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1 INLEIDING 

1.1 Missie en visie 
De KNAW bevordert, steunt en erkent excellente wetenschap en duidt de resultaten van onderzoek voor 
de samenleving. De KNAW verwoordt het belang van wetenschappelijk onderzoek, kennis en inzicht voor 
het economisch, fysiek, sociaal en cultureel welzijn en welbevinden van de mens. Zij wil zichtbaar 
bijdragen aan een wetenschappelijke gemeenschap met gelijke rechten en kansen voor iedereen en ruimte 
voor open gedachtewisseling op basis van gelijkwaardigheid.  
 
Gelijkheid en gelijkwaardigheid gaan over gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen en ook over het 
tegengaan van discriminatie. Diversiteit verwijst naar alle zichtbare en onzichtbare kenmerken, 
ervaringen en/of achtergronden waarin (groepen) mensen van elkaar verschillen. Inclusie is het creëren 
van een (werk)omgeving waarin iedereen ongeacht sociale of culturele achtergrond, gender, seksuele 
geaardheid, leeftijd of beperking, zichzelf kan zijn, zich veilig voelt en de ruimte krijgt om zich te 
ontwikkelen.  
 
1.2 Ambitie 
De KNAW wil gelijkheid, diversiteit en inclusie bij de Akademie, De Jonge Akademie, de Akademie van 
Kunsten, de instituten en het bureau bevorderen, vanuit de overtuiging dat diversiteit in personen en 
perspectieven het wetenschappelijk debat verrijkt en bijdraagt aan creativiteit, vernieuwing en kwaliteit. 
De KNAW wil diversiteit en inclusie over de hele linie in haar denken en doen verankeren en een (werk) 
omgeving bieden waar verschillen worden omarmd en mensen zich thuis voelen.  
 
Dat doet de KNAW vanuit twee hoedanigheden. Enerzijds als genootschap van excellente wetenschappers 
en prominente kunstenaars die lid zijn van respectievelijk de Akademie, De Jonge Akademie of de 
Akademie van Kunsten maar niet in dienst zijn bij de KNAW. En anderzijds als werkgever van meer dan 
1300 medewerkers die werken bij tien nationale onderzoeksinstituten, drie instituten die infrastructuur 
bieden voor onderzoek en het bureau van de KNAW. Vanwege dit onderscheid in positie, doel en taken zal 
de vertaling van onze visie naar maatregelen en acties bij de akademies en instituten van elkaar 
verschillen. Gelet op de eigen historie en cultuur zal de uitwerking per akademie en per instituut deels ook 
kunnen variëren. De principes en uitgangspunten hebben algemene zeggingskracht en zullen over de hele 
linie worden toegepast. Mits beargumenteerd is er bij de concretisering daarvan vanzelfsprekend wel 
ruimte voor maatwerk.  
 
1.3 Omgeving 
Volgend uit haar Gender Equality Strategy 2020-2025 wil de Europese Commissie gendergelijkheid1 in 
onderzoek en innovatie actief bevorderen. Organisaties die in aanmerking willen komen voor financiering 
vanuit Horizon Europe, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, dienen daarom met ingang van 
2022 over een gender equality plan (GEP) te beschikken.  
 
Op nationaal niveau heeft de Minister van OCW in 2020 het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en 
inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek vastgesteld waarin de positieve relatie tussen kwaliteit van 
onderwijs en onderzoek en het streven naar inclusie en diversiteit wordt onderstreept. De KNAW heeft als 
hoeder en duider van de wetenschap bijgedragen aan het Nationaal actieplan en is tevens 
medeondertekenaar van het Nationaal actieplan.  
 
Vanzelfsprekend steunt de KNAW de Europese Commissie in haar streven gendergelijkheid binnen de 
organisatie te bevorderen omdat het bijdraagt aan het stimuleren van ondervertegenwoordigde groepen 

 
 
1 Hoewel het begrip gender breder is legt de Europese Commissie vooralsnog nadruk op de man-vrouw verhouding.   
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in de onderzoeksector. Voor ons maakt dat integraal deel uit van ons streven naar gelijkheid, diversiteit en 
inclusie.  

1.4 Stand van zaken  
Diversiteit en inclusie (D&I) zijn niet nieuw voor de KNAW. Zo is in 2019 besloten om elke drie jaar te 
analyseren of er vakgebieden, instellingen en/of doelgroepen ondervertegenwoordigd zijn binnen het 
ledenbestand van de Akademie. Waar nodig kan de algemene vergadering van de KNAW, op voorstel van 
het bestuur, besluiten om het aantal te benoemen leden voor een specifiek jaar te wijzigen om ruimte te 
creëren voor ondervertegenwoordigde vakgebieden en de representativiteit van het ledenbestand te 
verbeteren.  
 
Instituten 
Ook voor en door de instituten zijn in de loop der tijd uiteenlopende acties in gang gezet. In 2010 heeft 
KNAW als werkgever zich aangesloten bij het charter Talent naar de Top gericht op bevorderen van de 
toestroom, doorstroom en het behoud van vrouwelijk talent in topfuncties. Nadat de in dat kader 
geformuleerde kwantitatieve doelstellingen deels waren behaald is deze samenwerking in 2015 gestopt. 
Daaropvolgend zijn uiteenlopende initiatieven op het terrein van D&I gestart, zonder dat sprake was van 
KNAW-breed D&I-beleid. In 2020 is een adviseur diversiteit & inclusie (0,8 fte.) voor de duur van twee 
jaar aangesteld bij de afdeling P&O, met name om te ondersteunen bij het aantrekken van meer mensen 
met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt (Wet Banenafspraak). Helaas heeft de 
coronapandemie deze inspanningen ernstig bemoeilijkt. Het was immers niet mogelijk om mensen uit 
deze groepen fysiek te laten instromen op een werkplek gedurende de periode dat thuiswerken de norm 
was en het geven van zorgvuldige werkbegeleiding was op afstand evenmin realistisch. In 2020 is op 
initiatief van de adviseur D&I een werkgroep Divers Talent gestart waar alle P&O-adviseurs van de 
instituten aan deelnemen. Deze werkgroep buigt zich o.a. over een inclusief werving en selectieproces, het 
faciliteren van bijeenkomsten over inclusief werkgeverschap en het versterken van samenwerking met 
partijen die diverse doelgroepen ondersteunen op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn en worden er voor en 
door instituten stappen gezet zoals: 
 

- het organiseren van (trainings)bijeenkomsten over herkennen van en omgaan met je eigen bias; 
- het ontwikkelen van een talentprogramma gericht op ondervertegenwoordigde groepen 

studenten;  
- het organiseren van een paneldiscussie over ongewenst gedrag in de wetenschap en het daaraan 

verbinden van concrete interventies;  
- het creëren van onderzoekspositie(s) voor trainees uit ondervertegenwoordigde groepen;  
- het organiseren van een posteractie over (onbewuste) vooroordelen om beeldvorming te 

beïnvloeden; 
- het uitzetten van D&I-enquêtes onder het personeel; 
- het instellen van lokale teams/werkgroepen die zich bezig houden met diversiteit en inclusie 

(D&I);  
- het organiseren van een masterclass inclusieve communicatie voor alle 

communicatiemedewerkers van de KNAW; 
- het integreren van D&I-aspecten in de leergang persoonlijk leiderschap voor academici.   

 
Op het vlak van gendergelijkheid scoort de KNAW op het eerste oog goed. In 2020 was 51 % van het totale 
personeelsbestand vrouw.2 Het aandeel vrouwen bedraagt per instituut 45 % tot 89 %. Als echter wordt 
ingezoomd op de wetenschappelijke staf valt op dat het aantal vrouwen afneemt naarmate het 
functieniveau stijgt. Dit patroon valt ook waar te nemen bij leidinggevende en de overige functies. Er ligt 
dus nog een duidelijke opdracht voor de KNAW om daar verandering in aan te brengen. Naar aanleiding 
van een landelijk onderzoek is in 2017 globaal in kaart gebracht of er bij de KNAW sprake was van 
mogelijke structurele verschillen in de beloning tussen vrouwen en mannen per functie(groep). Daar zijn 
destijds geen significante verschillen uit naar voren gekomen.  

 
 
2 Bron: KNAW jaarverslag 2020 
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1.5 Opzet agenda D&I KNAW-instituten 
Deze agenda is bedoeld om, uitgaande van de missie en visie van de KNAW, richting te geven aan het 
ontwikkelen en implementeren van (beleids)activiteiten op het vlak van diversiteit en inclusie in brede 
zin bij de instituten en het Bureau. Gelet op de Gender Equality Strategy 2020-2025 van de Europese 
Commissie wordt op een aantal plaatsen in deze agenda gendergelijkheid echter extra uitgelicht, opdat de 
agenda tegelijkertijd als gender equality plan (GEP) kan fungeren. Het GEP maakt dus deel uit van onze 
inzet op alle aspecten van diversiteit en de daarmee samenhangende inclusiviteit.  
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2 VAN VISIE NAAR ACTIE 

2.1 Doelstellingen 
Volgend uit onze visie hebben we voor de periode 2022-2025 de volgende doelstellingen vastgesteld voor 
zowel de akademies, de instituten als het bureau: 
 

1. Uitdragen D&I visie 
Het actief en consequent ondersteunen en het uitdragen van de visie van de KNAW, met als 
uitgangspunten gelijkwaardigheid, diversiteit, inclusie, toegankelijkheid en wederzijds respect. 
Dit doen we zowel binnen de KNAW (in de akademies en instituten) als naar buiten toe, richting 
de hele wetenschappelijke wereld, nationaal en internationaal, richting de maatschappij en 
richting de politiek.  

2. Vergroten van bewustzijn en kennis 
Het op alle organisatieniveaus binnen de akademies en instituten stimuleren en bevorderen van 
het bewustzijn en de kennis inzake gelijkheid en gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie en dat 
verankeren in de organisatie brede cultuur.  

3. Stimuleren van een inclusief, open en veilig werkklimaat 
Het bevorderen van de situatie dat leden van de akademies en medewerkers, maar ook bezoekers 
van de KNAW, met een breed scala aan perspectieven, achtergronden en ervaringen naar de 
KNAW komen en zich welkom en gewaardeerd voelen. Het bevorderen van een 
organisatiecultuur met ruimte voor open debat, waarin discriminatie niet wordt geaccepteerd.  

4. Monitoren en evalueren  
Het inrichten van een monitoring- en evaluatieproces op het gebied van de selectie van leden van 
de akademies en inzake de in-, door- en uitstroom van medewerkers, zodat objectief kan worden 
vastgesteld welke vooruitgang op het vlak van gelijkheid, diversiteit en inclusie is geboekt.  
 

In hoofdstuk 3 worden deze doelstellingen uitgewerkt in activiteiten, maatregelen en/of organisatorische 
keuzes die de KNAW als werkgever kan maken. Deze agenda is geen blauwdruk maar heeft een 
richtinggevend karakter, zodat er nog ruimte is om in de uitvoering bij te sturen. De agenda is alleen 
bedoeld voor de instituten en het Bureau, omdat de KNAW geen werkgeversverantwoordelijkheid draagt 
voor de akademies. Die zullen gelet op hun positie en rol binnen de KNAW ieder een eigen spoor volgen bij 
de vertaling van de bovenstaande KNAW-doelstellingen.  
 
2.2 Aanpak 
In onze aanpak onderscheiden we in grote lijnen de volgende stappen:  
 

1. Bewust worden: alles start met het herkennen en erkennen van onze blinde vlekken en 
(onbewuste) vooroordelen, zowel op persoonsniveau als in structuren, werkwijzen en processen 
binnen de organisatie.  

2. Onderzoeken: de oorzaken, feiten en omstandigheden die een rol bij spelen bij die blinde vlekken 
en (onbewuste) vooroordelen moeten nader worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. In deze 
fase wordt specifieke data verzameld en worden procedures, processen en werkwijzen kritisch 
geëvalueerd op D&I-aspecten.  

3. Kiezen oplossing: aan de hand van 1. en 2. Kan vervolgens worden besloten welke acties en 
maatregelen worden ingezet om de geïdentificeerde problemen te verhelpen. Er worden ook 
afspraken gemaakt over de beschikbare middelen, verantwoordelijkheden en de tijdlijn. 

4. Handelen: tot slot zullen we ons gedrag en/of de structuren, werkwijzen en processen binnen de 
organisatie moeten aanpassen aan de gekozen oplossingsrichting en moeten monitoren in 
hoeverre we daar ook daadwerkelijk in slagen.   
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De KNAW kiest er voor om expertise op te bouwen door in pilots te gaan werken en best practices met 
elkaar te delen. Waar mogelijk zullen we daarbij gebruik maken van recente wetenschappelijke inzichten. 
Het bevorderen van diversiteit en inclusie is een proces van lange adem. Het gaat om gedragsverandering 
waarbij ruimte moet zijn voor reflectie, dialoog en samenwerking. Wellicht ten overvloede wordt hierbij 
benadrukt dat hoewel veel aspecten van D&I aan het werkterrein van Personeel & Organisatie (P&O) 
raken, het vraagstuk niet alleen op het bord van P&O ligt. Gelijkheid, diversiteit en inclusie gaan immers 
over het verbreden van onze perspectieven binnen de hele organisatie, en niet alleen op het vlak van P&O. 
Het is dus nodig dat zoveel mogelijk mensen uit alle lagen van de organisatie hier een rol bij willen spelen.        
 
2.3 Intersectionele en integrale benadering 
Mede ingegeven door de richtlijnen van de Europese Commissie, kiezen we voor een intersectionele 
benadering. Dit betekent dat uitgegaan wordt van het gegeven dat de onderlinge samenhang van etniciteit, 
sociale klasse, seksuele oriëntatie en functiebeperking ongelijkheden kan versterken, en ook dat er binnen 
de verschillende dimensies sprake kan zijn van diversiteit.3 Dat betekent dat we bijvoorbeeld bij gender 
goed moeten kijken naar de diversiteit binnen deze categorie en dat we bij het ontwikkelen en invoeren 
van concrete activiteiten ons er van bewust moeten zijn van de samenhang met andere dimensies van 
diversiteit.  
 
Bij het ontwikkelen van activiteiten en maatregelen maken we  gebruik van drie interdisciplinaire 
benaderingswijzen die Schiebinger & Schraudner4 in kaart hebben gebracht: 
  

1. Aantallen (fixing the numbers, FTN). Dit gaat over het vergroten van (gender)diversiteit in 
aantallen. Maatregelen in deze categorie richten zich met name op het vergroten van (gender) 
diversiteit in de verschillende wetenschapsgebieden en hiërarchische lagen. Hierbij kan het gaan 
om het creëren van speciale posities voor ondervertegenwoordigde groepen waaronder vrouwen, 
maar ook om acties gericht op het vergroten van de zichtbaarheid deze groepen in commissies, 
panels en de externe communicatie.  

2. Instituties (fixing the institutions, FTI). Dit gaat over het veranderen van elementen in de structuur 
en cultuur van de organisatie die ongelijkheid veroorzaken en in stand houden. Aspecten van 
gedrag, structuren en processen kunnen onbedoeld leiden tot ongelijkheid tussen verschillende 
(groepen) mensen in de organisatie, zoals tussen jong en oud, mensen, met verschillende 
culturele achtergronden of tussen vrouwen en mannen. Het gaat vaak om kleine, maar structurele 
verschillen die opgeteld echter kunnen leiden tot grote ongelijkheid.  

3. Kennis (fixing the knowledge, FTK): Dit betreft maatregelen gericht op het inclusief maken van de 
inhoud en aanpak van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, waarbij onderwijs voor de 
KNAW-instituten niet relevant is. In veel wetenschappelijk onderzoek wordt voorbijgegaan aan 
sekse- en genderverschillen dan wel is sprake van exclusie van bepaalde groepen of 
perspectieven.  Wanneer maatschappelijke groepen structureel beperkte toegang hebben tot de 
wetenschap beïnvloedt dat de kennisproductie. Reflectie op dergelijke uitsluitingsprocessen 
binnen het eigen vakgebied zou kernonderdeel moeten zijn van elke wetenschappelijke praktijk.  
 

Deze benaderingswijzen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het vergroten van de diversiteit van 
het personeel (fixing the numbers) zal niet blijvend succesvol zijn als de cultuur, structuur en processen 
van de organisatie daar niet op worden aangepast (fixing the institutions). Denk daarbij aan leiderschap, 
transparante werving & selectie, erkennen en waarderen van meer dan alleen kwantitatieve prestaties, 
sociale veiligheid en/of de balans werk-privé. Het meer inclusief maken van het wetenschappelijk 
onderzoek (fixing the knowledge) kan ook pas van de grond komen als er gelijktijdig werk wordt gemaakt 
van het bevorderen van de algehele diversiteit en aanpassen van de cultuur, structuur en bijbehorende 
processen.     

 
 
3 Handreiking voor het opstellen van een gendergelijkheidsplan, Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en 
Onderzoek (DIHOO), ministerie OCW, juni 2021. 
4 Schiebinger, L. & Schraudner, M., 2011, Interdisciplinary approaches to achieving gendered innovations in science, medicine and 
engineering 
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3 AGENDA  

3.1 Uitwerking doelstellingen 
Onderstaand wordt per doelstelling een nadere uitwerking in activiteiten, doelen en beoogde resultaten 
voorgesteld. Deze uitwerking is niet limitatief. Er zijn vanzelfsprekend nog tal van andere zaken denkbaar. 
Het is echter niet mogelijk om alles tegelijk aan- en op te pakken. Er zullen keuzes moeten worden 
gemaakt. Afhankelijk van de bespreking van deze agenda kan de uitwerking dus nog worden aangepast. 
De stuurgroep D&I (zie hoofdstuk 4) zal vervolgens in overleg met de instituten en de betrokken 
stafafdelingen zorgen voor prioriteitsstelling en planning, afspraken over capaciteitsinzet en de 
afstemming van activiteiten op elkaar.  
 
Er wordt voorgesteld om, naast het voortzetten van reeds lopende activiteiten, voor 2022 te focussen op 
het vergroten van het bewustzijn en de kennis aangaande gelijkheid, diversiteit en inclusie binnen de 
organisatie (doelstelling 2) en op het verzamelen, analyseren en interpreteren van diversiteitsdata om 
beter zicht te krijgen op de samenstelling van ons medewerkersbestand en mogelijke knelpunten daarin 
(doelstelling 4). Dit sluit aan bij de eerste twee stappen van onze in paragraaf 2.2 geschetste aanpak: 
bewust worden en onderzoeken. Als we onze blinde vlekken en (onbewuste) vooroordelen, zowel op 
persoonsniveau als in structuren, werkwijzen en processen binnen de organisatie niet (h)erkennen zal er 
niets veranderen. Het feit dat onze huidige kennis over diversiteit en inclusie vaak nog beperkt is, maakt 
het lastig om effectieve maatregelen te ontwikkelen. Deze prioritering betekent overigens niet dat we 
geen activiteiten zullen ontplooien voor de andere doelstellingen als daar mogelijkheden voor zijn.    
 
Doelstelling 1 
Uitdragen D&I visie 
Het actief en consequent ondersteunen en het uitdragen van de visie van de KNAW, met als 
uitgangspunten gelijkwaardigheid, diversiteit, inclusie, toegankelijkheid en wederzijds respect. Dit doen 
we zowel binnen de KNAW (in de Akademies en instituten) als naar buiten toe, richting de hele 
wetenschappelijke wereld, nationaal en internationaal, richting de maatschappij en richting de politiek.  
 

Activiteit Beoogd resultaat Categorie Relatie met 
genderbalans 

1.1 Opstellen en uitvoeren samenhangend 
communicatiebeleid. In verlengde daarvan 
integreren D&I-aspecten in woord en beeld in 
communicatie-uitingen van KNAW als 
werkgever en van de instituten (websites, 
nieuwsbrieven, rapporten, programmering 
bijeenkomsten etc.). 

Aanjagen discussie over D&I. 
Bekendheid van de strategie en 
met activiteiten van de KNAW 
op het vlak van D&I is 
toegenomen.  

FTI Ja 

1.2 Inrichten van open, transparant en inclusief 
wervings- en selectieproces. Samenstellen 
toolkit (vacatureteksten die aan D&I criteria 
voldoen, gesprekstechnieken, werkwijze/ 
samenstelling selectiecommissies etc.  

Meer divers samengesteld 
personeelsbestand en 
profilering KNAW als inclusieve 
werkgever. 

FTI   Ja 

1.3 Vergroten fysieke toegankelijkheid 
gebouwen: wegnemen belemmeringen, 
aanpassen verlichting en bewegwijzering, 
inrichten stilteruimtes. Meenemen bij nieuw- en 
verbouw.  

Beter toegankelijke gebouwen 
voor medewerkers en gasten 
met een functiebeperking. 

FTI  

1.4 Vergroten digitale toegankelijkheid 
instituten voor mensen met visuele en/of 
auditieve beperking, Voorzien in (gebaren)tolk 

Beter toegankelijke online-
faciliteiten voor medewerkers 
en gasten met een 
functiebeperking.  

FTI  
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bij Webinars en andere bijeenkomsten. 
Aanpassen taalgebruik (en niveau)).  

 
Doelstelling 2 
Vergroten van bewustzijn en kennis 
Het op alle organisatieniveaus binnen de Akademies en instituten stimuleren en bevorderen va het 
bewustzijn en kennis inzake gelijkheid en gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie en dat verankeren in 
de organisatie-brede cultuur.  
 

Activiteit Beoogd resultaat Categorie Relatie met 
genderbalans 

2.1 Integreren van D&I-aspecten in het KNAW-
trainingsaanbod, in het bijzonder trainingen 
voor (academisch) leiderschap en actief 
aanbieden van gerichte trainingen als omgaan 
met impliciete bias, interculturele vaardigheden, 
omgaan met ongewenst gedrag etc.   

Medewerkers en (aankomend) 
leidinggevenden kennen het 
D&I-gedachtengoed, doorzien 
mechanismes van exclusie en 
weten hoe te handelen bij 
ongewenst gedrag.  

FTI Ja 

2.2 Organiseren van KNAW-brede activiteiten op 
D&I-gerelateerde dagen zoals diversity day, 
coming out day, internationale vrouwendag, dag 
tegen racisme en discriminatie en pride.    

Meer bekendheid met D&I-
gedachtengoed  

FTI Ja 

2.3 Als werkgever en onderzoeksorganisatie 
aansluiting zoeken bij en onderhouden van 
externe netwerken op het vlak van D&I.  

Opdoen en uitwisselen van 
kennis en ervaringen van 
anderen, in het bijzonder over 
het meer inclusief maken van 
wetenschappelijk onderzoek en 
het registreren en monitoren 
van (gevoelige) D&I-data.   

FTI / FTK 
/ FTN 

 

2.4 Beter onder aandacht brengen van 
mogelijkheden in arbeidsvoorwaarden en/of 
andere faciliteiten die kunnen bijdragen aan de 
balans werk-privé of het werken met een 
functiebeperking vergemakkelijken.   

Medewerkers worden 
gefaciliteerd om hun 
werkzaamheden uit te voeren in 
combinatie met hun 
privésituatie en/of 
functiebeperking.  

FTI Ja 

 
Doelstelling 3  
Stimuleren van een inclusief, open en veilig werkklimaat 
Het bevorderen van de situatie dat leden van de Akademies en medewerkers, maar ook bezoekers van de 
KNAW, met een breed scala aan perspectieven, achtergronden en ervaringen naar de KNAW kunnen 
komen en zich welkom en gewaardeerd voelen. Het bevorderen van een organisatiecultuur met ruimte 
voor open debat en waarin discriminatie niet wordt geaccepteerd.  
 

Activiteit Beoogd resultaat Categorie Relatie met 
genderbalans 

3.1 Zichtbaar maken van voorzieningen die  
bijdragen aan voorkomen van (gender) 
gerelateerd geweld, (seksuele) intimidatie en/of 
discriminatie zoals bedrijfsmaatschappelijk 
werk, vertrouwenspersonen, KNAW 
klachtencommissie en ombudsfunctionaris. 

KNAW-hulpstructuur is bekend 
en laagdrempelig toegankelijk.   

FTI Ja 

3.2 Integreren van D&I-aspecten in 
wetenschappelijk onderzoek. Aanmoedigen van 
onderzoek door, voor en naar groepen die zijn 
ondervertegenwoordigd zoals onderzoekers met 
een migratieachtergrond/van kleur, met een 
functiebeperking of vrouwen. Stimuleren 
diversiteit van aanvragers onderzoeksubsidies.  

Verbreding van de 
onderzoeksfocus.  

FTN / 
FTK 

Ja 
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3.3 Naar binnen en buiten toe zichtbaar maken 
van rolmodellen in functies waar sprake is van 
ondervertegenwoordiging van bepaald groepen. 
Zoals mensen met een migratieachtergrond/van 
kleur, met een functiebeperking of vrouwen in 
leidinggevende (wetenschappelijke) posities. 

Verhoging van de 
toegankelijkheid van de KNAW  
voor ondervertegenwoordigde 
groepen.  

FTI Ja 

3.4 Opbouwen en ondersteunen van interne 
netwerken op het vlak van D&I. 

Versterking van inclusieve 
gemeenschappen binnen de 
KNAW. 

FTI / FTK Ja 

 
Doelstelling 4 
Monitoren en evalueren  
Het inrichten van een monitoring- en evaluatieproces op het gebied van de selectie van leden van de 
Akademies en inzake de in-, door- en uitstroom van medewerkers, zodat objectief kan worden vastgesteld 
welke vooruitgang op het vlak van gelijkheid, diversiteit en inclusie is geboekt. 
 

Activiteit Beoogd resultaat Categorie Relatie met  
genderbalans 

4.1 Onderzoeken hoe (gevoelige) data van 
diverse groepen in kaart kunnen worden 
gebracht en gemonitord voor het ontwikkelen 
van evidence based beleid.  Hierbij 
samenwerking zoeken met andere partijen.  

Het beter laten aansluiten van 
(beleids)maatregelen en acties 
bij de feitelijke situatie 
(maatwerk).  

FTN Ja 

4.2 KNAW-breed en per instituut analyseren van 
geregistreerde personeelsdata (aantallen, 
functie, functiebeperking, leeftijd, nationaliteit, 
beloning, gender etc.).  

Beter zicht op achtergrond en 
samenstelling van het 
personeelsbestand en mogelijke 
knelpunten en lacunes daarin.  

FTN Ja 

4.3 Onderzoeken of voor specifieke groepen (bv. 
mensen met een functiebeperking, mensen met 
een migratieachtergrond/van kleur en/of 
vrouwen in bepaalde functies) KNAW-brede 
streefcijfers moeten worden vastgesteld.  

Bevorderen deelname  
verschillende groepen aan 
arbeidsproces binnen KNAW. 

FTN Ja 

4.4 Verzamelen en kwantitatief en kwalitatief 
analyseren van loopbaangegevens (in- door en 
uitstroom).  

Inzicht in interne mobiliteit en 
beweegredenen om KNAW te 
verlaten. Levert mogelijk 
aangrijpingspunten op voor 
verbetering.  

FTI  Ja  

4.5 Ontwikkelen (maatwerk)oplossingen zoals 
mogelijk gaan werken met voorkeursbeleid 
en/of streefcijfers (per instituut) voor 
ondervertegenwoordigde groepen.  

Meer divers en evenwichtig 
samengesteld 
personeelsbestand.  

FTN Ja 

4.4 Periodiek bevragen van (specifieke groepen) 
medewerkers over hoe divers en inclusief zij het 
werken bij de KNAW ervaren.  

Medewerkers voelen zich meer 
betrokken en input voor 
mogelijke acties.  

FTI  

4.5 Periodiek rapporteren van 
instituutsdirecties aan de algemeen 
directeur/bestuur over D&I-activiteiten, via de 
PBO-cyclus.  

Zicht op voortgang en resultaten.  FTI / FTN  
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4 ORGANISATIE  

4.1 Stuurgroep  
Het structureel integreren van diversiteit en inclusie vereist een goede interne organisatie en 
infrastructuur. Het moet voor alle betrokken partijen duidelijk zijn wat de (beleids)doelen zijn. Daarnaast 
moet helder zijn welke middelen kunnen worden ingezet om activiteiten te ontwikkelen, bij te stellen en 
uit te (blijven) voeren. Het gaat dan niet alleen om wat al in de organisatie voor handen is, maar ook om 
wat de mogelijkheden zijn om aanvullende externe expertise in te huren bv. voor het geven van 
trainingen. Aangezien gelijkheid, diversiteit en inclusie voor de hele organisatie relevant zijn wordt van 
alle organisatieonderdelen gevraagd om bij te dragen aan de afgesproken activiteiten. Dat kan zijn in de 
vorm van het beschikbaar stellen van menskracht, geld, faciliteiten etc. Reeds lopende activiteiten worden 
voortgezet en vanzelfsprekend meegenomen in het totaal van deze agenda.  
 
Het voorstel is om de aansturing van de uitvoering van de agenda D&I bij een stuurgroep te beleggen 
waaraan vanuit verschillende geledingen van de organisatie wordt deelgenomen. Hoewel de precieze 
opdracht en samenstelling van deze stuurgroep nog moet worden vastgesteld wordt er gedacht aan een 
instituutsdirecteur, enkele promovendi/onderzoekers, een directeur bedrijfsvoering, het hoofd P&O en 
mogelijk iemand namens de medezeggenschap. Deze stuurgroep zal zich richten op:   
 

• Het actief uitdragen van de KNAW-missie en visie inzake gelijkheid, diversiteit en inclusie. 
• Het bevorderen van bewustwording en het verwerven van draagvlak door onderwerpen te 

agenderen, discussies en bijeenkomsten te (laten) organiseren etc. 
• Het in overleg met portefeuillehouders van de instituten en het bureau en met de stafafdelingen, 

bepalen van de prioriteiten en op elkaar afstemmen van activiteiten.  
• Het bewaken van de voortgang van de uitvoering van activiteiten, waar nodig bijsturen van de 

agenda en ter zake periodiek rapporteren aan de algemeen directeur  
• Het stimuleren van de opbouw en borging van deskundigheid inzake gelijkheid, diversiteit en 

inclusie binnen de organisatie.    

Deze stuurgroep zal vanuit het bureau KNAW ambtelijk en beleidsmatig worden ondersteund door een 
projectleider/secretaris vanuit de afdeling P&O.   
 
4.2 Afdeling P&O KNAW 
De rol van projectleider/secretaris van de stuurgroep zal worden ingevuld door een nog aan te trekken 
senior beleidsadviseur Diversiteit & Inclusie (0,8 fte.)5. Daarnaast zijn er middelen vrijgemaakt om de 
positie van de adviseur diversiteit & inclusie (0,8 fte.) vanaf medio 2022 voort te kunnen zetten. In 
aanvulling hierop wordt vanuit de afdeling “in kind” (beleids)capaciteit ingezet op activiteiten met een 
P&O-component zoals bv. het onderzoek naar mogelijkheden om verschillende vormen van diversiteit 
(waaronder gender) te inventariseren en registreren of het integreren van D&I-aspecten in trainings- en 
loopbaanactiviteiten. De exacte omvang van deze inzet zal mede afhangen van de prioriteiten in de agenda 
D&I en voor P&O als geheel, maar vooralsnog wordt uitgegaan van gemiddeld 0,2 – 0,3 fte. op jaarbasis. 
Waar nodig zullen ook stafafdelingen als Communicatie & Informatievoorziening of Financiën “in kind” 
bijdragen. Behalve dat reeds toegewezen budgetten voor scholing- en deskundigheidsbevordering 
wellicht deels ook voor activiteiten inzake D&I aangewend kunnen worden, zijn er daarnaast additionele 
middelen beschikbaar voor specifieke zaken zoals het inhuren van externe expertise. Dit vanzelfsprekend 
op basis van concrete voorstellen.   
 
 

 
 
5 Deze functionaris kan gelet op inhoudelijke raakvlakken, in overleg ook worden ingezet bij de thema’s leiderschap en Erkennen & 
Waarderen.  
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Inzet D&I KNAW op centraal niveau 
 

 Omvang Schaal. Opmerkingen 

 Senior beleidsadviseur D&I 0,8 fte. 12 Deels ook inzetbaar op E&W/leiderschap 

 Adviseur D&I  0,8 fte. 10  

Inzet beleidsadviseurs P&O  0,3 fte. 11/12 In kind P&O 

 Inzet beleidsadviseur FAO 0,1 fte. 12 In kind FAO 

 Inzet communicatieadviseur    0,1 fte. 10 In kind Communicatie 

 Secretariële ondersteuning 0,1 fte. 7 In kind P&O 

Totaal 2,2 fte.  

 
 
4.3 Instituten  
Het voorstel is dat ieder instituut een MT-lid als portefeuillehouder D&I benoemd6. Om te borgen dat die 
hun rol goed kunnen vervullen wordt voorgesteld om voor hen een centrale scholing te organiseren. De 
portefeuillehouder zorgt voor het opstellen van een D&I-jaarplan voor het instituut als afgeleide van de 
KNAW-agenda, dat deel gaat uitmaken van de PBO-cyclus. De portefeuillehouder is binnen en buiten het 
instituut als aanspreekpunt voor het thema D&I en heeft een signalerende en adviserende rol richting P&O 
KNAW en/of de stuurgroep D&I. Het is vooral van belang dat men affiniteit met het onderwerp heeft, of 
nog beter een zekere kennis en ervaring op dit vlak bezit. Daarnaast zullen ook de decentrale P&O-
adviseurs en werk- en projectgroepen op instituutsniveau een bijdrage leveren aan de uitvoering van het 
jaarplan.   

 
 
6 In het bestuur van de KNAW zal tevens een portefeuillehouder worden aangewezen.  
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Bijlage 1 
 
 
Richtlijnen van de Europese Commissie: verplichte en aanbevolen 
elementen van een gendergelijkheidsplan 
 
De Europese Commissie heeft een aantal proces-gerelateerde eisen geformuleerd waaraan een  
gendergelijkheidsplan moet voldoen.7 
 
1. Openbaar document 
•  Het gendergelijkheidsplan is een formeel, openbaar document. 
•  Het plan is getekend door het topmanagement van de instelling. 
•  Het plan is beschikbaar op de website van de instelling. 
•  Het plan wordt binnen de instelling verspreid. 
 
2. Middelen 
•  Er zijn middelen toegewezen voor posities of teams toegewijd aan gendergelijkheid. 
•  Voor anderen is tijd gereserveerd om te werken aan gendergelijkheid. 
 
3. Dataverzameling en monitoring 
•  Data over geslacht of gender van staf en leiderschap is beschikbaar. 
•  Jaarlijkse evaluatie van en rapportering over de voortgang en resultaten. 
 
4. Training en capaciteitsopbouw 
•  De gehele organisatie is betrokken. 
•  Aanpak van gender bias bij mensen en in beslissingen. 
•  Gezamenlijke actie op specifieke onderwerpen. 
 
Daarnaast heeft de Europese Commissie een aantal aanbevolen aandachtsgebieden benoemd: 
 
1. Balans tussen werk en privéleven en de cultuur binnen de organisatie. 
2. Gendergelijkheid in leiderschap en besluitvorming. 
3. Gendergelijkheid in werving en loopbaanontwikkeling. 
4. Integreren van de genderdimensie in de inhoud van onderzoek en onderwijs. 
5. Maatregelen tegen gender gerelateerd geweld, met inbegrip van seksuele intimidatie. 
 

 
 
7 Bron: Handreiking voor het opstellen van een gendergelijkheidsplan, Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en 
Onderzoek (DIHOO), ministerie OCW, juni 2021. 
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