
Welk voornaamwoord past bij jou?
Naambordjes zorgen ervoor dat we de juiste naam gebruiken als we 
met iemand in gesprek gaan. Een voornaamwoorden sticker maakt 
in één oogopslag duidelijk hoe iemand aangesproken wil worden. 
Het gebruiken van de juiste voornaamwoorden is een erkenning 
van iemands genderidentiteit en een uiting van respect. 

De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve gemeenschap 
te zijn en respecteert de diversiteit aan genderidentiteiten onder 
medewerkers en studenten. Daarom bieden we tijdens evenementen 
voornaamstickers aan.

Een voornaamwoord verwijst naar een persoon 
zonder diegene bij naam te noemen. Meestal gebruik je 
voornaamwoorden zoals hij/zijn en zij/haar, maar hen/
hun en die/diens zijn ook mogelijk. Het is misschien 
even wennen om deze voornaamwoorden te gebruiken, 
maar veel andere talen kennen deze al lang.

Je genderidentiteit is de manier waarop je jezelf beleeft: 
man, vrouw, non-binair of iets anders. Je genderidentiteit 
is niet noodzakelijk gebonden aan je biologische geslacht. 
Transgender personen herkennen zich niet in de gender-
identiteit die ze hebben gekregen bij de geboorte en non-
binaire of genderfluïde personen voelen zich überhaupt 
niet thuis in het onderscheid tussen man en vrouw.

Wat is 
gender-
identiteit?

Wat is een 
voornaam-

woord?
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“Je kunt aan 
de buiten-
kant niet 
altijd zien 
wat iemands 
gender-
identiteit is.”



Waarom is 
het belangrijk 
om inclusieve 
voornaam-
woorden te 
gebruiken?

Iedereen vindt het fijn om met de juiste 
voornaamwoorden aangesproken te worden. Dit is 
vaak extra belangrijk voor transgender en non-binaire 
personen, omdat hun genderidentiteit niet altijd direct 
zichtbaar is voor de buitenwereld. 

Als jouw genderidentiteit wél direct duidelijk is 
voor de buitenwereld is het extra belangrijk om een 
gewoonte te maken van inclusieve voornaamwoorden. 
Op die manier maak je het normaler om het erover te 
hebben en bescherm je transgender en non-binaire 
personen.

Wat als ik 
een fout 

voornaam-
woord 

gebruik?

Het is niet erg als je per ongeluk een verkeerd 
voornaamwoord gebruikt, dat gebeurt iedereen wel 
eens. Als je het opmerkt, excuseer jezelf dan kort en 
gebruik alsnog het correcte voornaamwoord. Excuseer 
jezelf niet buitensporig, dat kan mensen ongemakkelijk 
maken of ze het gevoel geven dat ze je gerust moeten 
stellen.

Contact
Diversity Office
diversiteit@leidenuniv.nl
www.universiteitleiden.nl/diversiteit

LGBT+ network
lgbtnetwork@leidenuniv.nl 
www.facebook.com/LGBTNetworkLeidenUniversity/

TIP! Je kunt je taalgebruik op 
meer manieren inclusiever 
maken. Vermeld bijvoorbeeld 
je voornaamwoorden in je 
e-mailhandtekening en noem ze
als je jezelf voorstelt. Oefening
baart kunst!

Voorbeeld e-mailhandtekening
Met vriendelijke groet,

[naam]
[titel]
Voornaamwoorden: hij/zijn

Universiteit Leiden | Postbus 9500 | 2300 RA Leiden |
universiteitleiden.nl

“De Universiteit 
Leiden 
respecteert de 
genderidentiteit 
van studenten en 
medewerkers.”
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