
 

 

English follows Dutch 

 

Geachte volgers van Athena’s Angels, 

 

Al jarenlang ontvangt het LNVH (Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren) berichten uit het veld 

met betrekking tot het (opzettelijk) dwarsbomen van de carrière van wetenschappers. Het gaat dan 

om zaken als: het stelen van data, (onterechte) auteurschappen op publicaties, achterstelling bij het 

toekennen van management- en onderzoekstaken, het opzettelijk zwart maken of juist onzichtbaar 

maken van personen bij bijvoorbeeld commissies, het (negatief) beïnvloeden van de omgeving, het 

dwarsbomen van onderzoeksprocessen et cetera. Het LNVH definieert dit soort obstructie in het 

uitvoeren van wetenschap als Scientific Harassment*. Om meer inzicht te krijgen in dit concept, doen 

Prof. Marieke van den Brink, Prof. Yvonne Benschop en Marijke Naezer (Radboud Universiteit, 

Nijmegen), in opdracht van het LNVH, een exploratief kwalitatief onderzoek. 

  

In dit onderzoek staan de ervaringen van vrouwelijke wetenschappers centraal. Door het 

verzamelen van concrete casussen op basis van ervaringen uit de praktijk hopen de onderzoekers 

inzicht te krijgen in praktijken rondom Scientific Harassment. We roepen u daarom op om uw 

ervaringen met Scientific Harassment met de onderzoekers te delen. U kunt uw reactie per mail 

sturen naar Marijke Naezer (of anoniem per post: Radboud Universiteit, t.a.v. Marijke Naezer, postbus 
9104, 6500 HE Nijmegen), graag vóór 31 oktober. Bij voorkeur graag uw casus zo uitgebreid 

mogelijk beschrijven; hier bieden we een aantal (niet noodzakelijke) richtlijnen daarvoor. 

  

Mocht u (liever) uw verhaal willen toelichten in een interview met de onderzoekers, dan kunt u dit 

aangeven. De verhalen worden volledig anoniem en vertrouwelijk verwerkt en zullen uitsluitend met 

expliciete toestemming en niet herleidbaar worden gepubliceerd. 

  

Wilt u deze oproep tevens verspreiden binnen uw netwerk van vrouwelijke wetenschappers 

(promovendi t/m hoogleraren)? 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 

  

Vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur en bureau van het LNVH en het onderzoeksteam van de Radboud Universiteit, 

  

Prof. Dr. Halleh Ghorashi, bestuurslid LNVH 

Prof. Dr. Marieke van den Brink, projectleider onderzoeksteam 

 

*Het begrip Scientific Harassment dient niet te worden verward met sexual harassment 

   

mailto:m.naezer@igs.ru.nl?subject=Input%20Scientific%20Harassment
https://lnvh.us19.list-manage.com/track/click?u=ea8e981dd9504dd4a38b8cf57&id=a4ff8d2f22&e=950d358ab4
https://lnvh.us19.list-manage.com/track/click?u=ea8e981dd9504dd4a38b8cf57&id=bdc84a7c68&e=950d358ab4


 

 
 

Dear affiliates of Athena’s Angels, 

  

For years, the Dutch Network of Women Professors has been hearing about the deliberate obstruction 

of scientists’ careers. This includes: stealing data, unjustified authorships, subordinating people in 

assigning management and research tasks, intentional discrediting or making others invisible for e.g. 

committees, influencing the work environment negatively, frustrating research processes et cetera. 

LNVH is defining these obstructions in doing science as Scientific Harassment*. To gain more insight 

in this concept, we commissioned Prof. Marieke van den Brink, Prof. Yvonne Benschop and Marijke 

Naezer (Radboud University, Nijmegen) to conduct an exploratory qualitative research. 

  

In this research, the experiences of women academics are the central focus. By collecting concrete 

case descriptions based on their experiences, the research team aims to gain more insight in 

practices concerning Scientific Harassment. We therefore kindly ask you to share your experiences 

with the research team. You can send your response by email to Marijke Naezer (or anonymous via 
post: Radboud University, attn. Marijke Naezer, postbus 9104, 6500 HE Nijmegen), before October 
31st. Preferably describe your case as comprehensive as possible; here you will find some guidelines 

for it. Please note that these are not required. 

  

If you would (rather) like to share your story in a personal interview, please let the research team 

know in your email. The stories that will be collected will remain confidential and anonymous and will 

only be used for publication with explicit permission of the respondents and will not be traceable. 

  

Could you please share this call within your network of women academics (PhD students to full 

professors)? 

  

Thank you very much in advance! 

  

Kind regards, 

On behalf of the board and the bureau of the LNVH and the research team at Radboud University, 

  

Prof. Halleh Ghorashi, board member LNVH 

Prof. Marieke van den Brink, project leader research team 

  

*Please note that the concept of Scientific Harassment does not equal to sexual harassment. 
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