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Inleiding
Met dit document over diversiteit en inclusie in het UMCG benadrukt de raad van bestuur van
het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) het belang van dit onderwerp voor het
UMCG als organistie.
De afgelopen jaren heeft de raad van bestuur zich ingezet om diversiteit en inclusiviteit in de
meest brede zin te versterken. Een actuele aanleiding om het beleid op dit punt expliciet te
maken is het feit dat de Europese Commissie institutionele openbare gendergelijkheidsplannen
als voorwaarde gaat stellen voor het verkrijgen van financiering uit Horizon Europa, het
kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Deze randvoorwaarde maakt deel uit van de
plannen van de Europese Commissie ter bevordering van gendergelijkheid
(Gendergelijkheidsstrategie 2020-2025; Gendergelijkheid in de Europese onderzoeksruimte).
Al met al een goede aanleiding om te presenteren met welke visie en hoe / wat het UMCG doet
op het gebied van gendergelijkheid, diversiteit en inclusie in de breedste zin. Op de volgende
pagina's wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling, initiatieven en instrumenten die
reeds aanwezig zijn en zullen worden voortgezet of verder ontwikkeld gaan worden binnen zorg,
onderwijs en opleiden en onderzoek. Het document over diversiteit en inclusiviteit van het
UMCG blikt daarmee terug op activiteiten en maatregelen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld
en op het randvoorwaardelijke beleid dat hiervoor is uitgewerkt. Het plan laat ook zien wat onze
plannen en doelen zijn. Onze ambities bestrijken diverse elementen van gelijkwaardigheid,
diversiteit en inclusiviteit in onze organisatie.
UMCG organisatie
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) verenigt in zich een academisch
ziekenhuis én een medische faculteit, in dit geval van de Rijksuniversiteit Groningen. Het UMCG
staat midden in de samenleving. Daar vervullen we een bijzondere en verantwoordelijke rol: het
vinden van oplossingen voor ingewikkelde zorg- en gezondheidsvraagstukken. Dat doen we al
sinds 1614, toen in Groningen de tweede geneeskundige faculteit van Nederland werd opgericht.
Sinds het academisch ziekenhuis in 1797 het licht zag, zijn ziekenhuis en faculteit onlosmakelijk
verbonden. En vormen zorg, onderzoek en onderwijs & opleidingen een drie-eenheid die niet los
van elkaar kunnen bestaan. Door de eeuwen heen hebben we samen veel bereikt. We zijn op
verschillende terreinen nationaal en internationaal toonaangevend en grensverleggend. Daar zijn
we heel trots op. Onze missie en visie is: “samen verleggen we grenzen voor een duurzame
toekomst van gezondheid”1.

is verwoord in Koers25 https://www.umcg.nl/documents/68138/1605370/Koers25-brochure-3maart-2021.pdf/41257df5-851e-74e3-bfaa-d4bf65728db1?t=1621244847017
1

Wij bieden complexe, academische ziekenhuiszorg. Dat doen we iedere dag beter, doordat we
voortdurend de grenzen verleggen van diagnostiek en behandelingen. We maken daarbij gebruik
van kennis, onderzoek en innovatieve oplossingen. Ook bieden we toekomstgericht onderwijs en
opleidingen voor zorgprofessionals. Dat alles doen we samen met anderen. Zo bouwen we met
elkaar een gezondheidslandschap dat klaar is voor de toekomst. Daarbij komen essentiële
kernwaarden naar voren die we nu als leidraad hebben geadopteerd voor ons handelen:
verantwoordelijkheid nemen, samen vooruit en wendbaarheid tonen als het nodig is.
Verantwoordelijkheid nemen houdt voor ons in dat we mensgericht werken (‘zie de mens’) en
ons inzetten voor een divers en inclusief UMCG. Diversiteit en inclusiviteit is van belang binnen
alle drie de kerntaken van het UMCG, want zowel in zorg, onderzoek en onderwijs is
bewustwording van verschillen, kennisbenutting en gebruik maken van talenten wenselijk.

Visie op diversiteit en inclusiviteit in het UMCG
We willen een veilige en inclusieve
werkomgeving creëren, waarin alle medewerkers
gelijke kansen hebben en waar iedereen zich
thuis voelt, ongeacht hun verschillen en
achtergrond. Samen zijn wij het UMCG2. Het
UMCG behoort als zorg- en kennisinstelling tot
de koplopers, internationaal gezien hebben we
een toppositie in onderzoek, onderwijs en
opleiding. En onze ambities blijven
onverminderd sterk. Baanbrekende vooruitgang
kunnen we alleen waarmaken als we het beste
van alle werelden weten te verbinden. Oog en
oor hebben voor wat ieder mens beweegt en
wat ieder mens meebrengt.
We streven daarom naar een diversiteit aan medewerkers in culturen, religie, geaardheid, leeftijd,
etniciteit en sekse op alle niveaus. Naar een veilige omgeving waar mensen zichzelf kunnen zijn
en gelijke kansen krijgen. Dat zorgt niet alleen voor een betere samenwerking en sterkere
besluitvorming. Het maakt ook dat we onze diverse patiënt beter begrijpen, dat we kennis van
andere culturen en gebruiken van mensen meenemen in ons onderzoek en dat we mensen
opleiden met een brede blik. De mens zien in alles wat we doen.
Daarbij raakt diversiteit en inclusiviteit ons beleid rond maatschappelijk verantwoord
ondernemen, sociale veiligheid van onze medewerkers en aan onze ambities, zoals verwoord in
Koers 25.
Kort gezegd is diversiteit en inclusiviteit randvoorwaardelijk voor:
• Een veilig werkklimaat, essentieel voor het uitvoeren van onze kerntaken
• Betere besluitvorming omdat iedereen wordt betrokken vanuit haar of zijn
perspectief
2

https://www.umcg.nl/samen-zijn-wij-het-umcg

•
•

Het uitvoeren van onze maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid
Het realiseren van onze ambities geformuleerd in Koers25, een
organisatie middenin de maatschappij.

Diversiteit en inclusiviteit in het UMCG
Gendergelijkheid
Aandacht voor ontwikkeling van diversiteit en inclusiviteit zit in ons DNA en is voor Groningen
niet nieuw: 150 jaar gelden was Aletta Jacobs een van de bekendste “eerste vrouwen”. Ze was de
eerste vrouw die in Nederland officieel werd toegelaten tot een universiteit; “onze” universiteit
en “onze” medische faculteit. Ze was de eerste vrouw die een hbs bezocht, de eerste vrouwelijke
arts en de eerste vrouwelijke promovendus.
Diversiteit en inclusiviteit is in het UMCG sinds
2012 een steeds duidelijker aandachtpunt geworden. In het begin lag daarbij de focus op vrouw
en man verhoudingen binnen de diverse posities van het UMCG. Waarbij de nadruk lag op de
mogelijkheden van in- en doorstroom van
vrouwen. Om dit te bevorderen is in het
verleden gewerkt met UMCGbrede vrouwelijke talent programma’s en is nu
het uitgangspunt dat we bij werving en
selectie van hoogleraren werken met de
methode van ‘ritsen’. Dit houdt in dat we
kijken volgens het principe beste vrouw, beste
man, tweede vrouw, tweede man etc. Bij
andere functies zijn we ons bewust in het
wervingsproces van het bevorderen van de
gendergelijkheid. Ook streven we naar
een tenminste 30% aandeel van vrouwelijke
leden in benoemings-en
adviescommissies. Voorts hebben we (als
onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen)
nog steeds vrouwelijke talentprogramma's
binnen onderzoek, zoals het Rosalind Franklin
programma en Aletta Jacobs leerstoelen.
Als het gaat om gendergelijkheid voor
vrouwen in bepaalde posities gaat er in het
UMCG al veel goed. Vrouwen vormen in de gezondheidszorg - en het UMCG is
geen uitzondering hierop - een duidelijke meerderheid. Tegelijk zien we dat het percentage
vrouwen versus mannen niet op alle posities gelijk is. Vanaf 2018 streven we naar tenminste 50%
vrouwen aannemen in hoogleraarsposities.
We zullen binnen ons wervingsbeleid ook kijken naar andere posities waarin juist meer
mannen werven wenselijk is. Voor de volledigheid merken we op dat we ons bewust zijn
dat gendergelijkheid en de daarbij vaak gebruikte terminologie van man/
vrouw verhoudingen niet altijd passend is of door sommigen van onze medewerkers niet altijd zo

wordt ervaren of gevoeld. Dataverzameling en monitoring over geslacht of gender vindt jaarlijks
plaats en wordt onder andere gepresenteerd in ons openbare jaarverslag en kenbaar gemaakt in
de hele organisatie.

Organisatie in het UMCG
Structuur
Om te zorgen dat het onderwerp diversiteit en inclusiviteit ook in bredere zin geborgd werd in
het UMCG, is in 2014 een ambassadeursgroep Diversiteit & Inclusiviteit (D&I) gestart op
instignatie van de raad van bestuur. Dit betreft een groep medewerkers op topposities die intern
en extern een ambassadeursrol op het gebied van diversiteit en inclusiviteit vervullen. Deze
groep signaleert, adviseert en bevordert waar nodig het inclusieve gedachtegoed. In 2018 is
hieraan een wekgroep toegevoegd, die de ambassadeursgroep ondersteunt en die in de breedste
zin (zelf)bewustwording en zichtbaarheid van D&I alsmede de deling van kennis en
best practices voor diversiteit en inclusiviteit faciliteert. Zij doen dit onder meer in afstemming
en samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en andere UMC’s, krijgen hiervoor tijd en
middelen en zullen dit ook in de toekomst blijven doen.
Inclusiviteit in communicatie
Om te zorgen dat al onze medewerkers goed op de hoogte blijven wordt alle belangrijke interne
communicatie tweetalig (Engels-Nederlands) gedaan en wordt gebruik gemaakt van diverse
kanalen of middelen. Binnen ons researchdomein is de voertaal Engels. Ons onderwijs wordt
steeds meer tweetalig en dit is standaard als er internationale studenten deelnemen. In de
patiëntencommunicatie volgen we waar dat kan de voertaal van de patiënt en familie.
Balans tussen werk en privéleven
Het UMCG heeft ook oog voor de balans werk-privé in iedere levensfase van onze medewerkers.
Via afspraken in onze cao (o.a. uitgebreider zorgverlof dan wettelijk geregeld), en via onze eigen
initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid faciliteren we de optimale combinatie
werk en privé. Naast allerhande maatwerkafspraken tussen medewerker en leidinggevende over
bijvoorbeeld werkrooster en deeltijdwerken kennen we als UMCG:
• kinderopvang op locatie UMCG
• een generatieregeling die minder werken vanaf een bepaalde leeftijd mogelijk maakt
• een structurele thuiswerkregeling en toekomstig hybride werken voor alle collega’s
• Healthy@work, een begrip waaronder we in het UMCG het diverse aanbod aan
mogelijkheden in kaart brengen voor zorg voor jezelf, elkaar, vitaal en veilig werk en
professionele hulp.
Uitvoering participatiewet
Ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen en bekrachtiging van de participatiewetgeving
(de wet Banenafspraak) in 2015, spant het UMCG zich in om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan werk te helpen. Het UMCG werkt hierin nauw samen met de gemeente
Groningen en de UWV. Om duurzame banen (zogenaamde Afspraakbanen) te realiseren heeft
de raad van bestuur geld beschikbaar gesteld, is er een loket Afspraakbanen opgericht om
leidinggevenden te ondersteunen en te faciliteren bij het beschikbaar stellen van werk voor de
doelgroep op hun eigen afdeling.

Jaartal
Aantal
banen

2013
103

2016
29

2017
50

2018
84

2019
100

2020
123

Gelijke kansen en beloning
Het UMCG maakt bij werving en selectie en beloning geen onderscheid naar geslacht, gender,
levensovertuiging, cultuur, geboorteplaats en arbeidsbeperking. We hebben een transparant
wervings- en selectiebeleid waarbij wij waarborgen inbouwen om in dit proces recht te doen aan
diversiteit en inclusie. Om een inclusieve cultuur te creëren zijn er mogelijkheden om trainingen
te volgen op het gebied van D&I, zoals ‘implicit bias’. Alle afdelingshoofden, instituutsdirecteuren
en leden van de academische promotiecommissie zijn door de voorzitter van de raad
uitgenodigd voor een 'inclusieve selectie'-opleiding. Daarnaast kunnen medewerkers informatie
vinden over ontwikkelingsmogelijkheden en scholing op de website van ons
opleidingsinstituut. Het UMCG beloont naar de functie waarin de medewerkers zijn aangesteld
en de bijbehorende beloningen zijn vastgelegd in een functiewaarderingssysteem
(FUWAVAZ). Daarnaast werkt het UMCG samen
met International Welcome Center North (IWCN) om medewerkers met een andere culture
achtergrond te ondersteunen.
Sociale veiligheid voor medewerkers
Een sociaal veilige inclusieve
werkomgeving is een essentiële factor
in de ontwikkeling van onze
medewerkers. Ongewenst gedrag in de
breedste zin van het woord zoals
pesten, agressie, geweld, (seksuele)
intimidatie of discriminatie is daarom
niet aanvaardbaar. Wij bieden onze
medewerkers diverse mogelijkheden om een probleem, conflict of klacht op dit gebied aan te
kaarten. Naast de eigen leidinggevende, P&O adviseurs, bedrijfsmaatschappelijk werk of de
bedrijfsarts, hebben we in het UMCG ook meerdere vertrouwenspersonen met hun eigen
aandachtsgebieden. Zo hebben we naast de Vertrouwenspersonen Medewerkers en
integriteit die beschikbaar zijn voor alle medewerkers, ook vertrouwenspersonen op specifieke
terreinen of voor specifieke beroepsgroepen, namelijk Vertrouwenspersoon AIOS ANIOS en
medische staf, Vertrouwenspersoon Graduate School of Medical Sciences (GSMS) en
Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit/ Research. Ook binnen
medewerkersbelevingsonderzoeken kijken we wat op het vlak van sociale veiligheid goed gaat en
nemen actie als nodig.
Charter Talent to the Top & Charter Diversiteit
Het UMCG heeft zich gecommitteerd aan de Charter Talent to the Top4. Op deze wijze monitort
het UMCG jaarlijks waar we staan ten aanzien van kwantiteit voor divers talent in de
3

nulmeting

(sub)top. Het UMCG vindt dit belangrijk omdat divers talent ervoor zorgt dat de besluitvorming
en prestaties verbeteren en talenten van alle medewerkers worden benut. Daarnaast heeft het
UMCG in juni 2021 een Charter Diversiteit ondertekend. Met deze intentieverklaring geven we
uiting aan onze inzet voor een meer gevarieerd personeelsbestand en een inclusieve
werkcultuur. De bedoeling is dat we hierdoor scherp blijven op onze inzet voor het benutten van
de kracht van diversiteit binnen het UMCG en er blijvend aandacht is om inclusiviteit een
onderdeel te maken van onze bedrijfscultuur.

D& I in de (patiënten)zorg
Binnen de patiëntenzorg vinden we het van belang om elke patiënt in zijn of haar waarde te laten.
Een (gelijke) kwaliteit van zorg dient te gelden voor al onze patiënten, ongeacht leeftijd, sekse,
seksuele voorkeur, sociaal economische- en culturele achtergrond. Om onze medewerkers hierin
te ondersteunen is er aandacht voor de omgang met patiënten met een andere culturele
achtergrond en bieden we ondersteuning, onder andere door een tolkendienst. Daarnaast
besteden we blijvend aandacht aan de sociale veiligheid in de interactie met bezoekers, patiënten
en medewerkers.

D&I in onderwijs en opleiden
In onderwijs en opleiding komt diversiteit op twee niveaus naar voren: enerzijds is het belangrijk
om een veilige en inclusieve sfeer voor alle lerenden (leerlingen, studenten, trainees, artsen en
verpleegkundigen in opleiding, enzovoorts) te creëren en hen daarmee ook toe te rusten voor
het werken in divers samengestelde teams op de werkplek; anderzijds is er in de zorg zelf sprake
van een zeer diverse patiëntenpopulatie, waarbij soms in de behandeling zelf en altijd in het
contact met de patiënt oog moet zijn voor deze diversiteit.
Op verschillende manieren wordt bij aanvang van de studie aandacht besteed aan de diversiteit
aan studenten. Zo ondersteunt de UMCG committee for Language and Culture (UCLC)
bijvoorbeeld (internationale) geneeskunde studenten door hen wegwijs te maken in de
universitaire onderwijscultuur bij de opleiding. Dit event en de digitale informatie staat open
voor alle eerstejaars studenten geneeskunde en kan ook nuttig zijn voor eerste generatie
universitaire studenten. Een vergelijkbaar voorbeeld om de inclusie van een diverse
studentenpopulatie te stimuleren is te vinden bij de masterprogramma’s Moleculair Medicine
and Innovative Treatment (MMIT) en Clinical Psychosocial Epidemiology (CPE). Maar ook de
opleiding Tandheelkunde organiseert in het eerste jaar een module over culturele diversiteit.
Vanzelfsprekend is er binnen de docentprofessionalisering aandacht voor de diversiteit van de
studentenpopulatie. Er zijn trainingen beschikbaar voor verschillende docentrollen (inclusief
tutoren) en het onderwerp is ook onderdeel van de leergang voor Junior Academic Teachers.
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Talent naar de Top is een stichting met een maatschappelijke doelstelling voor meer divers talent in de
(sub)top. Zie https://talentnaardetop.nl/home

De aandacht voor de diversiteit van de patiëntenpopulatie is onderdeel van kennis van ziekten en
behandeling (klinische competenties) in de verschillende opleidingen maar ook in de
ontwikkeling van de vaardigheden en competenties op het gebied van bijvoorbeeld
communicatie. Bij de ontwikkeling van een behandelplan is de “achtergrond” van de patiënt altijd
een belangrijk onderdeel en is cruciaal voor patiëntenparticipatie. Dit komt dan ook op
verschillende momenten in de opleidingen ter sprake. Binnen de medische vervolgopleidingen
wordt nu een module ontwikkeld voor alle specialismen op instigatie van de gynaecologie met
als thema “Gender in de zorg”.
Daarnaast heeft de diversiteit in de instroom van de opleidingen aandacht.

D&I in onderzoek
Excellente wetenschap vereist een state-of-the-art, ondersteunende infrastructuur en
financieringsbeleid. Het hangt af van het hebben van de juiste mensen, door getalenteerde
studenten en toekomstig personeel te werven en op te leiden. En het gaat ook om Open
Science-beleid en duidelijke opvattingen over wetenschappelijke integriteit en een veilige
werkomgeving. Hoe onderzoek in het UMCG wordt vormgegeven en welke suport daarvoor
beschikbaar is kunt u vinden op de internetpagina over onderzoek5. In de Onderzoeksstrategie
zijn specifieke doelen gesteld op alle bovengenoemde onderwerpen. In de Research Code6 staan
de richtlijnen voor het correct en ethisch uitvoeren van medisch onderzoek. We streven naar een
academisch klimaat waarin medewerkers zich veilig voelen om situaties te bespreken met hun
leidinggevende. De focus ligt op het weghalen van drempels en ontplooien van kansen in
de carrièreontwikkeling van onze wetenschappers. Voorbeelden daarvan zijn het academisch
loopbaanbeleid7, een benoemingsbeleid waar targets zijn gesteld om 50%
vrouwelijke hoogleraren aan te nemen, te streven naar 25% vrouwelijke afdelingshoofden, de
samenstelling van benoemingscommissies voor 30% bestaat uit vrouwen en er gewerkt wordt
met “ritsen8”. Uitzonderlijke academische talenten in het UMCG kunnen in aanmerking komen
voor een Talent Track functie. Inschrijving kan uiteindelijk leiden tot een functie als hoogleraar.
Een bijzondere tak van de Talent Track is het Rosalind Franklin Fellowship programma van de
Rijksuniversiteit Groningen. Dit programma stimuleert academische carrières van vrouwelijke
wetenschappers. Dit ambitieuze programma loopt al sinds 2007. In 2020 zijn Aletta Jacobs
leerstoelen (n=16 binnen de universiteit) geïnstalleerd die vrouwen helpen in hun academische
carrière en wordt er vinger aan de pols gehouden van wat er leeft onder de onderzoekers via
een happy hour, waarvan de decaan de voorzitter is. Ook is er een Abel Tasman talent
programma dat buitenlandse PhD studenten de mogelijkheid geeft hier hun onderzoek te
doen. Tenslotte is er aandacht voor D&I in onderzoek door het UMCG Impact Team, dat
opleiden en bewustwording creëert over impactgerichte onderzoekscultuur waar verschillende
stemmen en perspectieven worden meegenomen9.
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https://umcgresearch.org/
https://umcgresearch.org/web/research/w/research-code-umcg
7
https://cms.umcg.nl/onderzoek/researchsupport/themas/1701336/
8
Principe van beste vrouw beste man een na beste vrouw een na beste man etc.
9
https://www.umcg.nl/nl/web/research/w/impact-umcg
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Onze ambities
De komende jaren blijven we ons onverminderd inzetten voor een inclusief en divers UMCG. Dit
gaan we doen door meerdere impulsen te geven op het gebied van D&I. Naast
het bekendmaken van dit document, gaan we werken aan:
• Verdere integratie van D&I in het werving en selectiebeleid en
benoemingsbeleid.
• Toewerken naar een structureel aanbod aan trainingen voor bewustwording die
een inclusieve cultuur bevorderen.
• Vergroten van de diversiteit in leidinggevende en besluitvormende posities.
• Extra onderzoek naar gelijke beloning en oplossen van mogelijke verschillen.
(Gelijke beloning bevorderen)
• Versterken van inclusieve organisatiecultuur en sociale veiligheid.
• Jaarlijkse monitoring op de voortgang van D&I in het UMCG.

Middelen en begroting
Het aandachtsgebied D&I is belegd binnen P&O en samen met de ambassadeursgroep en
werkgroep wordt er tijd genomen om D&I binnen het UMCG te stimuleren. De werkgroep D&I
bestaat uit een inclusieve afspiegeling van de organisatie. Daar waar nodig zal door de raad van
bestuur besloten worden welk geld er beschikbaar is voor benodigde activiteiten en projecten.

Dit plan over diversiteit en inclusiviteit UMCG is vastgesteld door de raad van
bestuur van het Universitair Medisch Centrum te Groningen d.d. 19 november
2021.

“Het UMCG werkt aan een veilige en inclusieve
werkomgeving waar alle medewerkers zich thuis
voelen ongeacht hun verschillen en achtergrond.
Samen zijn we het UMCG.”

Ate van der Zee
Voorzitter
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