)  

EFFECTS

OUTPUTS, RESULTS & IMPACTS
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POLICY CONTEXT TEAM CONTEXTORGANISATIONAL CONTEXT
Facilitating factors
• Competition between institutions encouraged 

(e.g. rankings, awards)
• NIHR funding requires institutions to have an 

ASC award to apply (since 2011)
Hindering factors
• No national legal framework, pitfalls of self-

regulation, austere neo-liberal conditions

Facilitating factors
• Data-driven approach, senior leadership 

commitment, funding link strong incentive
• Push of award renewal cycle; competition
Hindering factors
• Disjunct between institutional versus 

departmental issues; membership system is 
not inclusive; data collected not comparable

Facilitating factors
• REC brought focus on all staff and students
• Strong self-assessment teams and continued 

attention drives transformational change
Hindering factors
• Small teams (1 FTE), often (junior) women / 

BMEs, no recognition or compensation for 
effort, high administrative load

EFFECTIVENESS

EFFICIENCY
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Dimensies in de casus van 
het Verenigd Koninkrijk



AdvanceHE voert de twee charter programma’s (ASC & 
REC), houdt evaluaties en rapporteert cijfers voor de 
totale sector

(*BAME = Black, Asian, and Minority Ethnic) 

Verenigd Koninkrijk: Illustratieve voorbeelden
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How does the Athena SWAN Charter work?

• Commitment: Institutions commit to
principles

• Self-assessment: Teams (SATs) collect and
analyse evidence, identify priority areas, 
and plan actions

• Comprehensive framework: Action-
planning framework for supporting and
advancing women’s careers. 

• Action plans: Structures and policies; 
hiring, retention, and promotion; 
workplace practices; and organisational
culture.

• Peer-review: Action plans peer-reviewed
against the self-assessments presented
rather than pre-set metrics

• Awards: No award, Bronze, Silver, Gold for
four years

Bronze = 

gender equity 

assessment + 

improvement 

plan

Silver = 

successful 

implementation 

of action plan 

with some 

impact

Gold = 

improved 

gender 

equity

Kenmerkende aspecten van de 
ASC, volgens Ovseiko (2019)
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Impact of Athena SWAN 

Charter

Impact van ASC op aantallen: het stellen 
van een zilveren AS-award als voorwaarde 
voor financiering had een uitgesteld maar 
positief effect (Ovseiko et al., 2019)

44

Impact van ASC op cultuur: de gekleurde lijnen 
geven significante verschillen aan tussen de 

faculteit met en die zonder AS-award op een aantal 
belangrijke cultuurdimensies (Ovseiko et al., 2019)

• On women’s advancement to 
mid-level leadership, five years 
after ASC funding incentives 
(NIHR)

• On culture, comparing schools 
with and without silver ASC 
award



Global spread and adoption of Athena SWAN

De verspreiding van ASC (Ovseiko, 2019). Omdat dit een recente ontwikkeling is, is er 
nog weinig bekend over de effecten in andere landen. 45



REC: De dalende 
succeskansen van 

BAME aanvragers bij 
UKRI (UK Research and 

Innovation, 2019).

REC: De dalende succeskansen van 
BAME / verschillende nationaliteiten 
in de sollicitatieprocedures bij de 
University of Cambridge. Dit is het 
enige instituut dat hierover 
transparant is (University of 
Cambridge, 2020).
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Verenigd Koninkrijk: Reflectie Opmerkingen van deelnemers bij
co-creatiesessie

Positief Negatief / vraag

Maakt gender 

zichtbaar

Maak het open

Vooral goed voor 

awareness raising

Waarom gesloten?

Hele curriculum: 

bewustzijn kweken

Openheid gewenst

Positieve aansporing Kan een charity kritisch 

naar zichzelf kijken?

Koppeling bestaande 

financiering werkt

Gebrek aan openheid 

en data

Nulmeting (door 

OCW)

Hoe kan de aanpak 

vernieuwend blijven, 

niet obsolete worden

Gebrek aan

transparantie
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Het Britse voorbeeld is vooral een kwestie van zelfregulering. 
De ingebouwde competitie van het chartersysteem (met 
name binnen disciplines tussen instellingen) heeft lang zijn 
werk gedaan, maar met een hoge dekkingsgraad (ASC) is het 
de vraag of het hebben van een award nog onderscheidend is. 
De administratieve last en aanvraagdruk is groot en ligt 
disproportioneel vaak bij relatief jonge vrouwen die dit naast 
hun reguliere wetenschappelijke werk geacht worden te doen. 
De zelfevaluatie die aan de aanvraag voorafgaat is (mits er 
bestuurders bij betrokken zijn) een beginpunt voor zichtbare 
cultuurverandering. Het ontbreekt aan transparantie voor de 
buitenwereld: welke meetbare effecten kent het 
chartersysteem op institutioneel en nationaal niveau? Het 
tweesporen beleid (gender in ASC en etniciteit in REC) is 
vooral een gevolg van de ontstaansgeschiedenis van het Britse 
chartersysteem. Toch lijkt er nog steeds “voorrang” te worden 
gegeven aan gender (Bhopal, 2019) en is er ook in de 
onderzoeksfinanciering (UKRI) sprake van onderscheid op 
basis van etniciteit. In de andere landen die het ASC-idee 
hebben overgenomen is gekozen voor een bredere definitie 
van diversiteit met daarin dimensies die saillant zijn in de 
specifieke context (e.g. First Nations in Canada).
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3.4 Ierland

In 2018 is vanuit de overheid een start gemaakt met een ambitieuze 
geïntegreerde aanpak (o.b.v. een review van status quo), waarin zowel 
streefcĳfers, prestatieafspraken als het Athena SWAN Charter (ASC) zĳn
opgenomen. Het hebben van een ASC-prĳs is sinds 2019 een voorwaarde voor 
deelname aan onderzoeksfinanciering. Dat is een toevoeging op de uitvoering 
van de ASC in het Verenigd Koninkrijk.

• Wat:
• Irish Higher Education Institutions Gender Action Plan van HEA (Higher Education

Authority)

• Wie:
• Taskforce & Center for Excellence (HEA)
• Universiteiten, hogescholen (THEA), onderzoeksfinanciers (elk eigen plannen)

• Wanneer: 2018-2020, voortgekomen uit 2016 review

• Hoeveel: ca. €50 miljoen (in totaal, loopt door tot ca. 2030)

• Hoe: prestatieafspraken tussen ministerie en instituten, Athena SWAN Charter 
(link met financiering), 45 leerstoelen
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Higher Education Authority Ireland (HEA): Gender Action Plan (2018-2020) for higher education sector (HEIs)

• Accelerate the 
rate of progress 
towards gender 
equality in Irish 
HEIs

• Ensure that 
progress is 
constant and 
sustainable

• Centralised 
Support for HEIs

• Funding 
Initiatives

For ASC: €25.000 
annual capacity 
building
For SALI: around €45 
Mio (45 positions for 
10 years)

• Data to support 
decision making 
and monitoring

• National Taskforce
• Monitoring: annual review of 

HEI progress on gender equality
• ASC Athena SWAN charter: 

award required for research 
funding

• Gender equality indicators in 
the system performance 
framework and part of Strategic 
Dialogue process, including 
possible budget cuts

• National committee of HEI Vice-
Principals for EDI

• HEA Centre of Excellence For 
Gender Equality (focus, support, 
sharing, cooperation)

• SALI Senior Academic L’ship
Initiative (45 chairs)

• Gender Equality Enhancement 
Fund (tba 2020)

Outputs
• HEIs have action plans, 

targets, monitoring in place; 
many have achieved ASC 
bronze award in time;

• Chance of promotion to full 
professor has increased

Outcomes
• Close monitoring of >60 

objectives defined National 
Review of Gender Equality 
(2016) has resulted in realistic 
adaption of plans and 
additional resources to 
achieve targets

Impacts
• Link to funding and to 

performance framework have 
helped engage senior 
leadership

Outputs

Outcomes

Impacts

OBJECTIVES INPUTS
INITIATIVES TO PROMOTE GE

THROUGHPUTS
IMPLEMENTATION ACTIVITIES

GE (Gender Equality) EFFECTS
R&I (Research and Innovation)  

EFFECTS

OUTPUTS, RESULTS & IMPACTS
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POLICY CONTEXT TEAM CONTEXTORGANISATIONAL CONTEXT

Facilitating factors
• Concerted effort by all parties involved
• Availability of resources and dedicated 

attention by Ministry of State
Hindering factors
• Large scale mergers of institutes for 

technology put pressures on the system

Facilitating factors
• Irish research funders jointly decided to 

make ASC award a prerequisite for funding
Hindering factors
• Not all HEIs have a senior EDI official
• Disaggregated data not available beyond 

gender

Facilitating factors
• Key players involved in national 

taskforce have direct leverage with 
senior administrators and 
government officials

Hindering factors
• Political pressure difficult to maintain

EFFECTIVENESS

EFFICIENCY
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Ierland: Illustratieve voorbeelden

National Context

2014

2016

2018

2019

2020

Tijdsbalk over ontstaan nationaal actieplan Ierland – veel gebeurd in relatief weinig tijd. Foto 
2019: aankondiging SALI (Senior Academic Leadership Initiative), 45 leerstoelen (Woods, n.d.)
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Framework for Gender Equality in 
Irish HE

HEA Centre of 
Excellence for 

Gender 
Equality

System 
Performance 
Framework 
/Strategic 
Dialogues

HEI Staff 
Profiles by 

Gender

Annual HEI 
reporting on 

stated gender 
objectives

National 
Committee 
for Gender 

Equality
Gender 
Equality 

Enhancement 
Fund

Athena SWAN 
Charter

Senior 
Academic 

Leadership 
Initiative

Sharing good 
practice, etc.

Grafische weergave van raamwerk en activiteiten 
voor gender equality HEA (Woods, n.d.)

Funding call van SALI
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Vergelijking plannen 2016 (Higher Education Authority, 2016) 
en uitvoering 2018 (ibid., 2018): op de “gender dimension in 
research & teaching content” is weinig vooruitgang geboekt 
in vergelijking tot andere doelstellingen.

Kans op promotie tot hoogleraar van mannen 
versus vrouwen verschilt sterk tussen 
instituten, van bijna 2 tot ruim 6 keer zo groot 
(O’Connor, 2019a); relevante kolommen zijn 
zelf gemarkeerd 54



SFI actieplan en aankondiging eis ASC voor funding door 
SFI, IRC & HRB

Screenshot Irish Times 3/1/2020 over 
bekendmaking eerste 20 leerstoelen 
(SALI)
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Benadering van de 
Gender Equality
Taskforce uit het 
Ierse voorbeeld 
(Higher Education
Authority, 2018)
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Ierland: Reflectie
Positief Negatief / vraag

Belang van diversiteit 

benadrukken 

Strategische dialoog?

Waarden: professionalisering staf, 

selectie voor leiderschap

Verlies de doelgroep niet uit 

het oog

Diversiteit loont Werkt het om te dreigen met 

bestraffen?

Leiderschap top HEIs: voel het 

belang en draag het uit

Athena SWAN verdienmodel? 

Volgende “check de box”?

Weerbaarheid medewerkers

Actieplan diversiteit voorwaarde 

voor financiering

Link met funding ook voor grants/ 

consortia niet persoonsgebonden

Transparantie intern: democratie

Transparantie toekenning awards

(wie ziet waarop oordeel is 

gebaseerd?)

Opmerkingen van deelnemers bij co-creatiesessie
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Het Ierse voorbeeld kent een opvallende start in 
2016 met een uitvoerige “review” van de stand 
van zaken in de sector, met een lange lijst van 
aanbevelingen en maatregelen tot gevolg. In de 
aanpak, sterk gestuurd vanuit de overheid, is 
nadrukkelijk voortgeborduurd op de werkende 
mechanismen uit het ASC-chartersysteem uit 
het VK, waarbij vooral de voorwaardelijke 
koppeling aan onderzoeksfinanciering (pas 
mogen indienen als de instelling een award 
heeft) en de gemaakte prestatieafspraken 
tussen de overheid en de instellingen opvallen. 
In Ierland is in zeer korte tijd een inhaalslag 
gemaakt met duidelijke resultaten, maar ook de 
nodige weerstand en frictie in de sector. De 
lange en ambitieuze lijst van doelstellingen 
zoals geformuleerd in 2016 en aangescherpt in 
2018 is lastig waar te maken en kost meer tijd 
dan gehoopt. Dat heeft op sommige plekken en 
voor enkele deelonderwerpen geleid tot het 
naar beneden bijstellen van de beoogde 
doelstellingen of uitstellen van de deadline.
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3.5 Lessons learned

Op de volgende pagina’s lichten we een aantal “lessons learned” 
toe uit de analyse van de voorbeelden:

• Concerted effort

• Taskforce, standing committee

• Kenniscentrum (“Center for Excellence”)

• Streefcijfers, quota, monitoring

• Charter, award

• Institutional action plans, monitoring

• Hot topics (e.g. harassment, open science, recognition & rewards)
• Link to innovation, gender dimension, responsible research
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Concerted effort

Voor alle besproken voorbeelden geldt dat hun succes en impact 
voortkomt uit een gezamenlijke inspanning oftewel een “concerted
effort”* van de betrokken partijen in de sector 

• Dit is overall zichtbaar in de ontstaansgeschiedenis van de programma’s;

• In Noorwegen en Ierland is het zichtbaar in de huidige uitvoering, met 
nuanceverschillen in de regie en de rollen van de betrokken partijen;

• In de UK is het vooral zichtbaar op institutioneel niveau: daar waar de 
charters succesvol geïmplementeerd worden, is sprake van een 
concerted effort.

*contrived or arranged by agreement; planned or devised together; done or performed together or in 
cooperation
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Taskforce, standing committee

Voor twee voorbeelden geldt dat er een taskforce of standing committee
is met vertegenwoordigers uit de sector op bestuurlijk niveau die invloed 
uitoefenen, agenderen en prioriteren.

• NOR: KIF-commissie (mandaat, website, site visits)

• IRL: Gender Equality Taskforce (prioriteiten stellen, middelen 
toekennen, druk uitoefenen) – zie afbeelding

➢ NL: bestaand platform voor diversiteit in de wetenschap die 
gezamenlijk de Gender Summit (2019) hebben georganiseerd
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Kenniscentrum (“Center for Excellence”)

In drie van de vier voorbeelden zijn door de overheid gefinancierde 
kenniscentra voor (gender) diversiteit in de wetenschap opgericht, die 
onderzoek doen, kennis delen en informatie verspreiden over “wat 
werkt”

• NOR: NORDICORE, gefinancierd door Nordforsk

• IRL: HEA Center for Excellence, in oprichting

• DEU: GESIS CEWS, met name evaluatieonderzoek 

• VK: CDPRP onderzoekt effectiviteit van diversiteitsbeleid in alle 
sectoren
• https://www.brookes.ac.uk/the-centre-for-diversity-policy-research-and-practice/

➢ NL: wel op de nodige plekken expertise, maar niet gebundeld en geen 
structurele ondersteuning voor het thema
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Aantallen: streefcijfers, quota, monitoring

In alle voorbeelden wordt gekeken naar aantallen (representatie en groei), 
gewerkt met streefcijfers en/of quota, en gemonitord

• Observatie: data op institutioneel niveau is meestal niet gemakkelijk te vinden

• SheFigures 2018: aantal vrouwen in hoogleraarsposities tussen 20% en 30%

• Cijfers over etnische diversiteit zijn alleen in de UK te vinden (HESA, census 
data)

• Quota vinden we terug in drie varianten:
• Noorwegen: wettelijk quotum 40% voor raden (“decision making bodies”) sinds 1977

• Duitsland (Nordrhein-Westfalen) en Ierland: quota volgens cascademodel (zie p. 30)
• Ierland: targets zijn onderdeel van prestatieafspraken en bij beursaanvragen (SFI*)

➢ In NL: instituten eigen streefcijfers en centrale monitoring (LNVH, Rathenau)

➢ Universiteit Gent, loopbaanmodel met quotum (ter illustratie): 
https://youtu.be/9kLbK8yWl1Q

* SFI: cap of max applicants per university raised to 12 of which max 6 men; percentage of women applicants rose
to 44%, grantees to 55% (up from 24%)
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Charter, award, certificate

In twee van de vier voorbeelden is nadrukkelijk gekozen voor het competitie-
element van een charter met awards:

• VK: Athena SWAN Charter (ASC) & Race Equality Charter (REC)

• IRL: Athene SWAN Award nodig voor funding van 3 research councils

• De ASC-pilots in Canada en de VS kijken breder naar diversiteit dan alleen de 
genderdimensie
• Canada (DimensionsEDI): https://www.nserc-crsng.gc.ca/Institutions-

Etablissements/Dimensions_eng.asp
• Verenigde Staten (SEA Change): https://seachange.aaas.org/what-is-sea-change

➢ NL heeft Charter Talent naar de Top (sommige universiteiten zijn daar uit 
gestapt)

➢ Volg het CASPER-project (Horizon 2020): 
https://cordis.europa.eu/project/id/872113

➢ Ander inspirerend voorbeeld van certificering (gender equality): http://edge-
cert.org/

64

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Institutions-Etablissements/Dimensions_eng.asp
https://seachange.aaas.org/what-is-sea-change
https://cordis.europa.eu/project/id/872113
http://edge-cert.org/


Institutionele actieplannen, monitoring

In alle voorbeelden spelen institutionele actieplannen (GEPs/GAPs) een cruciale 
rol, vaak als wettelijk eis, inclusief format, sturing en een centrale PDCA-cyclus:

• DEU: wettelijke eis en voorwaarde voor geld uit het Professorinnenprogramm

• NOR: wettelijke eis en voorwaarde voor geld uit BALANSE

• VK: voorwaarde voor award, inclusief PDCA (Plan Do Check Adapt)

• IRL: voorwaarde voor award, leerstoel en centrale middelen

➢ NL: plannen zijn er wel, maar er is geen “format” en geen centrale PDCA…
• DJA, LanDO & LNVH doen in 2020 een inventarisatie
• Diversiteitsparagraaf in SEP en sectorplannen, maar geen prestatieafspraken 

➢ Palmén & Kalpazidou Schmidt (2019):
• Het EFFORTI-project onderscheidt 10 transversale factoren (terugkerende thema’s) in 

de implementatie van gender equality plans

➢ Kalpazidou Schmidt et al. (2020):
• Vergelijking van institutionele actieplannen vanuit ASC en EFFORTI (zie p. 66)

➢ Dobbin et al. (2019):
• Presentatie van “wat werkt” in institutioneel diversiteitsbeleid in de Verenigde Staten

65



66

Kalpazidou Schmidt et al. (2020) vergelijken ASC met de Europese aanpak (gender equality
plans, of GEPs, zoals beschreven in het EFFORTI-project). Zij omschrijven ASC als een 
alomvattende “contextually embedded systemic approach”, die zich behalve vrouwen in de 
wetenschap ook richt op studenten en niet-wetenschappelijk personeel en ruimte biedt voor 
een intersectionele blik. De Europese aanpak onderscheidt zich in het gebruik van quota en 
leerstoelen, evenals de aandacht voor de genderdimensie in onderzoek en onderwijs.



Inspelen op de actualiteit

De voorbeelden verschillen in de mate en manier waarop ze (kunnen) 
inspelen op de actualiteit en “hot topics” die zich voordoen, zoals:

• In DEU en NOR is aandacht voor Responsible Research & Innovation
(RRI)
• Waaronder de genderdimensie in onderzoek / onderwijsmateriaal

• In het VK is veel aandacht voor Open Science, DORA
• Ook werkdruk staat op de agenda – link met diversiteit beperkt aanwezig

• Overal is (recent, meer) aandacht voor scientific & sexual harassment

➢ NL
• VSNU / NWO: anders erkennen & waarderen

• LNVH / KNAW: (adviesaanvraag) harassment

Link blog: https://blogs.royalsociety.org/in-verba/2019/10/29/equality-diversity-and-inclusion-in-
2019-the-good-the-bad-and-the-bigoted/
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4. Nationaal Actieplan in Nederland

• Stakeholders
• Urgentie voor actieplan algemeen (h)erkend

• Toegevoegde waarde van nationale, inter-institutionele actieplannen 
evident

• Aansluiten bij bestaande initiatieven en eigen beleid cruciaal

• Draagvlak op bestuurlijk niveau en voldoende middelen als voorwaarde

• Co-creatie sessie
• Deelnemers geven op een aantal dimensies duidelijke voorkeur aan

• Op andere dimensies zijn de meningen meer verdeeld: dialoog nodig

• Veel ideeën over wat beter kan of toegevoegd moet worden voor succes

• Vervolgstappen zijn niet voor iedereen helder – wie doet wat?
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4.1 Dimensies: Nederland

69

Deelnemers hebben tijdens de co-creatiesessie met stickers aangegeven waar een Nationaal 
Actieplan in Nederland zich volgens hen zou moeten bevinden op de dimensies. (N.B.: de verschillende 
kleuren van de stickers hebben geen betekenis.)
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4.2 DAKI: Drop, add, keep, improve

DAKI is een interactieve werkvorm waarbij een groep of team 
terugblikt op lopende acties, projecten of opdrachten (een 
zogenaamde retrospectief) en in meerdere rondes komt tot een 
overzicht van:

1. Drop Wat willen we kwijt?

2. Add Wat willen we toevoegen?

3. Keep Wat willen we behouden?

4. Improve Wat willen we verbeteren?

Bron: Funretro, n.d.
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Visie van een Nationaal Actieplan

Drop Add

Een door waarden gedreven plan
• Moraliteit: Diversiteit leidt tot betere kwaliteit maar vooral ook ethisch/moreel, dat moet niet 

onvermeld blijven
• Rechten (2x): Art. 27 Verklaring Rechten van de Mens kan belangrijke pijler zijn voor waarden-

gedreven benadering; Deelnemen aan de wetenschap en de vruchten plukken van vooruitgang is een 
mensenrecht

• Kwaliteit: missie = betere kwaliteit van wetenschap
• Relatie van acties voor wetenschap tot de rest van de Nederlandse samenleving
• Een plan opgesteld met waarden als uitgangspunt (value-based). Een nationaal actieplan mag die 

waarden uitdragen.
• D&I als kernwaarde

Visie van OCW
• Visie vanuit OCW: wat wil het ministerie precies met het plan, wat is visie op sector als het om 

diversiteit en inclusie gaat?
• OCW mag rol nemen als hoeder van waarden

Keep Improve

Verbreding focus
• Niet alleen de top (2x): Focus niet enkel op de top maar ook op de volledige pijplijn; Niet alleen focus 

op vrouwelijke hoogleraren
• Betrokkenheid hele sector, niet alleen de bestaande ‘change agents’
• Meer ambassadeurs op alle niveaus, dragers van verandering
• Laat jonge onderzoekers meepraten, het is hun toekomst
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Aanpak van een Nationaal Actieplan

Drop

Verkeerde benadering van het plan
• Vrijblijvendheid (3x), vertraging, bureaucratie
• Werkdruk-verhogende maatregelen
• Voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten als 

het diversiteit aangaat
• ‘One size fits all’-benadering
• Alleen kijken naar de cijfers van doelgroepen
• Kwantitatieve KPIs die geen echt effect hebben
• Een carrot/stick benadering (twee kanten van dezelfde 

medaille)
• Quotum = geen stick

Gebrek aan integratie van diversiteit en inclusie (D&I)
• Geïsoleerde genderplannen en genderbureaus
• D&I los zien van reguliere processen, als iets extra’s

Add

Kaders en verantwoordelijkheid
• Kaders (4x): Helder (wettelijk) kader met eisen aan het veld, D&I bij instellingstoets accreditatie BKO
• Verantwoordelijkheid (4x): Verantwoordelijkheid bij bestuurder, financiering nodig voor 

accountability
• Taskforce (2x): zoals KIF-commissie in voorbeeld Noorwegen, met website met informatie en 

gereedschapskist, helpen bij het ‘hoe?’

Integrale aanpak/inbedding
• Integrale aanpak (2x): integreren in bestaande instrumenten
• Structurele inbedding: steun in opzet, inbedding plannen binnen uni’s, D&I als kwaliteitscriterium
• Pijplijn-benadering (2x): Kijken naar instroom/uitstoom op alle niveaus

Draagvlak
• Draagvlak bij bestuurders, iedereen enthousiasmeren
• Bewustwording (3x)

Maatregelen omtrent inclusiviteit en intimidatie
• Preventieve maatregelen tegen intimidatie
• Inclusief onderzoek en inclusieve curricula

Keep
Inzet vanuit OCW/overheid
• Berichtgeving in media, blijven benoemen overal waar 

OCW komt
• Minister van OCW die ervoor gaat
• Idealen voor emancipatie

Inzet vanuit alle stakeholders
• Ambitieniveau: Nederland voorop
• Urgentie en momentum
• Kwaliteit
• Samenwerking
• Bewustwording-/agenderingsactiviteiten (ook zonder 

direct resultaat)

Improve
Rollen en verantwoordelijkheden
• Bestuurders (2x): Rol van bestuurders, leidinggevenden en het bevorderen van beleid; Strategie van 

CvB’s
• Samenwerking over instituten/de sector
• Accountability
• Maak het iedereens business (lessen uit Noorwegen)

Aanpak/inbedding D&I
• Middelen: Ambitieniveau, jaarlijks €100 miljoen erbij
• Integrale aanpak/inbedding (3x): Inclusie en diversiteit niet als losstaand zien maar incorporeren in 

alle niveaus/maatregelen; Meer ondersteuning en structurele inbedding van de diversity officers; 
Gender mainstreamen in internationale onderzoeksprojecten en samenwerking

• Duurzaamheid D&I-beleid: structurele inbedding (geen tijdelijke begroting/aanstelling)
• Faciliteren (2x): Ruimte om maatregelen uit te proberen; Vertaling van plan naar praktijk 

toevoegen/faciliteren
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Monitoring & evaluatie als onderdeel van een Nationaal 
Actieplan
Drop Add

Monitoring
• Cijfers met consequenties per universiteit
• Monitoring verzorgen en waarborgen
• Etnische en culturele diversiteit (2x): Landelijke data over etniciteit en migratieachtergrond; 

Nulmeting OCW/CBS culturele diversiteit
• Nulmeting diversiteit
• Kennisverzameling faciliteren
• Inventarisatie diversiteitsplannen
• Data beschikbaar maken

Evaluatie
• Evaluatie van acties/resultaten op verschillende tussentijdse momenten
• Duidelijke cyclus: nulmeting, plan, effectmeting, bijsturen

Keep

LNVH-monitor

Improve

Gebruik van bestaande kennis
• Data als evidence voor diversiteitsbeleid
• Overzicht van bestaande kennis en concrete/effectieve maatregelen
• Kennisverzameling en uitwisseling

Monitoring
• Meer transparantie over stand van zaken, ook inzicht in instroom, uitstroom en doorstroom
• Monitoring (longitudinaal) in/uit/doorstroom en exit monitoren
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De praktijk

Drop

Huidige cultuur
• Competitie-cultuur
• ‘Stardom’-cultuur rondom wetenschappers
• Perverse prikkels: identificeren en weghalen
• Benoemingscommissies met alleen mannen, 

zonder kennis van gender
• Hoogleraarsposities met te veel macht en te 

weinig inclusief leiderschap

Beperkte definitie van diversiteit
• N.B.: internationalisering ≠ meer diversiteit in 

de wetenschap

Add

Inclusie
• Inclusie, niet alleen diversiteit
• Inclusie-perspectief met oog voor machtsrelaties (wie heeft macht en wat heeft 

dat voor effect op mensen en processen)
• Inclusief leiderschap als competentie in UFO-profielen
• Omgeving waarin men zich thuis voelt

Cultuurverandering
• Langetermijnfasering op wijze van verandermanagement
• Investeren in inclusief onderwijs (aanstellingen, programma’s, opleidingen)
• Impuls voor cultuurverandering
• Betere verhouding competitie en samenwerking

Keep

Responsible research and innovation/open 
science

Percentage vrouwelijke studenten mag niet 
zakken

Richtlijnen UNESCO

Improve
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4.3 Suggesties voor ontwerpspecificaties

De analyse van de voorbeelden, gevolgd door een reflectie met Nederlandse 
stakeholders tijdens een co-creatiesessie, heeft geleid tot de volgende 
ontwerpspecificaties en aanbevelingen:

• Ontwikkel een brede visie op inclusie en diversiteit
• Kijk naar SER-advies “Diversiteit in de top, tijd voor versnelling” (Sociaal-Economische

Raad, 2019) als voorbeeld: paraplu en dialoog

• Kies voor een brede visie op de sector en spelers. Dit vraagt om het betrekken 
van meer stakeholders, waaronder:
• Organisaties uit de kennissector: Kenniscoalitie

• Vertegenwoordigende organisaties van studenten, promovendi en postdocs

• Maak bij het oprichten van een taskforce gebruik van de partijen die deel 
uitmaken van het bestaande “platform voor diversiteit in de wetenschap” 
• Zorg voor leden op bestuurlijk niveau, o.a. rectorencollege

• Richt een kenniscentrum op (of schrijf er een call voor uit), met tenminste 5 jaar 
financiering van onderzoek en kennisdeling en mogelijkheid voor verlenging

• Continueer de monitoring op aantallen (instroom, doorstroom, uitstroom)
• Onderzoek mogelijkheden voor registratie o.b.v. etniciteit (met SER?)

• Stel quota plus sancties in het vooruitzicht bij het niet bereiken van streefcijfers (zie SER)
77



• Bouw een competitie-element in
• Onderzoek mogelijkheden voor deelname aan een Europees charter (CASPER) 
• Pas de VK-charters aan aan de Nederlandse situatie (zie VS en Canada)

• Onderzoek charter als “bindende” voorwaarde voor onderzoeksfinanciering

• Ondersteun de lopende inventarisatie van institutionele actieplannen
• Zorg voor de ontwikkeling van een gedeeld format en voor een PDCA-cyclus

• Houd een “nulmeting”: Inclusiviteitsmonitor, klimaat voor inclusie

• Zorg voor het zwaluwstaarten van D&I in bestaand beleid en overlegstructuren

• Ondersteun en breid eventueel de capaciteit van diversity office(r)s uit

• Maak de gender- / diversiteitsdimensie onderdeel van onderwijs en onderzoek
• Beoordeel onderzoeksvoorstellen, -programma’s en curricula erop

• Veranker D&I in bestaande accreditatie / visitatie 
• Denk aan SEP, NVAO, HRS4R, sectorplannen, streefcijfers

• Bouw een stok achter de deur in

• Neem D&I als competentie / selectiecriterium mee
• In BKO/SKO, benoemingen decanen en directeuren, collegeleden

• Bouw flexibiliteit en capaciteit om in te kunnen spelen op actualiteit
• Gebruik momentum en hefboomwerking “hot topics”
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Bijlage 1: Lijst van interviews en gesprekken

Internationale voorbeelden (december 2019 – februari 2020)

Land Policy / government / 

executive agency

RPO / RFO senior Expert

Noorwegen UHR/KIF: Ella Ghosh (4/12)

KIF: Heidi Zachariassen (4/12)

OsloMet: Curt Rice (5/12)

RCN: Ingeborg Owesen, Lise 

Christensen (5/12)

NORDICORE: Charlotte 

Silander (per e-mail)

Ierland HEA: Ross Woods (7/1)

AdvanceHE: Victoria Brownlee 

(7/1)

THEA: Jennifer Brennan (8/1)

SFI: Rochelle Fritch (9/1) UCD: Pat O’Connor (8/1)

Verenigd 

Koninkrijk

AdvanceHE/ASC: Sarah 

Dickinson (22/1)

REC: Ammara Khan (22/1)

Imperial/LERU: Simone 

Buitendijk (19/12), Stephen 

Curry, Rob Bell (23/1)

University of Oxford: Pavel 

Ovseiko (22/1)

Duitsland BMBF: Christina Hadulla (5/2) DFG: Eva Reichwein & team 

(17/12)

GESIS/CEWS: Andrea Löther

(2/12)

Fraunhofer/EFFORTI: Suzanne 

Bührer (16/12)
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Stakeholders in Nederland

Organisatie Naam Extra / co-creatiesessie

KNAW Selma Hinderdael (Secretaris)

Marieke Klein Breteler

Athena’s Angels Ineke Sluiter (tevens Vicepresident KNAW)

Naomi Ellemers

De Jonge Akademie Marieke van den Brink

Saskia Bonjour

NWO Astrid Zuurbier (Coördinator D&I) Jaap Schouten

VSNU Bregje Mollee (HR)

Lisa Gorter

Vinod Subramaniam (Rectorencollege)

Aletta Huizenga (HRNU)

Willemijn Dicke

LanDO Aya Ezawa (Voorzitter)

LNVH Lidwien Poorthuis

OCW Directie 

Onderzoek en 

Wetenschapsbeleid

Nora van der Wenden

Aart Jan Bette
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Bijlage 2: Lijst met afkortingen

83

Afkorting Betekenis
BKO Basiskwalificatie Onderwijs
CEWS Center of Excellence Women and Science
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
DJA De Jonge Akademie
DORA Declaration on Research Assessment
D&I Diversiteit & Inclusie
HRB Health Research Board
HESA Higher Education Statistics Agency
HRNU Human Resources Netwerk Universiteiten
HRS4R Human Resources Strategy for Researchers (keurmerk)
IRC Irish Research Council
KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
LNVH Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
LanDO Landelijk overleg Diversity Officers

NWO
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek

NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
PDCA Plan Do Check Adapt
RFO Research Funding Organisation
RPO Research Performing Organisations
SFI Science Foundation Ireland
SKO Senior Kwalificatie Onderwijs
SEP Standard Evaluation Protocol
VSNU Vereniging van Universiteiten


