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Aanleiding en doel van de review 
De Universiteit Leiden heeft in haar instellingsplan 2015-2020 Diversiteit en Inclusiviteit (D&I) als 
kernwaarden vastgesteld. Sinds 2014 voert zij een actief D&I-beleid om deze kernwaarden in de 
instelling te implementeren.  
 
Het College van Bestuur heeft gekozen de implementatie van het D&I-beleid projectmatig aan te 
pakken voor de duur van drie jaar (2014-2016). Eind 2016 zijn de eerste resultaten geëvalueerd. Op 
basis van deze evaluatie heeft het College van Bestuur besloten de projectmatige aanpak en het 
ingezette beleid met twee jaar te continueren met enkele aanvullende doelstellingen. Het College 
van Bestuur wil in het najaar van 2018 een besluit nemen over de toekomstige aanpak van het D&I-
beleid. Ter voorbereiding op dit besluit heeft zij een commissie gevraagd een antwoord te vinden op 
de volgende vragen: 
 
• Zijn de kerndoelstellingen zoals verwoord in het werkplan Diversiteit, gelijke kansen en 

inclusiviteit behaald? Wat ziet de commissie als belemmerende en bevorderende factoren? 
• Is het D&I-beleid voldoende ingedaald binnen de faculteiten op verschillende niveaus en binnen 

de diverse geledingen? Wat constateert de commissie als het gaat om zichtbaarheid en 
eigenaarschap binnen faculteiten, opleidingen en instituten, plannen en beleid (zowel onder 
bestuurders, WP, OBP en studenten). 

• Hebben de faculteiten voldoende instrumenten en handvatten om het beleid ook binnen 
opleidingen en instituten te implementeren? Wat constateert de commissie als het gaat om de 
aanwezigheid van diversiteitsdeskundigheid binnen de instelling en het gebruik van tools, 
instrumenten en aanwezige interne expertise m.b.t. diversiteit?  

• Voelen studenten en medewerkers zich binnen de instelling welkom en thuis zodat zij optimaal 
hun talenten kunnen ontplooien en het beste uit zichzelf kunnen halen? Wat constateert de 
commissie als het gaat om m.n. de beleving en welke mechanismes en factoren spelen een rol?  

• Moet het beleid worden gecontinueerd met de huidig geformuleerde doelstellingen en in welke 
vorm kan dat het beste gebeuren? Welke ondersteuning en vorm van organisatie is wenselijk 
vanuit het oogpunt van effectiviteit en draagvlak?  

Samenstelling commissie 
De commissie is als volgt samengesteld: 
• Prof. dr. Huib Pols (voorzitter), voormalig rector Erasmus Universiteit Rotterdam 
• Mary Tupan-Wenno, directeur Echo Expertisecentrum Diversiteitsbeleid 
• Prof. dr. Ton van Haaften, decaan Honours Academy Universiteit Leiden 
• Mikal Tseggai, masterstudent Bestuurskunde en oud-voorzitter Leids Universitair 

Studentenplatform (LUS) 

De commissie werd ondersteund door drs. Linda te Marvelde, die optrad als secretaris. 

Werkwijze commissie 
De commissie bezocht de Universiteit Leiden op 6 en 13 juli 2018. De Universiteit Leiden heeft in 
samenspraak met de commissievoorzitter en de secretaris het programma voor de locatiebezoeken 
opgesteld. De gesprekspartners zijn vervolgens door de Universiteit Leiden geselecteerd en 
uitgenodigd. Het bezoekprogramma, met de verschillende gesprekspartners, is opgenomen in bijlage 
1.  
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De Universiteit Leiden (i.c. Strategie en Academische Zaken/Diversity Office) heeft, met het oog op 
de review, een informatiedossier samengesteld. Ter voorbereiding op het eerste locatiebezoek 
hebben de commissieleden dit document en de daarbij behorende bijlagen bestudeerd en hun 
bevindingen aan de secretaris bezorgd. Tijdens een voorbereidend overleg heeft de commissie, op 
basis van een notitie met de eerste bevindingen van de commissieleden, enkele thema’s 
geïdentificeerd. Deze zijn als leidraad gebruikt tijdens de gesprekken van het eerste bezoek. Bijlage 2 
bevat een overzicht van het materiaal dat de commissie heeft bestudeerd. 
 
Op basis van het informatiedossier en de gesprekken tijdens het bezoek op 6 juli 2018 heeft de 
commissie een aantal onderwerpen geïdentificeerd die verdere verdieping vereiste. Deze 
onderwerpen zijn tijdens de tweede bezoekdag ruim aan de orde gekomen. Aan het einde van het 
tweede bezoek heeft de commissie haar voorlopige bevindingen mondeling gedeeld met een 
vertegenwoordiging van de instelling.  
 
Op basis van de bevindingen en overwegingen van de commissie heeft de secretaris vervolgens een 
eerste versie van het rapport opgesteld. Dit conceptrapport is aan de commissieleden voorgelegd 
voor commentaar waarna de voorzitter de definitieve versie heeft vastgesteld. Na akkoord van de 
commissievoorzitter stuurde de secretaris het rapport naar de Universiteit Leiden met het verzoek 
om feitelijke onjuistheden te melden. De reactie van het Diversity Office op het conceptrapport werd 
voorgelegd aan de commissievoorzitter en feitelijke onjuistheden werden op zijn verzoek 
gecorrigeerd.  
 
Opbouw van het rapport 
Hoofdstuk 1 gaat in op de vijf hoofdvragen die het College van Bestuur aan de commissie heeft 
voorgelegd. In hoofdstuk 2 zijn concrete aanbevelingen opgenomen met betrekking tot de 
toekomstige aanpak van het D&I-beleid. Het rapport bevat verder twee bijlagen: (1) het 
bezoekprogramma, en (2) een overzicht van de bestudeerde documenten.  
 
 
  



 5 

Hoofdstuk 1: Hoofdvragen 
 
Introductie 
In het werkplan Diversiteit, gelijke kansen en inclusiviteit zijn voor de periode 2014-2016 concrete 
kerndoelstellingen vastgesteld die in de Contourennotitie 2017-2018 zijn gehandhaafd en verbreed. 
De commissie heeft zich verdiept in de activiteiten en aanpak rond onderstaande kerndoelstellingen: 
 
Kerndoelstelling studenten: het bevorderen van studiesucces, m.n. van biculturele en eerste-
generatiestudenten, door het aanbieden van een laagdrempelige vorm van maatwerkondersteuning 
bij elke faculteit (POPcorner of vergelijkbaar model). 
 
Kerndoelstelling medewerkers: bevorderen van gender-evenwicht onder de hoogleraren door 
middel van de optimalisering van het benoemingsbeleid. Het diversiteitsbewust benoemingsbeleid 
breidde zich in de periode 2017-2018 uit met het streven naar etnische diversiteit in alle 
wetenschappelijke functies.  
 
Kerndoelstelling deskundigheidsbevordering: de universiteit streeft ernaar dat in de hele 
universitaire gemeenschap deskundigheid over diversiteit aanwezig is.  
 
Voor de ontwikkeling en implementatie van het D&I-beleid (D&I), zowel centraal als decentraal, is 
een Diversity Officer aangesteld die ondersteund wordt door twee beleidsmedewerkers. Gezamenlijk 
vormen zij het Diversity Office (DO) dat in de periode 2014-2016 zelfstandig heeft geopereerd en 
sinds 2017 formeel is ondergebracht bij de Directie Strategie en Academische Zaken. Het Diversity 
Office werkt met name op de kerndoelstellingen gericht op medewerkers en studenten, samen met 
de afdeling Human Resource Management en het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken.  
 
1. Kerndoelstellingen 
Zijn de kerndoelstellingen beschreven in het werkplan Diversiteit, gelijke kansen en 
inclusiviteit 2014-2016 en Contourennotitie 2017-2018 behaald?  

Wat ziet de commissie als belemmerende en bevorderende factoren?  

Het D&I-beleid is in de beginjaren (2014-2016) door de toenmalige vicerector nadrukkelijk en 
duidelijk geagendeerd. Het DO heeft als aanjager van het D&I-beleid in de afgelopen jaren gezorgd 
dat het dossier blijvend aandacht krijgt en in verschillende geledingen is omarmd. De commissie 
constateert echter dat de implementatie van het beleid bij de faculteiten vooralsnog achterblijft en 
per faculteit een wisselend beeld geeft.  
 
De kerndoelstelling met betrekking tot het behalen van gender-evenwicht onder hoogleraren laat 
een positieve ontwikkeling zien. Het algemene, universiteitsbrede beeld is dat het aandeel 
vrouwelijke hoogleraren stijgt. Het resultaat van de doelstelling met betrekking tot het realiseren van 
etnische diversiteit in wetenschappelijke functies is nog niet zichtbaar. En er zal ook nog een flinke 
slag gemaakt moeten worden ten aanzien van het bevorderen van studiesucces van met name 
biculturele en eerste-generatiestudenten. De commissie gaat in paragraaf 3 (instrumenten) nader in 
op de kerndoelstelling over deskundigheidsbevordering.  
 
De commissie benadrukt dat bestuurlijk commitment en doorzettingsmacht cruciaal zijn voor het 
realiseren van de kerndoelstellingen en het uiteindelijke succes van het D&I-beleid als geheel. 
Hoewel het College van Bestuur haar commitment heeft uitgesproken, is veel gedelegeerd naar het 
DO dat logischerwijs een steeds grotere verantwoordelijkheid voelt voor de realisatie van het D&I-
beleid maar geen doorzettingsmacht heeft. De commissie gaat hier in paragraaf 2 (D&I-beleid op de 
faculteiten) nader op in.  
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Impact van beleid: inclusiviteit 
Het uiteindelijke doel van het D&I-beleid is om een inclusieve leer- en werkomgeving te creëren. De 
commissie ziet een sterke en groeiende behoefte bij studenten en medewerkers om inclusiviteit, 
aspecten van sociale veiligheid, en sociale cohesie meer bij het D&I-beleid te betrekken dan nu het 
geval is. Dit leidt tot directe impact op de werkvloer. De commissie raadt dan ook aan om een 
nadrukkelijke stap richting het bevorderen van inclusiviteit te zetten. Zij adviseert om te 
onderzoeken hoe de begrippen inclusiviteit en diversiteit in vorm en bewoording van het beleid, in 
het verlengde van elkaar gebracht kunnen worden. 
 
 
2. D&I-beleid op de faculteiten 
Is het D&I-beleid voldoende ingedaald binnen de faculteiten op verschillende niveaus 
en binnen de diverse geledingen?  

Wat constateert de commissie als het gaat om zichtbaarheid en eigenaarschap binnen 
faculteiten, opleidingen en instituten, plannen en beleid (zowel onder bestuurders, 
WP, OBP en studenten)?  

De commissie stelt vast dat het D&I-beleid bij aanvang met veel enthousiasme is ingezet met 
duidelijk zichtbaar eigenaarschap bij het College van Bestuur. Tegelijkertijd concludeert de 
commissie dat het eigenaarschap bij de faculteiten niet toegenomen lijkt en nu voornamelijk ligt bij 
het DO. Afgevaardigden van de faculteiten geven aan D&I belangrijk te vinden, maar informeren de 
commissie dat op de werkvloer prioriteit wordt gegeven aan andere dossiers. D&I wordt vooralsnog 
gezien als een dossier dat los staat van de primaire onderwijs- en onderzoekstaak.  
 
D&I-infrastructuur 
Het DO adviseert de faculteiten een diversiteitcoördinator/-team (1 fte) aan te stellen dat zich 
bezighoudt met de implementatie van het D&I-beleid op de werkvloer. De commissie heeft 
vastgesteld dat niet iedere faculteit dit advies volgt. Op sommige faculteiten ontbreekt een 
diversiteitcoördinator in het geheel. De personen die zich op de faculteiten bezighouden met D&I 
hebben over het algemeen affiniteit met het onderwerp. Zij voeren de werkzaamheden die bij de 
implementatie van het D&I-beleid horen veelal uit in aanvulling op hun reguliere takenpakket.  
 
Het DO en de facultaire diversiteitsmedewerkers weten elkaar goed te vinden. De facultaire 
medewerkers geven ook aan zich bijzonder goed gesteund te voelen door het DO. Bij de commissie is 
het beeld ontstaan dat de centrale en decentrale diversiteitsmedewerkers elkaar wel vinden, maar 
dat zij de rest van de organisatie nog onvoldoende bereiken. De commissie stelt dan ook vast dat de 
keten centraal-faculteiten-instituten-opleidingen nog niet soepel functioneert en dat men elkaar niet 
altijd verstaat. Dit komt de zichtbaarheid en het eigenaarschap van D&I op de werkvloer uiteindelijk 
niet ten goede. 
 
De faculteiten benoemen hun eigen prioriteiten ten aanzien van D&I en stellen hun eigen 
werkplannen op. Het ontbreekt de facultaire medewerkers/diversity teams op dit moment echter 
aan voldoende bestuurlijke dekking en doorzettingsmacht om de werkplannen daadwerkelijk te 
kunnen uitvoeren. De commissie ziet als extra complicatie dat de instituten binnen de faculteiten 
redelijk autonoom functioneren en ieder hun specifieke prioriteiten, behoeften en ideeën hebben 
ten aanzien van D&I. De instituten lijken nog niet voldoende bereikt en zijn wellicht nog niet 
voldoende doordrongen van de meerwaarde van D&I voor de academische kwaliteit. De commissie 
adviseert dan ook om na te gaan of de instituten niet een logischer aangrijpingspunt zijn voor de 
implementatie (en evaluatie) van het D&I-beleid dan de faculteiten. De commissie benadrukt hierbij 
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wel dat bewustwording een randvoorwaarde is voor inzet en impact. Doorzettingsmacht wordt niet 
gegarandeerd door enkel de verantwoordelijkheid voor het D&I-beleid anders te beleggen.  
 
De faculteiten en instituten worden op dit moment nog niet beoordeeld op het succes van hun D&I-
beleid. De commissie raadt het College van Bestuur aan om – bijvoorbeeld middels het maken van 
bestuursafspraken – beter grip te krijgen op de maatregelen die de faculteiten ten aanzien van het 
D&I-beleid nemen en de successen die zij daarmee boeken. De werkzaamheden en resultaten van 
het LUMC ten aanzien van hun D&I-beleid onttrekken zich op dit moment aan het zicht van het 
College van Bestuur. De commissie raadt het College aan om zich ook door het LUMC actief te laten 
informeren (bijvoorbeeld via een jaarlijkse rapportage) over de stand van zaken rond zijn D&I-beleid.  
 
Werkzaamheden Diversity Office 
Uit gesprekken blijkt dat de betrokkenen een duidelijke meerwaarde zien in een samenwerking 
tussen het DO en de faculteiten/instituten. Van het DO wordt verwacht dat het een heldere visie 
over D&I uiteenzet, D&I-expertise in huis heeft en algemeen beleid maakt. Het algemene D&I-beleid 
kan volgens de commissie meer vraag-gestuurd ingericht worden. In de huidige situatie wordt het 
D&I-beleid top-down geagendeerd en aangestuurd als een organisatorisch vraagstuk. Bij de volgende 
fase past volgens de commissie een bottom-up benadering waarbij de vragen vanuit de werkvloer 
het algemene beleid meer voeden.  
 
De commissie raadt het DO aan om zich vooral bezig te houden met het maken van algemeen D&I-
beleid en het voortdurend agenderen van hiervan. Zij waarschuwt het DO ervoor te waken zelf te 
veel verantwoordelijkheid te nemen voor de implementatie van het beleid. De autonome faculteiten 
en instituten zijn belast met de uitvoering van het D&I-beleid op geleide van hun eigen prioriteiten 
zoals geformuleerd in hun werkplannen en met behulp van passend instrumentarium. Zij kunnen 
hierbij uiteraard een beroep doen op de expertise van het DO.  
 
Bij de commissie is het beeld ontstaan dat het DO steeds meer werkzaamheden absorbeert en toe-
eigent daar waar het zich richt op studenten- en docentenwelzijn. Het DO heeft onderwerpen 
geadopteerd die thuis lijken te horen bij andere organisatieonderdelen, zoals verlofregelingen en 
studeren met een functiebeperking. De commissie begrijpt dat deze onderwerpen steeds werden 
opgepakt samen met het betreffende HRM- of SOZ-lid van het diversiteitsteam, en in samenspraak 
met HRM- of SOZ-collega's die zij daarbij wilden betrekken. Maar de commissie raadt aan om 
duidelijke, afgebakende keuzes te maken over wat het D&I-beleid behelst en welke onderwerpen 
wel of niet bij het DO thuis horen.  
 
 
3. Instrumenten  
Hebben de faculteiten voldoende instrumenten en handvatten om het beleid ook 
binnen opleidingen en instituten te implementeren?  

Wat constateert de commissie als het gaat om de aanwezigheid van 
diversiteitsdeskundigheid binnen de instelling en het gebruik van tools, instrumenten 
en aanwezige interne expertise m.b.t. diversiteit?  

De commissie is bijzonder positief over de expertise van het DO en het werk dat het de afgelopen 
jaren heeft verzet. Het DO heeft verschillende instrumenten ontwikkeld en doet zijn best om de 
facultaire stafmedewerkers van (steeds meer) instrumentarium te voorzien. Het instrumentarium 
sluit echter niet altijd aan op de vragen die leven op de werkvloer waardoor het niet (voldoende) 
gebruikt wordt of als behulpzaam wordt gezien. De vragen en kwesties die leven op de werkvloer 
verschillen aanzienlijk per faculteit, instituut en opleiding. Het omarmen van elkaars best practices 
(zoals de POPcorner) verloopt dan ook moeizaam. Er is een duidelijke behoefte aan meer 
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instrumentarium dat beter aansluit bij lokale vragen en praktijken. Het DO zou hierin minder 
aanbodgericht kunnen opereren.  
 
De commissie constateert ook dat er meer onderzoek (en andere goede praktijken gericht op het 
vergroten van studiesucces) nodig zijn naar de aard van verschillende D&I-vraagstukken en naar de 
oplossingen voor deze vraagstukken zodat meer evidence-based instrumentarium kan worden 
ontwikkeld. Het is cruciaal dat de betrokkenen vanuit de werkvloer met voldoende 
doorzettingsmacht hier een rol bij spelen. Dit vergroot het lokale eigenaarschap van het D&I-dossier 
en van de instrumenten die worden ontwikkeld.  
 
Uit de gesprekken met afgevaardigden van de faculteiten blijkt dat er interesse is in D&I en ook veel 
goedwillendheid om D&I te omarmen en te integreren in de dagelijkse praktijk. D&I-deskundigheid is 
op de faculteiten echter nog beperkt. De commissie merkt op dat er op de werkvloer behoefte 
bestaat aan meer bewustwording, naast praktische ondersteuning bij concrete 
diversiteitsvraagstukken. Dit gaat bijvoorbeeld over het herkennen en omarmen van verschillende 
perspectieven, het ontwikkelen van sensitiviteit over sociale veiligheid, en het creëren van een 
inclusieve leer- en werkomgeving.  
 
Er zal een cultuuromslag nodig zijn om duurzame inclusiviteit en diversiteit te bereiken. Dit is een 
tijdrovend proces waarbij succes niet alleen via beleidsmaatregelen en kwantitatieve doelen te 
bereiken is. D&I-bewustzijn kan vergroot worden door bijvoorbeeld systematisch en gestructureerd 
aandacht te besteden aan D&I in opleidingsjaarverslagen/-plannen, en een koppeling te maken met 
regulier beleid omtrent HRM en studiesucces, en D&I deel uit te laten maken van de reguliere P&C-
cycli. Om bewustwording, zichtbaarheid en urgentie van D&I verder te bevorderen raadt de 
commissie in ieder geval aan dat gezichtsbepalende hoogleraren (boegbeelden) het D&I-beleid 
omarmen en uitdragen. 
 
 
4. Beleving 
Voelen studenten en medewerkers zich binnen de instelling welkom en thuis zodat zij 
optimaal hun talenten kunnen ontplooien en het beste uit zichzelf kunnen halen?  

Wat constateert de commissie als het gaat om m.n. de beleving en welke mechanismes 
en factoren spelen een rol?  

De commissie stelt vast dat deze vraag niet goed voor haar te beantwoorden is omdat zij enkel met 
medewerkers en studenten heeft gesproken die affiniteit of directe betrokkenheid hebben met het 
D&I-beleid en in zekere zin deel uitmaken van het D&I-netwerk. Hierdoor is het niet mogelijk om te 
bepalen of random studenten en medewerkers de indrukken en gevoelens van de gesprekspartners 
delen.  
 
Wat de commissie in algemene zin opvalt is dat het D&I-beleid op onderdelen succesvol is en dat dit 
deels ook doorwerkt naar een positieve beleving van studenten en medewerkers. Maar er is nog 
geen sprake van een volledig inclusieve omgeving waarin alle studenten en medewerkers zich 
welkom en thuis voelen, hetgeen overigens niet anders is bij andere universiteiten in het land.  
 
Een belangrijk punt dat de commissie wel wil noemen is dat uit de Personeelsmonitor 2018 blijkt dat 
er wat twijfel bestaat onder docenten en studenten over sociale veiligheid. Dit is een onderwerp dat 
expliciete aandacht vraagt.  
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5. Continuering D&I-beleid 
Moet het D&I-beleid worden gecontinueerd met de huidig geformuleerde 
doelstellingen en in welke vorm kan dat het beste gebeuren (als project, enz.)?  

Welke ondersteuning en vorm van organisatie is wenselijk vanuit het oogpunt van 
effectiviteit en draagvlak?  

De huidige infrastructuur rond het D&I-beleid past volgens de commissie goed bij de opstartfase van 
het D&I-dossier. Het Diversity Office beschikt over veel deskundigheid en vervult op verschillende 
vlakken (agendasetting, beleidsontwikkeling, ontwikkeling instrumentarium etc.) een cruciale rol. De 
commissie ziet het als een positieve ontwikkeling dat de faculteiten aangeven dat zij het D&I-beleid 
zelf verder willen implementeren op geleide van hun eigen vragen en prioriteiten. Dit betekent dat er 
bij hen een behoefte bestaat om het eigenaarschap meer naar zich toe te trekken. Bij de volgende 
fase van het D&I-beleid past het DO dan ook een andere rol.  
 
Expertisecentrum 
De commissie concludeert dat het DO zijn belangrijke taak scherper kan vervullen wanneer het zich 
omvormt tot een expertisecentrum dat gedragen wordt door expertisecentra en beleidsdirecties van 
het Bestuursbureau van de universiteit. Het DO kan zo zijn expertise ter beschikking stellen aan de 
faculteiten en instituten om hun concrete vragen op het gebied van D&I te helpen beantwoorden. 
Dit draagt bij aan een bottom-up benadering waarbij het bestuurlijk eigenaarschap duidelijker belegd 
is bij de faculteiten en instituten en het D&I-beleid en -kernwaarden naar verwachting zichtbaarder 
worden op de werkvloer.  
 
Als expertisecentrum heeft het DO toegang tot kennis en instrumentarium dat al beschikbaar is bij de 
bestaande expertisecentra en beleidsdirecties waardoor het risico tot overlap in werkzaamheden 
tussen het DO en deze eenheden geminimaliseerd wordt.  
 
Bestuurlijk eigenaarschap 
Het DO speelt, ook in de toekomst, een belangrijke rol bij het formuleren van (centraal) D&I-beleid. 
Het is behulpzaam bij dit beleid stevige, smart geformuleerde doelstellingen te benoemen en door te 
vertalen naar de verschillende bestuurslagen in de organisatie: van het College van Bestuur naar de 
faculteiten, instituten en opleidingen. Deze doelstellingen hoeven niet per se allemaal kwantitatief te 
zijn. Door bestuursafspraken te maken met de faculteiten en instituten heeft het College van Bestuur 
een middel om meer bestuurskracht in te zetten. De urgentie voor de implementatie van het D&I-
beleid bevindt zich dan in de bestuurlijke lijn. Het DO kan haar expertise inzetten wanneer het 
daarvoor gevraagd wordt maar het kan geen eigenaar zijn of verantwoordelijkheid nemen voor de 
implementatie van het D&I-beleid op de decentrale niveaus.  
 
Prioriteiten bepalen 
Het huidige D&I-beleid is breed opgezet en omvat veel werkterreinen. De commissie raadt aan om 
strategische keuzes te maken ten aanzien van het D&I-beleid en duidelijke prioriteiten te stellen om 
te voorkomen dat er op te veel terreinen te veel activiteiten tegelijkertijd aangevangen worden. Dit 
gaat mogelijk ten koste van de kwaliteit van de activiteiten en van het uiteindelijke succes van het 
D&I-beleid. De commissie adviseert het DO ook om zijn werkzaamheden niet langer uit te strekken 
over te veel verschillende dossiers die niet tot zijn kerntaak behoren. Kwesties die te maken hebben 
met personeels- en studentenzaken (zoals verlofregelingen en functiebeperkingen) zijn logischer op 
hun plek in de reguliere lijn.  
 
Professionaliseren netwerken 
Het DO initieerde en/of (onder)steunt veel verschillende netwerken van en voor studenten en 
docenten. Deze ondersteuning is volgens de commissie en de netwerken erg belangrijk. De 
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netwerken hebben over het algemeen een goede toegang tot de werkvloer en kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het behalen van D&I-doelen. De commissie adviseert wel een structuur te 
vinden die een mate van overzicht van de netwerken en hun werkzaamheden creëert, bijvoorbeeld 
via een jaarlijkse rapportage aan het Diversity Office. 
 
Studentennetwerken, -verenigingen en studieverenigingen zijn nog steeds erg zoekende naar 
manieren om een bijdrage te kunnen leveren aan een succesvolle uitvoering van het D&I-beleid. Zij 
hebben nog weinig vooruitgang geboekt en zijn dan ook gebaat bij hulp rond het formuleren van 
doelen en het behalen van concrete resultaten. Een extra complicatie is dat studentbestuurders van 
studentenverenigingen slechts een jaar in functie zijn. Een ingezet beleid (gericht op 
cultuurverandering) moet dan worden overgedragen aan een volgend bestuur. Het zou helpen 
wanneer hun D&I-beleid over meerdere jaren uitgestrekt wordt. Door samen met bijvoorbeeld het 
Studentzakenberaad (voorheen Leids Assessoren Overleg) en de Plaatselijke Kamer van Verenigingen 
een meerjarenplan op te stellen kunnen opeenvolgende besturen het ingezette D&I-beleid in 
continuïteit uitvoeren.  
 
 
6. Samenvattend oordeel 
De commissie heeft bijzonder veel waardering voor wat het Diversity Office sinds 2014 heeft bereikt. 
De inzet van de deskundige medewerkers heeft ertoe geleid dat het D&I-beleid stevig op de kaart 
staat. De commissie heeft hierover veel positieve geluiden gehoord in de gesprekken die zij heeft 
gevoerd met verschillende betrokkenen bij het D&I-dossier.  
 
De commissie heeft tegelijkertijd geconstateerd dat het DO onder niet eenvoudige bestuurlijke 
omstandigheden heeft gewerkt waardoor het in een ingewikkelde en eenzame positie is gebracht. 
Een van de gevolgen hiervan is dat het eigenaarschap van het D&I-dossier momenteel nog 
grotendeels bij het DO zelf ligt en nog te weinig bij de faculteiten, instituten en opleidingen. Het DO 
doet zijn uiterste best doet om de werkvloer op meerdere fronten bij te staan en te ondersteunen in 
D&I-gerelateerde zaken. Maar onder andere het gebrek aan bestuurlijke dekking en 
doorzettingsmacht maakt het moeilijk om duurzame veranderingen teweeg te brengen.  
 
Nu het D&I-beleid een volgende fase ingaat, ziet de commissie kansen om de huidige organisatie en 
werkwijze aan te passen. De commissie ziet mogelijkheden om het (bestuurlijke) eigenaarschap 
duidelijker bij het College van Bestuur, de faculteiten, instituten en opleidingen te beleggen en 
hiermee het DO deels te ontlasten. Het DO kan zich vervolgens als expertisecentrum toewijden aan 
zaken zoals het (bottom-up) ondersteunen van de werkvloer, het uitvoeren van D&I-gerelateerde 
onderzoeken, het vergroten van het D&I-bewustzijn in de universiteit, en formuleren van algemeen 
D&I-beleid.  
 
De commissie is zich bewust dat het implementeren van een D&I-beleid een langdurig proces is dat 
gepaard gaat met een cultuurverandering en het vergroten van bewustwording bij alle betrokkenen 
in de universiteit. Het DO heeft de afgelopen jaren een cruciale en positieve rol gespeeld in dit 
proces. De commissie steunt de universiteit en het DO een volgende fase in te gaan die de expertise 
van het DO en de doorzettingsmacht van verantwoordelijke bestuurders op een effectieve(re) wijze 
koppelt aan de specifieke vragen en behoeften die leven op de werkvloer.  
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Hoofdstuk 2: Aanbevelingen 
 
Bestuurlijk eigenaarschap en doorzettingsmacht 
 
De commissie beveelt aan om: 
• het D&I-beleid in de bestuurlijke lijn te brengen; 
• het centrale beleid meer te voeden vanuit de werkvloer (bottom-up); 
• duidelijke, afgebakende keuzes te maken over wat het D&I-beleid behelst; 
• stevige, smart geformuleerde doelstellingen te benoemen en door te vertalen naar de 

verschillende bestuurslagen in de organisatie: van het College van Bestuur naar de faculteiten, 
instituten en opleidingen; 

• D&I-beleid op onderdelen structureel op te nemen in regulier beleid; 
• te onderzoeken of de instituten een logischer aangrijpingspunt zijn voor de implementatie en 

evaluatie van het D&I-beleid; 
• bestuursafspraken over D&I te maken met de faculteiten en instituten zodat het College van 

Bestuur een middel heeft om meer bestuurskracht in te zetten; 
• gezichtsbepalende hoogleraren (boegbeelden) bij het D&I-beleid te betrekken om 

bewustwording, zichtbaarheid en urgentie van D&I te bevorderen 

Het Diversity Office als Expertisecentrum 
 
De commissie beveelt aan om: 
• het Diversity Office om te vormen tot een centraal expertisecentrum dat gedragen wordt door de 

expertisecentra en beleidsdirecties van het Bestuursbureau van de universiteit; 
• meer onderzoek te doen naar verschillende D&I-vraagstukken en naar mogelijke oplossingen 

hiervoor (evidence-based instrumentarium); 
• ervoor te waken dat het DO te veel verantwoordelijkheid neemt (of krijgt) voor de implementatie 

van het beleid; 
• het DO vooral in te zetten bij het maken van (evidence-based) beleid en instrumentarium, en het 

voortdurend agenderen van D&I; 
• instrumentarium te ontwikkelen dat meer is afgestemd op specifieke vragen vanuit de werkvloer; 

Inclusiviteit 
 
De commissie beveelt aan om: 
• nadrukkelijker een stap te zetten richting inclusiviteit; 
• aandacht te besteden aan het bevorderen van sociale veiligheid. 

Netwerken 
 
De commissie beveelt aan om: 
• studenten (netwerken en verenigingen) meerjarig te motiveren en bij te staan bij het ontwikkelen 

van hun beleid; 
• professionalisering aan de kant van de studenten- en docentennetwerken te ondersteunen; 
• ervoor zorgen dat zicht wordt gehouden op het totaal aan netwerken en de mogelijke verbanden 

daartussen.  
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Bijlage 1 Bezoekprogramma 
 
Vrijdag 6 juli 2018 
 

12.00–13.00  Intern overleg commissie  
12.45-13.15 Aankomst vice-rector en plv. hoofd Strategie en Academische Zaken 
13.00-14.00  Voorbereiding commissie 
14.00-14.30 Bestuurders (FGW, FdR, FSW, FWN) 
14.30-15.00 Directeuren (FdA, FGW, FSW, FdR) 
15.00-15.15 Pauze  
15.15-15.45 Diversiteitsmedewerkers centraal (DO, SAZ, HRM, SOZ) 
15.45-16.15 Diversiteitsmedewerkers faculteiten (FdA, FGGA, FGW, FWN, ICLON) 
16.15-17.00 Nabespreking commissie intern 

 
Vrijdag 13 juli 2018 
 

09.00 - 10.00 Voorbereiding commissie intern 
10.00 - 10.30 Hoogleraren (FGGA, FGW, FWN, FdR) 
10.30 – 11.00 Docenten (LUC, FGGA, FGW, FWN, FdR) 
11.00 - 11.15 Pauze 
11.15-11. 45 Promovendi en postdocs (FGGA, FWN) 
11.45 – 12.15 Vertrouwenspersonen en ondersteuningsfunctionarissen studenten en medewerkers 

(ombudsfunctionaris studenten, Meeting Point voor Vluchtelingenstudenten, SOZ, Fenestra 
Disability Centre/Studentendecaan, POPcorner FSW) 

12.15 - 13.15 Lunch 
13.15 - 13.45 Facultaire stafmedewerkers P&O, onderwijs, onderzoek (P&O FGW, FSW, en FGGA, Onderwijs & 

Onderzoek FdA) 
13.45 – 14.15 Adviesgroepen en communicatiemedewerkers (klankbordgroep diversiteit, communicatie LUMC, 

communicatie en marketing FGGA) 
14.15 - 14.30 Pauze 
14.30 - 15.00 Studentenvertegenwoordiging (assessoren FdA en FSW, PKvV)  
15.00 - 15.30 Netwerken studenten (Space to Talk about Race, Afro Student Association, Stichting Wij Staan Op, 

LU Pride, studentenvereniging Sabr, POPcorner FSW) 
15.30 - 15.45 Pauze 
15.45 - 16.15 Medezeggenschap (UR, Lokaal Overleg) 
16.15 - 16.45 Netwerken medewerkers (lhbt+ netwerk, bicultureel/internationaal netwerk, netwerk 

functiebeperkingen, netwerk Jong Universiteit Leiden, vrouwennetwerk RISE (FWN)/Sophia 
women’s network, vrouwennetwerk Vitaal (LUMC) 

16.45 - 17.30 Nabespreking commissie intern 
17.30 – 18.00 Mondelinge terugkoppeling eerste bevindingen (vice-rector magnificus, directeur SOZ, hoofd HRM, 

DO) 
 
FdA:  Faculteit der Archeologie 
FGW:  Faculteit Geestewetenschappen 
FGGA:  Faculteit Governance and Global Affairs 
FdR:  Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
FSW:  Faculteit der Sociale Wetenschappen 
FWN:  Faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen 
LUC:  Leiden University College 
LUMC: Leids Universitair Medisch Centrum 

SAZ: Strategie en Academische Zaken 
SOZ:  Student en Onderwijszaken 
DO:  Diversity Office 
UR: Universiteitsraad 
LUS: Leids Universitair Studentenplatform 
PkvV: Plaatselijke Kamer van Verenigingen 
ICLON: Interfacultair centrum voor 

lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling 
en nascholing 

   



 13 

Bijlage 2 Bestuurde documenten 
 
1. Informatiedossier Review Diversiteits- & inclusiviteitsbeleid Universiteit Leiden, Strategie en 

Academische Zaken/Diversity Office 16 mei 2018  
2. Werkplan Diversiteits en inclusiviteitsbeleid 2014-2016 
3. Contourenwerkplan Diversiteit, gelijke kansen en inclusiviteit 2017 – 2018  
4. Schematisch overzicht doelstellingen en werkvelden 2017-2018 
5. Evaluatierapport Werkplan Diversiteits- en inclusiviteitsbeleid 2014 – 2016  
6. Kwantitatieve gegevens medewerkers en studenten 
7. Eindverslag facultaire beleidsplannen diversiteit, gelijke kansen, inclusiviteit 2017-2018 

Overzicht diversiteitsoverleggen en netwerken 
8. Menukaart deskundigheidsbevordering 2014-2016 
9. Overzicht werkzaamheden medewerkers Diversity Office 2018  

 
Aanvullend ter beschikking gesteld op 11 juli 2018: 
 
1. Personeelsmonitor & Promovendimonitor voorjaar 2018 Universiteit Leiden. Analyse van de 

resultaten op hoofdlijnen, Hanne Kuijstermans, Effectory, mei 2018  
2. Personeels & Promovendimonitor Universiteit Leiden, Totaalrapportage Personeelsmonitor, 

Hanne Kuijstermans, Effectory, april 2018  
3. Personeels & Promovendimonitor Universiteit Leiden, Totaalrapportage Promovendimonitor, 

Hanne Kuijstermans, Effectory, april 2018  
4. Enkele kernpunten diversiteit Personeelsmonitor 2018, Isabel Hoving, Diversity Office, juli 2018  

 


