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KIJK OP Advalvas.vu.nl Voor al het laatste nieuws
Meer nieuws online

Krijg advies van een
VU-psycholoog

S
> Tevreden over
leenstelsel?
Het afschaffen van de
basisbeurs heeft in het hoger
onderwijs weinig problemen
veroorzaakt, meent minister
Van Engelshoven. Daar denken
de studentenorganisaties heel
anders over.

> 5 nieuwe buitenlandbloggers
Volg de komende maanden
de avonturen van vijf
VU-studenten in Sydney,
Montréal, Liverpool en New
York.

> Roemeens geld is
het viest
Nederland won vorige week
twee keer bij de Ig Nobel
Prijzen. Elk najaar schenken
deze prijzen aandacht aan
onderzoek dat de lezer ‘eerst
laat lachen en daarna aan het
denken zet.’

> Buitenlandse
studenten matsen
Met de Brexit in het
vooruitzicht probeert premier
Boris Johnson internationale
studenten tegemoet te komen.
Wat hem betreft mogen ze na
hun afstuderen twee jaar in het
Verenigd Koninkrijk blijven om
een baan te vinden.
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Bestuursvoorzitter Van Praag en rector Subramaniam lunchen staand met eerstejaars

Eerstejaars Twente-bachelor blij dat
ze in Amsterdam kunnen studeren

D

e eerstejaars
van de nieuwe
bachelor mechanical engineering
lunchten vorige
week met de rector
en voorzitter van
de Vrije Universiteit. De VU en
de Universiteit Twente vierden
daarmee de start van de gezamenlijke bachelor, die meer

scholieren moet overhalen voor
een technische studie te kiezen.
“Ik vind techniek leuk, maar
Twente, Delft en Eindhoven zijn
zo ver weg”, zegt student Britte
Klijn. De studenten zijn al een
paar dagen in Enschede geweest,
waar een kwart van de colleges
wordt gegeven. Klijn: “We sliepen met z’n vijftienen op een
zaal. Ik heb direct goed contact

met mijn medestudenten.” Die
intieme sfeer is voelbaar. Ook al is
de studie nog maar net bezig, de
studenten zitten ontspannen in
groepjes te kletsen en te lachen.
“Het is moeilijker om geen vrienden te maken dan wel”, grapt er
een. (MK)

Lees de hele reportage op advalvas.
vu.nl>10 september.

Theologische faculteit reorganiseert
ondanks tegenstand
De faculteit Religie en Theologie reorganiseert ondanks verzet tegen het gedwongen
ontslag van een aantal medewerkers en de veranderde strategie.

H

et college van bestuur
heeft besloten ‘tot een
beperkte reorganisatie
bij de faculteit Religie
en Theologie’, aldus
VUnet, waarbij ‘gedwongen
ontslag van een aantal medewerkers onvermijdelijk is geworden.’
Het besluit gaat in tegen een
negatief advies van de ondernemingsraad. De raad is het niet
eens met de voorgenomen ontslagen die ermee gepaard gaan en

denkt dat een alternatief zonder
gedwongen ontslagen haalbaar
is. De raad is het ook niet eens
met de nieuwe strategische koers,
“waartegen nog veel kritische
geluiden zijn binnen de faculteit”, aldus Dick de Gilder van de
ondernemingsraad.
Decaan Ruard Ganzevoort benadrukt dat het niet gaat om een
reorganisatie die voortkomt uit
bezuinigingsdrift. “Het is geen
krimpscenario, maar een transi-

tiescenario. Het moment waarop
er moet worden ingegrepen,
heeft wel te maken met nood. Als
je enorme reserves hebt, kun je
je veroorloven dat geleidelijk te
doen, zonder mensen te ontslaan,
maar die luxe hebben we niet.”
De OR laat zich nog adviseren
over de financiële onderbouwing
van de reorganisatie. (PB)

Lees meer over deze reorganisatie op
pag. 24-27.
nr 2 — 18 september 2019

tress, geldzorgen, eenzaamheid; studenten hebben het niet makkelijk, blijkt uit
de vele aandacht die er is voor de problemen waar jongeren tegenaan lopen.
Daarom start Ad Valvas met de rubriek
Kopzorgen, waarin een psycholoog van de VU
antwoord geeft op levensvragen van studenten.
“Ik spreek als docent soms studenten die ergens
mee worstelen en probeer ze dan te helpen. Dat
wil ik graag doen voor meer studenten”, zegt
Leonore de Wit van klinische psychologie. Ze kent
de wereld van studenten, weet waar jonge mensen
tegenaan kunnen lopen en kan vanuit haar expertise advies geven. Haar adviezen zijn persoonlijk

Voortrekken
mag
‘Vakbond mag leden voortrekken.
Dat ook niet-leden van vakbonden
profiteren is wel eerlijk, maar zonder
leden geen vakbond en ook geen
afspraken’, stelt Marijtje Jongsma,
Vawo-woordvoerder. Lees haar hele
opiniestuk op advalvas.vu.nl>opinie

Ongemakkelijk
‘Bij dit vak ben ik zo te zien de enige
witte persoon – heel anders dan in
het westerse dorpje bij de kust waar
ik vandaan kom’, blogt derdejaars
Murielle Posthuma. Volg haar als
exchangestudent in New York op
advalvas.vu.nl>blogs&columns

facebook.com/advalvas
Reportages, bijeenkomsten,
borrels, lezingen & meer
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en wetenschappelijk onderbouwd.
De Wit is opleidingsdirecteur van de master
psychologie en doet onderzoek naar mentale
klachten en leefstijl, onder meer bij studenten.
Voor haar adviezen vraagt ze ook hulp aan haar
collega’s van klinische psychologie, als het soms
gaat over een onderwerp waar zij meer over weten.
Het team is ook betrokken bij een online platform
voor studenten met psychische klachten, Caring
Universities. (MK)

Je kunt je vraag insturen naar kopzorgen.advalvas@vu.nl.
Je blijft anoniem. Bekijk de eerste vragen en antwoorden op
advalvas.vu.nl/kopzorgen. Zie ook pag 21.

Dokken in Mokum

611
D

euro kost de gemiddelde
studentenkamer in Amsterdam.

e gemiddelde huurprijs van een particuliere
kamer in Nederland is nu 434 euro, 12 procent
meer dan in 2017. Per vierkante meter zijn de
huren zelfs met 17 procent gestegen. Amsterdammers betalen de hoofdprijs: 611 euro voor
een kamer en 41,63 euro per vierkante meter.
Dat is meer dan tien euro per m2 meer dan de nr. 2 op de
lijst, Rotterdam. Naar verwachting zullen de prijzen de
komende maanden blijven stijgen. (HOP)

Lees meer over het onderzoek van Kamernet.nl op advalvas.
vu.nl>nieuws>12 september.

> Fraudeurs keihard
aanpakken
Het kabinet wil fraude met de
studiefinanciering strenger
bestraffen, staat in een nieuw
wetsvoorstel. Er komen meer
boetes en het ontduiken van
incasso’s moet moeilijker worden.

> Winst op
internationals
Er leven allerlei zorgen over de
grote toestroom van buitenlandse
studenten, maar één ding staat
vast: ze leveren de schatkist geld
op. Zou je met die winst de zorgen
niet weg kunnen nemen?

> Oud
stikstofprobleem
Nederland is in de ban van
stikstof nu door een uitspraak
van de Raad van State duizenden
bouwprojecten stilgelegd dreigen
te worden. Maar het probleem
is al jaren bekend mede dankzij
stikstofexpert Jan Willem
Erisman, sinds 2009 hoogleraar
aan de VU.

> ‘Later op eigen
benen’
Jongeren staan minder snel
op eigen benen, waarschuwt
de Sociaal-Economische Raad,
en al helemaal als ze geen
breed netwerk hebben. Het
leenstelsel, flexwerk en de
krappe woningmarkt leiden tot
onzekerheid en stress.

@advalvas_vu
Meer onafhankelijke
journalistiek op twitter
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student IN ACTIE

‘Er is verdriet, maar er
gebeuren hier ook mooie
dingen’

W

aarom werk jij met
zieke kinderen?
“Omdat ik een steentje wil bijdragen:
kinderen helpen
uit hun kamer te
komen om met leeftijdsgenootjes te spelen. Daarnaast vind
ik het belangrijk om mijn neus af en toe
uit de boeken te halen en met mensen
te communiceren. Ik heb veel affiniteit
met mensen, en in het medische vak is
behalve medische kennis ook de communicatie met patiënten heel belangrijk.”

In Kinderstad
kunnen jonge
patiëntjes even
vergeten dat ze
in het ziekenhuis
zijn. Derdejaars
geneeskunde
Dwayne Naves is er
vrijwilliger.
DOOR PETER BREEDVELD
FOTO PETER VALCKX

Ben of ken jij ook een student, medewerker of
promovendus die zich inzet voor de maatschappij?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Wat zijn je taken in Kinderstad? “Ik
ben gastheer en zorg dat alles goed geregeld is. Ik kijk welke kinderen er wel en
niet bij elkaar kunnen, vanwege hun
aandoeningen en besmettingsrisico.
En ik zie toe dat de kinderen er met een
ouder of begeleider zijn, stem van alles af
met de afdeling waar ze vandaan komen.
Of ze zelfstandig kunnen spelen, rustig
zijn of heel druk. Dat is belangrijk om van
tevoren te weten. Maar ik heb ook huishoudelijke taken als schoonmaken.”
Speel je ook met de kinderen? “Nee,
het is wel leuk om zelfstandig spelende
kinderen bij elkaar te brengen, of
gesprekken met ze te voeren. Laatst was
er een buitenlands kind dat niet zo goed
Nederlands sprak, met hem praat ik dan,
daar heb ik plezier in. Iedere vrijwilliger
doet het op zijn eigen manier.”
De kinderen zijn allemaal ziek,
sommigen zelfs heel erg. Hoe ga je
daarmee om? “In het begin vond ik het
heftig, toen zaten er ook kankerpatiëntjes
bij, maar die zie ik niet meer omdat de
afdeling Kinderoncologie naar locatie
AMC is verhuisd. Maar het was lastig
om ermee om te gaan. Je wilt niet over
hun ziekte praten, maar soms beginnen
ze er zelf over; ik moest daar mijn weg
een beetje in vinden. Maar ik ben inmiddels een stuk verder met mijn opleiding,

daarin krijg je ook tools aangereikt voor
dit soort situaties en ik krijg goede ondersteuning vanuit het management van
Kinderstad.”
Dus hoe doe je dat nu, als ze over hun
ziekte willen praten? “Meestal bied ik
een luisterend oor, soms hebben hun
ouders behoefte erover te praten, die bied
ik dan een kop koffie aan en dan luister
ik naar ze. Soms hebben ze vragen over
Kinderstad, of suggesties. Die neem ik
mee.”

Dwayne Naves
20
Derdejaars bachelor
geneeskunde
2019 – heden
Student-onderzoeker op het
gebied van longkanker
Juli – augustus 2018
Praktijkstage in de zorg bij
Norfolk Community Health
and Care, Norwich, Verenigd
Koninkrijk
2018 – heden
Algemeen bestuurslid,
artsenfederatie KNMG, district
Amsterdam/Noord-Holland
2017 – heden
Vrijwilliger, VUmc Kinderstad
2017 – heden
Researchtrack
honoursprogramma met als
extra vak designing innovations
for sustainability, brain and
behavior

Word je er niet verdrietig van? “Er
is verdriet, maar er gebeuren hier ook
mooie dingen. Laatst was er een voetballertje dat bezoek kreeg van zijn hele team.
Dat kan dankzij Kinderstad. Dan denk
ik: wauw, dit is zó vet, dat dat mogelijk
is. Zulke dingen bieden troost. Je moet je
focussen op de leuke dingen, minder op
het verdriet.”
Ben je speciaal geïnteresseerd in
kinderen? Wil je kinderarts worden?
“Ja, dat spreekt me erg aan, maar zoveel
specialismen spreken me aan. Ik denk
steeds: dit is leuk en dat is óók leuk.
Op dit moment ben ik bezig met longkanker, iets totaal anders. Ik onderzoek
welke behandeling het best bij een
bepaalde patiënt past, dat is een interessante uitdaging. Het zwaartepunt van de
behandeling van longkanker was heel
lang evidencebased medicine, nu ligt het
accent op personalised medicine.”

Kinderstad
Op de negende en tiende
verdieping in Amsterdam
UMC, locatie VUmc kunnen
jonge patiënten het ziekenhuis
even vergeten. Dokters lopen
er in gekleurde jassen rond
en er zijn bérgen speelgoed.
Sponsoren als AFC Ajax, radio
538, Schiphol, KPN, Spyker en
Endemol hebben de ruimtes
ingericht met bijvoorbeeld
echte vliegtuigstoelen, een
dj-studio en een enorme
verkleedkist.

Longkanker, ook al zo’n vrolijk onderwerp. “Het is waar dat 85 procent van de
gevallen van longkanker ongeneeslijk is,
maar in dit onderzoek zie ik zelf niet veel
patiënten. Onder leiding van een longarts
onderzoek ik prognoses aan de hand van
biomarkers. Zo’n kans krijg je niet vaak,
om in een droomteam onderzoek te doen
onder begeleiding van een gerenommeerde arts, om patiëntenzorg en wetenschap
te combineren.”

nr 2 — 18 september 2019

nr 2 — 18 september 2019

7

opinie

Suïcidepreventie
hoort in opleiding
zorgverleners

Samenwerking met naasten krijgt vaak
geen vorm.
Na hun opleiding komen veel zorgprofessionals nu, wat betreft de behandeling van mensen met suïcidaal gedrag,
onvoorbereid in de vaak complexe
beroepspraktijk. Als zij dan een patiënt
verliezen, kan dat ook traumatiserend
zijn voor de professionals zelf.
Het vereist specifieke bekwaamheden
om te werken met mensen die in de ban
zijn van suïcidale gedachten. Wij pleiten
ervoor dat in Nederland álle artsen en
hulpverleners voldoen aan landelijke
opleidingseisen voor suïcidepreventie,
zodat ze de Multidisciplinaire richtlijn
voor de diagnostiek en behandeling van
suïcidaal gedrag kunnen toepassen.
Vervolgens concretiseren de opleidingsinstellingen deze eisen in substantiële
programma’s in de bachelor, de master en
de BIG-opleidingen.
De toekomstige zorgverleners krijgen zo
een professionele houding naar mensen
met suïcidaal gedrag. Zij leren de nieuwe
inzichten uit wetenschappelijk onderzoek kennen. Zij oefenen zich in het stellen van een diagnose over de mate van
suïcidaliteit bij cliënten. Zij verwerven
kennis en vaardigheden om deze cliënten
te behandelen met therapie of medicatie.
Zij bekwamen zich in gespreksvoering,
het maken van contact en tonen van
empathie. Last but not least verwerven zij
de vaardigheid om in het herstelproces
van hun cliënten samen te werken met
naasten.
Onderzoek laat zien dat gerichte scholing
van artsen en hulpverleners bijdraagt
aan het verminderen van het aantal
suïcides. Goed opgeleide psychologen,
psychiaters, artsen op de spoedeisende
hulp, verpleegkundigen, huisartsen en
hun praktijkondersteuners en andere
zorgprofessionals kunnen helpen suïcides te voorkomen. Dan komt de volgende
generatie hulpverleners beter beslagen
ten ijs, krijgen mensen met suïcidaal
gedrag goede begeleiding bij hun herstel
en raken minder levens van naasten
verwoest.

Het is verbijsterend dat
preventie van suïcide geen
structurele plaats heeft in de
opleidingen van artsen en
hulpverleners. Hoogste tijd
om daar iets aan te doen.
DOOR IDA BONTIUS EN AD KERKHOF
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

S

uïcidaliteit is een groot maatschappelijk
probleem. Het is vaak een gevolg of een
symptoom van een psychiatrische ziekte
dat net zo dodelijk kan zijn als kanker
of een hartinfarct. Jaarlijks worstelen in
Nederland duizenden mensen met zich
opdringende gedachten aan de dood. Tienduizenden familieleden en vrienden proberen zo goed
mogelijk te zorgen voor deze vaak kwetsbare mensen.
Grote aantallen nabestaanden zien zich geconfronteerd
met een onomkeerbaar verlies van een dierbare. Recentelijk liet het CBS weten dat in 2018 in Nederland 1829
mensen overleden aan suïcide.
Wie zich de ernst hiervan realiseert kan niet anders dan
verbijsterd zijn dat suïcidepreventie geen structurele
plaats heeft in alle initiële opleidingen van artsen en
hulpverleners. Er zijn weliswaar opleidingen en bij- en
nascholingscursussen die er aandacht aan besteden,
maar lang niet alle hulpverleners worden zo bereikt.
Suïcidepreventie is namelijk niet opgenomen in de
landelijke opleidingseisen.
Artsen en hulpverleners kunnen hun beroep alleen
bevoegd uitoefenen als ze geregistreerd staan in het
BIG-register. Toch garandeert deze registratie helaas
niet dat zij ook gekwalificeerd zijn voor een wezenlijke
taak: het beschermen van het leven van mensen met
suïcidaal gedrag.
Gebrek aan opleiding kan leiden tot onveilige en gebrekkige zorg en daardoor tot onnodige suïcides en suïcidepogingen. Naasten vertellen dat hulpverleners zich soms
geen raad weten met patiënten met suïcidaal gedrag. Zo
onderzoeken zij onvoldoende of hun patiënt gedachten
heeft over de dood. Medicatie wordt ingezet zonder de
gevolgen daarvan op suïcidaliteit goed te monitoren.

8

Zie ook: voorkomsuicide.petities.nl
Ida Bontius is secretaris van de Ivonne van de Ven
Stichting en Ad Kerkhof is emeritus hoogleraar
klinische psychologie, psychopathologie en
suïcidepreventie
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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wisselcolumn

Schijt aan de waarheid

I

Marc Schuilenburg universitair docent aan de afdeling
Strafrecht en Criminologie

Derrida er een strategie op nahield om zo
eder jaar neem ik me voor geen
te schrijven dat de inhoud ervan niet was
bullshitbegrippen meer te gebruivast te pinnen.
ken. Dit zijn begrippen die lekker
Een van de weinige wetenschappers die
klinken, maar aantoonbaar onzin
wél over bullshit hebben geschreven, is
zijn. Ze hebben een aura van
Harry Frankfurt, emeritus hoogleraar
objectiviteit door de hoge mate
aan de universiteit van Princeton. In On
van detail en worden onderbouwd
Bullshit schrijft hij dat bullshit verschilt
met mooie ronde cijfers. Op het eerste
van de leugen omdat de leugenaar zich
gezicht lijken ze dus volstrekt logisch en
plausibel, maar eigenlijk is er geen choco- nog druk maakt om de waarheid. De
leugenaar kent de waarheid, maar geeft
la van te maken. Denk aan het modeer bewust een andere draai aan. Bullshit
woord ‘ondermijning’. Vroeger noemde
daarentegen gaat voorbij aan het ondermen dat georganiseerde criminaliteit. Dit
scheid tussen leugen en
begrip had een afgebakenwaarheid. Elk greintje
de definitie. Maar onder
respect voor de waarheid
ondermijning kan alles
‘Mij lijkt dat de
is bij bullshit verdwenen.
vallen, van hangjongeren
Omdat bullshit schijt heeft
tot te veel ijswinkels in één wetenschap ook
vol met bullshit zit’ aan de waarheid, zo meent
straat.
Frankfurt, is ze een grotere
Bullshit lijkt een ongevijand van de waarheid
schikt woord om iets
dan de leugen.
af te doen als onwetenVraag aan iemand naar het
schappelijk. Daarvoor
grootste bullshitgebied en
gebruiken mijn collega’s
hij zal de reclamewereld
andere termen. Ze zullen
of de politiek noemen. Hierin worden
beweren dat een bepaald inzicht onvolmeningen verkondigd als vaststaande
doende steun vindt in de empirie. Dat is
feiten. Mij lijkt dat de wetenschap ook vol
een nette manier om te zeggen dat ze dat
met bullshit zit. Studenten kunnen er in
inzicht eigenlijk drie keer niks vinden.
de colleges een spel van maken. Laten we
Charlatanerie en obscurantisme zijn weer
het Bullshit-Bingo voor wetenschappers
andere ingewikkelde woorden om iets als
noemen. Ik noteer alvast wicked
gebakken lucht af te serveren.
problems, vloeibare netwerken, out-ofZo zou Michel Foucault het werk van
the-boxdenken en de lone wolf.
zijn collega-filosoof Jacques Derrida
getypeerd hebben als een obscurantisme
terroriste, wat zoveel betekent als dat
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Filosofie

Seks
kan
zoveel
meer
zijn

Filosoof Ype de Boer
laat in zijn nieuwe
boek allerlei culturen
en tijden los op het
begrip erotiek. Zijn
‘erotisch experiment’
zou jouw visie
op seks kunnen
verbreden. De auteur
zelf licht dit toe.
Door ype de boer
Illustratie Sjoukje Bierma
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WETENSCHAP

het doet, hoe je het doet en met hoeveel
mensen je het doet. Toen ik studeerde
werd dit belang van seks nog eens uitvergroot. Iedereen praatte er voortdurend
over: hoeveel en hoe vaak, veroveringen,
verleidingstechnieken, bijzondere avonturen of juist mislukte, grappige of pijnlijke seksuele ervaringen.
En al die tijd dacht ik – en met mij waarschijnlijk vele anderen – wel zo ongeveer te weten wat het was waarover we
het hadden, waar we met z’n allen naar
streefden en wat we bedreven. Alles wat
afweek van mijn beeld van seks zag ik als
overdreven gedoe, mensen die zichzelf
voor de gek houden of het moraliserend
een bepaalde betekenis willen opleggen.

W

at is seks eigenlijk? Bij
biologie leren we dat
het met voortplanting te maken heeft,
van onze ouders
misschien dat het iets
is wat mensen doen
als ze elkaar heel lief vinden. Romans,
blaadjes en films vertellen ons wat stoer
en opwindend is of hoe het moet en hoe
het eruitziet. Op een gegeven moment
gaan we het zelf ervaren; eerst stuntelig,
later misschien bedrevener en experimenteler. Geleidelijk aan vormen we zo
een idee van wat seks is, welke rol die
in ons leven speelt, wat lekker is en wat
niet en hoe je ermee om hoort te gaan.
Maar weten we daarmee ook echt wat het
is? Zijn we daarmee zogezegd doorgedrongen tot de kern van het erotische of
hebben we slechts één kant ervan ervaren, gekleurd door onze opvattingen en
persoonlijke herinneringen?
Seks kent natuurlijk vele gezichten, die
zeker niet altijd even prettig en onproblematisch zijn. Denk maar aan de vele
#Metoo-berichten en andere misbruikschandalen. En voor lhbt+’ers, die zich
vanwege hun verlangens en voorkeuren
buitengesloten voelen, zal seks ongetwijfeld meer beladen zijn dan voor de doorsnee hetero. Maar er zijn ook aspecten
aan het erotische die minder vaak onderwerp van discussie zijn, en daar wil ik het
nu graag over hebben.

Bevrijd van gebruiksaanwijzing

Onschuldig fenomeen werd
statussymbool
Het gaat mij om de bredere historischculturele context waarbinnen onze
seksuele ervaringen zich vormen. Tegen
welke horizon van idealen en beelden
spelen onze seksuele handelingen zich
af? Welke lichaamsopvatting, welk
natuurbegrip en idee van lust en verlangen sturen ons begrip en onze ervaring?
Dergelijke vragen nodigen mij uit tot een
experiment met erotiek. Want als onze
idealen, opvattingen en beelden mede
onze beleving van het erotische vormgeven, kunnen we dan ook onze erotische
ervaring verbreden en verdiepen door die
opvattingen te bevragen? Hoe ziet erotiek
eruit tegen de achtergrond van een ander
wereldbeeld?
Laat ik als voorbeeld mezelf nemen als
student ongeveer tien jaar geleden, of
beter gezegd een karikatuur daarvan.
Mijn kennismaking met het erotische was
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Met wie je het doet,
hoe en met hoeveel
mensen
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vrij onproblematisch: ik had hier en daar
wat losse ervaringen opgedaan en heb
een tijdlang een rustige, liefdevolle relatie gehad. De categorieën waarin ik over
seks nadacht beperkten zich zo’n beetje
tot het contrast tussen romantisch/teder
versus wild /pornografisch of varianten
daarop.
Verder was ik opgevoed met het idee dat
seks en seksueel verlangen natuurlijk
waren; onschuldige fenomenen waarvoor je je niet hoeft te schamen. Maar
waarmee je wel voorzichtig moet zijn:
opgewondenheid is niet in alle situaties
gepast, pas op voor soa’s of bevruchting
en heb oog voor de ander.
In de pubertijd merkte ik dat seks ook
als statussymbool fungeert: met wie je

Maar op een gegeven moment ging het
me tegenstaan: al die meningen over
seks, al die protocollen, verhalen, idealen
en weergaven die me van kinds af aan
gepresenteerd waren. Het gevoel bekroop
me dat door die overvloed aan woorden
en beelden of veelgebruikte slogans, zoals
seks is macht of wees altijd jezelf, het voor
mij van tevoren al bepaald was wat seks
is en hoe ik ermee om moet gaan. Alsof
niet alleen mijn ideeën erover, maar ook
mijn beleving van het erotische in grote
mate al waren beïnvloed. Alsof het erotische voor mij gevangen zat in een soort
gebruiksaanwijzing. Een aanwijzing die
tegelijkertijd aspecten van het erotische
buitensloot en mij een open ervaring
ontzegde.
In zeker opzicht is mijn boek Het erotisch
experiment een poging om mij te bevrijden van deze gebruiksaanwijzing, van het
gangbare moderne beeld van seks.
Ik hanteer het volgende filosofische
uitgangspunt: onze opvattingen, beelden
en idealen vormen in grote mate onze
werkelijkheid, hoe we onszelf, anderen
en de wereld ervaren. Bijgevolg zijn onze
ideeën over seks niet zomaar ideeën
over seks, maar sturen ze onze seksuele
ervaringen, bepalen ze wat wel en niet tot
onze ervaringsmogelijkheden behoort.
De moderne lustopvatting - ideeën over
het lichaam, maar ook over de natuur en
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advertenties

Filosofie

Onze ideeën
over seks sturen
onze seksuele
ervaringen

WERKEN BIJ DE VU
Bijdragen aan een betere wereld, door
onderscheidend onderwijs en grensverleggend
onderzoek. Dat is de ambitie van de Vrije
Universiteit Amsterdam. Persoonlijke vorming
en maatschappelijke betrokkenheid staan
hierbij centraal. Vanuit verschillende disciplines
en achtergronden werken wij samen aan
innovaties en nieuwe inzichten op het hele
wetenschappelijke spectrum.

ons mens-zijn - wil ik confronteren met
wereldbeelden uit andere tijden en culturen. De gedachte die ik uitwerk is dat die
verschillende wereldbeelden compleet
andere lichaams-, lust- en menservaringen impliceren.

Dreiging van ketters bestaan

Aan de VU studeren 23.000 studenten en
werken 4.500 medewerkers. De uitstekend
bereikbare VU-campus ligt in het hart van
de Amsterdamse Zuidas.

Ben jij geïnteresseerd om bij de VU
te werken? Kijk dan op:

Werk jij al bij de VU? Hou dan de interne
vacatures in de gaten op:

WWW.WERKENBIJ.VU.NL

WWW.INTERNE.VACATURES.VU.NL

Ype de Boer, Het erotisch
experiment, voorbij de moderne
seksuele identiteit, Uitgeverij Ten
Have, 224 pag.
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Hoe zou bijvoorbeeld een gelovige in het
vroege christendom lust hebben ervaren?
Als je er werkelijk van overtuigd bent dat
het ‘vleselijke’ jou van het ware, christelijke pad af kan brengen, een verzoeking van de duivel is die jou een ketters
bestaan belooft, dan is lust niet zomaar
iets onschuldigs, maar een vreemde,
bedreigende macht.
En als je in plaats van een organischmechanisch lichaamsbegrip, zoals voor
ons normaal is, uitgaat van het tantrisch
concept van het ‘subtiele lichaam’ - een
soort energetisch veld dat je door middel

van meditatie kunt ervaren – dan draait
het erotische opeens niet meer om de
juiste stimulatie van de erotische zones,
maar om het communiceren van energieën die je tegelijkertijd dichterbij het
goddelijke zouden kunnen brengen.
Struin je door de geschiedenis, dan zie
je dat seks steeds een ander gezicht laat
zien, afhankelijk van de toegekende
bestemming, de toegepaste technieken
en de plaats in de kosmos en maatschappij. En dat levert filosofische vragen op:
over seks, maar ook over het mens-zijn.

Geen technieken en adviezen
Het erotisch experiment staat dus niet
voor een verrijking van het moderne
seksleven – er staan geen technieken
en adviezen in en ik betwijfel of iemand
er een betere minnaar of minnares van
wordt. Het is de uitvoering van een filosofisch experiment met dat kader van
ideeën, opvattingen en beelden dat onze
ervaring stuurt; een poging daar voorbij
te kijken, voelen en denken. Tot hoever
reikt de invloed van dergelijke ideeën?
Heb ik daar controle over? Is er op dat
abstracte niveau vrijheid te verkrijgen?
De vrijheid om het erotische, om mijn
lichaam en lust, de ander en misschien
zelfs het mens-zijn of de wereld op
verschillende manieren te ervaren?
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Zo worden
vluchtelingen
betekenisvol
in Nederland
Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle
kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot
hoogopgeleide denkers. Studenten en professionals
die veel kunnen betekenen voor Nederland.
Maar... nog steeds lukt het weinig vluchtelingen
een opleidingte volgen én een baan te vinden op
hun eigen niveau. Onze begeleiding is daarom
van groot belang. Maak het voor hen mogelijk om
opnieuw van betekenis te zijn. Samen met het UAF!

Kijk op uaf.nl hoe je kunt bijdragen
als donateur of vrijwilliger.
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‘Kleine invloed
genen op
homoseksueel
gedrag’

Syrië
Associate degree
werktuigbouwkunde
‘Over twee jaar heb
ik een hbo-diploma
én werkervaring’
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To eat or not to (m)eat?

‘Mensen weten heus
wel dat vlees slecht is
voor het milieu’

Of iemand seks met iemand
van hetzelfde geslacht heeft, is
deels genetisch bepaald. Dat zegt
onderzoeker Michel
Nivard.
“Individuele
verschillen bij
mensen
die
weleens
seks
hebben
gehad met
iemand van
hetzelfde geslacht zijn voor 8 tot 25
procent terug te leiden tot genetische variatie. We identificeerden 5
genetische varianten die gezamenlijk een heel klein beetje van die 8
tot 25 procent verklaren.
Het is zeker niet zo dat alle mensen
met deze genetische varianten
weleens homoseksuele seks
hebben. Dit komt doordat er heel
veel verschillende genetische,
biologische en sociale factoren zijn
die op dit gedrag invloed hebben.

Ibrahim

Scriptie

Zo bestond de dataset die we
gebruikten voor een groot deel
uit Britten die nu tussen de 50 en
80 jaar zijn. Een deel daarvan is
opgegroeid in een tijd dat homoseksualiteit in Groot-Brittannië
nog verboden was. Dat zagen
we ook terug in onze cijfers. Van
de mannen die in 1940 geboren
waren, gaf maar 2 procent aan dat
ze weleens seks met iemand van
hetzelfde geslacht hadden. Bij
mannen met het geboortejaar 1965
lag dat al op 7 procent.” (FB)

Michel Nivard is docent-onderzoeker bij
biologische psychologie. Hij was een van de
negentien onderzoekers wereldwijd die dit
onderzoek uitvoerden. Onlangs werd deze studie in
Science gepubliceerd.
nr 2 — 18 september 2019

Rianne Okkema | 24 | master communicatiewetenschappen | cijfer 7 | 23 ects
Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? “Nee,
we kwamen er pas een week voor de deadline achter dat
er een fout in de programmering van de vragenlijst zat,
waardoor we niet konden meten of er verschil is tussen
mensen die zelf argumenten hebben om geen vlees te
eten en mensen die deze argumenten krijgen aangedragen. Dat was enorm balen, maar we hebben besloten om
toch maar door te gaan met de data die er wel waren.”
Wat zou je met de kennis van nu anders aanpakken? “Ik zou eerder willen beginnen met gestructureerd
werken. En er vanaf het begin meer tijd insteken. Nu
moest er aan het eind nog erg veel gebeuren.”
Wat was je grootste ontdekking? “Dat mensen wel
degelijk weten dat vlees eten niet goed is voor het milieu,
maar dat ze het toch doen. Omdat ze het lekker vinden en
dat belangrijker vinden dan milieuargumenten. In eerder
onderzoek werd er soms van uitgegaan dat mensen zich
niet van de nadelige effecten bewust zijn, maar dat is dus
niet zo.”
Ben je goed begeleid? “Ja, we moesten aan het eind nog
een onderzoeksvraag omgooien. Daar heeft onze begeleider ons zelf mee laten worstelen. Dat gaf een gevoel van
vertrouwen.”
Ga je nog iets hiermee doen? “Niet heel direct, maar ik
wil wel heel graag bij een reclamebureau voor duurzame
merken werken. Of de communicatie verzorgen van een
duurzaam bedrijf. Ooit heb ik meegewerkt aan reclamecampagnes voor McDonald’s, dat zou ik nu niet meer zo
snel doen.” (WV)

Wil je ook met je scriptie in Advalvas? Mail redactie@advalvas.vu.nl.

Vips
Susan Legêne is per 1
januari 2020 benoemd
tot decaan van
de faculteit
Geesteswetenschappen. Zij
is hoogleraar
politieke geschiedenis en was tot 2018 afdelingshoofd Art and Culture,
History, Antiquity. Zij is lid
van het managementteam
van het interfacultaire
onderzoeksinstituut Clue+.

Evita Copier

Word student-reporter

Science-publicatie

onderzoeksnieuws

Nelly van Doorn is
benoemd tot bijzonder
hoogleraar vrijheid van religie of levensovertuiging aan de
gelijknamige
leerstoel van de
faculteit Religie
en Theologie.
Zij bekleedde vele jaren de
bijzondere leerstoel voor
moslim-christelijke betrekkingen.
Filosoof en schrijver Rik
Peels is een van de drie
VU-winnaars van de ERC
Starting Grants.
Hij kan met
deze beurs, die
kan oplopen
tot 2,5 miljoen
euro, een klein
onderzoeksteam opstarten
om onderzoek te doen naar
fundamentalisme.

Sander Nieuwenhuys

colofon

Hou je van schrijven, filmen of fotograferen, en
ben je nieuwsgierig wat hier allemaal gebeurt?

Universitair hoofddocent
aan Nyenrode Business
Universiteit Sharda
Nandram is benoemd tot
deeltijd hoogleraar hindoespiritualiteit en
samenleving
aan de faculteit
Religie en
Theologie. Zij
onderzoekt hoe
de hindoeïstische spiritualiteit kan bijdragen aan
leiderschap, management
en geestelijke verzorging.
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Xxl

Curiositeiten
De houten vitrinekasten
vormen een verzameling.
In elke kast bevindt zich
een deelverzameling met
één object dat ‘de paradox’
vertegenwoordigt. Dit is een
kunstwerk van Jan Van Den
Dobbelsteen uit 1998.
De witte vitrinekast (rechts)
hoort bij de tentoonstelling
‘Cabinets of Wonder’ die tot
26 november op zes plekken
op de campus te zien is. Dit is
het Kabinet der Globalisering
van antropologiestudent Ziad
Abbasov. Hij wil het publiek
op de begane grond van het
Wis- en Natuurkundegebouw
laten kennismaken met visuele
antropologie, een methode die
afbeeldingen van verschillende
culturen vergelijkt. Die methode
gaat uit van de nieuwsgierigheid
naar het andere, net als in een
curiositeitenkabinet.
Door Win Castermans
Foto Peter Gerritsen
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Huisvestingtips

STUDENTEN
Vooruit

K

Hier zijn ze, jullie kamers!
Wie eindelijk eens na college naar huis wil fietsen, moet vaak geduld
hebben. Maar soms heb je gewoon die tijd niet. Hoe kom je dan snel aan
woonruimte voor jezelf in Amsterdam?

Online

E

Uilenstede

Hoofddorp_Opaallaan

D

e campus van Uilenstede is dé plek waar traditioneel
heel veel VU-studenten wonen. Om zo’n kamer te
kunnen huren, moet je ingeschreven staan bij studentenhuisvester Duwo. Woon je ver van de VU en ben je eerstejaars of net student, dan heb je in de periode 1 juli tot 30
november voorrang. Een groot deel van de verhuur gaat via
hospitatie. Veel kamers worden aangeboden op de Facebookgroep Campus Uilenstede. Lukt het niet om via hospitatie
een kamer op Uilenstede te krijgen, dan kun je ook kamers
vinden via room.nl. De wachtlijst daar is lang. Heb je spoed,
dan verhuurt Duwo ook regelmatig kamers voor een kort
verblijf, van 15 dagen tot een jaar via direct offer.
Minder populaire campussen hebben ook minder wachttijd. De wachtlijsten voor de studentenwoningen in Amsterdam Zuid-Oost, Hoofddorp en Almere zijn flink korter.
Op studentenwoningweb.nl staat het aanbod van andere
studentenverhuurders in de stad. Huren in Diemen kan via
de site ourcampus.nl.

Student Experience

V

lakbij de VU staat een gebouw van Student Experience.
Een flat met 800 kamers met heel veel faciliteiten. De
studio’s van 21 vierkante meter zijn niet goedkoop: inclusief servicekosten betaal je 682 euro. Boven de 23 jaar kun
je huursubsidie aanvragen, vandaar dat veel bewoners
al redelijk aan het eind van hun studie zitten. Er is geen
wachtlijst: kamerzoekers downloaden een app, waarop op
weekdagen als er aanbod is een pushbericht komt. Wie het
snelst reageert, krijgt de kamer.
Student Canisia vertelde eerder in Ad Valvas hoe tevreden
ze over haar kamer is. ‘Je leert megaveel mensen kennen
en er is veel samenhorigheid.’ Ook is er minder rommel dan
in haar vorige studentenflat: ‘Hier wonen meer volwassenen, die voelen zich wat verantwoordelijker.’

Meer info: studentexperience.nl
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Student Experience_Ravel Residence

Meer info: vooruitproject.nl

DOOR FLOOR BAL
Beeld Google Streetview

Uilenstede

linkt wonen zonder huur goed? Bij het Vooruit-project
woon je gratis, in ruil voor tien uur vrijwilligerswerk in
de buurt per week. Wel betaal je servicekosten, gas, water,
licht en internet. Vooruit heeft woningen in tien wijken
in Amsterdam West, Nieuw-West en Noord. Het betreft
achterstandswijken, dus is het de bedoeling dat je je inzet
voor de buurtbewoners. Je organiseert en geeft huiswerkbegeleiding aan scholieren of bijvoorbeeld computerles aan
senioren. De contracten zijn voor minimaal een jaar.
Veel studenten die meedoen, raken zo vergroeid met hun
wijk dat ze er niet meer weg willen. Zoals bèta-gammastudent Kay in 2017 aan Ad Valvas vertelde. ‘Het is zo leuk
om door de buurt te fietsen en door kinderen nageroepen
te worden: Meester, meester! Want ze noemen ons vaak de
meesters en juffen van het buurthuis.’ Dat hij elke dag op en
neer moet naar Science Park voor zijn studie, een fietstocht
van zo’n vijftien kilometer, vindt hij geen probleem: ‘Dit is
helemaal mijn buurt, hier ben ik thuis.’
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en oproepje op social media kan soms net op het juiste
moment een kamer opleveren. Er zijn ook verschillende
Facebookpagina’s die kamers aanbieden. Let wel op: daar
zijn, net als op Marktplaats, ook oplichters actief. Als het te
gunstig klinkt, is het waarschijnlijk geen echt aanbod.
Zoals in het geval van een student die opgelicht werd. “Een
paar dagen nadat ik het huis gezien had, hebben we het
contract getekend. De verhuurder moest nog de deur van
de wc vervangen, daarom zou ik de sleutel iets later krijgen.
Dat vond ik wel raar, maar ik had gezien dat de nieuwe
deur al in de woning lag. We hadden in een café afgesproken en daar heb ik de borg van 2.500 euro overgemaakt.”
De volgende dag was zijn aanstaande huisbaas plotseling
niet meer te bereiken. Uiteindelijk bleek de verhuurder het
appartement slechts voor een maand te huren. De student
deed aangifte van oplichting, maar de dader is nooit opgepakt.

Student Experience_Nautique Living

The Student Hotel

T

he Student Hotel biedt alle faciliteiten van een hotel
met een fitnessruimte, wasserette en zelf fietsverhuur
bij de receptie. Maar daar staat wel iets tegenover: de huurprijs begint bij 720 euro per maand. Huren kan voor minimaal een dag, maximaal een jaar. De kamers zijn vooral
populair bij internationale studenten.
Het zijn de ouders van deze studenten die bereid zijn om
extra te betalen voor service en veiligheid. Op de benedenverdieping hangen overal camera’s. Die hangen er volgens
een medewerker voor de veiligheid van de studenten en
andere hotelgasten. “Ouders vinden dat fijn.” Bovendien is
de lol van balorig gedrag er snel af als je weet dat er altijd
iemand meekijkt.

Student Experience_AmstelHome

Meer info: thestudenthotel.com

Levensbeschouwelijk wonen

D

e Hooge Stoep in Amsterdam-Zuid is een waanzinnig mooi studentenhuis met achttien kamers. De
prijzen zijn betaalbaar, de huisgenoten meelevend. Maar
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The Student Hotel_Amsterdam City

KOPZORGEN
Ruimzicht, de verhuurder van het pand, stelt wel eisen. Zo
moeten bewoners bij inschrijving minimaal nog drie jaar
studeren én sociaal betrokken zijn. Het bijwonen van de
wekelijkse woensdagavondmaaltijd en de jaarlijkse twee
weekenden en het doen van vrijwilligerswerk zijn verplicht.
Theologiestudenten hebben de voorkeur, maar gelovig zijn
is niet noodzakelijk. Hier snel een kamer vinden, is een
kwestie van geluk hebben. De wachtlijst is niet extreem
lang.
Bewoner word je hier niet zomaar. De Hooge Stoep is een
convivium, een ‘tafelgenootschap’ waar bezinning centraal
staat. Interesse in de medebewoners is een minimumeis.
De jongste bewoner die volgens de rest wel erg veel aan het
uitgaan en feesten was, ontdekte na een weekendje weg dat
zijn deur eruit getild was. Grapje van de huisgenoten. Zodra
hij klaagde dat hij zo niet kon studeren, werd zijn deur er
weer ingezet.

Meer info: ruiminzicht.nl

Tussen twee vuren

Antikraak

W
De Hooge Stoep

ie nog liever vandaag dan morgen een nieuwe woonplek heeft, kan het soms treffen met antikraakpanden
of tijdelijke verhuur. Leegstaande panden worden tegen
een lage prijs verhuurd om kraak te voorkomen. Er zijn
twee vormen: de antikraak waarbij de huur heel laag en
de opzegtermijn maar 28 dagen is. Bij tijdelijke huur is de
minimale huurtermijn zes maanden en de opzegtermijn
drie maanden. De huurprijs is dan wel hoger. Wachttijden
en het aanbod verschillen per periode; soms heeft een
verhuurder een groot project in de aanbieding, soms is er
weinig te vinden.
Het actuele aanbod vind je vaak via hun Facebookpagina’s.
Bekende verhuurders in Amsterdam zijn: VPS Nederland,
Camelot Europa, Zwerfkei beheer, Adhoc beheer, Alvast en
sleutelklaar.nl.

Zit je ergens mee?
Mail Leonore de Wit, universitair hoofddocent
bij Klinische Psychologie. Zij beantwoordt in
Kopzorgen, de online rubriek van Ad Valvas,
levensvragen van studenten. Op onze site
zijn inmiddels meer kopzorgen behandeld:
advalvas.vu.nl/kopzorgen
Mail naar kopzorgen.advalvas@vu.nl
Je blijft anoniem.

Casa

E
Casa 400

erlijk is eerlijk: dit is geen kamer waar je snel kunt
intrekken. De wachtlijst voor studentenflat Casa 400,
vlakbij het Amstelstation, is flink aan het groeien. In de
zomermaanden is Casa een hotel, de rest van het jaar huren
studenten de volledig gemeubileerde kamers met eigen
badkamer en zelfs een televisie. Vanaf oktober kun je erin,
eind mei moet je weer vertrekken. Wie de kamer alleen van
maandag tot vrijdag huurt, is zelfs maandelijks meer dan
honderd euro goedkoper uit.
Omdat alle ruimtes ook als hotelkamer verhuurd worden,
is alles gemeubileerd met een standaardinrichting. ‘Best
luxe’, zei student Rosa eerder in Ad Valvas. ‘Als de douche
kapot is, komt er iemand langs om die te maken.’ Niet alles
is even mooi: ze kijkt vanuit haar kamer op rijen ramen van
een ander deel van het hotel. ‘Dat is jammer: het uitzicht is
niet denderend.’

Meer info: hotelcasa.nl/students

Urgent?

Leonore de Wit

universitair hoofddocent bij Klinische
Psychologie

Is je situatie echt nijpend? In sommige gevallen kunnen studenten
een beroep doen op de urgentieregeling van de studentendecanen.
Neem hiervoor contact op met hen. Studentendecanen kunnen niet
helpen bij huisvesting voor studenten met kinderen.
20
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‘Mijn ouders gaan scheiden, ik maak me zorgen om mijn
jongere zusje die nog thuis woont. Er is altijd ruzie.’
Een echtscheiding is een heel nare
gebeurtenis voor kinderen. Het moet
een intense, verwarrende periode voor
je zijn en ik kan me goed voorstellen dat
dit gepaard gaat met verdriet, pijn en
boosheid. Jij maakt je daarnaast zorgen
om je zusje. Dat lijkt me terecht. Je zusje
is vooral gedupeerd omdat ze nog thuis
woont en constant wordt blootgesteld
aan de ruzies van je ouders. Je zusje
boft met iemand als jij die zich om haar
bekommert. Wat goed dat jij op jouw
beurt weer hulp zoekt en zo een weg
zoekt om de schade te beperken.
Scheidingen komen veel voor: in
Nederland strandt 1 op de 3 huwelijken
en maken 70.000 thuiswonende kinderen
per jaar een scheiding mee (bron:
CBS, 2018). Helaas gaan scheidingen
vaak gepaard met spanningen, ruzie
en veranderingen in leefsituatie. Als
kinderen daaraan worden blootgesteld
kan dat op korte en lange termijn
negatieve gevolgen hebben of
zelfs traumatisch zijn. Zeker als er
onvoldoende bescherming is of steun
van de ouders zelf en de omgeving. Dat
lukt echter vaak niet en zo ook niet bij
jouw ouders. Je ouders nemen nog geen
verantwoordelijkheid en moeten hierop
gewezen worden. Nog onduidelijk voor
mij is de ernst van de ruzies, de reactie
van je zusje hierop en of je ouders zich

bewust zijn van het effect van hun ruzies.
Wat je zusje betreft kun jij met haar
praten en proberen te achterhalen hoe
dit voor haar is en wat haar reactie op het
gedrag van jullie ouders is. Het delen met
elkaar kan jullie beiden in deze situatie
helpen. Samen sta je letterlijk sterker
door elkaar een luisterend oor te bieden
en te steunen.
Wat je ouders betreft is de eerste vraag is
of ze onbewust zijn of onbekwaam. Als
ze zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en niet in staat zijn om de
effecten van de scheiding te beperken,
is er begeleiding nodig, zodat ze kunnen
leren hoe ze met hun negatieve gevoelens
kunnen omgaan zonder dat dit ten koste
gaat van anderen.
De tweede vraag is wie dit gesprek met
hen aangaat. Dit hoef jij niet zelf te doen.
Het moet vooral iemand zijn die over de
vaardigheden daarvoor beschikt, die zich
daar goed bij voelt en door hen wordt
gehoord. Is er zo iemand in je omgeving,
een goede vriend, buren of een van je
tantes of ooms? Zo niet, dan kun je ook
een professionele instantie inschakelen.
Je huisarts kan je verwijzen naar een
instantie of je kunt ter plekke praten met
de praktijkondersteuner van huisartsen
voor geestelijke gezondheidszorg. Je
zusje kan ook naar het wijkteam gaan.
Veel sterkte gewenst.
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ingezonden mededeling

Joris Koene coördinator bachelor biologie en master ecology
E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12
Selma Boulmalf

De universitaire
studentenraad is het
medezeggenschapsorgaan
van en voor studenten van
de VU. De raad houdt zich
vooral bezig met de kwaliteit
en toegankelijkheid van
het onderwijs en het
studentenbeleid van de VU.
De raad overlegt hierover
geregeld met het college
van bestuur.

wat er verder speelt
Een selectie uit de onderwerpen
waarover de USR nu nadenkt en/
of onderhandelt:
• Beleidsplan. Sinds 1 september
zijn wij officieel de nieuwe
universitaire studentenraad.
We zijn dus druk bezig met het
opstellen van ons beleidsplan
voor 2019-2020. Daarbij houden
wij rekening met de visie van
de VU, de studenten en de elf
afzonderlijke raadsleden. Wij
presenteren ons beleidsplan op
de constitutieborrel op dinsdag 8
oktober.

Medewerkers moeten
zélf kunnen kiezen:
docent of onderzoeker,
of allebei
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altijd beloond; denk maar aan de nodige extra
ondersteuning van studenten. Dit nieuwe
waarderingssysteem zal beter passen bij de
waarden van de VU.
Maar een van de VU-waarden zie ik nog niet
terug in dat waarderingssysteem: Freedom
in responsibility. Ik zou het heel goed vinden
als medewerkers zelf kunnen kiezen of ze
onderwijs geven of onderzoek doen, of allebei.
Ik heb hier veel over nagedacht en gesproken.
Momenteel is docent/onderzoeker één functie.
Maar niet iedere talentvolle docent doet
graag onderzoek, en niet iedere ambitieuze
onderzoeker geeft graag college. Omdat
onderzoek vaak prioriteit krijgt, kunnen
docenten gestrest raken van onderwijs geven,
waardoor zij minder plezier hebben in hun
vak. Dit is niet alleen bedreigend voor de
kwaliteit van het onderwijs, maar ook voor
de ontwikkeling van de student. Omdat die
dan dagelijks luistert naar docenten die
op dat moment met hun aandacht ergens
anders zijn of gewoon heel moe zijn. Geen fijn
toekomstbeeld, toch?
Dus Vrije Universiteit, eer en beloon uw
docenten en onderzoekers individueel,
daarmee eert u niet alleen het onderwijs en
het onderzoek, maar ook uw studenten, en
daarmee de toekomst.

Selma Boulmalf

“Ieder individu kan op elk moment morele
keuzes maken”, zei collegevoorzitter Mirjam
van Praag bij de opening academisch jaar. Dit
vermogen noemde zij een fundamentele pijler
van de democratie. De verantwoordelijkheid
voor de bescherming daarvan ligt dus bij ieder
individu.
Dat sluit ook aan bij wat Vrije Schrijver Arnon
Grunberg zei over kritische zelfreflectie. Het is
maar wat gemakkelijk om naar een ander te
wijzen en ervan uit te gaan dat je zelf goed zit.
Dat is gevaarlijk, zoals de 20ste eeuw duidelijk
heeft aangetoond.
Maar als er weinig vertrouwen is binnen
je organisatie, is het erg moeilijk om
verantwoordelijkheden op te pakken. Dan
roep je namelijk allerlei risico’s over jezelf af.
Vertrouwen is dus essentieel voor vrijheid, en
vrijheid op z’n beurt voor de democratie.
Waardering is ook erg belangrijk. Waardering
voor goed werk dat vrijwillig wordt verricht,
stimuleert enorm. Zo cultiveer je een milieu
waarin streven naar beter normaal en leuk is.
Wellicht introduceert de VU mede daarom een
nieuw waarderingssysteem in haar komende
vijfjarenplan: instellingsplan 2020-2025.
Dat systeem beloont én toetst het werk van
docenten en onderzoekers. Veel extra werk
dat docenten verrichten, wordt tot nu toe niet

• Duurzaamheid. Onze raad zet
zich graag in voor duurzaamheid,
zowel op persoonlijk niveau
als hier op de VU. Wij hebben
besloten dat we als raadsleden
koffie en thee uit de automaten
uit onze eigen, afwasbare mokken
gaan drinken. Alle kleine beetjes
helpen.

Benjamin de Vries, raadslid
b.de.vries@studentenraadvu.nl
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‘Opleiding moet
meebeslissen welke
wetenschappers we
aanstellen’

Opleidingscoördinator Joris Koene heeft
meer docenten nodig, maar vreest dat hij
straks niet degenen krijgt die zijn opleiding
kan gebruiken.

U

DOOR Floor Bal
vindt dat de commissie
die nieuwe onderzoekers
aanstelt, rekening moet
houden met het onderwijs. Waarom? “Bij
sommige opleidingen
komen alle betrokken
docenten van één onderzoeksafdeling.
Als de coördinator daar signaleert dat
één vak in de opleiding mist, kan de afdeling beslissen iemand aan te stellen met
die expertise. Dan is het opgelost. Bij de
bachelor biologie komen de docenten van
verschillende afdelingen. De invulling
van de vakken van de opleiding is geen
onderdeel van één afdelingsstrategie. Als
wij straks een docent genetica en genomics of plantenfysiologie nodig hebben,
kunnen we vanuit de opleiding niet
zeggen: stel die maar aan.”
Dat was toch altijd zo? Waarom is het
nu een probleem? “De komende jaren
zullen er enkele docenten, door bijvoorbeeld pensionering, wegvallen. Het is
dan de vraag hoe hun onderzoeksgroep
hun functies gaat invullen. Het is een
spanningsveld tussen de wensen van de
opleiding en die van de onderzoeksafdelingen. Bovendien zitten we wat betreft
het aantal docenten aan onze ondergrens.”
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Waarom hebben jullie opeens zoveel
docenten nodig? “Het aantal eerstejaars
biologie is dit studiejaar verdubbeld.
Bovendien bieden we in ons vernieuwde
curriculum de studenten meer keuzevrijheid in hun eerste twee jaar. We leren
ze vanaf het begin aan om in systemen
en netwerken te denken, zodat ze snel
verbindingen tussen onderdelen van
de biologie kunnen leggen. Daarvoor

Topopleiding
De afgelopen twee jaar bestempelde
de landelijke keuzegids biologie als
topopleiding. Het afgelopen jaar was
de opleiding aan de VU ook de beste
van Nederland.

hebben we meer docenten nodig. Dit terwijl de
onderwijsfinanciering
altijd bij het aantal studenten achterloopt. Momenteel is het dus krap. Maar
de studentverdubbeling is
natuurlijk wel heel goed
nieuws voor deze opleiding.”

Was het nodig om meer keuzevrijheid te bieden?
“We denken dat het een van de redenen is dat we nu
meer inschrijvingen hebben. Voorheen hadden we
alleen aan het eind van het tweede jaar een keuzevak.
We hoorden van studenten dat ze meer keuzevrijheid
wilden. Er zijn namelijk studenten die het superleuk
vinden om beestjes, planten en schimmels te bestuderen, voor hen hebben we nu een duidelijker studiepad.
Daarnaast zijn er studenten die meer geïnteresseerd zijn
in de aansturing van gedrag door de hersenen of onderliggende moleculaire mechanismen. Om hen te bedienen hebben we nu een meer moleculaire track ingericht.
Het mooie is dat combinaties van de vakken uit die twee
tracks ook mogelijk blijven.”
Waarom hadden jullie dat niet eerder ingevoerd?
“Als je studenten meer keuzes biedt, heb je kleinere
groepen per cursus. Onderwijsvergoedingen gaan per
student, dus een cursus met tien studenten is meestal
niet rendabel. Vorig jaar hadden we nog ongeveer twintig eerstejaars. Als je dan gaat splitsen, zijn de groepen
eigenlijk te klein. Maar nu er meer studenten zijn, is dat
minder een probleem.”

Joris Koene

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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campus

‘De nieuwe koers is
maatschappelijker’
Peter Gerritsen

De faculteit Religie
en Theologie
reorganiseert
ondanks het verzet
tegen het gedwongen
ontslag van een
aantal medewerkers
en haar veranderde
strategie. Ze
benoemt nieuwe
hoogleraren
en bestaande
leerstoelen hebben
een nieuwe
leeropdracht.
DOOR PETER BREEDVELD

M

eer dan honderd
jaar lang was de
theologische faculteit een gereformeerde predikantenopleiding. Aan
het begin van dit
millennium veranderde dat en kwam
er een ‘een waaier aan religieuze stromingen in huis’: van gereformeerden
tot baptisten, en oosters-orthodoxen
en ook moslims. De huidige koersverandering is de derde in het 140-jarige
bestaan van de faculteit.
“Die koersverandering komt erop
neer dat we niet alleen kijken naar
wat er binnen die religies allemaal
gebeurt, maar vooral ook naar de rol
die religie speelt in de samenleving”,
aldus decaan Ruard Ganzevoort.
Een voorbeeld van die koersverandering is de nieuwe leerstoel religie en
duurzame ontwikkeling van VN-adviseur Azza Karam, die al eerder in Ad
Valvas uitlegde dat je bij het bestrijden van rampen, analfabetisme,
voedseltekort en watersnood niet om
religieuze organisaties heen kunt.

Hindoeïsme voor ondernemers
Ook de aanstelling van een nieuwe
hoogleraar hindoespiritualiteit en
samenleving Sharda Nandram maakt
deel uit van die koerswijziging. Haar
leerstoel is onderdeel van een afstudeervariant zoals die de afgelopen
jaren voor verschillende stromingen
is aangeboden, en die opleidt tot
geestelijk verzorger.
“Voor de hindoes hadden we die nog
niet”, zegt Ganzevoort, “maar we
hebben wel gekozen voor een profiel
dat beter bij de nieuwe koers past,
ook omdat de hindoegemeenschap
niet primair zit te wachten op een
opleiding voor pandits of geestelijk
verzorgers, maar veel meer voor

Ruard Ganzevoort
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mensen die professioneel actief zijn
in het zakenleven. Samen met de
Hindoe Raad Nederland besloten we
om een hoogleraar te zoeken die zich
niet met het klassieke hindoeïsme
bezighoudt, maar die hindoespiritualiteit openlegt, beschikbaar maakt
voor het bedrijfsleven en organisaties.”
Zittende hoogleraren kregen een
nieuwe leeropdracht. Zo is hoogleraar kerkgeschiedenis Wim Janse nu
hoogleraar religion and public policy
en houdt de voormalige hoogleraar
moslim-christelijke betrekkingen
Nelly van Doorn zich voortaan bezig
met vrijheid van religie of levensovertuiging.

Vrijheid van religie
“In de loop der jaren was haar focus
al komen te liggen op vrijheid van
religie, dus hebben we besloten haar
leeropdracht aan te passen aan de
zaken waar ze toch al mee bezig was”,
licht Ganzevoort toe. “Hetzelfde geldt
voor de leerstoel van Wim Janse.
De inhoudelijke verandering was er
al, en de naamsverandering volgt
daarop.”
Dat geldt voor de hele koersverandering, die eigenlijk de formalisering
is van een ontwikkeling die al jaren
gaande is. “Toen we in 2017 gingen
nadenken over onze strategie,
hebben we gekeken welke bewegingen we al aan het maken waren.
En dat zijn we gaan versterken door
leerstoelen op de goede manier te
positioneren, een nieuwe bachelor te
ontwikkelen en bijvoorbeeld komend
najaar ook een symposium te organiseren, over water en klimaatverandering. Dat zijn allemaal dingen die iets
versterken dat er al langer was, maar
nu meer op de voorgrond treden”,
aldus Ganzevoort.

‘Als iedereen in
kabouters gelooft,
moeten wij daar
wat mee’
De leerstoel van hoogleraar
kerkgeschiedenis Wim Janse
kreeg een naamsverandering
omdat die zich de afgelopen
tien jaar steeds meer is gaan
bezighouden met de rol van
religie in het overheidsbeleid.

“

Nederland is, meen ik, het enige
land waar een grote meerderheid
zegt niet religieus te zijn. Maar als
je tweehonderd kilometer rijdt, ben
je in de rest van de wereld en daar
is de overgrote meerderheid wel
religieus. En als 84 procent van de
wereldbevolking in kabouters gelooft,
kun je daar maar beter rekening mee
houden.
“Ik hou me vooral bezig met het beleid
van de overheid ten aanzien van religieuze minderheden in Nederland.
Bijvoorbeeld de professionalisering van
Nederlandse imams, bekostigd door Sociale Zaken en met de steun van de Nederlandse moskeekoepels. De imams blijven
trouw aan hun eigen overtuigingen, maar
leren die te verenigen met de waarden
van de westerse samenleving. We hebben
er nu 75 getraind, en zijn bezig met het
opzetten van een hbo-opleiding.
“En wij pleitten al langer voor een ambassadeur religievrijheid, zoals het kabinet
afgelopen zomer heeft aangesteld. Religievrijheid gaat mede over mensenrechten van christenen in Afrika en moslims
in China.
“Deze faculteit vormt een brug in de
samenleving en brengt verschillende
partijen bij elkaar. Dat is vanuit een
typische VU-gedrevenheid die al met
VU-oprichter Abraham Kuyper is begonnen. Die zei dat ook de jood en de mohammedaan welkom zijn aan de VU. Diversiteit heeft altijd in ons dna gezeten.”
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‘Er is geen verschil
tussen ik en wij in
het hindoeïsme’
Sharda Nandram is sinds
de zomer deeltijd hoogleraar
hindoespiritualiteit en
samenleving. Ze is ook
verbonden aan Nyenrode
Business Universiteit.

“

Spiritualiteit past heel goed
bij Nyenrode, omdat daar ook
aandacht is voor ethiek in de businesswereld. Het hindoeïsme kan
bijdragen aan het conceptualiseren van allerlei problemen in de
samenleving. Bijvoorbeeld als het
over welvaart gaat, dan gaat het in het
hindoeïsme over welvaart in bredere
zin. Je gaat als bedrijf niet alleen voor je
eigen belang, maar ook voor dat van de
gemeenschap. Dat concept heet Shubh
Laabh, welvaart voor de gemeenschap.
Als je dat als ondernemer respecteert,
ga je niet speculeren met geld dat niet
bestaat en je neemt niet meer dan je
nodig hebt. Ik onderzoek hoe je dat kunt
toepassen in de bredere context van de
Nederlandse economie.”

Manifestaties van dezelfde energie
“Het hindoeïsme is een heel brede stroming, maar er zijn enkele basisconcepten. Eén daarvan is dat alles energie is:
wij zijn energie en God is energie. Alle
verschillende hindoegoden zijn uitingen
van dezelfde energie, kwaliteiten die wij
als mens belangrijk vinden en waaraan
we een naam hebben gegeven: Shiva,
Lakhsmi, Vishnu, enzovoort. Alles is
verbonden met één universeel bewustzijn. Daardoor zijn ik en wij geen gescheiden begrippen. We zijn allemaal manifestaties van dezelfde energie.
“Als hier een debat wordt gehouden,
verdedigt elke deelnemer zijn standpunt en moet er aan het eind altijd een
winnaar zijn. Vanuit het hindoeïsme
beseffen we dat we elk een gedeelte van
dezelfde werkelijkheid zien en proberen
we met elkaar die grotere werkelijkheid
te zien. Samen gaan we dus op zoek naar
een coherente oplossing, met behulp van
de nieuwe kennis die we van elkaar krijgen aangereikt.”

Sharda Nandram
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‘Mensen vinden
het lekker
makkelijk om
moslims overal
de schuld van te
geven’
Nelly van Doorn, woonachtig
in de VS, was bijna 15 jaar lang
bijzonder hoogleraar moslimchristelijke betrekkingen.
Sinds augustus is ze bijzonder
hoogleraar vrijheid van religie
of levensovertuiging.

“

Ik was de opvolger van hoogleraar
Anton Wessels, die zich bezighield
met de overeenkomsten tussen
islam en het christendom. Daar heb
ik eigenlijk nooit heel erg in geloofd.
Ik wilde me ook bezighouden met
conflicten tussen verschillende
religieuze groepen. Bijvoorbeeld in Indonesië, waar zowel moslims als christenen
weigeren de traditionele, inheemse religieuze groeperingen te zien als volwaardig,
waarmee ze die groepen ook hun rechten
ontzeggen. Dat is een juridische kwestie,
maar tegelijk ook een van interreligieuze
relaties en een die meer behelst dan
moslim-christelijke betrekkingen.
“Ik ben meer geïnteresseerd in de rol van
religie in de wereld en daarbij kijk ik ook
naar bepaalde vormen van het christendom in Amerika. Mensen vinden het
lekker makkelijk om moslims overal de
schuld van te geven, maar in Amerika
heerst hier en daar een soort christelijke
sharia, waarbij bepaalde groepen hun
religieuze wil opleggen aan de rest van de
bevolking. Als ik mensen daar vertel dat
ik moslimvrienden heb, krijg ik regelmatig te horen dat ik naar de hel ga.”

De ondernemingsraad is tegen
“Een merkwaardige zaak”,
zegt Dick de Gilder van de
ondernemingsraad over de
reorganisatie bij Religie en
Theologie.

H

et college van bestuur heeft
daartoe besloten ondanks
een negatief advies van de
ondernemingsraad. Voor dit
dossier geldt adviesrecht,
geen instemmingsrecht.
De OR is het niet eens met
de voorgenomen ontslagen die ermee
gepaard gaan, want de raad denkt dat een
alternatief zonder gedwongen ontslagen
haalbaar is. De raad is het ook niet eens
met de nieuwe strategische koers, “waartegen nog veel kritische geluiden zijn
binnen de faculteit”, zegt De Gilder.

‘Geen krimp, maar transitie’
Decaan Ganzevoort hecht eraan te
benadrukken dat het niet gaat om een
reorganisatie die voortkomt uit bezuinigingsdrift. “Het is geen krimpscenario,
maar een transitiescenario. Het moment
waarop er moet worden ingegrepen, heeft
wel te maken met nood. Als je enorme
reserves hebt, kun je je veroorloven dat
geleidelijk te doen, zonder mensen te
ontslaan, maar die luxe hebben we niet.”
Het college van bestuur laat op VUnet
weten dat het heeft besloten ‘tot een
beperkte reorganisatie bij de faculteit
Religie en Theologie’ waarbij ‘gedwongen ontslag van een aantal medewerkers
onvermijdelijk is geworden.’
Wat gaat de OR nu doen? “We laten ons
nog adviseren over de financiële onderbouwing van de reorganisatie”, aldus De
Gilder.
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DE OR AAN HET WERK

P&O DOSSIERS

DE ONDERNEMINGSRAAD
ZIET IN HET REFLECTIEVERSLAG
EEN GOEDE AANZET VOOR EEN
CONSTRUCTIEF JAARGESPREK

de benoeming van twee vicevoorzitters naast de
voorzitter van de Klachtencommissie. Op deze
manier zijn er voldoende leden in geval van verhindering van een lid en/of de voorzitter, en kan
beter worden voldaan aan de behoefte aan een
meer diverse samenstelling van de commissie.
Daarnaast is de ondernemingsraad tevreden
over het voornemen van het College van
Bestuur om nog dit najaar, naar aanleiding van
het briefadvies van de Commissie Gunning, met
een revisie van de Regeling Ongewenst Gedrag te
starten. De commissie Gunning heeft vorig jaar
in opdracht van het CvB onderzocht of in geval
van ongewenst gedrag het systeem (geheel van
functionarissen, regelingen, procedures, en faciliteiten) van de VU functioneert zoals beoogd.

WIJZIGING PROCEDURE WERVING
EN SELECTIE
Johan Wempe,
voorzitter OR commissie P&O

De afgelopen maanden zijn er diverse P&O-dossiers de overlegtafel van de ondernemingsraad gepasseerd die direct
gerelateerd zijn aan de in-, door- en uitstroom van VU-medewerkers en het borgen van een veilige werkomgeving
aan de VU. Op beide terreinen heeft de dienst HRMAM stappen gezet. Zo heeft het klachtennetwerk door de op de
VU-site gepubliceerde Helpmatrix VU ‘Waar vind je hulp (en waarvoor)?’ aanzienlijk aan duidelijkheid gewonnen.
Ook de jaargesprekscyclus zal worden geoptimaliseerd door binnen het jaargesprek de focus te verplaatsen van
prestatiescores naar reflectie op het eigen functioneren en de loopbaanambities van de medewerker.
ONDERSTAAND EEN KORTE
BESPREKING VAN EEN AANTAL
DOSSIERS EN DE BEVINDINGEN VAN
DE ONDERNEMINGSRAAD
HELPMATRIX VU ‘WAAR VIND JE HULP
(EN WAARVOOR)?’

Naar aanleiding van de bijgestelde regeling
Ombudsman Personeel waarin de juridische
context van de functie van de Ombudsman ‘het
signaleren van systematische tekortkomingen
in regelgeving of problematische patronen in de
organisatie’ beter is geformuleerd, is de discussie op gang gekomen over de toegankelijkheid
en de effectiviteit van het netwerk voor klachten. De ondernemingsraad was van mening dat

de rollen van klachteninstanties, met name die
van de Ombudsman Personeel en de Vertrouwenspersonen van de VU, onvoldoende duidelijk
waren. Het is belangrijk dat VU-medewerkers
weten bij wie ze met welke hulpvraag terecht
kunnen. Zowel de dienst HRMAM als de ondernemingsraad pleiten voor een transparant
en toegankelijk klachtennetwerk. De dienst
HRMAM heeft vervolgens op VU-net een
Helpmatrix VU gezet waarin het duidelijk wordt
waar VU-medewerkers met hun klacht terecht
kunnen. Deze Helpmatrix VU is geen statisch
document, maar wordt ook in overleg met de
ondernemingsraad regelmatig geactualiseerd,
waarbij ook uw input uiteraard van harte
welkom is via or@vu.nl.

DE ONDERNEMINGSRAAD
PLEIT VOOR EEN STEVIGE
VOORKEURSPOSITIE VOOR DE
INTERNE MEDEWERKER
UITBREIDING KLACHTENCOMMISSIE
ONGEWENST GEDRAG

De ondernemingsraad kan zich goed vinden in
het besluit om de artikelen 1 en 2 van bijlage
2 Klachtencommissie van de Regeling Ongewenst Gedrag zo te wijzigen dat in de commissie minimaal zes en maximaal negen leden
benoemd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor

De ondernemingsraad heeft groen licht
gegeven voor het tegelijk, in- en extern, doen
uitgaan van vacatures in de ondersteunende
en de beheersmatige functies, waarbij interne kandidaten bij gelijke geschiktheid hun
voorkeurspositie behouden. De argumentatie
voor deze maatregel is dat in de praktijk, door
de krapte op de arbeidsmarkt, het vervullen
van vacatures vaak een dergelijk lang tijdbestek in beslag nam dat dit een wissel trekt
op de werkdruk voor de directe collega’s. De
ondernemingsraad is hierover lang met het
College van Bestuur in overleg geweest om te
bewaken dat in de nieuwe regel de voorkeurspositie voor de interne kandidaten voldoende is
geborgd. Naast de voorkeurspositie bij gelijke
geschiktheid in de werving en selectie is voor
de VU-medewerker in het flankerende beleid,
zoals het strategisch personeelsbeleid, het
talent- en loopbaanbeleid en de CAO-NU, ook
de voorkeurspositie in de doorstroom geborgd.
Toegezegd is dat in het binnenkort in gebruik
te nemen Applicant Tracking System (ATS) zal
worden gemonitord of interne kandidaten die
voldoen aan het functieprofiel ook feitelijk een
uitnodiging voor een gesprek krijgen. Met het
College van Bestuur is de afspraak gemaakt dat
(geanonimiseerde) monitoring van de interne
doorstroom of mobiliteit via het ATS regelmatig
met de raad wordt besproken om voldoende
aandacht voor het loopbaanbeleid en ontwikkelinitiatieven te borgen. De ondernemingsraad
blijft hier een vinger aan de pols houden.

OPTIMALISERING GESPREKSCYCLUS
(JAARGESPREK)

De aanbevelingen van de Werkgroep Jaargesprek zijn positief ontvangen door de ondernemingsraad. Om het jaargesprek kwalitatief
op een hoger plan te krijgen heeft de werkgroep
onderstaande drie thema’s centraal gesteld:
1. meer gelijkwaardigheid
(dialoog, 'het goede gesprek'),
2. vereenvoudiging (in opzet en ondersteuning)
en
3. flexibiliteit ('one size does not fit all').
Deze doelstellingen hebben tot onderstaande
aanbevelingen geleid:
• Haal de formele beoordeling uit het jaargesprek. Ga in gesprek over het functioneren
zonder een samenvatting in een score.
• Laat medewerkers een reflectieverslag
maken. De reflectie is bedoeld om richting te
geven aan het gesprek over de toekomst.
• Hanteer geen vaste gespreksagenda, maar
laat de medewerker en leidinggevende
samen bepalen welke onderwerpen belangrijk en relevant zijn.
• Ontwikkel een nieuw ondersteunend proces
vanuit de vereenvoudigde en flexibelere
uitgangspunten van de nieuwe opzet.
• Train leidinggevenden en medewerkers
in het voorbereiden en voeren van een
jaargesprek.
• Verbreed de ondersteuning van de gesprekscyclus, ook buiten het jaargesprek, zodat
we vaker over prestaties en groei praten en
vaker feedback vragen en ontvangen.
• Investeer in een open cultuur met meer
vertrouwen.
• Stem het nieuwe jaargesprek en andere
HR-instrumenten op elkaar af.
De ondernemingsraad is tevreden over de
afschaffing van de prestatiescores en de
introductie van het reflectieverslag. Toch is
de raad waakzaam, de uitspraak ‘liever een
wortelkanaalbehandeling dan een jaargesprek’
wordt ook binnen de VU te vaak gehoord en het
is zaak om een kwalitatief goed en constructief
gesprek neer te kunnen zetten waar respectvol wordt omgegaan met de zelfreflectie en de
loopbaanwensen van de medewerker. Hiervoor
is een cultuuromslag nodig en de noodzaak tot
VU-brede communicatie en verplichte trainingen voor zowel leidinggevenden als medewerkers wordt door het College van Bestuur
onderschreven.

De ondernemingsraad is benieuwd naar uw
ervaringen. Heeft u vragen/opmerkingen/suggesties ten aanzien van bovenstaand artikel,
stuur dan een mail naar or@vu.nl.

NIEUW IN DE OR

“Is dat niet iets voor jou?”
Volstrekt onverwachts werd ik gevraagd
voorzitter te worden van de commissie P&O
van de Ondernemingsraad.

Josephien Sierag was net gestart aan een
nieuwe periode als voorzitter van deze
commissie. Ze had grootse plannen. “Mensen
moeten hier met plezier kunnen werken en
hebben recht op een veilige werkplek” zo vond
ze. Vanuit P&O wilde ze daar haar steentje aan
bijdragen. Het waren dringende persoonlijke
redenen die het noodzakelijk maakten te
stoppen. Een verlies voor de OR. In deze vrij
kleine commissie werd al snel naar mij
gekeken. “Bij god”, waar begin je aan?
Maar ook: “Een mooie uitdaging!” Kan je wat
betekenen voor de Vrije Universiteit als
werkgemeenschap? Dus zeg je “ja”.
Ik mocht direct na mijn afstuderen aan de slag
als wetenschappelijk medewerker om het vak
bedrijfsethiek aan de Erasmus universiteit op te
zetten. Toen echt iets nieuws. Later heb ik mijn
academische loopbaan gecombineerd met
werken in de praktijk, als ethiek adviseur bij
KPMG en als medeoprichter en eerste directeur
van MVO-Nederland. Iets van die ervaring komt
nu van pas bij het werk voor de OR. Hoe voorkom je intimidatie, pesten en machtsmisbruik
op het werk? Wat me duidelijk werd bij mijn
ethiek advisering is dat in organisaties onbedoeld en onbewust mechanismen werkzaam
kunnen zijn die ongewenst gedrag in de hand
werken. Dat het niet alleen een kwestie is van
integere mensen, maar dat er hier ook een
verantwoordelijkheid voor de organisatie ligt.
De kwetsbare positie van studenten en met
name promovendi en tenure trackers moet een
grote zorg zijn voor de universiteit en daarmee
ook voor de commissie P&O van de OR.
Johan Wempe

COLOFON

COMMISSIE COMMUNICATIE OR VICTOR BIJLERT,
SANDRA DE MAESSCHALCK, HENK OLIJHOEK
EN ERIC-JAN HARTSTRA TEKST ANNEKE MULDER
EN JOHAN WEMPE BEELD PETER VALCKX
VORMGEVING HAAGSBLAUW

WWW.FACEBOOK.COM/ONDERNEMINGSRAAD.VU
@OR_VU

Cabaret

Restaurant

Uilensteders

De hele
zomer
keek ik uit
naar mijn
tweede
studie
Elvira Roos

Nour
Lachen voor goed doel
Cabaretbenefiet
voor
Medicine4all
Vrijdag 4 oktober
Aanvang 20.30 uur
Studenten: € 12,Overigen: € 18,griffioen.vu.nl

S

ommige tradities vervelen nooit. Het jaarlijkse
cabaretbenefiet voor Medicine4all is alweer
toe aan zijn veertiende editie. Dit keer doen
Jim Speelmans, Patrick Nederkoorn (foto)
en Andries Tunru mee.
Alle drie staan later dit seizoen apart met hun
avondvullende voorstelling op het Griffioen-podium,
dus dit benefiet is een prima kans om ze te leren
kennen. In zijn programma Huppetee houdt Jim
Speelmans het publiek vooral een lachspiegel
voor. Patrick Nederkoorn gaat in Ik betreur de
ophef op zoek naar wat hem ooit bezielde om
gemeenteraadslid te worden. Andries Tunru wil in
Vlees, vis, wal & schip alles tegelijk, maar wordt daar
niet rustiger van.
De stichting Medicine for All koopt met de opbrengst
medicijnen voor kinderen in het Kanti-ziekenhuis
in Nepal. Lachen voor het goede doel, daar wordt
iedereen beter van.
Dick Roodenburg
publiciteitsmedewerker Griffioen
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FOTO Tom Cornelissen

Cultuurcentrum
Griffioen

19
Tweedejaars antropologie en
eerstejaars media, kunst, design
en architectuur
Roodblauwe flat

“

SFEER Het personeel heet ons vriendelijk welkom. We nemen
plaats aan een tafel in de buurt van de ingang. De rode kaarslichtjes
dragen bij aan de warme sfeer in dit modern ingerichte mediterrane
restaurant.
ETEN Vooraf krijgen we een mandje warm platbrood, salade en
twee mezzegerechten: hummus en tzatziki. Daarna genieten we
van een auberginesalade met kikkererwten. Als hoofdmaal kiezen
wij de Classic Kebab en Tika Kipfilet, allebei heerlijk mals en goed
gekruid. Deze gerechten zijn op een houtskoolvuurtje bereid. Het
vlees krijgen we op platbrood, met tomaten van de grill, uien en
peterselie. Je raadt het al: dit vult behoorlijk.
BEDIENING Gastvrij, zorgvuldig en oplettend.
TIP De Nour-salade, een heerlijk frisse auberginesalade met
kikkererwten.
AANRADER Ongetwijfeld, zeker als je nieuwsgierig bent naar de
mediterrane keuken.
PRIJS Voor 11 euro heb je al een hoofdgerecht. Met drinken en een
toetje erbij heb je voor nog geen 20 euro een lekker vullend diner.

Toen ik vorig jaar na college
thuiskwam, dacht ik nooit: shit, ik
moet weer artikelen lezen. Nee, ik
had er echt zin in, dus deed ik het
meteen. Voor mijn tentamens hoefde ik
dan alleen nog mijn aantekeningen door
te nemen. Omdat we weinig contacturen
hadden, had ik heel veel tijd over om
leuke dingen met mijn vrienden te doen.
Komend collegejaar wil ik méér te doen
hebben. Dit is mijn studietijd, die wil
ik gebruiken om veel te leren. Ik ben
gevraagd voor het honoursprogramma,
maar ik verdiep me liever echt ergens in.
Vandaag was het eerste college van mijn
tweede studie: de bachelor media, kunst,
design en architectuur. Ik wacht nog
even af hoe het loopt. Mijn opleidingen
zijn aan twee verschillende faculteiten
en daarvoor moet ik veel regelen.
Bijvoorbeeld als twee tentamens op
hetzelfde moment vallen. Maar ik heb er
wel de hele zomer naar uitgekeken!

Nour
Javastraat 109H
nourrestaurant-amsterdam.nl
Jumana Tuama, bachelorstudent psychologie

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx

Wil je ook GRATIS UIT ETEN,
in ruil voor een restaurantrecensie?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
nr 2 — 18 september 2019

Wil je ook in Uilensteders?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
nr 2 — 18 september 2019
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column

‘Is de natuur opeens...
mainstream?’
Wandellanden, waar ze bergen,
meren en milde temperaturen
hadden.

V

an een hippe
kledingwinkel ontvang
ik wekelijks een
nieuwsbrief waarin ze
de zogenoemde laatste
trends uitlichten. Deze
week ontving ik een
mail met als titel: TRAILBLAZERS.
‘Pair your favorite floral dress with
hiking boots and an oversized knit’,
stond er bij outdoorachtige foto’s
geschreven.

Sanne Pieters
vierdejaars sociologie

illustratie
Dido Drachman
masterstudent
beeldverhaal,
Sint Lucas, Brussel
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Vrij lang bestond mijn
schoenencollectie daarom uit
verschillende soorten Teva’s en
Meindl’s en mijn kledingcollectie
uit North Face-broeken en
thermoshirts. Weer of geen
weer, wij wandelden. En met
dat wandelen kwam ook altijd
een zekere schaamte. Niet als
we in de natuur waren, waar
iedere tegenligger eruitzag als wij
en ons groette in het voorbijgaan,
maar vóór we in de natuur waren.
Als ik al wel die zware schoenen
aan had, maar nog gewoon over
de stoepstenen van de stad liep,
waterafstotende hoed met touwtjes,
mijn vader in een afritsbroek, mijn
moeder in een broekrok. Dood
schaamde ik me, om die suffe kleren
en nog suffere hobby van mijn
ouders.

Twee jaar geleden, toen ik vlak voor
de zomer tegen een medestudent
zei dat ik op hikevakantie naar
Engeland ging, zei ze: “Dat doen
mijn ouders ook altijd.” Uit haar
woordkeuze en blik bleek dat ze het
een zeer uncoole zomerbesteding
vond.

Maar o, how times have changed.
Prada lanceerde thermoflessen voor
in je backpack, in de koffiezaak
draagt een barista een legergroene
cargobroek die iemand in de Alpen
ook niet zou misstaan en een
vriendin die echt helemaal niet
van wandelen houdt, appt me om
te vragen of we deze week zullen
hiken.
“Wat? Waarom?” vraag ik.
“Dat doet nu toch iedereen?”
zegt ze.
Een hikegekke vriend en ik
raken erover in gesprek, hij
zegt: “Is de natuur opeens…
mainstream?”
“Leuk, toch?” zeg ik, maar ik
zeg het vertwijfeld.

Dat is de reactie die ik gewend ben.
Ik kom uit een echt wandelgezin.
Gingen vriendinnen vroeger op
vakantie naar exotische oorden
als Ibiza, wij gingen altijd naar
de Ardennen of Frankrijk.

Voor mijn werk ga ik ieder jaar naar
een festival op de Waddeneilanden.
De populatie van het eiland stijgt
tijdens dat festivalweekend met
700 procent, omliggende eilanden
moeten al hun huurfietsen laten

Wow, dacht ik, sinds wanneer zijn
bergschoenen trendy?

overkomen om alle festivalgangers
van een fiets te voorzien.
Het algehele rookverbod dat op
het eiland geldt vanwege hevige
droogte en daarom bosbrandgevaar
wordt vanaf avond één al in de
wind geslagen. Iedereen rookt,
mannen vermijden de rij bij de wc’s
en plassen wild tussen de bomen.
Borden waarop staat dat het hier
een fietsvrijezone betreft ten spijt,
raken we dronken onze fietsen
kwijt in beschermd bosgebied. Ik
zit ergens een açaibowl te ontbijten
als een man binnenstormt. Een
eilander, vermoed ik, want hij
roept wanhopig: “Dit is beschermd
natuurgebied, laat ons met rust, ga
terug naar Amsterdam. Ga weg.”
Op de boot terug hoor ik een jonge
man met ironische tattoos en
bergschoenen zeggen: “Het leukste
aan dit festival vind ik dat het zo
middenin de natuur plaatsvindt.”
“Heb je veel van het eiland gezien
dan?” vraagt zijn gesprekspartner.
“Nee”, zegt de man, “maar het is
leuk dat het zou kunnen.”
Op het Instagramprofiel van
de hippe kledingwinkel vraagt
iemand of de roze chunky platform
hiking boots die ze aanbieden ook
daadwerkelijk geschikt voor hiken
zijn. ‘I wouldn’t recommend
it’, schrijft de
winkel terug.
‘They’re just for
the aesthetic.’
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