
Workshop  
FOM-ervaringen en initiatieven 

1. Introductie Fom/v: Wim van Saarloos 

2.                programma: Sandra de Keijzer 

3. Open discussie en uitwisseling ervaringen 



1911: eerste Solvay conferentie 

Statistische verwachting: 2 vrouwen in 2016! 



Genoeg redenen om niks te doen.. 

• ”We gaan gewoon voor de beste” 

• “Er zijn geen vrouwen”  

• “Iedereen is vrij om te kiezen”  

• “geen positieve discriminatie aub!” 

• “…stems in part from ‘innate’  
differences between men and women…” 

• “We doen al zo veel” 

• ”Het begint al op de basisschool” 

Larry Summers, 
Harvard president  
2005 



…. totdat 

Alieke                      Simone                     Paulian 



Waarom zijn vrouwen ondervertegenwoordigd? 

• Procedures voor universitaire aanstelling gebiased  
bijvoorbeeld tgv ‘old boy network’; tenure track beter? 

• Bias bij toekennen grants   recent VI onderzoek NWO  

• MIT Birgeneau rapport 1995: bias bij  

• Maatschappelijke & religieuze factoren, parttime werken 

• Gebrek aan rol-modellen 

• Huidige academische posities minder aantrekkelijk 

• Women shun fields perceived to require ‘innate ability’ 

• We maken al missers bij werving en open dagen 

 

 

 

 

 

 

MIT report 1995: ‘..Junior women faculty believe, however, that 
family-work conflicts may impact their careers differently from 
those of their male colleagues. In contrast to junior women, many 
tenured women faculty feel marginalized and excluded from a 
significant role in their departments. Marginalization increases as 
women progress through their careers at MIT. Examination of data 
revealed that marginalization was often accompanied by 
differences in salary, space, awards, resources, and response to 
outside offers between men and women faculty with women 
receiving less despite professional accomplishments equal to those 
of their male colleagues.’ 
 



enquête American Physical Society (2011) 





1998: start Fom/v programma 

• Flexibel programma erop gericht het aantal 
vrouwen in de natuurkunde te vergroten 

• Meer dan 12-voudige toename sinds 1998! 

• Verschilt van Aspasia  
programma 

Gaandeweg steeds 
meer initiatieven…  



Start-initiatieven 1998 

• Hulp bij aantrekken van vrouwen  
dakpan constructies; FOM soms ‘makelaar’ 
 

• Speciale postdoc posities 
 

• Minerva prijs voor beste  
publicatie van een vrouw 



            Gaandeweg…        

• Twee-jaarlijkse FOm/v dag 

• Bewustwording over geven van impliciete signalen aan vrouwen  
in je groep (avond met toneelspelers op jaarbijeenkomst)  

• Workshop ‘kies je echt de beste?’ voor leidinggevenden 

• Mentoring programma voor vrouwen in de FOM-organisatie 

• Zet duidelijke doelstellingen voor eigen organisatie 

• Stimuleer scouting (’my most wanted women’ lijst instituten) 

• Vrouwenposities sectorplannen voor de natuur- & scheikunde 

• Studiereis naar de VS in 2015 door Renée-Andrée Koornstra  

•  ’20 in 2020’ voorstel uit 2010 – nooit bereikt, maar wel nu WISE 

 

Fom/v dag 2010 



Waar willen we heen 

Dit kunnen we bereiken! 
Uiteindelijke doel! 



Doelstelling 20 in 2020 voorstel (2010) 

Els Goulmy 

Bètawetenschappen 

Alfa-gamma 

Levenswetenschappen 
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% vrouwelijke hoogleraren 



20 in 2020 voorstel uit 2010 

• ‘Rosalind-Franklin-achtig’ nationaal programma  

• Nationale selectie door            , 10 per ‘domein’ 

• 10 jaar salaris plus start-up grant  (totaal M€ 1.4) 

•  Tenure track model           kan hgl zijn in 8-10 jaar 

• Universiteiten committeren zich 20% reguliere 
vacatures alleen voor vrouwen in te zetten 

• 10 jaar programma: perspectief voor huidige 
generatie studenten/aio’s/postdocs 

 

Els Goulmy 



‘Our words can have a huge impact’  
(Verizon commercial) 



Met het tenure track programma  
Women In Science Excel (WISE) 
biedt NWO (internationale) 
vrouwelijke wetenschappers de 
kans door te stromen naar een 
toppositie aan één van de 
onderzoeksinstituten van NWO 
en FOM (inclusief ARCNL) 



WISE ter bevordering van genderbalans in de 
instituten: 
• Versnellen van aanwerving vrouwelijke 

topwetenschappers 
• Aandacht voor goede doorstroom 

 

Lancering WISE 

Hannover 

Messe 2016 



• 20 tenure track posities over de volgende vijf jaar 
• Kandidaten solliciteren met onderzoeksplan, CV 

en geven zelf aan bij welk instituut ze willen 
werken 

• 3 jr na PhD, maar ook meer senior onderzoekers 
kunnen solliciteren (verkort TT) 

• Focus op begeleiding en goede faciliteiten 
• Een vaste aanstelling na succesvol tenure track 

 
3 posities in 2017        werving komende zomer!! 



Workshop discussie 

• Hebben jullie additionale ‘best practices’? 

• Heeft jouw instelling een ‘gender-instructie’ voor 

commissies? Is het tijd voor een VSNU-versie?  

• ‘Is your department women-friendly’ keurmerk? 

• Aandacht voor conferentie-centra en begeleiding? 

• Een nationaal aanspreekpunt ‘two-body problems’ 

 

 


