
English follows Dutch

KERNLID: Actief lid die toegankelijkheid voor en inclusie van gehandicapte medewerkers en
studenten op de kaart helpt zetten

Accessible Academia is op zoek naar betrokken kernleden die helpen om de organisatie uit
te breiden, activiteiten te bedenken en de slagvaardigheid vergroten.

Periode: In overleg.

Wie zijn wij?
Werken en/of studeren aan een hoger onderwijs- of onderzoeksinstelling is geen
vanzelfsprekendheid als je een beperking hebt. Vaak zijn dingen slecht geregeld, of is er
überhaupt nog niet of onvoldoende nagedacht over de mogelijke aanwezigheid van
gehandicapte personen. ‘Accessible Academia’ (Vert.: Toegankelijke Academische Wereld)
is opgezet om deze groep ruimte te bieden om ervaringen uit te wisselen. Hiernaast
behartigt Accessible Academia de belangen van studenten en medewerkers met een
beperking die aan een Nederlandse universiteit/hogeschool verbonden zijn. We bieden we
platform aan ervaring gedreven onderzoek naar handicap en versterken de stemmen van
gehandicapte wetenschappers.

De kerngroep die je gaat aanvullen bestaat op dit moment uit een kleine groep studenten,
jonge medewerkers en academici van verschillende Nederlandse universiteiten. Deze
kerngroep willen we verder uitbreiden en we willen ook hogescholen gaan bedienen.

Wat zoeken wij?
Afgelopen december zijn we gestart met een groep enthousiaste kernleden van
verschillende universiteiten. Nu is het tijd om Accessible Academia verder uit te bouwen en
een goede verdeling over verschillende universiteiten en uiteindelijk ook hogescholen te
maken. Zo kunnen we horen wat er in de onderwijsinstellingen speelt en vergroten we onze
slagkracht.

Naar gelang je interesse heb je veel vrijheid om je functie zelf vorm te geven maar tot
kerntaken horen in elk geval:

● Overleggen met de kerngroep
● Contact houden met lokale partners aan je onderwijsinstelling
● Meedenken over acties/evenementen van Accessible Academia
● Gezamenlijk organiseren van acties/evenementen

Wie zoeken wij?
We willen een organisatie zijn voor en door gehandicapte medewerkers en studenten. Allies
zijn welkom om te solliciteren, maar bij meerdere kandidaten gaat de voorkeur uit naar een
ervaringsdeskundige en/of iemand van kleur.

In aanvulling op de huidige samenstelling van het team, zoeken we momenteel specifiek
mensen voor het kernteam die verbonden zijn aan een/meerdere van de volgende
onderwijsinstellingen:



Universiteiten:
● Universiteit Utrecht
● Universiteit Leiden
● TU Eindhoven
● Wageningen Universiteit
● Universiteit Twente
● TU Delft
● Rijksuniversiteit Groningen
● Open Universiteit
● Erasmus Universiteit Rotterdam
● Radboud Universiteit Nijmegen
● Universiteit van Tilburg
● VU Amsterdam
● Protestantse Theologische Universiteit
● Theologische Universiteit Apeldoorn
● Theologische Universiteit Kampen
● Universiteit voor Humanistiek

Omdat we op dit moment nog geen kernleden vanuit hogescholen hebben, is elke affiliatie
welkom.

Op dit moment is er geen bezoldiging mogelijk voor kernleden.

Wat verwachten wij?
We verwachten dat je goed bereikbaar bent, we communiceren via Slack en Discord, en dat
je betrokken bent bij het onderwerp. Werkzaamheden zijn grotendeels zelf in te plannen. We
proberen alles op ‘crip time’ te organiseren om het zo behapbaar mogelijk voor ons allen te
maken. Even geen energie? Geen probleem. Omdat we een Nederlands- als Engelstalige
achterban hebben is het belangrijk dat je je comfortabel voelt in het uitdrukken in in elk geval
een van die twee talen, idealiter in allebei.

Wat bieden wij?
Je vindt bij ons een fijne community van gelijkgestemden waarin je je stem kunt laten horen
en toegankelijkheid en inclusie binnen universiteiten/hogescholen op de kaart kunt zetten. Je
doet ervaring op met belangenbehartiging, het organiseren van evenementen, en het
schrijven van advies en opiniestukken. Je kan zelf beslissen waar en (grotendeels) wanneer
je wilt je bijdraagt: vanaf huis, vanuit bed, vanuit je favoriete koffietent, in de trein, het kan
wat ons betreft allemaal!

Geïnteresseerd?
Stuur zo snel mogelijk een email naar hello@accessible-academia.nl. We plannen graag
een kennismakingsgesprek met je in en en nodigen je vervolgens graag uit voor een eerste
gezamenlijk overleg zodat je kan proeven of het wat voor je is.

CORE TEAM MEMBER: Active member who helps to put accessibility and inclusivity on the
map

mailto:hello@accessible-academia.nl


Accessible Academia is looking for involved core team members who want to help expand
the organisation, to organise activities, and increase our operational effectiveness.

Period: To be determined.

Who are we?
Working and/or studying is not self-evident when you have an impairment. Things are often
carelessly arranged, or there is little consideration of the potential presence of disabled
people. ‘Accessible Academia’ was founded to present this group a space to exchange
experiences. Accessible Academia also does advocacy work, and stands up for the rights of
disabled people (students and employees) connected to a Dutch university/university of
applied sciences. Rooting our work in academic work, we also wish to give a platform to
experience-led research on disability. Furthermore, we amplify the voices of disabled
scientists/scholars.

The core group that we are looking to expand is currently made up out of a small number of
students and mostly younger employees and academics from various universities. We wish
to expand the group and also start catering to universities of applied sciences.

What are we looking for?
Last December we started Accessible Academia with a small group of enthusiastic core
members from a few universities. Now it is time to expand and consolidate Accessible
Academia, and work towards a larger distribution across universities and universities of
applied sciences. This way we can hear what is going on in the various organisations and
we will increase our operational effectiveness.

Depending on your interests there is a lot of freedom to steer your core membership in a
direction you desire, but these are some of the tasks you can expect:

● Meet and consult with the other member of the core group
● Stay in touch with local partners in your organisation
● Collaborate on event planning
● Assist in shared event organisation

Who are we looking for?
We want to be an organisation for and by disabled employees and students. Allies are
welcome to apply, but in the case of multiple applicants we give priority to disabled
applicants or applicants of colour.

To complement the current core team members we are looking specifically for core team
members affiliated with one/more of the following organisations:

Universities:
● Utrecht University
● Leiden University
● TU Eindhoven
● Wageningen University
● TU Delft



● University of Groningen
● Open University
● Erasmus University Rotterdam
● Radboud University Nijmegen
● Tilburg University
● VU Amsterdam
● Protestant Theological University
● Theological University of Apeldoorn
● Theological University Kampen
● University of Humanistic Studies

As we currently have no core members from universities of applied sciences, we welcome
every university of applied sciences affiliation.

There is no compensation for core team members possible.

What do we expect?
We expect that you can be contacted easily. We communicate through Slack and Discord.
We expect that you are involved with the topic. Tasks can mostly be scheduled as you wish.
We try to organise everything on ‘crip time’ so that it stays feasible for all of us. Energy dips?
No problem. As we are catering to a Dutch- and English-language constituency it is
important you at least feel comfortable expressing yourself in one of these languages, ideally
both.

What do we offer?
You will find a nice community of peers where your voice will be heard and we will work for
better accessibility and inclusion within universities and universities of applied sciences. You
will gain experience with advocacy, organising events, and writing advice and opinion
pieces. You can decide when and where you will contribute: from home, from bed, from your
favourite coffee bar, in the train, it’s all fine by us!

Interested?
Send an email to hello@accessible-academia.nl as soon as possible. We would love to
schedule an introduction meeting with you and would like to invite you to a first meeting with
the core group so you can get a taste of our organisation.

mailto:hello@accessible-academia.nl

