
 
 
Terms of Reference voor onderzoek: Diversiteit & Inclusie binnen Aidsfonds – Soa Aids Nederland 
(Engelse tekst zie onder; English text see below) 
Aidsfonds – Soa Aids Nederland werkt als één organisatie aan een wereld zonder aids en aan een 
drastische vermindering van soa’s en hiv in Nederland.  Op ons kantoor in Amsterdam werken ruim 
140 zeer gedreven mensen. 
 

Oproep voor onderzoeker(s) diversiteit & inclusie 
 
Aidsfonds – Soa Aids Nederland streeft ernaar een diverse én een inclusieve organisatie te zijn en 
heeft de charter Diversiteit1 ondertekend. Om dat streven om te zetten in acties om diversiteit en 
inclusie te realiseren, is  een projectgroep gestart onder de naam United.  
 
De projectgroep United heeft een raamwerk en een definitie ontwikkeld dat drie pijlers en 
streefdoelen  daarop omvat:  

1. Organisatie:  onze eigen samenstelling qua personeel, omgangsvormen, werksfeer, 
arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden 

2. Samenwerkingspartners:  de netwerken, stakeholders, communities met wie we (willen) 
werken 

3. Uitingen, publicaties, (leer)materialen: de manier waarop we gestalte geven aan waar we 
voor staan. 

 
Onze definitie: Diversiteit en Inclusie bij Aidsfonds - Soa Aids Nederland 
Als organisatie zetten we in op diversiteit als weerspiegeling van de samenleving. Diversiteit is het 
besef dat elk individu uniek is en dat er verschillen zijn tussen bepaalde groepen mensen. Een meer 
divers personeelsbestand is de sleutel tot meer innovatie, flexibiliteit en een betere invulling van 
onze organisatiestrategie om onze ambities te behalen. Door een diverse organisatie te hebben, 
bereiken wij een grote impact op het gebied van soa- en hiv/aids-bestrijding in het besef dat we ook 
veel delen als mens en als collega.  

Hierbij stimuleert en bewaakt onze organisatie  een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers met 
hun uiteenlopende kenmerken en competenties2 zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Het 
uitgangspunt voor onze inclusieve organisatie is de mate waarin je als medewerker een gevoel van 
toebehoren, ruimte voor authenticiteit en veiligheid ervaart. Dit betekent dat er een 
organisatiecultuur is waarbinnen verschillen gevierd worden.  
 
Onderzoeksvraag: 
Hoe wordt diversiteit en inclusie ervaren binnen Aidsfonds - Soa Aids Nederland? 
 
Deelvragen:  

• Hoe geven collega’s betekenis aan diversiteit en inclusie?  

 
1 https://diversiteitinbedrijf.nl/  
2 Bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: leeftijd, etniciteit, competenties, werkstijlen, hiv-status, belastbaarheid, 
ziekte of handicap, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en expressie, geslachtskenmerken, Sociaal 
Economische Status, religie, emotionele uitingsvormen en taal 

https://diversiteitinbedrijf.nl/


• Hoe divers en inclusief is AF-SANL volgens medewerkers?  

• Hoe zouden medewerkers zichzelf willen identificeren rondom de assen van identiteiten? 
 
Beoogde producten: 
- Een analyse gebaseerd op kwalitatief onderzoek onder medewerkers van Aidsfonds-Soa Aids 

Nederland naar hoe diversiteit en hoe inclusie ervaren worden. Met een advies over hoe we 
diverser en inclusiever kunnen worden.  

- Hierop gebaseerd een advies over een set vragen die in een medewerker tevredenheidssurvey  
die later gehouden wordt, gebruikt kan worden om de stand van zaken te ‘meten’ over: 
1) diversiteit in aantallen van hoe medewerkers zichzelf identificeren op de dimensies van 
identiteit.  
2) inclusiviteit in termen van gevoel van toebehoren, ruimte voor authenticiteit, en veiligheid. 

 
Onderzoekers: 
We zijn op zoek naar één/twee onderzoekers die ervaring hebben met kwalitatief onderzoek m.b.t. 
diversiteit en inclusie binnen organisaties (wellicht antropologen). We zoeken mensen die echt voor 
een holistische en frisse aanpak gaan. 
 
Wij geloven in de toegevoegde waarde van geleefde ervaring (lived experience) aan onderzoek. In 
grotere sensitiviteit rondom inclusie, exclusie, en intersectionaliteit. Daarom geven wij de voorkeur 
aan onderzoekers die ervaring hebben met het includeren van hun eigen lived experience in hun 
onderzoek. Dit kan zijn omdat zij zelf deel uitmaken van een minderheidsgroep en/of ervaring 
hebben met exclusie.  
 
Aanpak: 
De onderzoekers zullen samen met de projectgroep het onderzoek opstellen op basis van de 
onderzoeksvragen en beoogde producten. We denken aan een mix van kwalitatieve methoden zoals: 
individuele interviews, focusgroep gesprekken, en analyseren van relevantie organisatie teksten. Het 
kwalitatieve onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe een mix aan collega’s diversiteit en 
inclusie nu ervaren. Dit kwalitatieve onderzoek moet ook de input leveren voor de set kwantitatieve 
vragen die in de survey gesteld worden.  
 
Flexibele tijdslijn:    
De verwachting is dat de onderzoekers de uur-inschatting en verdeling voorstellen. Het plannen van 
interviews/discussies met medewerkers zal afhankelijk zijn van beschikbaarheid. De projectgroep kan 
4 uur per week ondersteunen.  
 
Oktober: Opzet kwalitatief onderzoek 
November:  Uitvoeren onderzoek (in het Nederlands en in het Engels) 
December:  Analyse gegevens, formuleren concept-rapport  incl. de vragen voor de survey. 
Januari:  Opleveren definitieve rapport en presentatie aan de organisatie in een thema uur 
 
Offertes: 
Laat voor 22 september weten of je interesse hebt en stuur een offerte door een mail te sturen aan 
united@aidsfonds.nl vragen zijn ook welkom. 
 
22 september 2021:  Mail interesse om te offreren + CV / andere relevante ervaring 
23 september 2021:  Intake gesprekken  
30 september 2021:  Deadline offerte: budget, voorstel & tijdslijn 
30 september 2021:  Opdrachtverstrekking  
1 oktober 2021:  Start 
 

mailto:united@aidsfonds.nl


Terms of Reference for research: Diversity & Inclusion within the Aids Fund - STI AIDS Netherlands 
 
Aidsfonds - STI AIDS Netherlands works as one organization towards a world without AIDS and 
towards a drastic reduction of STIs and HIV in the Netherlands.  Over 140 highly motivated people 
work at our office in Amsterdam. 
 
Call for researcher(s) on diversity & inclusion 
 
Aidsfonds - STI AIDS Netherlands strives to be a diverse and inclusive organization and has signed the 
diversity charter3. In order to translate this aspiration into actions to realise diversity and inclusion, a 
project group has been started under the name United.  
 
The United project group has developed a framework and a definition that consists of three pillars 
and their objectives:  
1. Organization: our own composition in terms of personnel, manners, working atmosphere, 
terms of employment, working conditions 
2. Cooperation partners: the networks, stakeholders, communities with whom we (wish to) 
work 
3. Expressions, publications, (learning) materials: the way in which we give shape to what we 
stand for. 
 
Our definition: Diversity4 and Inclusion at Aidsfonds - STI AIDS Netherlands 
As an organisation we focus on diversity as a reflection of society. Diversity is the awareness that 
each individual is unique and that there are differences between certain groups of people. A more 
diverse workforce is the key to greater innovation, flexibility and better implementation of our 
organizational strategy to achieve our ambitions. By having a diverse organization, we achieve a 
great impact in the field of STI and HIV/AIDS control in the awareness that we also share a lot as 
people and as colleagues.  
In doing so, our organization promotes and monitors an inclusive culture in which all employees with 
their diverse characteristics and competencies feel respected and valued. The starting point for our 
inclusive organization is the degree to which you as an employee experience a sense of belonging, 
space for authenticity and safety. This means having an organizational culture in which differences 
are celebrated.  
 
Research question: 
How is diversity and how is inclusion experienced within Aidsfonds - STI AIDS Netherlands? 
 
Sub-questions:  
- How do colleagues give meaning to diversity and how to inclusion?  
- How diverse and inclusive do employees believe AF-SANL is?  
- How would employees like to identify themselves around the axes of identities? 
 
Intended products: 
- An analysis based on qualitative research among employees of Aidsfonds-Soa Aids Netherlands on 
how diversity and how inclusion are experienced. With an advice on how we can become more 
diverse and inclusive.  

 
3 https://diversiteitinbedrijf.nl/  
4 For example, but not limited to: age, ethnicity, competencies, work styles, HIV status, ability to work, illness 
or disability, sexual orientation, gender identity and expression, gender characteristics, Social Economic Status, 
religion, emotional expressions, and language 

https://diversiteitinbedrijf.nl/


- Based on this, a recommendation on a set of questions that can be used in an employee satisfaction 
survey to be conducted later, to 'measure' the state of affairs on: 1) diversity in numbers of how 
employees identify themselves on dimensions of identity 2) inclusiveness in terms of sense of 
belonging, space for authenticity, and safety. 
 
Researchers: 
We are looking for one/two researchers who have experience with qualitative research related to 
diversity and inclusion within organizations (perhaps anthropologists). We are looking for people 
who really take a holistic and fresh approach. 
 
We believe in the added value of lived experience to research. In greater sensitivity around inclusion, 
exclusion, and intersectionality. Therefore, we prefer researchers who have experience in including 
their own lived experience in their research. This may be because they themselves are part of a 
minority group and/or have experience with exclusion.  
 
Approach: 
The researchers will work with the project group to design the study based on the research questions 
and intended products. We are considering a mix of qualitative methods such as: individual 
interviews, focus group discussions, and analyzing relevance organization texts. The qualitative 
research should answer the question of how a mix of colleagues experience diversity and inclusion 
now. This qualitative research should also provide the input for the set of quantitative questions 
asked in the survey.  
 
Flexible timeline:    
It is expected that the researchers will propose the hourly estimate and distribution. Scheduling 
interviews/discussions with staff will depend on availability. The project group can support 4 hours 
per week.  
 
October:  Design qualitative research 
November:  Conducting the research (in Dutch and in English) 
December:  Analysis of data, formulating draft report including questions for the survey. 
January:  Delivery final report and presentation to the organization in a theme hour 
 
Quotations: 
Let us know by September 22 if you are interested and send a quote by sending an email to 
United@soaaids.nl questions are also welcome. 
 
September 22, 2021:  Mail interest to quote + resume/other relevant experience 
September 23, 2021:  Intake interviews  
September 30, 2021:  Deadline for quote: budget, proposal & timeline 
September 30, 2021:  Assignment  
October 1, 2021:  Start 
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