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Welkom, 
lezer van dit blad, 
welkom bij de 
Universiteit Leiden!

Lees meer over:

Welkom zijn. Je thuis voelen. Kansen zien. En kansen 
krijgen. Hulp bij hindernissen. Stimulans. Herkenning. 
Erkenning. Voor wie je bent, voor wie je wilt worden, 
voor hoe je wilt zijn, voor waar je vandaan komt. 
Dat welkom wil de Universiteit Leiden élke student en 
élke medewerker bieden. Want we vinden diversiteit 
en inclusiviteit belangrijk. 
Dus ontwikkelen we talenten. Zodat studenten een 
goede start kunnen hebben en een succesvolle studie. 
Zodat we wetenschappers of medewerkers een succes
volle carrière kunnen bieden. We hebben oog voor 
verschillen, kansen tussen mannen en vrouwen en 
tussen mensen met en zonder een migrantenachter
grond. We zijn als eerste universiteit lid van Workplace 
Pride, het internationale platform voor ‘lgtb inclusion 
at work’. Lgtb staat voor lesbian, gay, transgender en 
bisexual. En we hebben als eerste Nederlandse uni
versiteit een diversity officer benoemd, die een breed 
werkplan Diversiteit en Inclusiviteit heeft gemaakt en 
dat werkplan gaat uitrollen.
Daarom organiseren we ook elk jaar een symposium 
over diversiteit. En hebben we dit magazine gemaakt. 
Over, voor en met de deelnemers van dat symposium. 
Met elkaar.
Dat samenwerken – met elkaar leren, van andere idee
en, andere perspectieven, andere culturen – is volgens 
ons de kracht van diversiteit en inclusiviteit. 
Diversiteit werkt. Daarom gaat de Universiteit Leiden 
doen wat Harvard, Oxford, IBM en Shell al langer 
doen: werk maken van diversiteit en inclusiviteit. 
Want inclusiviteit en innovatie gaan hand in hand. 
Meer diversiteit – in de collegebanken, in het onder
zoek, op de werkvloer  betekent meer kwaliteit en cre
ativiteit. En dan kunnen we innoveren en excelleren. 
En zo met ons onderwijs en onderzoek impact hebben 
op de diverse en complexe wereld van de 21ste eeuw.
Veel blader, kijk en leesplezier met dit magazine. Ik 
hoop dat het je ook motiveert en inspireert om zelf aan 
de slag te gaan om onze mooie universiteit nog mooier 
en beter te maken. 

Simone Buitendijk
Vice-rector Magnificus

Werkplan Diversiteit 
en Inclusiviteit 2014-2016
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Isabel Hoving is de eerste diversity officer van de 
Universiteit Leiden. Zij schreef het werkplan Diversiteit 
en Inclusiviteit 2014-2016. Dat plan moet leiden tot 
een grotere diversiteit én inclusiviteit bij medewerkers 
en studenten en dat dit als als vanzelfsprekend wordt 
ervaren. Een gesprek over inspiratiebronnen, misver-
standen en verwachtingen. 

Hoe staat Nederland ervoor wat betreft diversiteit? 
“Diversiteit is internationaal een hot issue, en Nederland loopt 
achter. Wat betreft het percentage vrouwen in de hoogste 
academische functies staat Nederland in Europa op de op drie 
na laatste plaats, net boven België, Luxem
burg, en Cyprus. Juist op dit moment is de 
Katholieke Universiteit Leuven met een 
geweldige inhaalslag bezig, in navolging van 
internationale voorbeelden die ook voor ons 
een inspiratiebron zijn, zoals Oxford, Zürich, 
Lund en andere excellente Europese onder
zoeksuniversiteiten.” 

Wat is er de afgelopen jaren gebeurd 
om diversiteit bij de Universiteit  
Leiden te vergroten?
“We zijn vooral bezig geweest om het fundament voor een effec
tieve aanpak te leggen. Een kleine drie jaar geleden ging een en
thousiaste groep aan de slag om een nieuw diversiteitsbeleid voor 
de 21e eeuw te formuleren. De conclusies waren dat er een syste
matisch, langjarig, integraal beleid moest worden ingezet, met een 
diversity officer om het proces te stimuleren en te coördineren, en 
met steun van de top en genoeg middelen. Het is echt fantastisch 
dat dit allemaal zo snel van de grond is gekomen. We gaan nu aan 
de slag met een set concrete maatregelen. Kom over een jaar maar 
terug, dan zijn hopelijk de eerste resultaten zichtbaar.”

Wat levert grotere diversiteit eigenlijk op? 
‘Heel veel. We weten uit onderzoek dat meer diversiteit en inclu
siviteit leiden tot een hogere kwaliteit van onderzoek, onderwijs, 
en beslissingsprocedures. Procedures worden transparanter en 
eerlijker, en er is daardoor een grotere kans dat talent ook bij 
ondervertegenwoordigde groepen (zoals vrouwen of mensen met 
een migrantenachtergrond) wordt herkend. Dat is voor ambi

tieuze individuen een enorme stimulans. Kortom: als we werken 
aan grotere diversiteit, worden we beter in alles wat we doen: on
derwijs, onderzoek, overleg en samenwerking, het aantrekken en 
stimuleren van de beste mensen, het beste uit studenten halen...”

Ongetwijfeld is er ook weerstand. Wat is de grootste 
misvatting over diversiteit op de werkplek?
“Een enkele collega is bang dat diversiteitsbeleid draait om het 
benoemen van kandidaten van mindere kwaliteit, enkel en alleen 
omdat ze uit een bepaalde groep zouden komen. Uit onderzoek 
weten we dat het precies andersom is: met de gangbare, traditio
nele manieren van werven en beoordelen haal je er niet noodza
kelijkerwijze de beste kandidaat uit, maar eerder de kandidaat die 
lijkt op de staf die er al zit.”

Welke voorbeelden inspireren jou? 
“Er zijn veel inspirerende voorbeelden waar 
ik van leer; internationaal bruist het op dit 
gebied. In de Verenigde Staten zijn er veel 
good practices. Maar de meeste inspiratie haal 
ik uit de universiteiten en schoolinstellingen 
zelf, die laten zien hoeveel energie en creativi
teit er los komt door diversiteit te stimuleren. 
Loop rond op de campus van Berkeley in San 
Francisco, met al die verschillende studen

tenorganisaties. Kijk naar een excellente superdiverse school als 
Brampton Manor in London, waar de Honours Academy van de 
Universiteit Leiden op bezoek ging. En lees de openhartige web
sites van Amerikaanse universiteiten die erkennen dat ze nog niet 
de gewenste resultaten behalen, maar dat ze leren van hun misluk
kingen. Maar ik leer ook van de onconventionele experimenten 
in Lund en Tromsø, en van universiteiten die nauw samenwerken 
met de samenleving om de superdiverse jeugd van de 21e eeuw 
beter te kunnen bereiken.”

Wanneer vind jij het diversiteitsbeleid geslaagd?
“Ik verheug me op een internationale, kosmopolitische, heel 
diverse universiteit waar nog veel meer groepen aan het woord 
komen dan nu al het geval is. Ik hoop op meer creativiteit, meer 
debat, meer vruchtbare meningsverschillen, en meer enthousias
me, betrokkenheid en hoop. Omdat we dan echt een meritocra
tische instelling zijn geworden, waar iedereen werkelijk alleen op 
zijn of haar prestaties wordt beoordeeld.”  

‘Ik verheug me op  
een internationale,  

kosmopolitische, heel 
diverse universiteit’

‘ Beter in alles  
wat we doen’
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Door studenten, voor studenten: 
dat is de kracht van de POP
corner. Doel: studieresultaten 

verbeteren en de band met de universiteit 
versterken. Hoe? Door studenten met ver
schillende culturele en sociale achtergron
den een vertrouwde plek te geven waar zij 
ondersteuning krijgen en elkaar kunnen 
helpen.

Het ministerie van Onderwijs startte 
vijf jaar geleden een aantal landelijke 
projecten waarbij diversiteit centraal 
staat. Een van de resultaten daarvan is het 
zogenaamde Propedeuse Ondersteunings 
Punt ofwel POPcorner. In de Faculteit 
Sociale Wetenschappen is dit een plek 
waar eerstejaarsstudenten met uiteenlo
pende achtergronden terecht kunnen met 
vragen, en extra ondersteuning krijgen in 
bijvoorbeeld timemanagement, taalvaar
digheden en effectief studeren. Inmiddels 
is de POPcorner veel meer dan een eerste
jaarsondersteuningspunt.

Binding
Projectmedewerkster van de POPcorner, 
Nadia Mansouri, maakte de groei mee. 
Mansouri: “Er zijn tientallen omgevings
factoren die het studietraject een beetje 
kunnen verstoren. De studenten zijn onze 
ervaringsdeskundigen, dus we gaan steeds 
met hen in gesprek over wat zij nodig 
hebben”. Ze merkt dat veel eerstejaars zich 

niet vanzelfsprekend snel thuis voelen op 
de universiteit. “Daar willen wij verande
ring in brengen, en dat lukt al aardig.”
De POPcorner is niet alleen een plek waar 
studenten studieskills ontwikkelen, vertelt 
Mansouri. “De faculteit biedt studenten 
ook talloze sociale activiteiten. Zo is de 
universiteit niet langer alleen een plek om 
colleges te volgen, maar ook een leefom
geving waarmee studenten echt een band 
hebben. Binding is een hele belangrijke 
factor voor studiesucces.” 

Iedereen welkom
Die binding ontstaat daadwerkelijk, con
stateert zij. Mansouri: “Wij dagen studen
ten uit om aan allerlei  activiteiten deel te 
nemen, mee te denken en samen projecten 
op te starten.” Zo is het buddysysteem 
ingevoerd, waarbij een ouderejaars een 
jaar lang een eerstejaarsstudent coacht. 
Mansouri: “Inmiddels hebben we een 
netwerk van mensen die geïnspireerd zijn 
door de community van de POPcorner.”
Studenten met verschillende achtergron
den bieden elkaar ook andere inzichten. 
Mansouri: “Diversiteit werkt verrijkend, 
daarom is een goed diversiteitsbeleid ook 
zo belangrijk. Dat begint met iedereen 
het gevoel geven welkom te zijn. Bij de 
POPcorner lukt dat. Daarmee vertalen we 
diversiteit van een papieren wensbeeld 
naar realiteit.”

Diversiteit en inclusiviteit in de praktijk

‘Het besef dat je vrouwen en mannen 
in onderzoek anders moet benaderen, 

groeit gestaag.’ 

Werken aan diversiteit en inclusiviteit: we doen het al volop aan de Universiteit Leiden. Met Gendered  
Innovations bijvoorbeeld, of de 20 procent-regel die de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen zichzelf 
heeft opgelegd. Drie inspirerende voorbeelden uitgelicht.

20 Procent-regel vergroot aandeel  
vrouwen bij W&N

Meer aandacht voor gender bij  
onderzoekPOPcorner: door studenten,  

voor studenten Gendered Innovations is een 
mondiaal wetenschappelijk 
project dat onderzoekers wijst op 

de noodzaak om bij hun onderzoeken de 
verschillen tussen man en vrouw in het 
oog te houden. Dat onderscheid kan zelfs 
levens redden. In het LUMC probeert 
prof.dr. MarieJosé Goumans, hoogle
raar in de moleculaire cardiovasculaire 
celbiologie, onderzoekers genderbewust te 
laten werken.

Of we weten dat bij onderzoek naar 
veiligheidsgordels in auto’s vooral is getest 
met een dummy gebaseerd op een 35ja
rige man? Nee dus. “Toch is dat zo”, zegt 
Goumans. “Terwijl ook – om maar iets te 
noemen – zwangere vrouwen autorijden 
en ook dan moeten veiligheidsgordels 
veilig zijn.” 
Die gemiddelde 35jarige man komt 
terug in veel onderzoeken. Ook in de 
geneeskunde, stelt Goumans. “Hartziekte 
wordt bijvoorbeeld vooral onderzocht bij 
mannelijke muizen om variatie door hor
monen te verminderen, waardoor minder 
dieren nodig zijn. Politiek misschien wen
selijk, maar voor het onderzoek wellicht 
eenzijdig.”
Ook blijkt dat mannen vaker deelne
men aan klinische studies dan vrouwen. 
Hoe dat komt? Goumans: “Als mensen 
worden gevraagd om mee te doen aan 
een onderzoek, houdt dat soms in dat ze 
enkele dagen intern moeten verblijven. 
Een vrouw kiest dan toch sneller voor 
haar gezin dan een man. De uitdaging is 
vrouwen zich te laten realiseren dat ook 
hun deelname belangrijk is. En áls we die 

Eén op de vijf nieuwe wetenschappelij
ke topmedewerkers moet vrouw zijn. 
Die 20 procentregel heeft de faculteit 

Wiskunde en Natuurwetenschappen zichzelf 
opgelegd. En dat leidt niet tot concessies 
betreffende kwaliteit, stelt prof.dr. Geert de 
Snoo, decaan van de faculteit W&N.

Waar bij de meeste faculteiten een hoogleraar 
pas wordt vervangen als hij met pensioen gaat, 
werkt de faculteit der Wiskunde en Natuur
wetenschappen (W&N) van de Universiteit 
Leiden anders, namelijk via het Tenure track 
beginsel. Dat is een carrièrelijn van zes jaar 
voor wetenschappelijke medewerkers. Na zes 
jaar wordt de medewerker uitzicht geboden op 
het hoogleraarschap, of hij/zij vertrekt.
Tenure track biedt de faculteit W&N de mo
gelijkheid om aan de poort te selecteren, zegt 
de Snoo. “Per 1 januari 2013 hanteren we voor 
de instroom een percentage van 20 procent 
vrouwen. Dat is de ondergrens, in de praktijk 
zitten we daar boven.”
Het is de ambitie van de faculteit om het 
aantal vrouwen in hogere wetenschappelijke 
functies te vergroten. Waarom? De Snoo: 
“Wij geloven dat de faculteit met een grotere 

deelname belangrijk vinden, moeten we 
behalve een vergoeding misschien ook 
kinderopvang aanbieden. Het zijn kleine 
ingrepen waarmee we in onderzoek meer 
gelijkheid en evenwichtiger resultaten 
kunnen bereiken.” 

In de kinderschoenen
Mannen en vrouwen verschillen meer 
dan we tot nu toe aannamen, besluit 
Goumans: “Het besef dat je vrouwen en 
mannen daarom ook anders moet bena
deren in onderzoek groeit gestaag. Daar 
werken we aan. Maar Gendered Innovati
ons staat nog in de kinderschoenen. Eén 
van de speerpunten is om gender een plek 
te geven in de (bio)medische opleiding. 
Om ervoor te zorgen dat mensen er in elk 
geval over gaan nadenken.”

diversiteit nog beter wordt.”
Echter: inherent aan het vakgebied is dat er 
nog niet zoveel vrouwen beschikbaar zijn. Dus 
speurt de faculteit naar geschikte vrouwelij
ke kandidaten. “Soms blijven vacatures een 
jaar lang openstaan. We scouten vrouwen en 
we maken citatieanalyses. Vervolgens is het 
de vraag hoe we geschikte kandidaten naar 
Leiden krijgen.”

Vrouwennetwerk
Die inspanningen hebben resultaat. In 2009 
was vijf procent van de W&Nhoogleraren 
vrouw. Nu is dat 8,5 procent. De Snoo: “En 
over tien jaar waarschijnlijk zestien procent. 
Je kunt denken: waar gaat het over. Maar voor 
ons is het substantieel.”
De faculteit bewandelt ook andere paden met 
het doel dat vrouwen zich beter thuis gaan 
voelen in Leiden. “Wij bouwen bijvoorbeeld 
aan een vrouwennetwerk in de faculteit, zodat 
zij beter met elkaar verbonden raken. Ook 
organiseren we speciale dagen voor meisjes: 
Physics Ladies’ Day en girls@Liacs (informa
tica). En we denken nog aan extra leerstoelen 
om  vrouwen binnen te halen. Inderdaad, je 
kunt spreken van een heuse inhaalslag.”

Prof.dr. Marie-José Goumans

98

3 inspirerende voorbeelden3 inspirerende voorbeelden

http://www.fsw.leidenuniv.nl/studenten/studie-ondersteuning/popcorner/
http://www.fsw.leidenuniv.nl/studenten/studie-ondersteuning/popcorner/
http://nieuws.leidenuniv.nl/dossiers/diversiteit/activiteiten/symposium-over-belangrijke-rol-van-gender-in-onderzoek.html
https://www.lumc.nl/
http://ec.europa.eu/research/science-society/gendered-innovations/index_en.cfm
http://science.leidenuniv.nl/index.php/faculteit/profiel_faculteit/
http://science.leidenuniv.nl/index.php/faculteit/profiel_faculteit/
http://science.leidenuniv.nl/index.php/faculteit/newsitem/grote_belangstelling_voor_physics_ladies_day_in_leiden/


Tien minuten in gesprekInternationale koplopers

‘Maak implicitit bias zichtbaar’
Opvallend weetje: als je niet ziet wie een sollicitatiebrief heeft ge
schreven, stijgt het percentage kandidaten uit ondervertegenwoor
digde groepen dat in aanmerking komt voor de desbetreffende 
functie met 300 tot 400 procent. Althans, bij Havard. 
Dat vertelt Lisa Coleman, Chief Diversity Officer bij Harvard 
University. En Harvard heeft toch al veertig jaar ervaring met  
diversiteitsbeleid. Coleman is de spin in het web bij het bedenken 
en uitvoeren van dat beleid. Zij realiseert voorzieningen, produc
ten en creëert netwerken voor alle groepen die ondervertegen
woordigd zijn op de universiteit. 
Het ‘blind’ lezen van sollicitatiebrieven maakte haar duidelijk dat 
individuen implicitit bias hebben. “Dat onbewuste moet bewust 
worden. Daarvoor hebben we tests ontwikkeld.”
Ander voorbeeld. Coleman: “Wij werken met tenure track: weten
schappers mogen in een aantal jaren bewijzen dat ze geschikt zijn 
om hoogleraar te worden. Maar relatief veel vrouwen stroom
den vroegtijdig uit. De reden? Ze kregen kinderen en daardoor 
hadden ze onvoldoende tijd om zich te bewijzen. Onze oplossing: 
die tenure track tijdelijk stopzetten zodra ze een kind krijgen én 
vervolgens zorgen voor kinderopvang.”  
En zo heeft Harvard een hele trits aan initiatieven. Haar tip voor 
de Universiteit Leiden? “Er ligt nu een werkplan, met heel con
crete initiatieven. Ga daarmee aan de slag. Dan zie je vanzelf waar 
andere, nieuwe mogelijkheden liggen.”

‘Diversiteit is niet voor de leuk’
Elke organisatie gedijt bij diversiteit. Dat stelt Harry van Doren
malen, algemeen directeur van IBM Nederland.  “Zonder diver
siteit mis je ideeën, kennis, doelgroepen, kortom: business.” Zijn 
stelling? “Diversiteit is niet ‘voor de leuk’. Maar pure noodzaak.” 
Bij nietdiverse bedrijven ontbreekt het volgens Van Dorenmalen 
aan ‘een veilige omgeving waar medewerkers ongehinderd zichzelf 
kunnen zijn’. In zo’n omgeving gaan zij hun ideeën en kennis niet 
met de organisatie delen. “Zo’n bedrijf loopt bovendien doelgroe
pen mis”, redeneert hij, “want niet iedereen is heteroseksueel, man 
en blank, of wil hetzelfde product.” Voor wie alleen door keiharde 
cijfers overtuigd wordt, heeft Van Dorenmalen een duidelijke 
boodschap: “Bedrijven die echt werk maken van diversiteit preste
ren twee tot drie keer beter.” 
IBM brengt diversiteit in de praktijk met onder andere program
ma’s voor specifieke medewerkersgroepen. Dankzij casual Friday 
kan iedereen zich vrijer kleden en meer laten zien wie hij of zij is. 
Voor vrouwen zijn er cursussen onderhandelen, zodat ze sterker 
staan in een loopbaangesprek. 
Volgens Van Dorenmalen heeft een organisatie die divers wil zijn 
allereerst een beleidsplan nodig. Bovendien moet de algemeen 
directeur het onderwerp in zijn portefeuille hebben. “Formuleer 
ook wat het belang van diversiteit is en wat de voordelen zijn”, 
besluit hij. “En zorg voor rolmodellen. Zodat de mensen die zij 
representeren zien dat zij niet de enigen zijn.”

Wat zijn internationaal gezien inspirerende voorbeelden als het gaat om diversiteitsbeleid?  
Twee voorbeelden uitgelicht. Nadenken over diversiteit en inclusiviteit? Het hoeft niet altijd uren te duren. Zet twee personen tien minuten  

tegenover elkaar, leg hen een stelling voor en de boeiende gesprekken, originele gedachten, nuttige tips en  
bruikbare suggesties volgen vanzelf. 

JH: “Wat zijn dat: je vooroordelen? Ik ben me ervan bewust dat ik 
vooroordelen heb. Maar ik weet niet precies welke dat zijn.”
JV: “Vooroordelen hebben te maken met de positie waarin je zit.” 
JH: “Die eigen context bepaalt hoe je doet en denkt. Maar je moet 
ook gevoelig zijn voor de context van anderen. Mijn moeder zei 
altijd: ‘Je bent niets meer, maar zeker niets minder dan anderen’.”
JV: “Je zoekt naar de dingen die bij je leefwereld horen. Dat is 
altijd met een beperkte blik. Met vooroordelen dus.”
JH: “Die context waarin je beweegt verandert voortdurend. Je 
vooroordelen veranderen mee. Vraag is natuurlijk of je je daar 
altijd bewust van bent.”
JV: “Hoe minder je in contact bent met elkaar, hoe groter de voor
oordelen zijn. Ik geloof in contact om vooroordelen te overstijgen. 
Meer diversiteit op de werkvloer helpt daarbij.”

MvM: “Mee eens. Als we alle kwaliteiten en competenties van alle 
mensen respecteren en gebruiken, zullen we beter presteren in 
onderwijs en onderzoek.”
AB: “Deze dag heeft mijn ogen geopend. In Kazachstan spreken 
we niet over de verschillen. Als je het ontbreken van diversiteit 
benoemt als een probleem, moet je dat probleem ook oplossen.”
MvM: “Ik ben blij dat de Universiteit Leiden werk maakt van 
diversiteit. Er ligt – vind ik – wel veel nadruk op vrouwen naar 
de top, maar er is gelukkig óók aandacht voor andere zaken, ook 
dankzij het lidmaatschap van Workplace Pride.”
AB: “Ik ken ook helemaal geen mensen uit de lhbtgroep, nu ik 
erover nadenk.”
MvM: “Voor goed diversiteitsbeleid is focus op élke minderheids
groep nodig.”

Jeannette Heldens, docent en opleidingscoördinator Univer-
siteit Nijmegen en Jan Verhoeven, trainer/coach interculturele 
communicatie

Anar Baizhanova, ICLON-student uit Kazachstan en  
Madelaine van Mackelenbergh, student life science en  
technology en voorzitter van LU Pride

Harvard University heeft meer dan veertig 
jaar ervaring met diversiteitsbeleid. Hoe 
maak je dat beleid concreet? En wat moet 
Leiden doen? Diversity officer Lisa Coleman 
legt het uit.

IBM brengt diversiteit op verschillende 
manieren in de praktijk. Hoe? Dat vertelt 
topman Harry van Dorenmalen in deze 
bijdrage.

Aandacht voor  
diversiteit begint met 
het erkennen van je  
eigen vooroordelen

Diversiteit leidt tot  
verhoging van kwaliteit
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http://youtu.be/rtsBX95IapU
http://youtu.be/s1uIpBk7kwI


En nu aan de slag. Maar hoe?

‘ De eerste stap is  
bewustwording’

Als mensen jou er steeds op wijzen dat je anders bent, wil je niet 
anders zijn. Je gaat je aanpassen en verdoezelt je identiteit. De uit 
Eritrea afkomstige Mikal Tseggai, tweedejaars studente Bestuurs
kunde aan de Haagse campus, deed dit vroeger op haar middelba
re school in Haarlem, waar ze de enige nietblanke was. “Ik drong 
mijn Eritrese identiteit zo goed weg dat kinderen dachten dat ik 
op jonge leeftijd geadopteerd was.” Culturele diversiteit heeft juist 
grote voordelen, betoogt ze nu: “Je bekijkt de wereld en proble
men door een andere bril.” 
Volgens Mikal is het vooral zaak om verschillen te benoemen 
‘zonder dat dit tot polarisatie leidt’. “Maar de uitdaging is ook om 
overeenkomsten te zoeken. Misschien hou je wel allebei van piano 
spelen, of ben je allemaal fan van Ajax. Ook dat is diversiteit.” 
Volgens haar moet de academische omgeving dit onderwerp niet 
mijden uit angst voor taboes en discussies, maar zelf divers van 
karakter zijn. “We weten dat er op het gebied van diversiteit iets 
te winnen valt. De eerste stap is dat we dat onder ogen zien. Want 
iedereen moet zich thuis voelen op de universiteit, ongeacht af
komst, cultuur, geslacht, leeftijd of seksuele voorkeur. Maar zover 
zijn we nog niet.”
Of diversiteit maakbaar is? Dat weet zij niet. “Je kunt gedachten 
van anderen niet zomaar sturen of veranderen. Maar door beleid 
op diversiteit te maken kan je mensen wel bewust maken van 
de noodzaak ermee aan de slag te gaan. Daar gaat het signaal 
vanuit van: ‘hee, er is beleid op dit onderwerp, dus is er kennelijk 
een probleem. Dat is al een hele stap vooruit. We moeten klein 
beginnen.”

De student als  
deskundige
Binnen de universiteit wordt veel nage
dacht over het bevorderen van studie
succes. Meestal zijn beleidsmakers aan zet. 
Maar studenten hebben zelf veel ervaring 
en kennis in huis. Tijdens het symposium 
Excellence through Diversity, waren zij 
zelf aan zet. Welke moeilijkheden spelen 
rond het studeren? Welke tips hebben 
studenten voor zichzelf, elkaar, en hun 
docenten om alles uit de studie te halen? 
Een filmverslag.

Netwerken in een vreemde taal:

‘ Gewoon een kwestie 
van doen’

Veel Nederlandse studenten vermijden het om in het Engels te 
communiceren omdat ze dat lastig vinden. Niet nodig, stellen Ybo 
Buruma en Tim van Lit van de Leiden Debating Union. “Het is 
gewoon een kwestie van doen.”
“Mensen uit een andere cultuur zijn een toevoeging aan je net
werk”, stelt Buruma. “Ze denken anders, en daar leer je van”. Toch 
aarzelen veel studenten bij het leggen van internationale contac
ten, weet hij. “Mensen denken dat hun Engels niet goed genoeg 
is en voelen zich daardoor een minder sterke gesprekspartner. 
Terwijl ze vaak heel goed verstaanbaar zijn.” 
Er zijn manieren om die schroom te overwinnen, beweren  
Buruma en Van Lit. “Stap gewoon op mensen af. Praat met ze, 
zo wordt het steeds makkelijker.” En ga eens met iemand mee 
naar een plek waar je dergelijke contacten legt, adviseren zij. “Die 
persoon kan jou introduceren. Zo is er meteen een positief beeld 
van jou en er komen makkelijker onderwerpen ter tafel waarop je 
kunt inhaken.” Bang voor ongemakkelijke stiltes? Ook dat is niet 
nodig. Van Lit: “Bedenk dan alvast een vraag in je hoofd voordat 
je op iemand afstapt. Dat helpt.” 

Zelfs in het meest macho bedrijf kunnen lesbiennes, homosek
suelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) geaccepteerd raken. 
Dat stelt Simone de Ruyter van LU Pride, een LHBTnetwerk op 
Universiteit Leiden. Wat daarbij kan helpen is storytelling.
De Ruyter moest ooit voor een stage naar een bedrijf in Zwolle, 
‘naar de bible belt’. ‘Stel je neutraal op’, gaven ze haar nog mee, 
doelend op haar bestuurservaring bij verschillende LHBTorgani
saties. “Bleek dat mijn stagebegeleider net in scheiding lag nadat 
hij uit de kast was gekomen.” 
Dergelijke persoonlijke verhalen – ‘storytelling’– kunnen volgens 
De Ruyter heel concreet maken waarom het belangrijk is dat 
LHBT’ers zichzelf kunnen zijn op het werk. “Zij presteren dan 
beter. Maar ze brengen ook een uniek perspectief mee.” 
Zorg ervoor dat jouw verhaal ingebed raakt in een organisatie, 
adviseert De Ruyter. Liefst van onderop. “Uiteindelijk gaat het 
erom dat de Raad van Bestuur de voordelen van diversiteit voor 
de organisatie gaat zien.”

Tip: ‘Benoem de verschillen, maar zoek ook naar de 
overeenkomsten’

Tip: ‘Creëer ruimte voor ieders persoonlijke verhaal’
Tip: ‘Culturen hebben eigen gespreksvoorkeuren. 
Wil je dat jouw boodschap overkomt? Hou dan 
rekening met de cultuur van je gesprekspartner.’

Storytelling als breekijzer

Tijdens het symposium Excellence through Diversity, op 11 november, stond in vier praktische work-
shops de praktijk van diversiteitsbeleid centraal. Hoe gaan we hiermee aan de slag? Waar beginnen we?
Vier aanknopingspunten. 
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https://www.youtube.com/watch?v=rsHjiJI132Q
http://www.leidendebatingunion.nl
www.lupride.nl


Hoe verbeter je het contact tussen Nederlandse en internationale studenten? De beste ideeën worden jaarlijks  
gehonoreerd met de Van Bergen Award. De winnaars van dit jaar, Leiden International Arts & Theatre Foundation 
en Buddy Talk, mogen hun plannen ook daadwerkelijk uitvoeren.

Twee prijswinnaars

Be Present, Award-winnaar in 2013

‘Zo ontstaan echte vriendschappen’
‘Be Present’ was in 2013 een van de 
winnaars van de Van Bergen Award. 
Dit project koppelt groepjes Neder
landse en internationale studenten 
samen aan een eenmalig vrijwilligers
project van Stichting Present Leiden. 
Bedenker Janneke Klop: “Wat verbindt 
nu beter dan samen iets goeds doen 
voor mensen in nood?” 
In oktober 2014 is ‘Be Present’ werke
lijk van start gegaan. Nederlandse en 
internationale studenten knapten sa

men een overwoekerde tuin op. Klop: 
“Iedereen was razend enthousiast.” 
Vrijwilligerswerk is niet het enige wat 
de studenten samen doen. Vooraf
gaand aan een activiteit krijgen de 
deelnemers een korte training in inter
culturele communicatie en na afloop 
koken en eten ze samen. “Zo ontstaan 
echte vriendschappen”, aldus Klop.

Meer weten of zelf meedoen? Aanmel
den kan op: www.contrastleiden.nl

Leiden International  
Arts & Theatre Foundation

Artistieke 
talenten als 
voertuig
‘Leiden International Arts & Theatre 
Foundation’ (LIAT) wil faciliteren dat 
de Leidse studentengemeenschap tot 
uitwisseling en uiting van artistieke 
talenten komt. Nederlandse en inter
nationale studenten gaan op initiatief 
van bedenker Thanos Souliotis samen 
een theatervoorstelling produceren, 
waarin zij zelf acteren. Daarnaast 
gaat LIAT theaterimprovisatiework
shops organiseren, en staan het Arts 
International Symposium en het Arts 
Feedback Dinner op het activiteiten
programma.
Het hoofddoel van LIAT is dat Ne
derlandse en internationale studenten 
een band met elkaar gaan opbouwen. 
Die ontstaat als deelnemers aan 
LIAT intensief samen naar een doel 
toewerken, is de achterliggende ge
dachte. Souliotis: “Om dit te kunnen 
moeten studenten echt toewijding 
en verantwoordelijkheid tonen. Zo’n 
samenwerkingsproces, compleet met 
conflicten en successen, maakt echt 
een eenheid van de groep.”

Buddy Talk

Samen taal-
barrières 
slechten
‘Buddy Talk’ is het geesteskindje van 
KimLan Jong Baw en Qingyi Fan. 
Met Buddy Talk richten zij  zich 
op taalontwikkeling. “Een van de 
grootste obstakels voor internationale 
studenten is de taalbarrière”, weet 
Fan. “Maar taalcursussen kosten 
studenten twee dingen waar zij toch 
al te weinig van hebben: geld en tijd.” 
Daarom bedachten Jong Baw en Fan 
een alternatief: Buddy Talk.
Het werkt als volgt. Studenten geven 
aan welke talen zij vloeiend spreken 
en welke talen zij graag willen leren. 
De Buddy Scan maakt aan de hand 
van die voorkeuren een match van 
twee studenten die elkaar de taal naar 
wens kunnen leren. Zo ontstaat een 
gezellige manier van taal en cul
tuuruitwisseling. “En om dit extra te 
stimuleren, organiseren wij ook nog 
leuke netwerkevenementen.”

“Het is overdonderend. Ik ben ontzettend blij dat een artistiek project als dit onder
steund wordt door het Van Bergen Fund. LIAT is niet alleen goed voor de universiteit, 
maar voor de hele Leidse gemeenschap.” – Thanos Souliotis

“We liepen eigenlijk al een paar jaar met dit idee 
rond, en grepen deze gelegenheid aan om onze  
plannen werkelijkheid te maken.” – Kim-Lan Jong Baw 

“Dat de jury net zo enthousi
ast zou zijn als wij, hadden we 
nooit verwacht.” – Qing-yi Fan
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http://nieuws.leidenuniv.nl/dossiers/diversiteit/activiteiten/cultural-interaction-initiative-competition.html
http://nieuws.leidenuniv.nl/dossiers/diversiteit/activiteiten/creatieve-plannen-zorgen-voor-culturele-interactie.html
http://nieuws.leidenuniv.nl/dossiers/diversiteit/activiteiten/creatieve-plannen-zorgen-voor-culturele-interactie.html
http://www.contrastleiden.nl


Speakers’ Corner 
Universiteit Leiden maakt zich sterk voor meer diversiteit en inclusiviteit. Dat begint bij medewerkers en 
studenten. Hoe gaan zij met dit onderwerp aan de slag? Wat vinden zij dat er moet gebeuren? Ook mensen 
van buiten de universiteit hebben daar een opvatting over. Een pagina vol goede voornemens, inspirerende 
quotes en gratis adviezen.

Gratis adviezen
Wat moet er nu gebeuren voor meer diver-
siteit en inclusiviteit op Universiteit Leiden? 
Kijk hier voor een aantal gratis adviezen.
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Hoe nu verder?

http://www.youtube.com/watch?v=Wf2tsconmLQ&feature=youtu.be

