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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 28 juni en 5 juli 2021 de door de 
fracties DSP, LVS en PhDoc opgestelde memo inzake Genderneutraliteit en -inclusie en de 
reactie van het College hierop besproken. De Raad is verheugd te zien dat Raadsleden 
hiertoe het initiatief hebben genomen. Hij heeft al vele keren naar voren gebracht hoe 
belangrijk hij het vindt dat de Universiteit zorgdraagt voor een veilige en inclusieve studeer- 
en werkomgeving. De Raad waardeert de positieve reactie van het College op de notitie. 
Aanvullend daarop memoreert hij de volgende aandachtspunten.  
 
Ten eerste memoreert de Raad de toezegging van het College om een overzicht te maken van 
alle toiletlocaties, waarbij aangegeven wordt waar er sprake is  van een all-gender- of 
mindervalidentoilet. Zo wordt de informatie laagdrempelig toegankelijk voor alle studenten 
en medewerkers. Daarbij merkt de Raad op dat een volledige facultaire inventarisatie en 
doorlopende actualisatie voorwaarden voor succes zijn.  
 
Ten tweede wenst de Raad wederom te benadrukken dat goede communicatie cruciaal is 
voor het slagen van dergelijk genderinclusief beleid. Informatie over de beschikbaarheid van 
hulpmiddelen om de Universiteit inclusiever te maken dient zowel duidelijk als goed 
vindbaar te zijn, voor zowel studenten als docenten.   
 
Ten derde constateert de Raad dat de zichtbaarheid van het D&I-beleid nog te wensen 
overlaat. Het is voor de organisatie niet altijd duidelijk welk beleid hierop wordt gevoerd, of 
waar mensen terecht kunnen voor informatie en signalen over D&I. De Raad is blij dat het 
College het belang van een grotere transparantie en zichtbaarheid van het D&I-beleid erkent 
en dat er gekeken zal worden naar de mogelijkheid van een D&I jaarverslag.  
 
Ten vierde constateert de Raad dat er nog vaak onnodig gebruik wordt gemaakt van 
geslachtsregistratie en dat er veelal niet voldoende antwoordopties geboden worden. De 
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Raad is verheugd dat het College aandacht heeft voor zowel het tegengaan van onnodige 
sekseregistratie als voor genderinclusie bij de inrichting van nieuwe informatiesystemen en 
dat de aandacht voor diversiteit in brede zin in beleid en communicatie verstevigd zal 
worden. 
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 

 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 
 


