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LNVH Spring Symposium 2018: Challenging poor behaviour in academia: how to tackle and prevent
intimidation and abuse of power
Macht, machtsmisbruik en ongewenst gedag in de academische wereld. Een thema dat aandacht verdient, maar
dat vaak nog wordt weggezet als niet urgent of dat in de taboesfeer zit. Onlangs verscheen er in ScienceGuide
een drieluik over (voornamelijk gericht op seksuele intimidatie). Het LNVH zorgde voor input en werkte aan de
artikelenreeks mee omdat dit voor ons geen 'nieuw thema' is dat 'nu ineens op komt zetten'. We vinden het tijd
om de aandachtshype om te zetten in duurzame aandacht en vooral in verandering. Tijdens het Spring
Symposium op 25 mei staat dan ook het herkennen, bespreken en aanpakken van ongewenst gedrag en misbruik
van machtsposities op de agenda. Meer informatie over onze sprekers vindt u hier, en ho ud ook vooral uw
inbox in de gaten voor updates over het programma. Aanmelden kan via deze link, graag tot 25 mei!
Hanneke Takkenberg nieuwe voorzitter LNVH
Per 1 april 2018 heeft Hanneke Takkenberg het voorzitterschap van het LNVH-bestuur op zich genomen. Het
LNVH zal zich ook onder Takkenberg blijven inzetten voor een structurele en duurzame verbetering van de
positie van vrouwen in de wetenschap. In 2018 staat onder meer het verschijnen van het tweede deel van het
LNVH-onderzoek naar beloningsverschillen op het programma, alsmede de presentatie van de Monitor
Vrouwelijke Hoogleraren 2018. Daarnaast kunt u van ons uiteraard weer alle inzet verwachten op het gebied
van beleidsbeïnvloeding en capaciteitsversterking. In het activiteitenplan op onze website leest u meer over de
plannen en speerpunten van het LNVH voor de komende periode.
L'Oréal-UNESCO For Women in Science – Call open en nieuwe juryvoorzitter
De call voor de nieuwe ronde van het Nederlandse L’Oréal-Unesco For Women in Science beurzenprogramma is
nog enkele weken (tot 11 mei) geopend. Het LNVH is trotse partner van dit programma. Er zijn jaarlijks twee
beurzen beschikbaar, elk met een omvang van €25.000 en toegekend aan excellente vrouwelijke
wetenschappers in de periode drie tot tien jaar na hun promotie (niveau Veni/Vidi), op het gebied van Life
Sciences. De beurs betreft een verblijf van 3 of 5 maanden aan NIAS-KNAW. Klik hier voor meer informatie over
de call van 2018. Meer nieuws over dit programma: Melanie Peters (Rathenau Instituut) is onlangs aangetreden
als nieuwe voorzitter van de jury. Benieuwd naar de volledige samenstelling van de jury? Lees hier mee r over
de achtergronden van de juryleden.
Nominaties – De Jonge Akademie
Zoals u weet heeft het LNVH voor verschillende prijzen, premies en posities nominatierecht. Inmiddels is het
'nominatieseizoen' alweer gestart. Om goede kandidaten voor te dragen, doen wij graag een beroep op onze
aangeslotenen. U kunt in de komende periode dus aantal oproepen van ons verwachten, te beginnen met de
voordracht voor lidmaatschap van De Jonge Akademie. De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief
platform van jonge topwetenschappers met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. In aanmerking komen
excellente wetenschappers werkzaam aan een Nederlandse universiteit en/of onderzoeksinstituut die een
brede belangstelling hebben voor wetenschapsbeleid, wetenschap en maatschappij, interdisciplinaire
samenwerking en internationalisering. Suggesties voor kandidaten voor de voordracht van het LNVH kunt u
zoals altijd doen via info@ lnvh.nl.
Algemeen nieuws
Atria: Levensverhalen van emeritae-vrouwelijke hoogleraren
Het Westerdijkjaar 2017 is voor Atria aanleiding geweest om de levensverhalen van een vijftal emeritaevrouwelijke hoogleraren te vereeuwigen. Wie of wat heeft hen geholpen op weg naar het hoogleraarschap en
hoe hebben zij, eenmaal hoogleraar, een plek veroverd in de academische wereld? Hun verhalen zijn integraal
op beeld en geluid vastgelegd volgens de oral history methode. De geportretteerde vrouwen zijn Jacqueline de
Savornin Lohman (UvA), Maaike Meijer (Universiteit Maastricht), Anneke van Doorne-Huiskes (o.m. Universiteit
Utrecht), Iteke Weeda (Rijksuniversiteit Groningen) en Toine Lagro-Janssen (Radboud Universiteit). Op basis
van de interviews is door Atria een korte compilatiefilm gemaakt die hier te bekijken is.
Isabel Arends nieuwe decaan Bètawetenschappen Universiteit Utrecht
Mooi nieuws uit Utrecht: prof. dr. Isabel Arends is per 1 juli door het College van Bestuur van de Universiteit
Utrecht benoemd tot de nieuwe decaan van de faculteit Bètawetenschappen. Arends is momenteel hoogleraar
Biokatalyse en Organische Chemie en voorzitter van de afdeling Biotechnologie aan de TU Delft. Van harte! Het
volledige nieuwsbericht vindt u hier.
ScienceGuide: balans Westerdijk Talentimpuls
ScienceGuide maakt vandaag de balans op wat betreft het Westerdijk Talentimpuls programma. Honderd
vrouwelijke hoogleraren zijn inmiddels aangesteld, maar hoe nu verder? Annetje Ottow (UU) en Hanneke

Takkenberg (EUR en LNVH) over het bereiken van een inclusieve cultuur en de effecten van het Westerdijkprogramma. Lees hier verder.
Sophia Netwerk Leiden
Eind 2017 lanceerde de Universiteit Leiden een nieuw netwerk, Sophia, voor vrouwelijke wetenschappers.
Sophia streeft naar gelijke kansen en een beter werkklimaat voor vrouwelijk wetenschappelijk personeel.
Voorzitter Marlou Schrover vertelt u hier alles over het netwerk. Ook via Facebook kunt u op de hoogte blijven
van de activiteiten van het netwerk: zo werden onlangs foto's verzameld van de verschillende kolfruimten
binnen de universiteit.
Nieuwe leden KNAW
De KNAW heeft 21 nieuwe leden gekozen. Leden van de KNAW, vooraanstaande wetenschappers uit alle
disciplines, worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW telt circa
vijfhonderdvijftig leden: een lidmaatschap is voor het leven. Meer informatie over de nieuwe leden vindt u op
de KNAW-website.
Plannen van universiteiten inzake werkdruk
Wat doen universiteiten aan het terugdringen van de ervaren werkdruk en toenemende prestatiedruk onder
onderzoekers? Universiteiten nemen het signaal over prestatiedruk serieus en hebben werkplannen opgesteld.
Benieuwd naar de plannen en doelstellingen van uw universiteit? De VSNU heeft deze plannen op haar website
verzameld.
Benoemingen
• Maaike Cima is benoemd tot hoogleraar Forensische Orthopedagogiek. Ze is de eerste hoogleraar op
dit gebied aan de Radboud Universiteit.
• Herma Cuppen is benoemd tot hoogleraar Computational chemistry aan de Faculteit der Natuurkunde,
Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit.
• Diana Delnoij is benoemd tot bijzonder hoogleraar “Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg”
bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESPHM).
• Tineke Fokkema is benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Ageing, Families and Migration' in de Erasmus
School of Social and Behavioural Sciences.
• Katrien Grünberg is benoemd tot hoogleraar Pathologie aan de Radboud Universiteit/Radboudumc.
• Wendy Harcourt is benoemd tot hoogleraar Gender, Diversity and Sustainable Development aan de
Erasmus Universiteit.
• Manon Hillegers is benoemd tot hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan de Erasmus Universiteit.
• Irene van der Horst-Bruinsma is benoemd tot hoogleraar reumatologie, in het bijzonder
genderaspecten bij musculoskeletale ontstekingsziekten aan het VUmc te Amsterdam.
• Marli Huijer is benoemd tot hoogleraar Publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit.
• Sabine Hunnius is benoemd tot hoogleraar Developmental Cognitive Neuroscience aan de Radboud
Universiteit.
• Sandra Mulkens is benoemd tot bijzonder hoogleraar Voedings- en Eetstoornissen, aan de Faculty of
Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University.
• Caroline Nevejan is benoemd tot bijzonder hoogleraar Designing Urban Experience aan de Faculteit
der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
• Esther Peeren is benoemd tot hoogleraar Cultural Analysis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen
van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
• Judith Rispens is benoemd tot hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Faculteit der
Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
• Anne Roefs is benoemd tot hoogleraar Psychology and Neurosciences of Abnormal Eating aan de
Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University.
• Ariadne Schmidt is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Magdalena Moonsleerstoel aan de
Universiteit Leiden.
• Martine van Selm is benoemd tot hoogleraar Communicatiewetenschap, in het bijzonder Beeldvorming
in Organisaties, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van
Amsterdam (UvA).
• Michèle van Vugt is benoemd tot hoogleraar Internal Medicine, in particular community centered
control of tropical infections aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam
(AMC-UvA).
Bijwonen en meedoen
De Stichting Techniekpromotie wil dat ieder kind vanaf groep 1 in aanraking komt met wetenschap &
technologie. Bijvoorbeeld door het organiseren van het Techniek Toernooi: een jaarlijks terugkerend

techniekevenement voor leerlingen uit alle groepen van het basisonderwijs. De leerlingen gaan op school aan
de slag met technische opdrachten, die in een landelijke finale op 7 juni a.s. worden beoordeeld door een jury
van hoogleraren. De organisatie zou de m/v-verdeling in deze jury graag wat meer in balans zien en is daarom
op zoek naar vrouwelijk hoogleraren die in de jury plaats willen nemen. Heeft u belangstelling voor een plek in
de jury? Neem dan contact op met Marie-José van der Cammen. Meer informatie over het Techniek Toernooi
vindt u hier.
Eind 2018, tijdens CHAINS, reikt de KNCV weer de Gouden Medaille uit, de belangrijkste Nederlandse prijs voor
chemietalent. En daarvoor is zij op zoek naar geschikte kandidaten! Kent u iemand die in aanmerking komt om
de huidige Gouden Medaille-winnares Nathalie Katsonis op te volgen? Meld deze persoon dan hier aan.
Kandidaten voor de KNCV Gouden Medaille nomineren kan tot 1 mei 2018.
Het programma ’Op weg naar mijn wetenschappelijke Top!’ draait om persoonlijke ontwikkeling en
wetenschappelijke carrière. Het traject, onder begeleiding van Topvrouw.nl, duurt een jaar. Het programma
‘Op weg naar mijn wetenschappelijke Top!’ is: voor vrouwelijke UD’s of UHD’s, principal investors of
vergelijkbare functies., die een versnelling willen geven aan hun wetenschappelijke carrière, en daarmee
waarde willen toevoegen aan hun wetenschapsgebied, de universiteit en de maatschappij. Met als resultaat
een heldere visie op het hoogleraarschap of het hoogleraarschap zelf. Meer informatie over Topvrouw.nl en het
traject vindt u hier.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat dit jaar 70 jaar. Temidden van vieringen en
evenementen overal ter wereld, wil de Universiteit Utrecht specifieke aandacht vestigen op het begrip
"leiderschap" in mensenrechten en nagaan in welke richting toekomstig leiderschap moet gaan. Op 2 mei vindt
dan ook het seminar 'Leadership in Human Rights, Diversity, and Inclusion' plaats. Meer informatie
Op 23 mei organiseert de recent opgerichte Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid haar eerste congres.
Onder de titel Sex, Drugs & Science worden sekse- en genderaspecten van ontwikkeling, gebruik en werking
van geneesmiddelen centraal gesteld. Meer informatie
Op 25 en 26 mei vindt de I, Scientist Conference plaats in Berlijn. Deze bijeenkomst richt zich op het
vergroten van de zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen in de wetenschap en het overkomen van obstakels
in loopbaan en carrière. Meer informatie
Op 6 juni organiseert het Platform Diversiteit in IT het symposium ‘Let’s close the Digital Gender Gap’. Met
een keynote door dr. Davaki van London School of Economics and Political Science over haar onlangs
gepresenteerde research paper in opdracht van het Europees Parlement, IT-awards voor Young Female
Professionals of the Year, discussie met beleidsbepalers over het belang van de campagne #NietGenoeg! En
heel veel meisjes op zoek naar rolmodellen. Meer informatie
Op vrijdag 15 juni organiseert NWO Bessensap editie 2018! Zo’n 400 journalisten, persvoorlichters en
onderzoekers ontmoeten elkaar in de Rode Hoed in Amsterdam om te netwerken en kennis uit te wisselen over
recente ontwikkelingen in de wetenschap en wetenschapscommunicatie. En niet onbelangrijk: de
bekendmaking van de Spinoza- en Stevinlaureaten vindt op deze dag plaats. Meer informatie op de website van
NWO.
Dit keer strijkt de Gender Summit neer in Londen, en wel op 18 en 19 juni. Wetenschappers, bestuurders en
beleidsmakers komen bijeen om allerlei thema's rondom genderdiversiteit en inclusiviteit in de wetenschap te
bespreken. Het thema voor deze editie is 'United in Science and through Science', waarin vanzelfsprekend de
nadruk op verbinding en interdisciplinariteit ligt. Meer informatie
Vacatures
Erasmus Universiteit Rotterdam: Full Professor of Orthopedagogics
Erasmus Universiteit Rotterdam: Decaan Erasmus School of Philosophy
Maastricht University: Full Professor in the Social and Political Philosophy at the Faculty of Arts and Social
Sciences
Open Universiteit: Universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht
Radboud Universiteit Nijmegen: Full Professor of Work, Health and Performance
Radboud Universiteit Nijmegen: Full Professor of Software Science
Radboud Universiteit Nijmegen: Full Professor of Empirical Political Science

Radboud Universiteit Nijmegen: Assistant/Associate Professor in Systems Neuroscience (Tenure Track)
Radboud Universiteit Nijmegen: Assistant Professor of Information Retrieval (Tenure-Track)
Radboud Universiteit Nijmegen: Assistant or A ssociate Professor in Developmental Psychopathology
Radboudumc: Associate professor in clinical epidemiology
Rijksuniversiteit Groningen: Full Professor of New Testament and Early Christianity (Tenure Track)
Rijksuniversiteit Groningen: Assistant Professor Information Assurance and Security (Tenure Track)
Rijksuniversiteit Groningen: Associate Professor Earth and Environmental Sciences
Tilburg University: Dean Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Tilburg University: Assistant/Associate Professor in Marketing (Tenure Track)
TU Delft: Assistant/Associate Professor in X-ray Analysis of Materials in Art and Archaeology (Tenure Track)
TU Delft: Professor Positions in Biotechnology (Tenure Track)
TU Delft: Assistant/Associate professor in Computer Vision and Remote Sensing
TU/e:
TU/e:
TU/e:
TU/e:
TU/e:

Assistant Professor in Operations Management (Tenure Track)
Assistant/associate/full Professors Autonomous Systems,Artificial Intelligence
Two assistant/associate professor positions in Artificial Intelligence (Tenure Track)
Assistant Professor Business Information Systems (Tenure track)
Full Prof essor at the Eindhoven School of Education

Universiteit Leiden: Professor Population Health
Universiteit Leiden: Professor Anglo-American Private Law
Universiteit Utrecht: Two Tenure-Track Assistant Professors ARC CBBC
Universiteit van Amsterdam: Two Tenure-Track Positions in Analytical Chemistry
Vrije Universiteit Amsterdam: Assistant / Associate Professors of Logistics (2 positions available)
Vrije Universiteit Amsterdam: 2 Assistant / Associate Professors of Logistics
Vrije Universiteit Amsterdam: Full/Associate Professor in Statistics
Wageningen University & Research: Assistant or Associate Professor perennial crops (Tenure Track)
Bekijk ook de vacatures via Academic Transfer
Webwetenswaardigheden
• Praat met ons mee via Twitter: @LNVH_NL
• Het LNVH stelt het op prijs als u UHD’s ervan op de hoogte stelt dat zij zich kunnen aansluiten;
• Nieuwe benoemingen van vrouwen tot hoogleraar worden op de site geplaatst, evenals ons bekende
oraties. Informeer het LNVH;
• LNVH-aangesloten hebben de mogelijkheid een vrijwillige donatie te doen aan het LNVH.
Zie: https://www.lnvh.nl/site/Events/Donatie/;
• Vanwege het online gaan van het publiek profiel wordt u vriendelijk verzocht na te gaan of uw
gegevens actueel zijn en of expertise in 5 keywords en een foto juist in uw profiel staan;
• Als u het e-mailadres in uw profiel wijzigt, dan graag ook bij het tabblad 'account'; via het daar
aangegeven e-mailadres ontvangt u de nieuwsbrief;
• Bent u uw inloggegevens kwijt? Neemt u dan contact op met het bureau LNVH via info@lnvh.nl;
• Regelmatig wordt het LNVH gevraagd de aangesloten hoogleraren en UHD's te attenderen op
vacatures, deze worden op de site en in de nieuwsbrief geplaatst;
• Daarnaast verschijnen dagelijks nieuwe vacatures van Academic Transfer op de LNVH-website. Houd u
de website in de gaten en meld relevante vacatures;
• Het LNVH is van mening dat relevante informatie over organisaties, trainingen, evenementen en
vacatures zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn voor aangeslotenen. Dit houdt niet in dat het LNVH
expliciet noch impliciet, enige voorkeur aangeeft voor initiatieven genoemd in de online
communicatie.

