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iedereen kent freek vonk als televisiepersoonlijkheid en van de dierenplaatjes bij albert 
heijn. dat hij ook zijn sporen heeft verdiend als wetenschapper is minder bekend, getuige 
de wat zuurpruimerige reacties op het nieuws dat vonk bijzonder hoogleraar wordt aan 
de vU.

‘
Exposen’ moet worden erkend als high impact 
crime, zeggen onderzoekers van Hogeschool 
Inholland na gesprekken met ruim 80 hbo-
studenten met een migratieachtergrond. Dat 
is een van de conclusies uit het onderzoeks-
rapport ‘Exposen Exposed’, over het via socia-

le media verspreiden van ontvangen naaktbeelden 
die in goed vertrouwen zijn gedeeld met de dader, 
dat vorige week verscheen. De onderzoekers stel-
len ook dat de schuld niet bij het slachtoffer moet 
worden gelegd, zoals nu nog vaak gebeurt, maar 
volledig bij de dader. “We zijn dit onderzoek gestart 
met het idee dat exposen vooral gebeurt uit wraak 
en kwaadwillendheid”, vertelt Krista Schram, 

associate lector publiek vertrouwen in veiligheid. 
“Maar volgens de studenten zijn er juist ook veel 
andere motieven: uit verveling, voor de lol of om 
stoer te doen.” Dat terwijl de gevolgen van exposen 
ernstig en langdurig zijn, vooral voor slachtoffers 
die volgens de onderzoekers afkomstig zijn uit “een 
schaamtecultuur”, zoals de Marokkaanse, Turkse 
en Hindoestaanse. De studenten uit het onderzoek 
wijzen er ook op dat de meeste docenten simpel-
weg niet weten hoe normaal sexting (het versturen 
van seksueel getinte berichten, foto’s of filmpjes) 
inmiddels voor hen is. (HOP)

Meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>7 februari.

‘Exposen is een serieuze 
misdaad’
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reportages, bijeenkomsten, 
borrels, lezingen & meer

meer onafhankelijke 
journalistiek op twitter

facebook.com/advalvas
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e r zaten al onderzoekers, 
maar vorige week hebben 
ook de studenten hun 
weg naar het Nieuwe 
Universiteitsgebouw 

gevonden en er colleges gevolgd. 
“Beter dan het Wis- en Natuur-
kundegebouw waar we eerst 
zaten, want daar wil je niet dood 
gevonden worden”, zegt een 

student environment & resource 
management. “Het is daar net 
een ziekenhuis.” Twee studenten 
global environmental governance 
prijzen de sfeer. “Die is inspire-
rend en dat werkt veel lekkerder 
dan in het Wis- en Natuurkunde-
gebouw.” Eén student klaagt dat 
hij zijn laptop niet kon opladen in 
de collegezaal omdat nog niet uit 

alle stopcontacten stroom komt. 
Inderdaad moet er nog het een 
en ander gebeuren in het nieuwe 
gebouw. In de centrale hal is 
een deel afgezet met een houten 
schutting, waarachter gehelmde 
mannen in de weer zijn. (PB) 

lees wat andere studenten zeggen over 
nu op advalvas.vu.nl/nu.

studenten vinden hun weg in het 
nieuwe universiteitsgebouw

@advalvas_vu

Meer nieuws online

> cultuur naar de 
campus 
Filmtheater Rialto en 
cultuurcentrum Griffioen 
komen na een aantal 
vertragingen toch echt naar 
de campus, maar niet tegelijk. 
Films en het cultuurcafé 
starten in januari 2021 in het 
Nieuwe Universiteitsgebouw, 
de Griffioen volgt in september 
met theater en cursussen.

> vast contract 
De ene universiteit geeft 
docenten en universitair 
docenten snel een vast 
contract, terwijl de andere 
liever een tijdelijke functie 
aanbiedt. De verschillen zijn 
groot, constateert het Rathenau 
Instituut. De VU zit in de 
middenmoot.

> Privacyvriendelijk 
Waarom moeten studenten hun 
privacy op het spel zetten in 
Whatsapp-groepen of Google-
documenten? Pik het niet 
langer, zegt internetpionier 
en privacy-activist Marleen 
Stikker. “Je mag als student of 
docent best een lastige klant 
zijn.”

> tandarts beste 
baankansen
Pas afgestudeerde tandartsen 
hebben snel een vaste baan 
en een goed inkomen, stelt 
uitkeringsinstantie UWV, 
terwijl letterkundigen en 
archeologen zeer matige 
vooruitzichten hebben.

> ‘vliegangst is zeer 
ingrijpend’
Vliegangst kan zo erg worden 
dat mensen al een paniekaanval 
krijgen als ze alleen maar 
het woord ‘vliegtuig’ horen. 
VU-psycholoog Jamie Rhiannon 
Fehribach demonstreerde onlangs 
een nieuwe virtualrealitytherapie 
op het Vliegangst Festival.

> Hoeveel docenten?  
Minister Van Engelshoven voelt 
er weinig voor, maar de Tweede 
Kamer denkt er anders over: die 
wil toch laten uitzoeken hoeveel 
docenten er ongeveer nodig zijn in 
het hoger onderwijs.

> Klantvriendelijk 
DUo  
Vroeger was DUO harder dan 
nu, meent vertrekkend topman 
Hans Schutte. Na jarenlange 
bezuinigingen is er volgens 
hem weer ruimte gekomen voor 
klantvriendelijke ideeën.

> engels in twente 
Minister Van Engelshoven gaat de 
Universiteit Twente niet verbieden 
om het Engels als voertaal te 
hanteren. Alleen de rechter zou 
dat kunnen doen, schrijft ze aan 
de Tweede Kamer.

> tienjarenplan 
onderwijs
Laat maar zitten, die vierjaarlijkse 
strategische agenda van 
de minister. Als het aan de 
Onderwijsraad ligt, komt er 
voortaan een tienjarenplan voor 
het hele onderwijs.

‘
Bijzonder hoogleraar stelt dus 
ook geen éne reet meer voor’, 
aldus iemand op Twitter. ‘Bij 
een hoogleraar denk ik niet 
aan Freek Vonk’, merkt een 
andere twitteraar op. ‘Hoe 

dan?’ wil iemand anders weten. 
‘Faillissement van de academi-
sche wereld als je hoogleraren 
aanstelt om hun marketingwaar-

de’, aldus een brombeer. Vonk 
maakt bij veel mensen sowieso 
veel woede los. Een foto van zijn 
ontblote torso met het litteken 
dat hij overhield toen hij drie 
jaar geleden door een haai werd 
gebeten, brengt veel twitteraars 
het schuim al op de lippen. Maar 
de jonge bioloog (hij is pas 36) 
komt niet naar de VU om mooi en 

stoer te wezen. Hij is al acht jaar 
als onderzoeker verbonden aan 
het Naturalis Biodiversity Center, 
publiceert in internationale gere-
nommeerde wetenschappelijke 
bladen en haalt prestigieuze 
onderzoeksbeurzen binnen. (PB)

lees het hele bericht op advalvas.
vu.nl>nieuws>3 februari.

freek vonk komt niet naar de vU om mooi te wezen Derdejaars Murielle Posthuma 
oriënteert zich op het vervolg van 
haar studie. Daarom zit ze ook bij het 
International Political Youth Debate 
in Den Haag. ‘Ik weet niet zeker welke 
ideologie het best bij mij past. Ik weet 
dat ik niets weet’, schrijft ze. Lees haar 
hele blog op advalvas.vu.nl/blog/
ik-weet-dat-ik-niets-weet

‘Studiestress is echt niet normaal. 
Het is een politiek probleem!’ stelt 
filosoof Toske Andreoli. Lees haar hele 
opiniestuk op advalvas.vu.nl/opinie/
studiestress-echt-niet-normaal

onderwijskwaliteit

D
at zijn de master tandheelkunde, de postgra-
duate master oral health science (beide joint 
degrees met de UvA) en de postgraduate master 
verandermanagement van de School of Busi-
ness and Economics. De VU ‘werkt hard aan 
de verbeterpunten en in het geval van de beide 

postgraduate masters zijn die ook al doorgevoerd.’ Lande-
lijk kregen tien opleidingen te horen dat ze verbeteringen 
moesten doorvoeren. Na de herstelperiode halen ze het 
allemaal: er zijn sinds 2012 nul bestaande opleidingen 
afgekeurd. (HOP/MK)  

Lees het hele nieuwsbericht op advalvas.vu.nl>nieuws>7 februari. 

vu-opleidingen krijgen 
een waarschuwing van 

kwaliteitskeuringsorganisatie nvaO.

niets weten

wat nou 
mindfulness?

3
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stuDent in actie

g
efeliciteerd, je bent 
op het Nieuwjaarsgala 
uitgeroepen tot 
student van het jaar. 
De jury roemt je 
enorme wilskracht 
en voorbeeldfunctie. 

Hoe voelt dat? “Dat is natuurlijk heel 
bijzonder om te horen over mezelf. Ik 
denk dat ik vooral steeds mijn eigen 
grenzen verleg. Toen ik begon met mijn 
studie had ik niet verwacht dat ik zoveel 
ernaast zou kunnen doen en toch mijn 
bachelor zou afronden met gemiddeld 
een 8,5. En die voorbeeldfunctie? Ook 
een groot compliment, maar ik denk niet 
dat er één perfecte student is. Je moet 
gewoon doen wat voor jou goed voelt.”

Je combineert volgens de jury sociale 
betrokkenheid, zakelijk ondernemer-
schap en uitstekende studieresulta- 
ten. Hoe doe je dat? “Ik ben altijd druk 
bezig, misschien dat ik daardoor in een 
bepaalde flow zit. Als je al zoveel leuks 
doet, kan er best nog een avondactiviteit 
bij. Het scheelt dat ik veel plezier heb 
in mijn studie en de stof daardoor snel-
ler opneem, al moet ik natuurlijk ook 
gewoon hard studeren voor tentamens. In 
mijn ervaring is er veel mogelijk als je het 
maar goed inplant. Dat betekent dat ik 
soms een planning per uur moet maken, 
maar dan houd ik ook gewoon vrije tijd 
over. Ik speel piano, bak graag, doe aan 
schaatsen, spreek af met vriendinnen en 
heb zelfs tijd voor Netflix.”

Je richtte het Student Idea Network 
op. Wat is dat precies? “In een online 
omgeving geven studenten advies aan 
goede doelen. We selecteren telkens 
één goed doel met een probleem of een 
vraag. Mijn vriend en medeoprichter Stef 
Jager en ik zetten dit vraagstuk online 
en studenten uit verschillende studie-
richtingen kunnen hun ideeën toevoe-
gen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het 
werven van donateurs, het vergroten van 
de naamsbekendheid of het vinden van 
de juiste rechtsvorm. Stef en ik verwer-

ken alle input tot een concreet verslag. 
Zo helpen we goede doelen en geven we 
studenten de mogelijkheid praktijkerva-
ring op te doen.”

Samen met Stef bedacht je ook de app 
Payly, wat houdt die in? “Het zou toch 
handig zijn als je in een restaurant niet 
hoeft te wachten op je rekening, maar 
gewoon met je mobiel kunt betalen en 
weglopen? Dat helpt ook meteen restau-
rants die een personeelstekort hebben. 
Stef heeft de app gebouwd, ik doe de 
vormgeving, onderhoud de contacten en 
zorg voor de partnerships. Zo werken we 
bijvoorbeeld samen met online betaalsys-
teem Mollie en meerdere kassasystemen. 
De tests zijn geslaagd, dus op dit moment 
zijn we op zoek naar geschikte restau-
rants om de app daadwerkelijk te gaan 
gebruiken.”

Dacht je niet zelf stiekem ook: ik moet 
eigenlijk wel winnen? “Absoluut niet! Ik 
was al verbaasd dat ik bij de laatste drie 
terechtkwam en vond de andere finalis-
ten nogal indrukwekkend. Ook toen de 
prijs werd uitgereikt, was ik helemaal niet 
bezig met winnen. Ik was alleen een beet-
je zenuwachtig omdat we vragen moesten 
beantwoorden op het podium van de 
aula. Toen ik als winnaar werd genoemd, 
besefte ik totaal niet wat er gebeurde. 
Nog steeds niet helemaal, eigenlijk.”

Bij de prijs hoort een cheque van 
4.000 euro. Wat ga je daarmee doen? 
“Het geld komt eerst op een spaarreke-
ning, tot ik ben afgestudeerd. Ik doe nu 
de master rechtsgeleerdheid: privaat- en 
bestuursrecht. Uiteindelijk wil ik advo-
caat worden en dan kan ik het geld goed 
gebruiken om mijn eigen kantoor te 
openen. Dat is mijn grootste droom. Ik 
wil zwakkere partijen helpen, werkne-
mers in oneerlijke situaties bijvoorbeeld, 
want ik weet inmiddels dat daar mijn hart 
ligt. En ik wil natuurlijk bezig blijven met 
goede doelen, ondernemen en technolo-
gie. Als het even kan blijf ik dat allemaal 
combineren.”

Dymphe 
Mensink won de 
StudenTalentprijs. 
Zij ontwierp een 
online hulpplatform 
voor goede doelen 
én een betaalapp en 
rondde ondertussen 
haar bachelor 
glansrijk af.

Ben of ken jij ook een student, medewerker 
of promovendus die zich inzet voor de maat-
schappij? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

DOOR DAPHNE DAMIAANS 
FOTO MARTIJN GIJSBERTSEN

‘Er is niet 
één perfecte 
student’

Dymphe 
Mensink
22

Masterstudent 
rechtsgeleerdheid

2019 – nu 
Oprichter betaalapp Payly

2019 – nu 
Lid College van Beroep voor 
Examens VU

2018 – nu 
Oprichter en consultant, 
Student Idea Network

2018 
Docent vennootschaps- en 
rechtspersonenrecht, 
AthenaStudies

2017 – 2018 
Juridisch medewerker, 
Rechtswinkel Amsterdam en 
Strafrechtswinkel Nederland

2016 – 2019 
Bachelor rechtsgeleerdheid

StudenTalent-
prijs
De StudenTalentprijs gaat 
elk jaar naar een student die 
excelleert op zowel academisch 
(gemiddeld een 7 of hoger) 
als op sportief, cultureel of 
maatschappelijk gebied. Elke 
faculteit mag één student voor 
deze prijs voordragen. Een 
breed samengestelde jury wijst 
na individuele interviews de 
winnaar aan.
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reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

DOOR TEUN TOONEN 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

M
et instemming las ik dat 
ChristenUnie-Kamerlid 
Eppo Bruins betoogt dat 
onze economie en samen-
leving behoefte hebben 
aan vakmensen, waarbij 
het streven van de over-

heid naar nóg meer academici niet helpt. In 
Amsterdam wordt dit probleem verergerd 
doordat hoogopgeleide ouders graag zien 
dat hun kinderen op een school terechtko-
men met gelijken, wat leidt tot elitescholen 
die leerlingen voorbereiden op het voorbe-
reidend wetenschappelijk onderwijs.
Niet alleen de overheid stimuleert een 
toename van het aantal hogeropgeleiden, 
ook het gestegen aantal hoogopgeleide 
ouders spoort het nageslacht dus aan om in 
hun voetsporen te treden.
Tijdens mijn basisschooltijd in het Amster-
damse Oud-Zuid ervoer ik dit van dichtbij 
met klasgenootjes die na schooltijd naar 
peperdure bijlessen en huiswerkbegeleiding 
werden gestuurd om maar naar het vwo te 
kunnen groeien. En veel leerlingen van mijn 
middelbare school in Castricum werden 
buiten schooltijd klaargestoomd voor de 
universiteit.
Inmiddels ben ik zelf sinds tweeënhalf jaar 

Maak ruimte 
voor de werkelijk 
gemotiveerde 
student
Scholieren die met 
huiswerktraining naar 
de universiteit werden 
geduwd, VU-student 
Teun Toonen zag ze 
met eigen ogen. ‘Dat 
moet anders.’

een van de vele academische studenten. 
Bij medestudenten zie ik vaak een gebrek 
aan innerlijke motivatie. Ze grijpen tenta-
mentrainingen, externe scriptiebegelei-
ders of zelfs scriptieschrijvers aan om 
hun  studies tot een goed eind te brengen. 
Van de moderne student wordt steeds 
meer gevraagd op het gebied van sociale 
vaardigheden en de arbeidsmarkt stimu-
leert de student om te werken aan zijn 
competenties. 
Maar gaat dit allemaal niet ten koste van 
de kwaliteit van het hoger onderwijs? 
Veel studenten beginnen aan hun studie 
zonder te weten of die echt hun interesse 
heeft. Of ze gaan hun eerste jaar in met 
als enige doel het bindend studieadvies 
te halen. Moet het behalen van de prope-
deuse niet de norm zijn?
De overheid zou het niveau van het hoger 
onderwijs omhoog moeten schroeven. 
Maak er een doel van om studenten de 
volledige propedeuse binnen één jaar 
te laten halen – minder studiepunten 
zijn alleen aanvaardbaar als er sprake is 
van verzachtende omstandigheden. En 
zorg dat alle opleidingen hun studenten 
goed begeleiden, met meer nadruk op 
kleinschaligheid, en voorkom dat tenta-
mentrainingen en scriptiebureaus leiden 
tot een makkelijkere weg naar diploma’s. 
Dit draagt allemaal bij aan de kansenge-
lijkheid in het hoger onderwijs én trekt 
studenten aan die werkelijk gemotiveerd 
zijn, die een eigen motivatie hebben.
Studenten met een motivatie van 
buitenaf (ouders of het door de overheid 
gecreëerde schoolsysteem) vallen zo af en 
komen op een plek terecht waar hun hart 
en kwaliteiten wél liggen. Combineer dit 
met een investering in de kwaliteit en 
de breedte van het beroepsonderwijs, en 
de maatschappelijke scheefgroei wordt 
tegengegaan.
Een serie van relatief kleine overheids-
maatregelen kan in mijn ogen een grote 
stap betekenen naar een uitgebalan-
ceerde beroepssamenstelling die beter 
aansluit op de vraag naar werknemers in 
de samenleving.

teun toonen is derdejaars politicologie aan de vU.

Jacintha ellers  hoogleraar evolutionaire ecologie

i
edereen die op de VU werkt of 
studeert heeft het weleens erva-
ren: overlast door de vliegtuigen. 
Onze universiteit ligt nu eenmaal 
vlak onder Schiphol. Dat is verve-
lend als je in de zomer buiten zit, 
of als je college staat te geven en 

elke twee minuten onderbroken wordt 
door vliegtuiggeraas. Toch wordt er 
opvallend weinig geklaagd. Misschien 
vinden veel mensen het wel handig 
om dicht bij Schiphol te 
zitten, bijvoorbeeld als je 
buitenlandse bezoekers 
krijgt, of hebben we het 
gewoon geaccepteerd als 
iets dat bij het hoofdstede-
lijke leven hoort.
Maar laten we even naar 
de feiten kijken. Schiphol 
is in de afgelopen decen-
nia gegroeid tot bijna 
500.000 vliegbewegingen. 
Naast een enorme toena-
me van geluidshinder schaadt dit ook 
de gezondheid van omwonenden in de 
wijde omtrek van Schiphol. Keer op keer 
verschijnen studies die een verhoogde 
concentratie ultrafijnstof koppelen aan 
een verhoogd risico op longziekten en 
dementie. Krimp van Schiphol zou de 
beste oplossing zijn voor de mensen in 
de regio, maar het nationale belang van 
Schiphol als economische motor preva-
leert. 
Het is een klassiek dilemma: kan het 
welzijn van een beperkte groep burgers 

opgeofferd worden voor het grotere 
nationale goed? Hoe gaan we in Neder-
land met soortgelijke dilemma’s om? 
Een recent voorbeeld is de gaswinning 
in Groningen, die de Nederlandse Staat 
jarenlang tonnen geld opbracht ten 
koste van het woongenot van de Noord-
Groningers. Hoe weeg je 14 miljard euro 
per jaar af tegenover een paar aardbevin-
gen en kapotte huizen? Dat de gaskraan 
nu uiteindelijk wordt dichtgedraaid, 

is vooral te danken aan 
een ommezwaai van de 
publieke opinie, die vier-
kant achter de Groningers 
ging staan. 
Zou het dilemma rond 
Schiphol ook opgelost 
kunnen worden door 
een omslag in publieke 
opinie? Misschien moeten 
we niet langer lobbyen in 
Den Haag, maar bij het 
tv-programma Zondag met 

Lubach. Op dit moment domineert de 
Not-In-My-Backyard-houding nog in de 
rest van Nederland, afgaand op de argu-
mentatie rond Lelystad Airport. Maar 
het maatschappelijke tij is gunstig: door 
klimaatverandering neemt vliegschaamte 
toe en de stikstofproblematiek vereist een 
stop op de groei van Schiphol. Grijp deze 
kans om de schade door Schiphol tot 
nationale pijn te verheffen. Maak #stop-
schiphol trending!

vaker klagen over schiphol

Verhef de schade 
door Schiphol tot 
nationale pijn

reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Klimaatverandering wetenschaP

Meer 
misoogsten 
door minder 
wind 

DOOR WELMOED VISSER

D
e opwarming van de aarde 
leidt tot meer en inten-
sere hittegolven, simpel-
weg omdat de zomers 
warmer worden. Daarnaast 
kunnen veranderingen 
van de straalstroom – zeer 

sterke winden op ongeveer 10 kilometer 
hoogte – leiden tot meer persistente 
hittegolven in de zomer en hittegolven 
op verschillende plekken tegelijk. Dat 
de gevolgen daarvan groot kunnen zijn, 
zagen we in 2010: toen mislukte door 
extreem warm en droog weer een flink 
deel van de graanoogst in de Rusland en 
de Oekraïne. Ook in de Verenigde Staten, 
Canada, China, Mongolië, Kazachstan en 
Centraal-Azië waren hittegolven, waar-
door ook daar de opbrengsten van de 
oogst minder waren dan normaal. 
Dat leidde ertoe dat grote landen als 
Rusland en India hun grenzen sloten 
voor de export van graan om de eigen 
bevolking eerst te voeden en dat de prij-
zen op de wereldmarkt stegen. Daardoor 
werd het brood in veel landen duurder. 

Doordat het op grote hoogte minder hard 
waait, neemt de kans op gelijktijdige 
hittegolven toe en dus ook op 
grootschaligere misoogsten, ontdekten 
klimaatwetenschapper Dim Coumou en 
zijn collega’s.

Vooral in gebieden die zelf nauwelijks 
graan produceren, zoals Noord-Afrika en 
het Midden-Oosten, was dat merkbaar. 
De hogere broodprijs was de directe 
aanleiding voor een jonge Tunesiër om 
zichzelf op 18 december 2010 in brand te 
steken. Zijn dood was het begin van een 
golf aan protesten in de hele regio: de 
Arabische Lente. 

Meer hittegolven
De afgelopen twintig jaar zijn er meer 
extreem warme zomers geweest dan in 
de honderd jaar ervoor. De vijf warmste 
zomers vielen allemaal na 2000 en ze 
vielen ook verder buiten het gemiddelde. 
Er waren meer hittegolven en deze waren 
bovendien extremer en bleven vaak 
langer hangen. Doordat de aarde warmer 
is geworden, is de impact van hittegolven 
ook groter: de grond warmt sneller op en 
de gevolgen voor gewassen zijn groter. 
Klimaatwetenschapper Dim Coumou en 
zijn collega’s vonden een verklaring waar-
om hittegolven (en overstromingen in 
andere gebieden) persistenter zijn gewor-
den en op verschillende plekken tegelijk 
kunnen ontstaan. De straalstroom speelt 
daarbij een cruciale rol. Dit systeem van 
zeer sterke en zeer hoge winden is een 

’s zomers ontstaat er vaker een stabiel patroon 
van hoge- en lagedrukgebieden doordat het 
temperatuurverschil tussen het poolgebied 
en de tropische gebieden kleiner wordt. dit 
leidde bijvoorbeeld in juli 2018 (laatste bol) tot 
een patroon van hittegolven die langdurig op 
dezelfde plek bleven liggen.

copyright scientific american
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Klimaatverandering

Het nut van eerder 
voorspellen

stabiel weer door  
rossby-curves

Hongerig volk is gevaarlijk

klimaatwetenschapper dim Coumou onderzoekt 
onder meer of hittegolven te voorspellen zijn. “de 
bestaande weersvoorspellingen worden na een dag 

of tien totaal onbetrouwbaar”, zegt Coumou. het ontstaan 
van een zogeheten rossby-golfpatroon heeft een langere 
aanlooptijd, dus zou je het ook eerder moeten kunnen 
voorspellen.” met de nieuw ontwikkelde machine-learning 
methodes lukt het om hittegolven in de verenigde staten 
zo’n veertig dagen vooruit te voorspellen. in europa zijn 
we net begonnen met onderzoek daarnaar”, zegt Coumou. 
voor boeren zou een tijdige voorspelling een groot verschil 
kunnen maken. dan kunnen ze bijvoorbeeld besluiten om 
een ander gewas te zaaien, of al eerder te beginnen met 
irrigeren.

de straalstroom kan zo lang worden dat er een 
aaneengesloten band om het noordelijk halfrond 
ontstaat. deze band ligt gemiddeld tussen de 30 

en 60 graden noorderbreedte en gaat vaak een beetje 
kronkelen. er kunnen dan zogeheten rossby-golven 
ontstaan, s-vormige goven die redelijk stabiel op hun 
plek blijven liggen; in 1939 ontdekt door de zweedse 
meteoroloog Carl gustav rossby.

> mislukte oogsten speelden altijd al een belangrijke rol 
bij het ontstaan van sociale onrust. de franse revolutie 
van 1789 is het bekendste voorbeeld. in het jaar ervoor 
woedde er in frankrijk grote hongersnood en stegen de 
graanprijzen sterk.

> voedselschaarste was ook een van de oorzaken van de 
russische revolutie in 1917. 

> in datzelfde jaar was er in amsterdam het zogeheten 
aardappeloproer. amsterdamse vrouwen plunderden 
toen een schip met aardappelen dat voor het leger was 
bestemd. arbeiders sloten zich bij hen aan. de eerste 
Wereldoorlog was de achterliggende oorzaak van het 
gebrek aan aardappels, destijds hét volksvoedsel in ons 
land. 

> Bestuurders zijn zich al eeuwenlang bewust van het 
gevaar van een hongerig volk. de italiaanse stad florence 
stelde daarom al in 1284 een ambtenaar aan die ervoor 
moest zorgen dat de stad een buffer aan graan had, om 
fluctuaties op de markt door misoogsten op te vangen.

uaf.nl

Zo worden vluchtelingen 
betekenisvol in Nederland
Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot  

hoog opgeleide denkers. Studenten en professionals die veel kunnen betekenen voor Nederland. 

Maar... nog steeds lukt het weinig vluchtelingen een opleiding te 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.

Ibrahim
Syrië

Associate degree 
werktuigbouwkunde

‘ Over twee jaar heb 
ik een hbo-diploma 
én werkervaring’

advertentie

behoorlijk vast, zag Coumou in de satel-
lietdata. Dit resulteerde onder meer in 
een hittegolf in Europa van eind juli tot 
half augustus. Die leidde tot de warmste 
zomer tot dan toe in Europa – later inge-
haald door 2010 en 2018  – , waarbij er 
met name in Frankrijk en Italië tiendui-
zenden mensen stierven door de hitte. 

Warmste zomer ooit
In de zomer van 2010 was er een patroon 
met vijf lussen. Dit heeft vermoedelijk 
bijgedragen aan de serie hittegolven die 
uiteindelijk via tegenvallende oogsten, 
politieke maatregelen en het omhoog-
schieten van de graanprijs medeoorzaak 
was van de Arabische Lente. 
De zomer van 2018 was de warmste 
zomer tot nu toe gemeten. Scandinavië, 
Groot-Brittannië en heel West-Europa 
hadden last van extreem warm en 
extreem droog weer. De oogsten waren 
minder en er waren veel bosbranden. 

Ook toen ontstond het 
stabiele zomerweer door 
een Rossby-golf, eentje met 
zeven lussen. 
“Zo’n stabiel Rossby-patroon 
vergroot de kans op het 
gelijktijdig voorkomen van 
hittegolven in de Verenigde 
Staten en Europa met een 
factor twintig”, zegt Coumou, 
“en dit zijn belangrijke gebie-
den voor de wereldvoedsel-
productie.” 

In de traditionele risicoanalyses wordt 
een misoogst gezien als toevallige 
gebeurtenis: als er ergens een misoogst 
is, wordt dat gecompenseerd door goede 
oogsten op andere plekken. Maar het 
onderzoek van Coumou en zijn collega’s 
laat dus zien dat de kans op samenval-
lende hittegolven en dus ook misoogsten 
echt groter wordt.

lint aan winden van honderden kilome-
ters breed en vaak duizenden kilometers 
lang. De straalstroom ontstaat door het 
warmteverschil tussen de arctische en 
de tropische gebieden. Hoe groter het 
temperatuurverschil, hoe sterker de 
straalstroom doorgaans is en hoe harder 
het dus waait. 

Windlussen om noordelijk halfrond
Op het noordelijk halfrond waait de 
straalstroom meestal van het westen naar 
het oosten. Daarom hebben we in ons 
land heel vaak westenwind en wordt ons 
klimaat sterk beïnvloed door de Atlanti-
sche Oceaan. 
De afgelopen decennia is het tempe-
ratuurverschil kleiner geworden door 
sterke opwarming van het poolgebied. 
Dit leidt ertoe dat de winden van de 
straalstroom minder krachtig worden. In 
een minder sterke straalstroom ontstaat 
gemakkelijker een patroon van kronkels 
dat stabiel op zijn plek 
blijft liggen. 
Coumou: “Die stabiele 
Rossby-curves liggen 
vaak op dezelfde plek-
ken. Er is een stabiel 
patroon met vijf lussen 
over het noordelijk 
halfrond en eentje 
met zeven. Golven 
met een ander aantal 
lussen worden minder 
gemakkelijk stationair.” 
In de curven van deze golven vormen 
zich hoge- en lagedrukgebieden en daar 
ontstaan hittegolven (bij de hogedruk-
gebieden) of overstromingsregio’s (bij de 
lagedrukgebieden). 
Coumou deed onderzoek naar de warme 
zomers van 2003, 2010 en 2018. “In 2003 
had je zo’n band met zeven lussen”, zegt 
hij. Het patroon van Rossby-golven lag 

De misoogsten en 
bosbranden van 
2018 ontstonden 
door de zogeheten 
Rossby-golven
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Bioloog Freek Vonk is 
per 1 februari benoemd 
tot bijzonder hoogleraar 
evolutionary 
biochemistry 
aan de faculteit 
Bètaweten-
schappen. Vonk 
gaat onderzoeken 
hoe slangengif kan dienen 
als potentieel medicijn. 
Zijn leerstoel wordt gefi-
nancierd door het Naturalis 
Biodiversity Center.

Biochemicus Floris Bikker 
is benoemd tot hoogleraar 
orale biochemie bij 
tandheelkundige 
faculteit Acta. 
Hij onderzoekt 
op moleculair 
niveau de 
relatie tussen 
speeksel en mond-
gezondheid, en of de 
samenstelling van het 
speeksel kan helpen bij het 
stellen van een diagnose. 

Universitair hoofddocent 
natuurkunde 
Stefan Witte 
krijgt met zijn 
onderzoeks-
project Orpheus 
een plaats binnen 
het NWO-programma 
High Tech Systemen en 
Materialen. De weten-
schapsfinancier stelt 13 
miljoen euro beschikbaar 
aan deelnemers.

Hoogleraar informatica 
Henri Bal ontving 
samen met UvA-
hoogleraar 
Cees Snoek een 
NWO-subsidie 
van 750.000 euro 
voor hun project Real-Time 
Video Surveillance Search. 
Hun onderzoeksresultaten 
worden geïntegreerd in 
een realtime zoekmachine 
voor videobewaking op 
Schiphol. Wil je ook met je scriptie in advalvas? mail redactie@advalvas.vu.nl.

Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? “Ja en 
nee. Ik heb de hoofdvraag kunnen beantwoorden, namelijk 
dat het labelen van patiënten als ziek of niet-ziek door de 
bedrijfsarts inderdaad een effect heeft op hoelang ze ziek 
zijn. De manier van onderzoek doen was wel anders dan ik 
had verwacht. Ik kom van het hbo. Daar was ik gewend om 
een onderzoek eerst helemaal te plannen en dan pas uit te 
voeren. Hier liep dat meer door elkaar. Het voordeel is dat je 
gaandeweg kunt bijsturen, maar het maakte me in het begin 
onrustig.”

Wat zou je met de kennis van nu anders aanpakken? 
“Eigenlijk ben ik heel tevreden met hoe het is gegaan. Als ik 
meer tijd had gehad, had ik nog wel aanvullende interviews 
willen afnemen.”

Wat was je grootste ontdekking? “Als een bedrijfsarts 
iemand als ziek labelt, kan dat leiden tot een langere 
verzuimperiode. Als de ziekte van mentale aard is, versterkt 
dit effect.” 

Ben je goed begeleid? “Ja, mijn begeleider heeft een achter-
grond in psychologie en ik in bedrijfskunde. Dat vulde elkaar 
mooi aan.”

Ga je hier nog iets mee doen? “Ja, samen met mijn begelei-
der probeer ik er een artikel van te maken voor publicatie in 
een wetenschappelijk tijdschrift.” (WV)

romy kooiman was genomineerd voor de vU-scriptieprijs.

‘Je bent langer ziek 
wanneer de bedrijfsarts 
je als ziek bestempelt’

the role of labeling in employees absenteeism 
duration

Scriptie
Vips

Proefschrift

Romy Kooiman | 24 | master business 
administration | cijfer 9 | 15 ects + 6 extra
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Mail

Reacties op Advalvas-artikelen zijn 
welkom op redactie.advalvas@vu.nl. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
uw bijdrage eventueel in te korten.

In de vorige Ad Valvas las ik de 
volgende passage in het artikel 
‘Niet iedereen voelt zich hier 
thuis…’: ‘Er is echter één groep 
studenten die zich echt geregeld 
uitgesloten voelt: internatio-
nale studenten. Van hen voelt 10 
procent zich nooit of bijna nooit 
thuis op de VU, en 37 procent 
voelt zich geregeld niet welkom. 
Vooral taal speelt hierbij een rol, 
ze voelen zich buitengesloten 
door studenten die Nederlands 
spreken.’
Tja, wat doen we hieraan? Ik zie 
twee oplossingen. De eerste is 
niet serieus bedoeld, de tweede 
kost een hoop geld en zal dus wel 
niet serieus worden genomen. 
Mijn eerste oplossing: We verbie-
den op de campus niet alleen 
(elektronisch) roken, maar ook 
het spreken van Nederlands 
buiten collegezalen waar Neder-
landstalige colleges of werkgroe-
pen worden gegeven. 
Als tweede oplossing bieden 
we in elk geval de buitenlandse 
studenten die een meerjarige 
opleiding volgen, wat lessen 
Nederlands aan. 
En dan in de tussentijd een oplos-
sing voor iedereen. Van buiten-
landse studenten mogen we 
verwachten dat ze beseffen dat ze 
in een land studeren waarvan ze 
de landstaal niet beheersen, en 
dat dat consequenties heeft voor 
hun maatschappelijke functio-
neren. 
Omgekeerd mogen we van Neder-
landstalige leden van de univer-

sitaire gemeenschap verwachten 
dat ze rekening houden met 
de talige deficiëntie van (veel) 
buitenlandse leden van die 
gemeenschap. 
Alle personeelsleden in vaste 
dienst moeten zich binnen een 
redelijke termijn het Nederlands 
zo eigen maken dat zij er hun 
werk in kunnen doen, maar dat 
ligt anders voor personeel in 
tijdelijke dienst en voor studen-
ten. Het is dus voor iedereen een 
beetje inschikken. 
Zolang iedereen maar rekening 
houdt met de complexiteit die 
bij internationalisering hoort 
én zolang maar duidelijk is dat 
Nederlandstaligheid de norm is, 
zijn de meeste problemen best te 
ondervangen, lijkt me.

Jaap-Jan Flinterman, 
universitair docent oude 
geschiedenis

taalprobleem oplossen 
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OnDerzOeK

“Ook in Nederland 
hebben 
ouders nog 
steeds 
invloed op 
de relaties 
van hun 
kinderen. 
Je jeugd 
beïnvloedt de 
rest van je leven. 
Kinderen van hoogopgeleide 
ouders gaan op latere leeftijd 
samenwonen en ze gaan later 
trouwen. Dat heeft niet alleen te 
maken met het feit dat ze eerst 
willen afstuderen voordat ze zulke 
stappen nemen. Hun ouders geven 
waarschijnlijk ook advies: die 
weten dat op jonge leeftijd gaan 
samenwonen invloed kan hebben 
op carrièrekansen.

Naast het opleidingsniveau van 
jongvolwassenen zelf speelt dus 
de status van ouders ook een rol 
bij relatievorming en -beëindiging. 
Je zou verwachten dat kinderen 
van hoogopgeleide ouders minder 
snel uit elkaar gaan, omdat ze 
later trouwen en kinderen krijgen. 
Maar dat is niet zo: hun kans op 
scheiden is groter. Dat zou kunnen 
komen doordat ze eerder financi-
ele steun van hun ouders kunnen 
verwachten. Maar misschien zijn 
die hoogopgeleide ouders ook 
liberaler en staan ze positiever 
tegenover echtscheiding.” (FB)

Anne Brons promoveerde 6 februari bij Sociale 
Wetenschappen. Ze werkt als postdoc bij Universi-
teit Utrecht.

‘Ouders 
beïnvloeden relatie 
kinderen’
Kinderen van hoogopgeleide 
ouders gaan later samenwonen, 
maar hebben een grotere 
kans om te scheiden, zegt 
promovendus Anne Brons.

toe aan een  
(nieuwe) uitdaging?

ter overname aangeboden: 
goedlopend vluchtclaimbedrijf 

met goede reputatie. 
hooggekwalificeerde website 

in 6 talen, back-office systeem 
met 4 laptops, wettelijk 

beschermd brand name, 
domeinnamen en  

lopende claims.
informatie via 

institutehumanrelations@gmail.com 
tel: 06-12342861
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een beerpongtoernooi bij 
kliché, merlijn en icarus, 
studieverenigingen van 
geesteswetenschappen? 
Bierpong, ja. het spel 
waarbij deelnemers hun 
pingpongballetje in een bierglas 
moeten mikken. scoort de 
tegenstander een punt, dan 
moet het bier opgedronken 
worden. medeorganisator 
kimberley Puister: “het spel 
wordt dus steeds moeilijker 
omdat je steeds meer 
gedronken hebt.” 
de winnaars van het team 
nato alliance wonnen voor het 
tweede jaar op een rij. zij lieten 
onder meer de teams Better 
late than Pregnant en natte 
Ballen ver achter zich. 

Door Floor Bal
Foto Peter gerritsen

natte ballen
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caMPusDiversiteit

reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

Studenten vragen om meer diversiteit op de campus. Niet alleen de staf 
vinden ze te wit, ook ondersteuners en vertrouwenspersonen zien ze 
graag diverser.

studentenondersteuning 
moet meer kleur krijgen
DOOR FLOOR BAL

D
urft de studente die 
seksueel benaderd wordt 
door een docent wel 
naar een mannelijke 
vertrouwenspersoon? 
Begrijpt een witte 
studieadviseur wel hoe 
naar dagelijkse racisti-

sche grappen van medestudenten zijn? 
Nee, zo blijkt uit recent onderzoek onder 
1271 VU-studenten naar hun thuisgevoel 
aan de universiteit. Uit dit onderzoek 
onder leiding van Maurice Crul, hoogle-
raar diversiteit en onderwijs, blijkt dat 
een groot deel van de studenten behoefte 
heeft aan meer diversiteit op de campus. 
Een aanzienlijke groep studenten (43 
procent) pleit daarom voor meer etni-
sche diversiteit onder docenten. Ook de 
studentenondersteuning zou aangepast 
moeten worden. Dat gaat niet alleen om 

internationale studenten, 
studenten met een migra-
tieachtergrond of studen-
ten uit de lhbtq+-gemeen-
schap. Ook studenten 
met een beperking zijn 
bijzonder kritisch over de 
ondersteuning. 

Discriminatie en 
intimidatie breed 
aanpakken
Wim Haan, medewerker diversiteit, is 
niet verbaasd over deze kritiek. “Het is 
misschien een dooddoener, maar een 
aantal jaar geleden is 30 procent van 
de ondersteuners bij een reorganisatie 
verdwenen. Dus ik kan me voorstellen 
dat studenten sowieso klachten over de 
ondersteuning hebben. Gelukkig gaat het 
alweer de goede kant op, zo zijn er ook 
studentenpsychologen bij gekomen.” Bij 
de werving van de nieuwe studentenpsy-
choloog is speciaal gezocht naar iemand 
die goed Engels spreekt, om zo de vele 

zich waarschijnlijk prima inleven in de 
uitsluiting waarmee een student met een 
beperking te maken heeft.”
Tegelijkertijd weet hij ook dat er mensen 
zijn die vinden dat een ervaring niet 
van buitenaf kenbaar kan zijn. “Zelf heb 
ik vroeger veel onderzoek gedaan naar 
de Hare Krishna-beweging. Ik heb drie 
maanden bij verschillende woongemeen-
schappen gewoond. Daar kreeg ik vaak 
het verwijt dat je de smaak van honing 
niet kunt beschrijven door aan de buiten-
kant van de pot te likken. Ze vonden me 
te veel een buitenstaander.”  

Uit eigen ervaring spreken
Haan, die medeoprichter is van VU Pride, 
het platform voor lhbtq+-studenten en 
-medewerkers, voerde daar ook vaak de 
discussie over meer diversiteit. “Ik vraag 
me af of je de toegankelijkheid kunt 
vergroten door alle groepen te vertegen-
woordigen. Want voor welke groepen 
kies je dan? Binnen bepaalde groepen 
heb je weer verschillende stromingen. 

Kies je dan voor iemand die transgender 
is? Of voor iemand die bi is? En niet elke 
persoon met een migratieachtergrond 
deelt dezelfde ervaringen.”
In sommige gevallen vindt Haan het wel 
weer van belang. “Toen we voor VU Pride 
een student-assistent zochten hebben 
we niet gevraagd om een sollicitant die 
vertegenwoordiger van die hele groep is. 
Maar we zochten zeker wel iemand die 
vanuit die ervaring kan spreken.”
Ook bij de vacature voor een diver-
sity officer werd nadrukkelijk een regel 
toegevoegd dat we kandidaten met een 
migratieachtergrond actief uitnodigden 
om te solliciteren. Zo hadden we meer-
dere geschikte kandidaten die daaraan 
voldeden. 
Dat leverde ook nog kritiek op. “Een 
opinieschrijver in Folia dacht dat na die 
hele procedure ik, als oudere witte man, 
alsnog de gekozen kandidaat was. Als dat 
zo was geweest, was die kritiek terecht.”

internationale studenten 
met psychische proble-
men te kunnen helpen.
“We zijn al een paar jaar 
heel breed bezig om het 
thema sociale veiligheid 
op de VU op te pakken, 
met discriminatie en 
intimidatie als serieuze 
aandachtspunten.” Haan 
zegt dat hij heel goed 
begrijpt dat studenten 

graag meer diversiteit onder ondersteu-
ners en vertrouwenspersonen zien: “Ik 
kan me goed voorstellen dat je eerder 
geneigd bent om iemand in vertrouwen 
te nemen die dezelfde achtergrond als jij 
deelt.”

Te veel buitenstaander
Toch vraagt Haan zich af of dat altijd zo 
werkt. “Ik geloof erg in intersectiona-
liteit. Mensen delen vaak meer dan op 
het eerste gezicht lijkt. Een studieadvi-
seur met een migratieachtergrond kan 

‘Je bent eerder 
geneigd iemand 
te vertrouwen 
met dezelfde 
achtergrond als jij’

voel je je onveilig?
• studenten die last hebben van gedrag van docenten 
of medestudenten kunnen hiervoor terecht bij 
de 2 vertrouwenspersonen voor studenten: 
vertrouwenspersonen-studenten@vu.nl.  
elke faculteit heeft een eigen vertrouwenspersoon voor 
medewerkers. 

• studentendecaan marjorie Wielkens beschrijft 
zichzelf als woman of colour. zij leidt ook een groep waar 
Caribische studenten elkaar kunnen ontmoeten en 
extra ondersteuning krijgen. studenten die last hebben 
van racistische opmerkingen of te maken hebben met 
microagressie kunnen contact met haar opnemen.  
Personeel kan terecht bij de vertrouwenspersoon voor 
werknemers, hoogleraar sandjai Bhulai.

• rob Pel en rosanne van kampen vormen samen het 
team sociale veiligheid. Personeel en studenten met 
vragen over veiligheid kunnen bij hen terecht. zij werken 
samen met diverse vU-deskundigen, van juristen tot 
psychologen.

• de vU had al een paar jaar een chief diversity 
officer. maar sinds vorig jaar is er een diversity Office 
met meerdere diversity officers, die ieder in een 
eigen onderwerp gespecialiseerd zijn. studenten en 
medewerkers met vragen over diversiteit kunnen 
elke maand langskomen op het inloopspreekuur in 
debatcentrum 3d aan het campusplein, naast de spar.

• lhbtq+’ers kunnen ook terecht bij vU Pride: pride@
vu.nl.
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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.

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

WWW.INTERNE.VACATURES.VU.NL

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.

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

WWW.WERKENBIJ.VU.NL

advertenties

OPinie

reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.hans Boutellier

hans boutellier bijzonder hoogleraar polarisatie en veerkracht

cratische rechtsstaat voor-
alsnog het beste systeem 
dat er mogelijk is. Die laat 
namelijk ruimte voor alle 
andere overtuigingen. Ik 
vind dat we de democra-
tische rechtsstaat te veel 
aan juristen hebben over-
gelaten. Die rechtsstaat 
moet weer levend cultuur-
goed worden.”

Hoe wilt u dat bereiken? 
“Onder meer door komende herfst een grote conferentie 
te organiseren rondom het thema polarisatie en veer-
kracht; het gaat over die democratische waarden en het 
belang ervan.”

Wat wilt u gaan onderzoeken? “Ik wil ook gaan kijken 
naar de vraag wat het algemeen belang nog inhoudt in 
onze samenleving. Hoe denken mensen daarover? Wat 
willen we elkaar als samenleving bieden?
“En daarnaast wil ik iets met de term polarisatie. Ik vind 
dat je moet uitkijken met dat begrip. Ik geloof niet dat 
verschillende groepen per se tegenover elkaar staan, 
eerder naast elkaar. Ik denk dat mensen meerstemmig 
zijn; je hebt verschillende gevoelens tegelijkertijd. Je 
vindt bijvoorbeeld dat vluchtelingen welkom zijn, maar 
je maakt je ook zorgen over je dochter die al lang op de 
wachtlijst staat voor een huis. Het is gevaarlijk voor de 
samenleving als we die meerstemmigheid kwijtraken en 
alleen hameren op de verschillen tussen groepen. Dat 
wordt het thema van mijn volgende boek.”

‘Onze  
meerstemmigheid 
moeten we niet 
kwijtraken’
Hans Boutellier is onlangs voor de vierde 
keer benoemd tot hoogleraar aan de VU. 
Dit keer bekleedt hij de bijzondere leerstoel 
polarisatie en veerkracht. ‘Ik denk dat 
mensen meerstemmig zijn.’

DOOR WELMOED VISSER

U bent voor de vierde keer 
hoogleraar aan de VU. 
Verzamelt u leerstoelen? 
“Het is grappig hoe dat is 
gegaan: afgelopen oktober 
ging ik met pensioen als 
hoogleraar veiligheid en 

veerkracht. Toen wist ik al dat ik zou 
doorgaan als adviseur bij het Verwey-
Jonker Instituut, waarvan ik tot dan toe 
directeur was. Ik heb mijn afscheidsrede 
voor mezelf dan ook een doorstartrede 
genoemd. Via Verwey-Jonker kwam er 
geld vrij voor een bijzonder hoogleraar-
schap voor één dag in de week. En dat 
mag ik gaan doen. Daar ben ik erg blij om, 
want ik voel nog helemaal niet de behoef-
te om met pensioen te gaan.”

Is de leerstoel polarisatie en veer-
kracht nieuw? “In deze vorm wel, maar 
het is eigenlijk de voortzetting van de 
leerstoel radicalisering die al langer 
bestond bij Forum, een instituut voor 
multiculturele vraagstukken dat inmid-
dels is opgeheven. De leerstoel werd niet 
meer bezet en dus leek het ons een goed 
idee om die nieuw leven in te blazen. 
Eigenlijk wil de VU geen hoogleraren 
benoemen die de pensioengerechtigde 
leeftijd al hebben bereikt, dus ik heb 

4 x hoogleraar
> hans Boutellier werd in 2004 
bijzonder hoogleraar politiestudies en 
veiligheidsvraagstukken.

> in 2006 werd hij bijzonder 
hoogleraar veiligheid en burgerschap.

> in 2016 werd hij gewoon hoogleraar 
veiligheid en veerkracht.

> sinds begin 2020 is hij bijzonder 
hoogleraar polarisatie en veerkracht.

enorm mazzel dat het in mijn geval via 
deze nieuwe leerstoel wel kon.”

Polarisatie en veerkracht klinkt nogal 
abstract. Waar gaat dat over? “Ik denk 
dat we aan de vooravond staan van een 
fundamentele heroriëntatie van onze 
democratische waarden. We kunnen 
deze waarden niet meer als universeel 
beschouwen, maar voor mij is de demo-
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Strategie bestuur

De VU heeft een nieuw instellingsplan, met de strategie 
voor de komende vijf jaar. Het voorziet in meer 
bewegingsruimte en minder werkdruk voor medewerkers, 
belooft bestuursvoorzitter Mirjam van Praag. 

DOOR PETER BREEDVELD 
FOTO JACqUELINE DE HAAS

‘
De tijd waarin wetenschappers alleen worden 
gewaardeerd op basis van hun wetenschappelijke 
output, is voorbij’, staat er in het nieuwe instel-
lingsplan van de VU, waarin de strategie voor de 
komende vijf jaar wordt vastgesteld. ‘We vragen 
van onze medewerkers ook leiderschap, een onder-
nemende geest en samenwerkingsgerichte houding 

in lijn met het concept The Art of Engagement.’ 
We kunnen ons voorstellen dat een VU-medewerker een 
beetje begint te zweten bij die zinnen. Is de werkdruk 
niet al hoog genoeg? Moet een wetenschapper naast 
excelleren in zijn onderzoeksgebied nu óók nog een 
leider en een ondernemer zijn, en goed met mensen? 
“Nee”, zegt bestuursvoorzitter Mirjam van Praag, “je 
moet ook lezen wat er na die passage komt, dat is heel 
belangrijk. We streven naar een andere manier van 
erkennen en waarderen waarbij we naar teams kijken, 
waarbij de één excelleert in onderzoek en de ander het 
leuker vindt om dat onderzoek te valoriseren, bijvoor-
beeld door een bedrijf op te zetten.”
Die nieuwe manier van waarderen is volgens Van Praag 
juist een verlichting van de werkdruk. “Je hoeft niet én 
een goede onderzoeker én een ondernemer met leider-
schapskwaliteiten te zijn. Medewerkers gaan niet meer 
allemaal in één-en-dezelfde mal, maar kunnen zich 

toeleggen op een van die taken: óf alleen bestuur doen 
óf onderwijs, als ze net een heel onderzoeksintensieve 
periode achter de rug hebben.”

Uitstekende docenten moesten vertrekken
Nu had Ad Valvas afgelopen december een artikel over 
topdocent milieu en gezondheid Loek van der Kallen, 
die moest vertrekken omdat hij geen onderzoek deed 
naast zijn onderwijstaken. Dit ondanks het feit dat hij 
gelauwerd is voor zijn onderwijs, en voor zijn uitge-
voerde innovaties daarin. Voor hem komt die nieuwe 
manier van erkennen en waarderen te laat en ook voor 
zijn afdeling is het zuur, want die moet een uitstekende 
docent missen. 
“Er zijn wel meer van dit soort gevallen”, aldus de 
collegevoorzitter. “Ik denk dat de nieuwe aanpak in dit 
instellingsplan wel ruimte blijft bieden voor mensen die 
in iets anders excelleren dan onderzoek. Maar hoe dat 
er precies gaat uitzien, dat is een discussie die we nog 
moeten voeren. Iemand moet wel een bepaalde staat van 
dienst hebben in onderzoek. Iemand die niet is gepro-
moveerd, kan geen hoogleraar worden. Ik weet niet waar 
de grens wel gaat liggen, die moeten we met z’n allen 
nog bepalen.” 
Vlak nadat Van Praag deze nieuwe manier van beoorde-
len bepleitte, kwam ook de universiteitenkoepel VSNU 
met een dergelijk voorstel. Heeft die dat nou van de VU 
afgekeken? “Ik weet wel dat onze hrm-directeur erover 
heeft meegepraat bij de VSNU”, aldus Van Praag. “Maar 
ik ben blij dat onze plannen zo op elkaar leken, dat 

‘we kunnen hier 
geen eiland zijn’

‘Je hoeft niet én een 
goede onderzoeker 
én een ondernemer 
met leiderschaps-
kwaliteiten te zijn’
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Strategie

Ik waan mijzelf een redelijk maatschappelijk 
en politiek geëngageerde jongeman. Ik scheid 
mijn afval, eet veganistisch, gebruik van die 
stoffen herbruikbare zakjes en ik heb zelfs op 
het Malieveld rondgelopen met het spandoek: 
‘Investeringsklimaat ? Investeren in het klimaat!’ 
Kortom, ik probeer zo’n beetje alles te doen wat je 
van een redelijk mens kunt verwachten om moreel 
en ethisch te handelen. En toch voelt het voor 
mezelf niet alsof ik nu zo fantastisch bezig ben. 
Zo kan ik weinig doen om ons slavernijverleden 
ongedaan te maken, sterker nog: ik kan amper 
iets doen om ons neokoloniale slavernijheden 
in derdewereldlanden tegen te gaan. Ik heb, 
samen met leeftijds- en lotgenoten, het constant 
drukkende gevoel dat ik de onverantwoorde 
verantwoordelijkheid draag alle wereldproblemen 
zelf op te lossen en dat ik maar glimlachend moet 
compenseren voor Jan Modaal die het allemaal 
niet bijzonder veel boeit. Ik probeer me aan mijn 
eigen universele morele regels te houden, mijn 
categorische imperatief, voor wie Kant gelezen 
heeft. Maar ik kan niet ontkennen dat ik me 
menigmaal radeloos voel over of alles wel genoeg 
is. 
Mijn – onze - generatie heeft het sowieso zwaar. 
Naast alle klimaatproblematiek vinden we 
moeilijker een vaste baan, staat de huizenmarkt zo 
strak dat een huis kopen verdomd lastig is en we 
zitten straks ook nog eens met gemiddeld 21.000 
euro studieschuld opgezadeld. 
Of ja, ‘we’, ikzelf heb dat laatste dan weer niet. 
Ik behoor nog tot de laatste lichting die van 
ome DUO 10.000 piek heeft meegekregen aan 
studiefinanciering en die daardoor nog niet is 
begonnen om gebruik te maken van ‘de meest 
gunstige lening die je ooit zult krijgen’. Die lening 
die ervoor zorgde dat de groei van studenten en 
doorstromers is gedempt of zelfs gestaakt, die het 
aantal studenten dat op zichzelf is gaan wonen deed 

halveren, die studenten bezwaart met een enorme 
studieschuldenstress, waardoor zij door hun 
opleiding heen sjezen en er amper geïnteresseerde 
kandidaten te vinden zijn voor een bestuursjaar.  
Dat alles is mij bespaard gebleven doordat ik in 
het juiste jaar begon te studeren, doordat ik niet in 
‘mezelf hoefde te investeren’, maar dat de staat in 
mij investeerde, doordat ik van die vrijheid van de 
basisbeurs heb mogen genieten. 
Daarom vind ik het ook zo erg dat het er niet meer 
is. Ik gun jou wat ik ook heb gehad, als je niet de 
pech had te laat geboren te worden, de pech had 
dat een paars kabinet met strakkebroekriembeleid 
jouw stufi afpakte. Dat is niet jouw schuld en het is 
#nietmijnschuld.
Vind jij dit ook oneerlijk? Teken dan de petitie op 
nietmijnschuld.nl.

#Nietmijnschuld

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.
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wat er verder speelt
Een selectie uit de onderwerpen 
waarover de USR nu nadenkt en/
of onderhandelt:

• Nadere regeling medezeggen-
schap. Deze regeling wordt 
binnen de commissie Organisatie 
& Financiën besproken en 
beoordeeld. Ze wordt opnieuw 
bekeken en verbeterd. We willen 
de facultaire studentenraden 
meer rechten geven om zo 
de medezeggenschap te 
optimaliseren.

• Kwaliteitsafspraken. Onze raad 
was betrokken bij de instellings-
toets kwaliteitsafspraken. En 
die hebben we gehaald! De VU 
kan nu geld kan uitgeven aan 
de afgesproken plannen, zowel 
centraal als decentraal. Het 
probleem blijft dat het lastig te 
meten is of de gemaakte plannen 
ook echt de kwaliteit verbeteren.

pieter van rossum
penningmeester
p.van.rossum@studentenraadvu.nl
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E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12

ingezOnden mededeling

maakt het alleen maar makkelijker het te implemen-
teren. Want zoiets werkt natuurlijk alleen maar als je 
het met z’n allen doet, je kunt als VU geen eiland zijn. 
Anders zou je met je hoge VU-waardering niet meer op 
een andere universiteit terechtkunnen.” 

Fundamenteel onderzoek keihard nodig
In het politieke en maatschappelijke debat over weten-
schappelijk onderzoek ligt de nadruk al jaren op het 
maatschappelijke nut daarvan. Wat heeft de belasting-
betaler eraan? Ook in het nieuwe instellingsplan gaat 
het weer over de maatschappelijke relevantie van de 
wetenschap, over valorisatie en ‘de samenleving die de 
resultaten van haar investering in de universiteit terug 
wil zien’. De Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW) trok er onlangs over aan de bel. 
‘We zien dat de afgelopen vijftien jaar steeds meer geld 
gaat naar strategisch onderzoek, en niet naar vrij onder-
zoek’, aldus de voorzitter van de KNAW-commissie die 
er een rapport over schreef. 
“Ik zie dat ook gebeuren”, aldus Van Praag. “We worden 
in een hoek gedreven waar je iedere dag moet laten 
zien wat je waard bent. Maar fundamenteel onderzoek 
is keihard nodig en de plek bij uitstek daarvoor is de 
universiteit.” Het belang dat de VU hecht aan haar 
maatschappelijke rol is echter niet ingegeven door de 
huidige onderwijsminister, benadrukt Van Praag. “Dat is 
iets waar VU-oprichter Abraham Kuyper al op hamerde. 
Wetenschappers willen vaak graag scoren en publiceren, 
maar hun intrinsieke motivatie om de maatschappij te 
verbeteren, is groot. Dat doen ze ook met fundamenteel 
onderzoek en ik ben ervan overtuigd dat wetenschap-
pers die zulk onderzoek doen, ook prima kunnen uitleg-
gen hoe ze daarmee bijdragen aan de samenleving, want 
het is de bron van allerlei toegepast onderzoek en zorgt 
uiteindelijk voor veel bruikbare innovaties.”  

Geld slimmer verdelen
Een andere passage in het instellingsplan valt ook op. 
‘We werken aan een slagvaardige en wendbare organi-
satie door eerst kritisch te kijken naar de huidige inrich-
ting van de organisatie’, is de eerste zin daarvan. Bete-
kent dit dat we weer grootschalige organisaties tegemoet 
kunnen zien? “Nee”, zegt Van Praag. “Het gaat erom dat 
we een lenige, flexibele organisatie nodig hebben om te 
kunnen inspelen op de razendsnel veranderende wereld 
om ons heen. Hoe we dat aanpakken bekijken we de 
komende vijf jaar. Op dit moment is niet iedereen geluk-
kig met de link tussen de diensten en de faculteiten. De 
communicatie van die faculteiten is bijvoorbeeld sinds 
de laatste reorganisatie centraal geregeld en daar wordt 
weleens over gemopperd. Een aantal faculteiten heeft 

inmiddels weer een communicatiemedewerker.”
Ook klagen veel medewerkers over de werkdruk die 
enorm is verhoogd sinds de forse bezuinigingen op 
de ondersteunende diensten, en over de bureaucratie 
op hun universiteit. “De vorige reorganisatie is alweer 
heel wat jaren geleden, toen de VU een groot financieel 
probleem had”, aldus Van Praag. “Het is niet zo dat we, 
nu we er financieel iets beter voorstaan, alles weer gaan 
terugdraaien, maar die klachten zijn iets om serieus te 
nemen.”
Ook bij het vaststellen van het pas vernieuwde Vusam, 
het financieel verdeelmodel voor de faculteiten en 
diensten, is beloofd om de verdeling van derdegeld-
stroominkomsten apart tegen het licht te houden. “Nu is 
het verdeelmodel vooral op de eerste-geldstroomlogica 
gebaseerd, het geld dat we van het ministerie krijgen, 
maar het kan interessant zijn om iets aparts te verzin-
nen voor de derdegeldstroominkomsten, die faculteiten 
verdienen met onder meer onderzoek en onderwijs voor 
organisaties”, legt Van Praag uit. “Als bijvoorbeeld blijkt 
dat de huidige verdeling het niet altijd interessant maakt 
om geld uit de derdegeldstroom aan te trekken, terwijl 
dat wel de moeite waard en winstgevend is, moeten we 
daar nog eens naar kijken.”

Erg geschrokken
Diversiteit is een belangrijk thema voor de VU. In het 
nieuwe instellingsplan komt het woord ‘diversiteit’ 18 
keer voor. Maar 1 op de 10 internationale studenten voelt 
zich niet thuis aan de VU, zo blijkt uit recent onderzoek 
onder leiding van hoogleraar diversiteit en onderwijs 
Maurice Crul. “Ik vind het heel erg dat veel internationa-
le studenten minder gelukkig zijn vanwege de taalbarri-
ère, dus daar moeten we wat aan doen. Maar we hebben 
wel besloten dat we Nederlands als voertaal houden. 
We willen geen Engelstalige universiteit zijn, maar we 
willen wel internationale studenten kunnen verwelko-
men. Daar moeten we creatief en flexibel in zijn.” 
En 14 procent van de VU-studenten met een islamitische 
achtergrond en tien procent van de studenten uit de 
lhbtq+-groep voelt zich gediscrimineerd. 
“Van die cijfers ben ik ook erg geschrokken. Hier moeten 
we aan werken. De mixed-classroom brengt hopelijk 
verbetering”, reageert Van Praag. “Door studenten met 
verschillende achtergronden allemaal tot hun recht te 
laten komen en van elkaar te laten leren. We vinden 
het belangrijk dat studenten hier leren om te gaan met 
diversiteit.”
Ook wil de VU meer medewerkers met een niet-westerse 
achtergrond. “Ik heb het idee dat we vergeleken met 
andere universiteiten ook op dat gebied al aardig divers 
zijn”, aldus Van Praag.

‘We houden 
Nederlands als 
voertaal’

‘We vinden het 
belangrijk dat 
studenten hier 
leren om te gaan 
met diversiteit’
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Green Office/Management caMPus

reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

Een onverwachte tegenslag bij Green Office vorig 
jaar: hun subsidie bleek binnen twee maanden af 
te lopen. ‘Niemand wist van de afspraken.’

De inhuur van externe managers en adviseurs liep de 
spuigaten uit, stelde de medezeggenschap enkele jaren 
geleden. En dus werd de VU managementpool opgericht. 
Momenteel telt die 7 personen, maar er is ruimte voor 
meer, zegt poolmanager Tim Mensink.

stress bij green office 
om budget

‘Je wilt vaak een manager 
die de VU kent’

DOOR FLOOR BAL

H
et bericht kwam vorig 
studiejaar totaal onver-
wacht bij Green Office VU 
binnen. De subsidie die 
zij jaarlijks kregen, bleek 
binnen twee maanden 
stopgezet te worden. 

Niemand bij de organisatie was hiervan 
op de hoogte. 
Green Office werd in 2014 door drie 
studenten opgericht als platform voor 
medewerkers en studenten. Doel was 
om de VU duurzamer te maken. Mana-
ger Rob Hubers: “Toen Green Office VU 
begon, kregen ze een toezegging voor 
vier jaar. Maar niemand hier wist dat de 
aanvraag verlengd moest worden.”
Medewerkers van Green Office zijn deels 
vrijwilliger, de helft van de gewerkte uren 
krijgen ze betaald. Een van de successen 
van Green Office was het aanleggen van 
verschillende watertaps op de campus en 
het oprichten van een eigen wetenschap-
pelijk tijdschrift voor studenten over 
duurzaamheid: VU Journal of Sustain-
ability Studies. 

DOOR MARIEKE KOLKMAN

I
s de managementpool een soort 
intern detacheringsbureau op de 
VU? “Zo zou je het kunnen zien. Het 
zijn programmamanagers, project-
leiders en interim-managers die al 
een aantal jaren bij de VU werken en 
die opdrachten doen binnen de VU. 

Momenteel vooral bij de ondersteunende 
diensten, maar ook wel bij de faculteiten. 
Ik ben nu zelf bijvoorbeeld interim-
manager van de afdeling Documentma-
nagement en Archief tot er een nieuw 
afdelingshoofd gevonden is.”

Waarom heeft de VU zo’n eigen club 
managers nodig? “Het idee van een 
projectenpool is geboren bij de reorga-
nisatie van de bedrijfsvoering. Er waren 
veel projecten en tijdelijke opdrachten. 
Als de VU die niet met eigen mensen kon 
invullen, kwamen er externen. Dat heeft 
een voordeel, want zij hebben een exter-
ne blik of een speciale expertise. Maar je 
wilt ook vaak iemand die weet hoe de VU 
werkt en die snel kan beginnen. En die 
goedkoper is.”

Om meer studenten kans 
op zo’n gunstige bijbaan te 
geven, is de afspraak dat 
werknemers na een jaar 
vertrekken. Hubers: “Dat 
is ook om internationale 
studenten de mogelijkheid 
te geven om dit werk te 
doen. Zij zijn hier meestal 
maar een jaar.”
Een nadeel van deze 
constructie is het gebrek 
aan continuïteit: elk 
bestuur begint elk jaar 
helemaal blanco. Er bleek 
geen overdracht op financieel gebied 
te zijn. Sterker nog: er was bijna niets 
op papier. “Zo is er veel kennis verloren 
gegaan. Alleen de oprichters wisten het 
nog, maar die waren al afgestudeerd.”

Financiën niet bijgehouden
Ook was er eigenlijk niemand die de 
administratie bijhield. Hubers: “Er 
werden wel bonnetjes bewaard, maar dat 
was het ook. Er was niet eens een Excel-
sheet waarin het budget bijgehouden 
werd. Ongemerkt waren onze personeels-
kosten ook gestegen. Zodat we honderd 
procent van ons budget aan salaris uitga-

Hebben jullie de VU al veel geld 
uitgespaard? “Dat is moeilijk vast te 
stellen, want met welk extern uurtarief 
moet je het vergelijken als wij een project 
doen? We meten ons succes af aan of de 
opdrachtgevers tevreden zijn en of we 
quitte draaien, want we hebben geen 
budget. Als we verlies draaien kan dat 
komen doordat er iemand op de bank zit 
of doordat onze tarieven niet kloppen. 
Voor 2019 ziet het ernaar uit dat we een 
bescheiden positief resultaat hebben.”

Zitten er weleens mensen op de bank? 
“Dat hebben we nog geen moment gehad. 
Wel af en toe dat iemand vier van z’n vijf 
dagen gevuld had, maar dat was telkens 
een korte periode. Tegelijk is dat lastig, 
want je wilt ook snel kunnen inspringen 
als een opdrachtgever met een project 
komt. Maar dat gaat tot nu toe elke keer 
heel goed. Als er iets net is afgelopen, 
komt er weer iets nieuws voorbij wat bij 
die persoon past. En af en toe moeten we 
ook nee zeggen.” 

lees het hele interview op advalvas.vu.nl>nieuws> 
30 januari.

ven en geen geld voor 
extra evenementen meer 
hadden.” 
Hubers en zijn team werk-
ten dit jaar heel hard om 
het overzicht op orde te 
krijgen en ervoor te zorgen 
dat Green Office kon blij-
ven bestaan. Voormalig 
bestuurslid Marjolein 
Jansen keurde net voor 
haar vertrek een éénjarige 
verlenging goed.  
Daarna was het zaak 
om de financiering voor 

langere tijd veilig te stellen. “We kregen 
het geld van de Facilitaire Campus Orga-
nisatie. Maar daar vond men dat wij 
meer uit het algemene budget betaald 
moesten worden.” Uiteindelijk is dat 
gelukt. “Er is een toezegging voor vier 
jaar.” 
Daarvoor moest de organisatie wel plan-
nen voor de komende jaren op papier 
zetten. Belangrijk onderdeel is ook dat de 
overdracht beter gaat en de medewerkers 
de komende tijd hun financiën op een 
rijtje zetten. Zodat de toekomstige opvol-
gers niet voor hetzelfde probleem komen 
te staan.

‘Niemand wist 
dat de aanvraag 
verlengd moest 
worden’

vU  
Managementpool
de managerspool is er voor 
projecten, programma’s en interim-
klussen. de pool bestaat, naast tim 
mensink, momenteel uit kirstin de 
Boer (tot 1 maart), eveline de Bruin, 
selene kolman, ralph lasage, 
imke limpens en hans schoorl. 
ze werken onder andere voor het 
onderwijsprogramma a Broader 
mind, de learn academy, het 
programma research support en het 
project digitaal evalueren.
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Zo zet je als PhD’er de volgende 
stap in je carrière 
De training Career Orientation helpt postdocs en PhD-studenten zelfverzekerder  
richting te geven aan hun loopbaan. ‘Een aanrader voor iedereen! Of je nu wel of  
niet weet hoe je als onderzoeker verder moet.’ 

Redactie Personeelspagina > HRMAM   
Tekst en beeld> ANOUK BERCHT   
Vormgeving > HAAGSBLAUW   Reageren > PP@VU.NL

Wie aan de VU promoveert of er als postdoc
onderzoeker werkt kan de training Career 
Orientation volgen. Deelnemers krijgen meer 
inzicht in wat ze kunnen en wie ze zijn, zodat ze 
beter toegerust zijn om de volgende stap in hun 
carrière te nemen. Door middel van individuele 
coachingsgesprekken en workshops helpt loop
baancoach Channah van Dootingh (ProActief) 
de jonge wetenschappers. Hoe profileren zij 
zich bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt? Wat 
is de juiste volgende stap en hoe zet je die? 
Daarnaast bespreken ze onderwerpen over 
onder meer stress, tijdsdruk, perfectionisme en 
onzekerheid. ‘De deelnemers die bij mij komen 
staan op het punt belangrijke keuzes te maken’, 
vertelt Channah. ‘Vaak maken ze zich zorgen 
daarover. Ik zet ze letterlijk in beweging, geef ze 
inzichten in wie ze zijn en wat ze kunnen en zorg 
dat ze over een drempel heen gaan. En dat is 
erg leuk om te doen!’

Jezelf kennen 
De training bestaat uit vier onderdelen. Eerst 
vindt er een individueel coachingsgesprek 
plaats tussen Channah en de deelnemer. 
Daarna volgt de workshop Self analyses waarin 
deelnemers meer inzicht krijgen in wat ze kun
nen en wie ze zijn. Ook leren ze hoe ze meer 
zelfvertrouwen kunnen kweken. Om jezelf beter 
te leren kennen, kun je bijvoorbeeld feedback 
vragen met behulp van het Digitaal Feedback 
Instrument (DiFI). Het koppelt je UFOprofiel 
(een compacte beschrijving van je functie met 
een bijbehorend functie en salarisniveau) aan 

aangeboden krijgen van een baan. We leven in 
een netwerktijdperk, maar toch zijn velen – 
waaronder dertigers – nog gefocust op 
solliciteren en een goed sollicitatiegesprek 
voeren.’

Postdoconderzoeker Jonáh Stunt (faculteit 
der Bètawetenschappen) vond de netwerkses
sies heel inzichtgevend. ‘We kregen veel kleine 
praktische tips om makkelijk van je netwerk 
gebruik te kunnen maken zonder dat je je 
bezwaard hoeft te voelen’, vertelt ze. Schrijf op 
met welk bedrijf (of een specifieke afdeling van 
dat bedrijf) je graag in contact komt, luidt een 
van de opdrachten. Jonáh zou bijvoorbeeld wel 
een (semi)wetenschappelijk artikel voor een 
krant of tijdschrift willen schrijven. Via haar 
medecursisten kreeg ze meteen al een naam 
door. ‘Het doorgeven van een naam kost geen 
moeite en het is juist leuk om iemand zo te hel
pen’, vertelt Jonáh. ‘Een andere belangrijke tip: 
gebruik je netwerk nooit op urgente momenten, 
maar in de eerste plaats om je te oriënteren.’

Verder kijken
De werkdruk op de universiteiten neemt toe, 
ziet Channah. ‘De arbeidsomstandigheden 
verslechteren. Contracten worden soms korter 
en promovendi hebben niet altijd overzicht 
over hun traject. Ze weten niet altijd goed waar 

ning motiveerde mij bovendien om actiever te 
netwerken en nieuwe contacten te leggen.’ Hij 
raadt de training aan alle postdocs en PhD’ers 
aan. ‘De cursus zet je gedachten op een rijtje. ’

Joeke van Santen (Amsterdam UMC, locatie 
VUmc, afdeling Psychiatrie) heeft ook veel aan 
de training gehad. Ze interviewde haar collega’s 
over zichzelf. ‘Zonder opdracht zou dat een 
beetje gek zijn, maar het heeft me wel heel erg 
geholpen,’ vertelt ze. ‘Ik blijk toch vaak onzeker 
te zijn, waardoor ik me minder snel opwerp voor 
ingewikkelde dingen. Waarschijnlijk bluffen de 
meeste mannen zich daar veel sneller door
heen.’ Volgens Joeke stelt Channah bovendien 
goede kritische vragen waardoor, je echt 
reflecteert op al je keuzemogelijkheden. ‘Ik heb 
mezelf beter leren kennen en maak de keuzes 
die ik maak nu met meer zelfvertrouwen.’  
Ook Joeke raadt de training aan. ‘Juist als je 
een duidelijk doel voor ogen hebt, ga je daar nog 
eens goed over denken. Past het wel echt?  
En wat is mijn plan B als het niet lukt?’

Meer weten?
Kijk op VUnet > Serviceplein > Opleiding & 
Ontwikkeling > Onderzoeker > Training career 
orientation for PHD candidates and post-docs  
of neem contact op met Lidy Stassen via  
lidy.stassen@vu.nl

Het Digitaal Feedback Instrument vind je op 
VUnet > Serviceplein > Personeelszaken > 
Arbeidsovereenkomst > Functieprofielen > UFO

je competenties. Zo weet je beter wat er van je 
verwacht wordt. ‘Vraag ook om voorbeelden’, 
zegt Channah. ‘Als iemand je vertelt dat je ver
bindend bent bijvoorbeeld, vraag dan waar hij 
of zij dat aan ziet. Dat is voor veel medewerkers 
eng, maar niemand gaat je kop eraf hakken. 
Daarnaast is het belangrijk om te weten wat je 
kunt op het gebied van persoonlijke vaardighe
den die in vrijwel alle functies handig zijn, ofwel 
transferable skills.’ Channah ziet vaak een 
opluchting bij de deelnemers. ‘Wetenschappers 
vinden zichzelf vaak niet goed genoeg voor de 
wetenschap’, vertelt ze. ‘Postdocs en PhD
studenten horen volgens mij vaker wat er nóg 
beter kan, dan wat er al goed gaat. Dat maakt 

onzeker. Daardoor gaan ze nog harder werken 
maar lopen ze ook meer risico op een burnout. 
Bovendien kost het veel energie om steeds die 
negatieve gedachten te hebben’, aldus Channah.  

Netwerken
De tweede workshop uit de Career Orientation
training gaat over netwerken en als laatste 
volgt een individuele coachingsessie. 
‘Sommigen hebben bij het woord netwerken  
van tevoren een vies smaakje in hun mond. 
Uiteindelijk komen veel deelnemers terug met 
positieve verhalen,’ vertelt Channah. ‘Denk aan 
uitnodigingen voor kennismakingsgesprekken 
of presentaties maar ook daadwerkelijk het 

ze aan beginnen,’ vertelt ze. Channah ziet dat 
de meeste deelnemers onderzoek en onder
wijs leuk vinden, maar het moeilijk vinden om 
aan te geven dat ze ‘buiten’ gaan solliciteren. 
‘Onderzoek buiten een universiteit is toch  
minder diepgravend en misschien wel van 
mindere kwaliteit. Die opvatting krijgen veel 
promovendi mee.’

PhDstudent Mohamed El Alili (Faculteit der 
Bètawetenschappen) stevent af op zijn einde 
als promovendus. Hij volgde de training Career 
Orientation omdat hij niet wist of hij nog in 
de academie wilde blijven na zijn promotie. 
Bovendien vond hij dat lastig om aan zijn col
lega’s voor te leggen. ‘De loyaliteit naar mijn 
collega’s zorgde dat ik niet zomaar vertelde 
dat ik buiten de afdeling op zoek was’, vertelt 
Mohamed. ‘Maar ze begrepen het natuurlijk wel 
en nu helpen ze me ook waar dat kan. De trai

‘Channah stelt 
goede kritische 
vragen, waardoor 
je echt reflecteert 
op al je keuze
mogelijkheden.’

‘We kregen veel 
kleine praktische 
tips om makkelijk 
van je netwerk 
gebruik te kunnen 
maken.’

‘De training 
motiveerde mij 
om actiever te 
netwerken en 
nieuwe contacten 
te leggen.’

Joeke (links) en 
Channah (rechts)

Mohamed (links) en 
Channah (rechts)

Jonáh (links) en 
Channah (rechts)

2053295 HRM PersoneelsPagina feb 2020.indd   Alle pagina's 05-02-20   11:00



30 31nr 11 — 12 februari 2020 nr 11 — 12 februari 2020

Calle ocho

wel of geen Oscar?
Op zondag 9 februari vond de jaarlijkse 

Oscar-uitreiking plaats. Tijdens dit 
schrijven waren de winnaars nog niet 
bekend. Het Filmhuis Griffioen draait 

de komende weken vier films met een of meerdere 
nominaties.
quentin Tarantino’s Hollywood-hommage Once Upon 
a Time… in Hollywood kreeg elf Oscar-nominaties, 
onder andere voor Beste Film, Beste Regisseur, Beste 
Acteur (Leonardo DiCaprio) en Beste Mannelijke 
Bijrol (Brad Pitt). Het #MeToo-drama Bombshell was 
in de race voor Beste Actrice (Charlize Theron) en 
Beste Vrouwelijke Bijrol (Margot Robbie). De Zuid-
Koreaanse Gouden Palm-winnaar Parasite maakte 
zowel kans op een Oscar voor Beste Buitenlandse 
Film als voor Beste Film. Met zijn indrukwekkende 
The Cave, over een ondergronds ziekenhuis in het 
Syrische Ghouta, ging regisseur Feras Fayyad na zijn 
eerdere film Last Men in Aleppo in de herkansing voor 
Beste Documentaire.
En de winnaars? Voor mij een vraag, voor u een weet.

Dick Roodenburg 
publiciteitsmedewerker Griffioen

SFEER Warm en gezellig. Vanuit een verlaten en guur koude Albert 
Cuyp lopen we zo deze Mexicaanse bar binnen. Een pijpenla met een 
kleine open keuken, maar sfeervol. 
ETEN De kaart bestaat uit Latijns-Amerikaanse streetfoodhapjes, 
bedoeld om te delen. We beginnen met nacho’s, die er snel in gaan 
bij het Mexicaanse biertje. Daarna kiezen we dus enkele hapjes. 
We nemen het Taco Trio, de octopus en de Ropa Vieja. De taco’s 
(met varken, kip en een vegetarische met maïs) zijn alle drie erg 
smaakvol. De gemarineerde, koude octopus ligt op een bedje van 
aardappelpuree en ingelegde uien, die laatste en de marinade 
maken het iets te zuur. De Ropa Vieja, gestoofd rundvlees met bonen 
en rijst, is daarentegen goed van smaak. De porties zijn aan de kleine 
kant, dus we zijn niet verzadigd. 
BEDIENING De hippe jongens zijn vriendelijk en attent. 
TIP Vanuit Amerika is het fenomeen Taco Tuesday overgewaaid; op 
dinsdagen kun je tegen een lage prijs taco’s eten. 
AANRADER Ja, vooral om te borrelen met originele hapjes erbij. 
PRIJS Modern Amsterdams. Dat wil zeggen dat de prijzen aan 
de hoge kant zijn, vooral omdat de porties nogal klein zijn. Ook 
drankjes als rum en cocktails zijn prijzig.

Calle Ocho
Albert Cuypstraat 226 
calle-ocho.nl

Jordy Laarman, masterstudent econometrie en 
operationele research

Film Restaurant Uilensteders

Cultuur-
centrum  
Griffioen

Filmhuis  
Griffioen
Do 13 t/m do 
27 februari
Diverse 
aanvangstijden
studenten: € 5,15 
(per film) 
medewerkers vU: 
€ 7, 25

griffioen.vu.nl 

wil je ook Gratis uit eten,  
in ruil voor een restaurantrecensie? 

Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

“Twintig uur per week op het 
ijs, daarnaast ballet en gewone 
trainingen. Ik push mezelf al 
vanaf mijn zesde toen ik met 

kunstschaatsen begon. 
Twee jaar geleden moest ik een zomer 
missen omdat ik met mijn voeten in 
het gips zat. Toch besloot ik om door te 
gaan. Het doel was om het NK junioren 
te halen. 
Nadat ik daar mijn lange kür deed, stond 
ik met mijn puntenaantal bovenaan. 
Na mij moesten nog twee meiden. 
Tot mijn verbazing bleef ik steeds de 
meeste punten houden. En toen was ik 
Nederlands kampioen. Het was mijn 
beloning voor dat hele jaar hard werken. 
Daarna merkte ik dat ik bij mijn 
technische uitvoeringen achter begon 
te lopen. Op trainingskamp in het 
buitenland zag ik veertienjarigen 
sprongen maken die ik niet kon. De 
spanning liep op, ik maakte veel ruzie 
met mijn coach. Na de zomer zou 
ik beginnen met geneeskunde. Op 
mijn dertiende sprak ik al met mijn 
vriendinnen af dat we cardioloog 
zouden gaan worden. Dat valt niet met 
schaatsen te combineren. Zeker niet 
als je je bachelor cum laude wilt halen. 
Dus dat was een mooi moment om te 
stoppen: op mijn hoogtepunt.

ik was 
junior-
kampioen 
kunst-
schaatsen

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx 

Wil je ook in UiLensteDers?  
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

Daisy vreenegoor
22
Derdejaars geneeskunde
Donkerblauwe flat

Parasite
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cOluMn

Thijs Hoekstra 
derdejaars politicologie

IllUStratIE  
Dido Drachman 
masterstudent 
beeldverhaal,  
Sint Lucas, Brussel

Funkrave

j
onathan geeft een 
funkrave op de boerderij 
van zijn ouders in 
Abcoude. We dansen 
in een schuur versierd 
met tweedehands 
kerstverlichting en 

er lopen katjes rond tussen de 
hooibalen. Hij heeft een afspeellijst 
gemaakt met alleen maar obscure 
funkmuziek uit de jaren zestig en 
zeventig.  
“Hoe hebben je ouders het nieuws 
verwerkt?” vraag ik tijdens Get up 
(I Feel Like Being A) Sex Machine. 
Jonathan is een tijdje terug 
opgepakt wegens ‘verstoring van 
de openbare orde’ op Schiphol, bij 
een demonstratie van Extinction 
Rebellion. De groep milieuactivisten 
die vaak in het nieuws komt. Zijn 
ouders daarentegen zijn nogal 
pro-boer en waren de laatste tijd 
vaak op het Malieveld te vinden. “O, 
maar daar hebben we eigenlijk nooit 
ruzie over”, zegt Jonathan. “Alleen 
maar goede gesprekken.”

Hij kan dramatisch vertellen over 
zijn tijd in de cel: “Het is wettelijk 
voorgeschreven dat de gedetineerde 
voedsel krijgt dat aansluit bij zijn 
dieetwensen. Die dag waren er drie 
opties: een broodje met kipfilet, 
kaas of jam. Het probleem was dat 
veel demonstranten natuurlijk 
veganistisch zijn, waardoor er op 
het bureau een heus jamtekort 
ontstond. Een agent riep uiteindelijk 
zelfs in paniek uit: “Godverdomme, 
is de jam nou alweer op!?’’ 

Ik fantaseer tijdens Got To Give It Up 
(Pt. 1) hoe er in de plaatselijke Albert 
Heijn agenten ongeduldig in de rij 
staan te wachten, armen vol potjes 
abrikozenjam.

“En de hele familie staat achter je?” 
vraag ik ongelovig. Jonathan kijkt 
een beetje bedenkelijk en vertelt hoe 
er bij het laatste familieweekend 
een oudoom op hem af kwam lopen. 
De moeder van Jonathan had een 
paar dagen eerder trots op Facebook 
gezet dat het hele gezin was gaan 
protesteren, alleen bij verschillende 
demonstraties.

“Zo, dus jij was bij Schiphol?” 
vroeg de oudoom, tevens boer.
“Ja”, zei Jonathan. De oudoom 
viel bijna flauw.
“Je moest je schamen!”

“Ik snap wel ergens waar hij 
vandaan komt hoor”, vertelt 
Jonathan bij Give Up The Funk 
(Tear The Roof Off The Sucker). 
“Voor hem bestaat XR alleen 
maar uit witte hipsterstudenten 
uit de middenklasse. Bij 
de demonstratie op de 
Stadhouderskade werden er zelfs 
yogacursussen georganiseerd, 
dan ondermijnen we ook niet 
echt het heersende stereotype in 
de media dat we allemaal linkse 
gekkies zijn. Maar het is juist van 
levensbelang dat er wederzijds 
begrip ontstaat, anders komen 
we nergens.”

Op het familieweekend concludeerden 
Jonathan en zijn oudoom, na een 
lang gesprek waar veel cijfers en 
feiten over stikstof- en CO2-uitstoot 
werden rondgestrooid, dat de geplande 
uitbreidingen van Schiphol zowel 
voor de boeren als voor het klimaat 
negatieve gevolgen zou hebben.
 
“Weet je wat ik toen besefte?” zegt hij. 
“Het is een beetje een dooddoener, 
maar we hebben met z’n allen veel 
meer overeenkomsten dan we 
denken.”  
Jonathan loopt weg om een van 
de katjes te redden die op de 
geluidsinstallatie is geklommen en er 
niet meer af durft. Boogie Wonderland 
komt inmiddels uit de speakers. “Ik 
moet bijvoorbeeld de eerste persoon 
nog tegenkomen die een hekel heeft 
aan Earth, Wind & Fire!” roept hij over 
zijn schouder.


