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1. Wat houdt het in?

Institutionele verandering is een strategie gericht op het 
verwijderen van de obstakels voor gendergelijkheid die 
inherent zijn aan het onderzoekssysteem zelf en op het 
aanpassen van institutionele praktijken. Bij institutionele 
verandering ligt de nadruk op de organisatie.

In de Europese onderzoeksruimte (EOR) worden onder-
zoeksorganisaties en instellingen voor hoger onderwijs 

aangespoord om institutionele veranderingen met betrek-
king tot personeelsbeheer, financiering, besluitvorming en 
onderzoeksprogramma’s door te voeren. De hoofddoelstel-
lingen van institutionele verandering zijn een grotere verte-
genwoordiging en het behoud van vrouwen in elk stadium 
van hun wetenschappelijke loopbaan en betere integratie 
van de genderdimensie in onderzoek en innovatie.

2. Waarom is dit nodig?

In onderzoeksorganisaties en instellingen van hoger 
onderwijs werken zowel mannen als vrouwen, die 
duidelijk onderscheiden functies hebben bij het doen van 
onderzoek, het geven van onderwijs, het beheren van 
personeel en gebouwen of het uitvoeren van procedures. 
Maar onderzoeksorganisaties en instellingen van hoger 
onderwijs werken ook voor mensen. Terwijl instellingen 
voor hoger onderwijs een bijdrage leveren aan de opleiding 
van toekomstige vrouwelijke en mannelijke vakmensen, 
doen onderzoeksorganisaties onderzoek naar een breed 
spectrum van thema’s die het leven van vrouwen en mannen 
beïnvloeden.

Om in zulke instituten iets te kunnen doen aan structurele 
(re)productie van ongelijkheid is het van cruciaal belang dat 
de onderliggende mechanismen in kaart worden gebracht 
en worden veranderd. Geïsoleerde acties zijn echter min-
der effectief dan een holistische aanpak van de structuur 
als geheel. Institutionele verandering is nodig omdat het de 
organisatie als geheel ten goede komt, alsook de samen-
leving in het algemeen. In onderzoeksorganisaties bestaan 
verscheidene mechanismen die de (re)productie van onge-
lijkheden bevorderen.

Onderzoeksorganisaties en instellingen voor hoger 
onderwijs als een gendergerelateerde omgeving

Er zijn sterke aanwijzingen in de literatuur en in statistie-
ken dat instellingen op het terrein van onderzoek en ho-
ger onderwijs net als elders sociale waarden reproduceren 
die leiden tot gendervooroordelen/-discriminatie. Vaak zijn 
vrouwen en mannen op bepaalde wetenschappelijke ter-
reinen meer vertegenwoordigd dan op andere (horizontale 
segregatie). Vrouwen vindt men vaker in de mensweten-
schappen, terwijl mannen eerder een studie volgen, onder-
wijs geven of onderzoek verrichten op het terrein van de 
technische of technologische wetenschappen. De stereo-
type keuzes van studenten vormen reden tot bezorgdheid. 
Topfuncties worden vaker bezet door mannen (verticale 

segregatie). Daarnaast wordt bij het bepalen van metho-
den en de inhoud van een onderzoek of curriculum of de 
analyse van resultaten vaak geen rekening gehouden met 
de belangrijke genderdimensie. Het gevolg is dat men het 
risico loopt dat de opvattingen, ervaringen of behoeften 
van de helft van de bevolking buiten beschouwing worden 
gelaten of dat men ze simpelweg negeert. Dit leidt ertoe 
dat producten, diensten en beleid minder dan optimaal 
zijn, omdat ze slechts op een deel van de bevolking zijn 
afgestemd.

Onbewuste of impliciete gendervooroordelen

„Van een onbewust vooroordeel is sprake wanneer we een 
oordeel vellen of besluit nemen op basis van onze eerdere 
ervaringen, onze eigen, persoonlijke, diepgewortelde ge-
dachtepatronen, vooronderstellingen of interpretaties, en 
we ons er niet van bewust zijn dat we dat doen”, legt pro-
fessor Uta Frith uit in een schriftelijke instructie van de Royal 
Society (academie van wetenschappen van het Verenigd 
Koninkrijk en het Gemenebest) over onbewuste vooroor-
delen. Bij de beoordeling van mensen (bijvoorbeeld op hun 
geschiktheid voor een bepaalde functie of voor de toeken-
ning van een beurs of prijs) is het een groot probleem als 
de persoon die de beoordeling uitvoert een onbewust of 
impliciet gendervooroordeel heeft, omdat het hem of haar 
belemmert in het vellen van een objectief en eerlijk oor-
deel. De term „onbewust vooroordeel” maakt al duidelijk 
dat mensen een vooroordeel kunnen hebben waarvan ze 
zich zelf niet bewust zijn. Er bestaan echter technieken om 
mensen bewust te maken van hun vooroordelen en die 
vooroordelen weg te nemen.

Wetenschap als een mannenwereld

Van jongs af leren we om wetenschap met mannen te asso-
ciëren. Dit thema is de afgelopen decennia uitgebreid on-
derzocht. Zoals blijkt uit een recente studie die 66 landen 
over de hele wereld bestrijkt (Miller, Eagly and Linn, 2014), 
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is er een sterke relatie tussen de mate waarin vrouwen in 
de wetenschap zijn vertegenwoordigd en nationale stereo-
typen met betrekking tot gender. Het komt erop neer dat 
mannen in de regel meer met wetenschap worden geas-
socieerd dan vrouwen. Deze bevinding gaat ook op voor 
landen waar ongeveer de helft van de onderzoekers in 
loondienst en van de studenten natuurwetenschappen 
vrouw is.

Vrouwen in onderzoeksorganisaties en instellingen 
voor hoger onderwijs: de cijfers worden beter, maar 
waarom zo langzaam?

Volgens de laatste editie van het She Figures Handbook 
van de Europese Commissie was in 2012 slechts 33 % van 
de Europese onderzoekers vrouw. Op wetenschappelijke 
terreinen die door mannen worden gedomineerd, is dit 
percentage nog lager. Uit cijfers uit de opeenvolgende edities 
van het handboek blijkt ook dat vrouwen van oudsher onder - 
vertegenwoordigd zijn in de top van instellingen voor hoger 
onderwijs. Deze bevindingen zijn uitermate teleurstellend, 
temeer omdat 47 % van de gepromoveerden in Europa 
vrouw was (situatie 2012).

Dat neemt niet weg dat er de afgelopen tien jaar flink voor-
uitgang is geboekt. Zoals aangegeven in She Figures 2015 
steeg het percentage vrouwelijke gepromoveerden van 
43 % in 2004 tot 47 % in 2014. Het percentage vrouwen dat 
een topfunctie in de academisch sector bekleedt, steeg 
van 18 % in 2007 tot 21 % in 2013. Het percentage vrou-
wen aan het hoofd van een instelling voor hoger onderwijs 
steeg van 15,5 % in 2010 tot 20 % in 2014.

Meer recent bleek ook dat het aantal vrouwelijke onderzoe-
kers sneller stijgt dan het aantal mannelijke. Een vergelijkba-
re trend is waargenomen voor het aantal vrouwelijke weten - 
schappers en ingenieurs. Vrouwelijke wetenschappers lopen  
de achterstand op mannen weliswaar in, maar het gaat 
nog steeds te langzaam. Het percentage vrouwen dat in de  
wetenschappelijke wereld een topfunctie bekleedt, is 
slechts 20 %, wat gelijk is aan het percentage vrouwen dat 
hoofd van een universiteit is.

We zijn op de goede weg, maar we mogen nu niet op de 
lauweren rusten. Integendeel, dit is het moment om de in-
haalslag te versnellen en er eindelijk voor te zorgen dat al 
onze vrouwelijke wetenschappers de loopbaan krijgen die 
ze verdienen.

Genderblind en genderbevooroordeeld onderzoek

Veel onderzoek is nog steeds genderblind of 
genderbevooroordeeld. Daarvan is bijvoorbeeld sprake 
wanneer onderzoeksresultaten naar de totale populatie 
worden geëxtrapoleerd zonder rekening te houden 
met de samenstelling van de steekproef. Bij medisch 
onderzoek gebeurt het vaak dat alleen mannelijke 
proefdieren worden gebruikt.

Sekse en gender zijn fundamentele factoren in de organisa-
tie van leven en samenleving. Vandaar dat het bij het creë-
ren van wetenschappelijke kennis essentieel is om gender- 
en sekseverschillen te onderkennen en er rekening mee te 
houden.
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3. Het gendergelijkheidsplan als instrument 
voor structurele verandering

In de specifieke context van onderzoeksorganisaties en in-
stellingen voor hoger onderwijs is de Europese Commissie 
van plan een gendergelijkheidsplan op te stellen waarin ze 
de volgende maatregelen zal opnemen:

1. het uitvoeren van effectbeoordelingen en audits van 
procedures en praktijken voor het identificeren van 
gendervooroordelen;

2. het vaststellen en uitvoeren van innovatieve strategieën 
voor het corrigeren van vooroordelen;

3. het vaststellen van streefdoelen en bewaken van de 
voortgang in het bereiken van die streefdoelen via 
indicatoren (1).

De reikwijdte van een gendergelijkheidsplan kan per plan 
sterk verschillen, omdat het afhankelijk is van het soort onder-
zoeksorganisatie, de institutionele context waarbinnen het 
plan wordt uitgevoerd, de vakgebieden waarop het plan is 
gericht, of het soort gendervooroordelen en -ongelijkheden 
dat als onderdeel van de diagnose is geïdentificeerd.

Een gendergelijkheidsplan voorziet in verschillende stap-
pen of fasen, waarbij voor elke stap/fase een specifiek type 
maatregelen is vereist.

1. De analytische fase, waarin naar sekse uitgesplitste 
gegevens worden verzameld en procedures, processen 
en praktijken kritisch worden beoordeeld voor het op-
sporen van genderongelijkheden en -vooroordelen.

2. De planningsfase, waarin doelstellingen worden gefor - 
muleerd, streefdoelen gesteld, maatregelen worden 
vastgesteld voor het oplossen van geïdentificeerde 
problemen, middelen en taken worden toegewezen en 
tijdschema’s worden overeengekomen.

3. De uitvoeringsfase, waarin activiteiten worden uit-
gevoerd en outreach-inspanningen ondernomen om 

(1) Bron: mededeling van de Europese Commissie Een versterkt partner-
schap voor topkwaliteit en groei voor de Europese onderzoeksruimte 
(COM(2012) 392 final) http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2012/NL/1-2012-392-NL-F1-1.Pdf

het netwerk van belanghebbenden geleidelijk uit te 
breiden.

4. De monitoringfase, waarin het proces en de vooruit-
gang regelmatig worden gevolgd en beoordeeld. Op 
basis van de resultaten van de monitoring kunnen aan-
passingen en verbeteringen worden doorgevoerd om 
het proces te optimaliseren.

Deze reeks acties, die elk een verschillende mate van com-
plexiteit kunnen hebben, biedt een strategie voor het rea-
liseren van gendergelijkheid. Initiatieven als het vaststellen 
van algemene gendergelijkheidsdoelstellingen vormen op 
zichzelf nog geen gendergelijkheidsstrategie/-plan, omdat 
de doelstellingen in een concrete reeks stappen en acties 
moeten worden vertaald. Om dezelfde reden vormt een 
strategie/plan voor diversiteit of het bestrijden van discrimi-
natie waarin ook aandacht is voor gendervraagstukken, niet 
automatisch een gendergelijkheidsplan. Wanneer een der-
gelijke strategie niet op voldoende gegevens over gender 
is gebaseerd en genderongelijkheid alleen aanpakt via een 
beperkt aantal maatregelen en indicatoren, dan is de kans 
dat ze tot gendergelijkheid leidt, niet erg groot.

Ook de wijze waarop gendervooroordelen en -ongelijkheden 
zelf worden aangepakt, kan per plan verschillen, net als de 
gekozen aanpak en de beschikbaarheid van in- of externe 
expertise over gender. Bij de aanpak van gendervooroordelen 
en -ongelijkheden wordt steeds meer rekening gehouden 
met raakvlakken met andere ongelijkheidsgronden, zoals 
handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, religie of etniciteit. 
Dit kan efficiënte hefbomen voor verandering bieden en 
inspireren tot het ondernemen van omvattende acties en het 
ontwikkelen van omvattende strategieën. Dit vereist echter 
meer analytische hulpmiddelen en gegevens en vraagt om 
een bredere expertise dan wanneer genderongelijkheid 
afzonderlijk wordt aangepakt, los van ongelijkheden op 
andere gronden.

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/NL/1-2012-392-NL-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/NL/1-2012-392-NL-F1-1.Pdf
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4. Wie is betrokken?

In beginsel worden alle belanghebbenden van een onder-
zoeksorganisatie of instelling voor hoger onderwijs bij de 
ontwikkeling en uitvoering van een gendergelijkheidsplan 
betrokken. Hun betrokkenheid, die afhankelijk van hun pro-
fiel zowel direct als indirect kan zijn, creëert een gevoel van 
erbij horen, wat helpt bij het wegnemen van obstakels en 
tegenstand op alle niveaus van de organisatie.

Hoewel Europese universiteiten en onderzoeksorganisaties 
verschillende organisatiestructuren hebben, geldt onder-
staande lijst van actoren die bij een gendergelijkheidsplan 
betrokken zijn/moeten worden, zowel voor universiteiten 
als onderzoeksorganisaties. Met hen moeten vanaf de start 
van het proces duidelijke afspraken worden gemaakt over 
de uit te voeren taken. Hun samenwerking is cruciaal voor 
een succesvolle ontwikkeling en uitvoering van het plan.

Structuur ter ondersteuning van activiteiten op het 
gebied van gendergelijkheid

Een gendergelijkheidsplan moet om te beginnen krachtig 
worden ondersteund door een speciaal daarvoor ontwik-
kelde structuur. Structuren voor het ondersteunen van 
gendergelijkheidsactiviteiten zijn speciaal voor dat doel 
aangewezen of opgerichte organisatorische structuren die 
structurele verandering in de richting van gendergelijkheid 
moeten ondersteunen. Een dergelijke structuur kan al be-
staan in de organisatie of instelling. Enkele voorbeelden: 
een bureau/eenheid gendergelijkheid, een ombudsman 
of -vrouw of gendergelijkheidsnetwerken. Dit zijn de beste 
plaatsen voor het initiëren, bewaken en monitoren van de 
uitvoering van een gendergelijkheidsplan. Wanneer de or-
ganisatie niet over een dergelijke structuur beschikt, kan de 
oprichting ervan een van de maatregelen van het plan zijn.

Deze structuren zijn het meest effectief wanneer ze:

1. bestaan uit meer dan één voltijds equivalent en de be-
treffende personen zich uitsluitend bezighouden met 
het bevorderen van gendergelijkheid;

2. niet in afzondering van elkaar werken en met elkaar 
netwerken;

3. openlijk door het topkader worden ondersteund (bijv. 
door de rector of decaan van een universiteit, of de 
directeur van een onderzoekscentrum).

Wat is de rol van een ondersteunende structuur op het ge-
bied van gendergelijkheid in een gendergelijkheidsplan?

1. Het plan opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren.

2. Praktische ondersteuning en hulpmiddelen verstrekken 
aan de uitvoerders van het plan.

3. Samenwerken met belanghebbenden op alle niveaus 
van de organisatie en deze partijen bij het plan betrek-
ken om de uitvoering van de daarin opgenomen maat-
regelen te verzekeren.

4. Het bewust zijn van de voordelen van gendergelijkheid 
binnen de organisatie bevorderen.

5. De vooruitgang beoordelen die wordt gemaakt met het 
realiseren van gendergelijkheid binnen de organisatie.

Hoger en topkader

Deze personen zijn verantwoordelijk voor het bestuur van 
de organisatie. In een instelling voor hoger onderwijs kan 
dit de rector zijn en in een onderzoeksorganisatie de voor-
zitter van de raad van bestuur of de directeur. Zij zijn be-
voegd tot het nemen van besluiten en zijn bijgevolg erg 
belangrijke bondgenoten bij het opstellen en uitvoeren 
van een gendergelijkheidsplan.

Welke rol vervult het hoger en topkader in een 
gendergelijkheidsplan?

1. Het beginsel van gendergelijkheid openlijk ondersteu-
nen, zowel binnen als namens de organisatie.

2. Het plan en de structuur, die verantwoordelijk is voor 
de uitvoering ervan, openlijk ondersteunen. Zie bij-
voorbeeld de video over het evenement dat als on-
derdeel van de HeForShe-campagne in het Instituut 
voor Politieke Studies (Sciences Po) in Parijs werd ge-
houden, met toespraken van de directeur en het hoofd 
van het instituut, waarin beiden gendergelijkheid 
expliciet ondersteunen: https://www.youtube.com/
watch?v=b834mK1nIcw.

3. Voldoende financiële en personele middelen beschik-
baar maken voor de uitvoering van het plan.

4. De relevante documenten, procedures en activiteiten 
goedkeuren voor het ondersteunen van structurele 
verandering in de richting van gendergelijkheid in de 
organisatie.

5. Verzoeken om regelmatige updates over de uitvoering 
van het plan en de gemaakte vorderingen in de richting 
van gendergelijkheid.

Managers

Deze personen zijn belast met het dagelijks bestuur van 
de verschillende afdelingen van de organisatie. Dit zijn bij-
voorbeeld decanen van faculteiten, afdelingshoofden of di-
recteuren van diensten. Ze hebben mogelijk een hechtere 

https://www.youtube.com/watch?v=b834mK1nIcw
https://www.youtube.com/watch?v=b834mK1nIcw
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relatie met onderwijs- en/of onderzoekspersoneel, alsook 
met studenten (afhankelijk van de organisatie).

Wat is de rol van managers in een gendergelijkheidsplan?

1. Het plan openlijk ondersteunen.

2. Toezien op de praktische uitvoering van de maatrege-
len, procedures en activiteiten die door het hoger kader 
zijn opgedragen en in het plan staan vermeld.

3. Maatregelen bevorderen voor het stimuleren van de 
integratie van de genderdimensie in onderzoek en 
opleiding.

4. De relevante afdelingen opdracht geven om de infor-
matie en gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn 
voor het monitoren van de uitvoering van het plan en 
van de vooruitgang die is gemaakt in de richting van 
gendergelijkheid.

Onderzoeks- en/of onderwijspersoneel

Personeel met onderzoeks- en/of opleidingsverantwoor-
delijkheden kan een baanbrekende rol spelen bij het ver-
anderen van de wijze waarop vakken worden onderwezen 
en onderzoek wordt verricht. Door het integreren van een 
genderdimensie in onderzoek, innovatie en in onderwijs 
wordt de horizon verlegd en nieuwe kennis gecreëerd. Het 
meenemen van genderaspecten in onderzoek kan een po-
sitief en krachtig effect hebben op de samenleving en op 
het verbeteren van het leven van mensen.

Wat is de rol van onderzoeks- en/of opleidingspersoneel in 
een gendergelijkheidsplan?

1. De genderdimensie integreren in onderzoek en oplei-
ding (zie het deel „Het integreren van gender in onder-
zoek en onderwijs”).

2. Actief deelnemen aan initiatieven die in het kader van 
het plan worden georganiseerd.

3. Verandering instigeren door in debat te gaan over de 
status quo van de organisatie en voorstellen te doen 
voor maatregelen gericht op het bevorderen van struc-
turele verandering.

4. Activiteiten organiseren voor het integreren van de gen - 
derdimensie in onderzoek en innovatie en/of voor het 
bevorderen van structurele veranderingen waarmee 
vooruitgang wordt gemaakt met het realiseren van gen- 
dergelijkheid binnen de organisatie.

Zo heeft de universiteit van Santiago de Compostela een 
prijs in het leven geroepen voor het zichtbaar maken van 
bestaande onderzoeksprojecten en opleidingspraktijken die 
zich onderscheiden door de wijze waarop de genderdimensie 
is geïntegreerd.

Afdeling Personeelszaken

De afdeling die verantwoordelijk is voor het personeelsbeheer  
speelt een sleutelrol bij het bevorderen van structurele ver-
andering in de richting van gendergelijkheid. Deze afdeling 
kan zuivere en eerlijke procedures en maatregelen bevor-
deren die bijdragen aan het realiseren van een uit gender-
oogpunt evenwichtig personeelsbestand. Daarnaast kan 
de afdeling Personeelszaken maatregelen treffen die zor-
gen voor een gelijke loopbaanontwikkeling voor mannen 
en vrouwen en een evenwichtige combinatie van werk en 
gezin mogelijk maken.

Wat is de rol van de afdeling Personeelszaken in een 
gendergelijkheidsplan?

1. Systematisch naar sekse uitgesplitste gegevens over 
het personeel van de organisatie verzamelen en 
rapporteren.

2. Gendergevoelige en genderspecifieke indicatoren ont-
wikkelen voor het monitoren van de vooruitgang die 
wordt gemaakt met het realiseren van gendergelijkheid 
binnen de organisatie.

3. Wervings- en selectiemaatregelen en -procedures her-
zien en/of ontwikkelen die bijdragen aan een uit gender- 
oogpunt evenwichtig personeelsbestand op alle  
niveaus van de organisatie.

4. Maatregelen herzien en/of opstellen die een meer 
evenwichtige combinatie van werk en gezin/werk- en 
zorgtaken mogelijk maken.

5. Een beleid en een klachtenprocedure tegen intimidatie 
herzien en/of invoeren.

Studenten

Instellingen voor hoger onderwijs hebben een grote ver-
antwoordelijkheid als het gaat om het instrueren van stu-
denten. Daarbij gaat het ook om meer bewustmaking van 
gendervraagstukken in alle vakgebieden. Daarnaast moe-
ten studenten worden aangemoedigd en moet hun wor-
den geleerd om een genderdimensie in hun onderzoek te 
integreren en toe te passen. Studenten kunnen later ook zelf 
docent of onderzoeker worden. De bewustmaking bij stu-
denten van vraagstukken met betrekking tot gendergelijk- 
heid draagt bij aan attitude- en gedragsveranderingen op 
andere terreinen van hun leven.

Wat is de rol van studenten in een gendergelijkheidsplan?

1. Actief deelnemen aan de initiatieven die in het kader 
van het plan worden georganiseerd.

2. De genderdimensie in onderzoek integreren.

3. Gendervooroordelen leren herkennen.
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