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Op opdrachten aan TNO zijn de Algemene 

Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, 
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Koophandel Den Haag van toepassing.  

Deze algemene voorwaarden kunt u tevens 

vinden op www.tno.nl.  

Op verzoek zenden wij u deze toe. 
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Onderwerp 

Gender-gelijkheidsplan 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De Raad van Bestuur van TNO onderkent het belang dat de Europese Unie hecht 

aan gendergelijkheid en het doel van gendergelijkheid in onderzoek, ontwikkeling 

en innovatie. TNO erkent de waarde van een divers personeelsbestand en de 

cruciale rol daarvan in de innovatieve kracht van TNO. TNO zet zich in voor een 

inclusieve werkomgeving waar alle werknemers van TNO, ongeacht hun afkomst, 

gender, seksuele geaardheid, nationaliteit, enz., dezelfde kansen krijgen, zich 

zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen en – uiteraard – zichzelf kunnen zijn binnen 

de organisatie van TNO. Dat wordt ook benadrukt in de TNO-code. 

 

Binnen TNO is de steun voor gendergelijkheid onderdeel van een bredere ambitie 

om de diversiteit en inclusie (D&I) te versterken. Die ambitie wordt ook benadrukt 

in de TNO-strategie voor 2022-2025 die we hebben gepresenteerd aan het 

Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hieronder vindt u 

een overzicht van de maatregelen, beleidslijnen en activiteiten op het gebied van 

diversiteit en inclusie die we bij TNO hebben ontwikkeld. Hierop bouwen we de 

komende jaren voort. 

 

GENDEREVENWICHT IN LEIDERSCHAP EN BESLUITVORMING 

De Raad van Bestuur steunt genderevenwicht en zal dit blijven doen. Om deze 

belofte van de Raad van Bestuur te benadrukken en te illustreren: de helft van de 

topfuncties bij TNO (onder meer in de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur 

en de directie) wordt al door vrouwen bekleed. Bovendien zijn vier van de negen 

EU-managers van TNO vrouwen. Van de 3.500 werknemers van TNO is 31% 

vrouw, en dat percentage neemt toe. Het ondersteunend personeel bestaat 

momenteel voor 55% uit vrouwen. 

 

BESTUUR EN BESCHIKBARE MIDDELEN 

De Raad van Bestuur van TNO garandeert dat TNO middelen beschikbaar stelt en 

expertise op het gebied van genderbeleid in huis heeft om 

gendergelijkheidsmaatregelen verder te ontwikkelen en uit te voeren. De D&I-

board – waarvan de voorzitter van de Raad van Bestuur voorzitter is – heeft een 

D&I Officer aangesteld: Helma van den Berg (helma.vandenberg@tno.nl).  
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Zij wordt ondersteund door een D&I-team en ondersteunend personeel. De D&I 

Officer heeft een budget van meer dan €100.000 per jaar om D&I onder de 

aandacht te brengen, een diverse en inclusieve cultuur te creëren en D&I nog 

steviger te verankeren in de organisatie. 

 

Het D&I-team faciliteert betrokkenheid en inspraak van medewerkers, gelijke 

kansen binnen processen, monitoring en onderzoek, en netwerken en 

evenementen, zoals rondetafelgesprekken over specifieke onderwerpen (bv. 

gender, culturele diversiteit, het hebben van een arbeidsbeperking). Het doel van 

de rondetafelgesprekken is om de mogelijkheid te bieden wensen en behoeften op 

het gebied van D&I binnen de organisatie kenbaar te maken. De afdeling HR 

Innovations and People Analytics doet onderzoek naar gendergerelateerde 

loonverschillen en waar die vandaan komen. Werknemers hebben bij TNO hun 

eigen online gemeenschappen opgezet voor vrouwen, culturele diversiteit en 

LHBTQ+, die financieel worden gesteund door de D&I Officer. 

 

Daarnaast organiseren we festiviteiten, bijvoorbeeld door de regenboogvlag uit te 

hangen en ons logo te veranderen voor de LHBTQ+-gemeenschap tijdens 

Amsterdam Pride, en door de D&I-week in oktober, die gericht is op het vergroten 

van het bewustzijn op het gebied van D&I en het voeren van open gesprekken 

over dit onderwerp. 

 

OPLEIDING EN CAPACITEITSOPBOUW 

TNO biedt opleidingsmogelijkheden aan om D&I-kwesties onder de aandacht te 

brengen, faciliteert leiderschapstraining en mentoractiviteiten voor vrouwen, zoals 

de halfjaarlijkse cursussen ‘Women in Leadership’, en organiseert regelmatig 

cursussen over omgaan met onbewuste vooroordelen voor managers en 

werknemers. 

 

DATAVERZAMELING EN MONITORING 

TNO monitort de tevredenheid van werknemers, onder meer via beoordelingen 

van de ervaren inclusie, monitort de genders en nationaliteiten van zijn 

werknemers en huurt regelmatig externe partijen in om de voortgang op het 

gebied van gendergelijkheid en D&I te beoordelen en te benchmarken. TNO 

publiceert elk jaar een D&I-factsheet voor alle medewerkers, waarin relevante 

D&I-data van binnen en buiten TNO worden samengevat. De D&I-board gebruikt 

deze data in zijn vergaderingen om doelen te stellen, afspraken te maken en 

doelstellingen te monitoren, zoals een groter percentage vrouwen op alle niveaus 

van de organisatie. De data worden waar mogelijk geaggregeerd, in 

overeenstemming met de regels uit de AVG. 

 

GENDERGELIJKHEID IN WERVING EN LOOPBAANONTWIKKELING 

TNO stimuleert werving en loopbaanontwikkeling met oog voor D&I en heeft 

recent de mogelijkheden onderzocht om kunstmatige intelligentie te gebruiken om 

vooroordelen tijdens wervingsprocessen te verminderen. D&I is geïntegreerd in de 

onboarding-app van TNO. TNO monitort het percentage vrouwelijke hoogleraren 

nauwgezet en komt begin 2022 met een plan om dit percentage te verhogen via 

mentorschap en andere maatregelen. 

 

https://www.tno.nl/nl/werken-bij/tno-als-werkgever/diversiteit-en-inclusie/
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WERK-PRIVÉBALANS EN ORGANISATIECULTUUR 

TNO stimuleert een gezonde balans tussen werk en privé. In 2019 hebben we het 

programma “Fit for your Future” gestart om een vitale organisatie te creëren waar 

alle medewerkers plezier hebben in hun werk en geestelijk en lichamelijk gezond 

zijn. TNO biedt verschillende preventieve cursussen voor medewerkers aan over 

onderwerpen als balans tussen werk en privé, stress en tijdmanagement, en 

ouderschap. 

 

MAATREGELEN TEGEN GENDERGERELATEERD GEWELD 

TNO heeft een Integrity Advisory Board, een integriteitsmeldpunt, een centrale 

adviescommissie voor klachten en een online integriteitsplatform met – onder 

andere – informatie over klachtenprocedures. TNO heeft bovendien een netwerk 

van interne, opgeleide vertrouwenspersonen en biedt de mogelijkheid om contact 

op te nemen met externe vertrouwenspersonen, die medewerkers kunnen 

raadplegen over problemen in verband met sociaal gedrag, pesten en/of seksuele 

intimidatie. 

 

INTEGRATIE VAN DE GENDERDIMENSIE IN ONDERZOEK EN ONDERWIJS 

TNO steunt de opname van de genderdimensie in onze onderzoeksactiviteiten en 

externe vertegenwoordiging van harte. TNO heeft als doel om D&I in zijn 

onderzoek te integreren door diversiteit te stimuleren in subsidieaanvragen en 

aanbevelingen voor prijzen (in het bijzonder als het gaat om de man-

vrouwverhouding). Bij het opstellen van voorstellen voor oproepen van de EU 

worden onderzoekers herinnerd aan het belang van de genderdimensie en van 

diversiteit in hun onderzoek en hun team. Bovendien heeft TNO in september 

2021 een extern webinar georganiseerd over de genderdimensie in Europese 

RD&I, waarin is ingegaan op aspecten van gender in de Europese 

Onderzoeksruimte, Horizon Europa en Gendered Innovations. Bij het begin van 

Horizon Europa komt de genderdimensie van RD&I ook aan bod tijdens interne 

webinars, die regelmatig worden georganiseerd door het EU Office van TNO. 

 

Gezien onze inzet in het verleden en onze beloften voor de toekomst hebben we 

er vertrouwen in dat onze diversiteits- en inclusiestrategie, inclusief de focus op 

gendergelijkheid, zal bijdragen aan een open, inclusieve werkomgeving bij TNO 

en dat die zal leiden tot uitmuntend, collaboratief onderzoek met impact in de 

Europese context. 

 

TNO Raad van Bestuur, 

 

 

 

 

Drs. P. de Krom 

CEO/voorzitter 

 

https://www.tno.nl/nl/samenwerken/tno-in-europa/

