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W
aar zijn jullie als 
facultaire studen-
tenraad in de 
eerste helft van 
het collegejaar 
mee bezig gewe-
est? “Vooral met 

hoe we het budget gaan besteden. Dat 
bepaalt onze raad samen met het facul-
teitsbestuur en de ondernemingsraad. 
Tijdens de eerste vergadering merkten 
we dat die bespreking veel te snel ging. 
De andere deelnemers doen dit al jaren 
en gingen ervan uit dat wij ook alles al 
wisten, maar voor ons was het natuur-
lijk nieuw. Toen hebben we aan de rem 
getrokken: als ze het niet goed uitleg-
gen, kunnen we niet meebeslissen. Nu 
hebben we telkens eerst een meeting 
waarin we uitleg krijgen over de te 
bespreken begroting en daarna een 
tweede meeting om erover te discussi-
eren.”

Hebben jullie je stem inmiddels 
kunnen laten gelden in die bespre-
kingen?

“De budgetten staan al vast, de exacte 
invulling nog niet. Zo is er dit jaar 
bijvoorbeeld geld voor het aannemen 
van juniordocenten, voor projecten 
rondom het welzijn van studenten 
en docenten en voor de vergroening 
van universiteitsgebouwen. Nu is het 
aan ons om te beslissen hoe we die 
budgetten gaan inzetten. We zijn op dit 
moment druk met het opzetten van een 
universiteitswijd studentenpanel over 
welzijn. Als we de data van alle facul-
teiten generaliseerbaar maken, kunnen 
we zien waar de problemen liggen.”

Is de facultaire studentenraad wat 
je ervan had verwacht? “Ik heb het 
gevoel dat de raad veel meer is dan ons 
van tevoren duidelijk was. Het leek 
vooral een statusding, iets voor op je 
cv. Gaandeweg kwam ik erachter wat 
voor een belangrijk orgaan het is. We 
zijn de stem van de student naar de 
faculteit en hebben net zoveel zeggen-
schap als het faculteitsbestuur en de 
ondernemingsraad. Maar hoeveel 
studenten weten dat? We merkten dat 
de bekendheid en zichtbaarheid van de 

raad slecht waren, dus dat hebben we 
meteen hoog op de agenda gezet.”

Hoe willen jullie die bekendheid 
en zichtbaarheid vergroten? “Op 
allerlei manieren: aanwezig zijn op 
informatiemarkten, closer worden met 
studentenverenigingen, toegankelijker 
zijn. Covid heeft voor een grote achter-
stand gezorgd. We ontdekten ook dat 
het overzicht op veel plekken verloren 
is gegaan. Neem de VU-website: onze 
raad blijkt op drie verschillende pagi-
na’s te vinden te zijn, wij wisten maar 
van één. Veel van wat we doen is voor 
de lange termijn, maar we werken 
ook aan projecten die direct resultaat 
opleveren. Zo vormen we nu studen-
tengroepen die docenten al tijdens de 
collegeperiode feedback geven, niet 
pas achteraf.”

Jullie zijn een halfjaar in functie. 
Ben je tevreden over wat jullie 
hebben bereikt? “Ik wil niet te veel 
mijn eigen trompet blazen, maar we 
zijn een van de actiefste raden. Ik 
vind het zonde dat niet alle facultaire 
studentenraden zo zijn; op bepaalde 
faculteiten heerst een systematisch 
gebrek aan motivatie. Er wordt naar 
je geluisterd, maar dan moet je wel 
iets zeggen. Ik wil de raad op een bete-
re manier achterlaten dan we hem 
hebben gevonden. Dat is nu al het 
geval. Als het over een week klaar zou 
zijn, kan de volgende raad beter starten 
dan wij.”

Zou je medestudenten aanraden 
ook een jaar in een facultaire 
studentenraad plaats te nemen? “Als 
je bestuurservaring wilt opdoen: abso-
luut. Het is uniek dat je in een positie 
met zoveel macht komt zonder training 
of anciënniteit. In het bedrijfsleven 
krijg je dit soort kansen pas na drie of 
vier jaar. Die verantwoordelijkheid was 
in het begin even wennen, maar je kunt 
hier zoveel uithalen. De compensatie 
is ook goed geregeld: je krijgt in elk 
geval je collegejaar vergoed. Het aantal 
aanmeldingen voor de raad was de 
afgelopen jaren niet hoog, dus wij gaan 
zeker promotie maken.”

‘Raads-
werk is 
veel meer 
dan een 
status-
ding’

Doodzonde dat 
veel studenten een 
bestuursfunctie 
vooral zien als ‘leuk 
voor op je cv’, vindt 
Tijn van Brakel. 
Hij begon na de 
zomer als voorzitter 
van de facultaire 
studentenraad 
Sociale 
Wetenschappen.

DOOR DAPHNE DAMIAANS 
FOTO PETER VALCKX

‘Het is uniek 
dat je in een 

positie met 
zoveel macht 
komt zonder 

training of 
anciënniteit’

SLEUTELFIGUUR

Facultaire 
studentenraad 
(fsr)
De fsr is het hoogste 
medezeggenschaps-
orgaan voor studenten 
binnen hun faculteit. 
Via deze raad hebben 
studenten inspraak in de 
beslissingen die op en 
over de faculteit geno-
men worden. Daarom is 
het belangrijk dat de fsr 
weet wat er speelt onder 
studenten en dat studen-
ten de raad weten te 
vinden – maar dat blijkt 
vaak een uitdaging. Jouw 
fsr vind je op tinyurl.com/
VU-FSR. 

Insta:  
@socialstudentcouncil

Tijn van Brakel
23

Masterstudent Political 
Science

2022 – nu  
Voorzitter facultaire 
studentenraad Sociale 
Wetenschappen

2022 – nu  
Student-assistent

2022 – nu 
Medewerker chatservice 
uButler, Amsterdam

2022 – nu  
Bestuurslid D66,  
Amstelveen

2021 
Kandidaat-gemeente-
raadslid D66, Amstelveen

2019 – nu 
Bachelor Global Politics & 
master Political Science

2018 – 2019 
Bachelor psychologie

https://vu.nl/nl/student/medezeggenschap/universitaire-studentenraad-facultaire-studentenraad
https://vu.nl/nl/student/medezeggenschap/universitaire-studentenraad-facultaire-studentenraad
https://www.instagram.com/socialstudentcouncil/
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Studenten haken af als hun studie 
opleidt voor ‘de markt’

P
remier Rutte heeft namens 
de regering excuses 
gemaakt voor de rol van de 
Nederlandse regering in 
het onmenselijke systeem 
van de slavernij. De premier 
noemde het een misdaad 

tegen de mensheid. Opvallend afwezig 
in zijn speech was het financieel belang 
dat slavernij vertegenwoordigde. Het 
systeem functioneerde niet uit wreed-
heid alleen, maar was opgezet voor 
bedrijven die van de slavernij profi-
teerden. Het woord geprofiteerd komt 
slechts één keer voor in de speech van 
de premier. Het woord geschiedenis 
tel ik acht keer, waarmee Rutte vooral 
aangeeft dat waar we over praten in het 
verleden ligt. De pijn en het leed van 
de tot slaaf gemaakten werken door in 
het heden. En ook de profiteurs van 
dat leed zijn vertegenwoordigd in het 
heden. 
De ‘grote’ Nederlandse bedrijven die 
met hun merken in de schappen van 
de supermarkt liggen, zoals Douwe 
Egberts of Van Nelle, en de ABN Amro-
bank zijn de nazaten van het Neder-
landse koloniale systeem. Familieleden 
van Douwe Egberts vochten nog vrij 

recent om de miljoenen uit de erfenis 
van de koffie- en theefamilie in ‘kolo-
niale waar’, zoals zij zichzelf noemden. 
Koffie was een van de belangrijkste 
laatste koloniale producten van de 
plantages in Suriname waar tot slaaf 
gemaakten werkten. Rietsuiker was 
het andere belangrijke product dat op 
de plantages werd verbouwd. De riet-
suikerplantages in Suriname waren in 
handen van de West Indische Compag-
nie (WIC) en de stad Amsterdam. Bijna 
alle rietsuiker werd naar Amsterdam 
verscheept en daar verhandeld. De 
WIC en de Vereenigde Oostindische 
Compagnie (VOC) verscheepten de 
koloniale handelswaar. De particuliere 
Nederlandsche Handels-Maatschappij 
werd onder aanvoering van koning 
Willem I in de 19de eeuw opgericht 
als de opvolger van deze koloniale 
handelsmaatschappijen. Hieruit 
ontstond later de ABN Amro-bank.
Volgens Rutte zijn de kernwoorden: 
erkenning, excuses en herstel. Ik zie 
wel een aantal geschikte eerste kandi-
daten om het herstel te financieren.

Dat dat carrièreperspectief op de schop 
moest, want een loopbaan zonder 
woning lukt natuurlijk niet, zeiden we 
er niet bij. We vertelden studenten ook 
niet dat de arbeidsmarkt op de schop 
moet, want we hebben veel krijtstreep-

Door de mist zagen we niet dat we 
dokters aan het opleiden waren ten 
behoeve van het verdienmodel van de 
tabaks- en industriële voedselindustrie, 
techneuten voor Big Tech, geologen 
voor de fossiele industrie, economen 
en financiële mensen voor het zo belas-
tingvrij mogelijk financieren daarvan, 
advocaten om grote belangen en een 
hoog inkomen te kunnen verdedigen, 
en ethici om te vertellen dat we onze 
Conflicts of Interests netjes rapporteren 
op slide 1, de h-indexen en ‘verdien- 
capaciteit’ ondertussen dik in orde.
Gevolg is dat studenten én docen-
ten amateurs zijn als het gaat om de 
klimaat- en ecologische crisis, inclusief 
ikzelf. Hoewel we studenten moeten 
scholen over de ‘allergrootste gezond-
heidscrisis ooit’, aldus meer dan twee-
honderd medische vaktijdschriften 
vorig jaar, staan we met lege handen 
en te weinig tijd. Dit kan zo niet langer. 
We kunnen geen jonge mensen oplei-
den voor een toekomst die gelijktijdig 
wordt vernietigd. Wachten we op nog 
een onderzoek, nog een dialoog en nog 
een beleidsplan dat geen impact gaat 
hebben?
Studenten die zich uitspreken en actie 
ondernemen verdienen onze ruim-
hartige steun, in plaats van de politie. 
Willen we echt dat studenten de vernie-
tiging van hun eigen toekomst bestu-
deren en vervolgens risico lopen op 
arrestatie als ze daartegen protesteren? 
Bedrijven die de systemen vernietigen 
waar het leven op aarde van afhanke-
lijk is moeten worden verwijderd: stop 
met het geven van een social license to 
operate. Toon moed. Alles staat toch al 
op het spel, dus wat is er nog te verlie-
zen?

Petra Verdonk is hoofddocent ethiek, recht, 
humaniora, Amsterdam UMC-VU.

P
rotesten tegen universitai-
re samenwerking met de 
fossiele industrie, in ieder 
geval het gebrek aan trans-
parantie daarover, zwellen 
aan. Vorig jaar protesteer-
den studenten van de TU 

Eindhoven en de UvA tegen de betrok-
kenheid van Shell bij hun carrière- 
dagen en voor meer transparantie over 
samenwerking met de fossiele indus-
trie. Ook blokkeerden studenten van de 
TU Twente een door een studievereni-
ging georganiseerd schoolreisje naar 
Shell in Pernis, nota bene tijdens de 
Sustainability Week.
VU-docenten hebben universiteiten 
opgeroepen om Shell van de campus te 
weren, totdat het bedrijf doet wat nodig 
is: zich houden aan het Akkoord van 
Parijs, de Nederlandse wet, bijdragen 
aan de energietransitie. 
Ik spreek dagelijks studenten, niet 
alleen binnen mijn werk. Steeds vaker 
lijken zij hevig teleurgesteld in hun 
opleiding, overwegen ze te stoppen, 
of doen ze dat al. Als docent en weten-
schapper met grote liefde voor onder-
zoek en onderwijs breekt dat mijn 
hart. Het onderzoek en het onderwijs 
lieten in de afgelopen decennia de 
oren hangen naar ‘de markt’ – er moest 
‘carrièreperspectief’ zijn, opleidingen 
moesten aansluiten bij ‘de arbeids-
markt’, en kritische geluiden waren 
‘politiek’ en ‘dus niet wetenschappe-
lijk’.

DOOR PETRA VERDONK 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

Universiteiten zijn 
niet voorbereid op 
de klimaatramp 
die ons wacht. 
Dat demotiveert 
studenten.

pakken, maar weinig zonnepanelenleg-
gers en zorgmedewerkers.
We vertelden niet dat we in ongeëven-
aarde tijden zouden belanden waarin 
álles fluïde werd. We waren druk met 
het opstellen van leerdoelen en het 
invullen van toetsmatrijzen, want dat is 
belangrijk voor de onderwijskwaliteit. 
Ondertussen werden studentenaan-
tallen opgeschroefd en ondersteuners 
wegbezuinigd. Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

Maurice Crul hoogleraar onderwijs en diversiteit

Wie betaalt het herstel 
voor slavernij?

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.Co
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Opvallend 
afwezig 

in Ruttes 
speech 

was het 
financieel 

belang dat 
slavernij 

vertegen-
woordigde

WISSELCOLUMNOPINIE
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‘De werkelijk-
heid mooier 

maken komt 
vaker voor 

dan iemand 
met leugens 

zwartmaken’
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O
p de werkvloer, binnen families, tussen vrienden, 
met buren, overal doen we het: informatie geven 
over iemand die niet bij het gesprek aanwezig 
is. Dat is de definitie van roddelen die hoogle-
raar instituties en identiteit Bianca Beersma 
aanhoudt; een brede definitie die best onschul-

dig klinkt. Daar is volgens Beersma voor gekozen omdat 
het lastig is om “van buitenaf” te bepalen hoe je informatie 
opvat, daar is ook context voor nodig: “Zeggen dat iemand 
op vakantie is kun je zien als neutrale informatie, maar als ik 
daar met mijn ogen bij rol kun je denken: die is al tien keer 
op vakantie geweest, en dan is het wel degelijk negatieve 
informatie voor de ontvanger.”

Waarheidsgetrouw of niet
Dat iedereen roddelt, wil Beersma niet gezegd hebben. 
Zover wil ze niet gaan: “Maar het gebeurt wel heel veel en is 
haast niet te vermijden. Het is zelfs nodig om in een groep 
te kunnen functioneren. Veel informatie bereikt ons nou 
eenmaal op een indirecte manier.” Je kunt immers niet 
iedereen tegelijk in de gaten houden. “Als je moet kiezen met 
wie je wilt samenwerken is het handig om te weten wie te 
vertrouwen is. Die informatie is niet altijd te verkrijgen door 
het rechtstreeks observeren van iedereen in je groep, maar je 
kunt deze wel van anderen krijgen.” 
Vanuit dat beginsel kun je een roddel verder ontleden en 
onderscheid maken tussen positieve en negatieve én juiste 
en onjuiste roddels.

Minder kwaadaardig
Terence Dores Cruz, promovendus roddelen, reputatie en 
samenwerking, signaleert twee hoofdmotieven: prosociaal 
en competitief. Het is vooral dat competitieve motief dat je 

Afgunstig gefluister 
achter gesloten deuren: 
roddelen is meer dan alleen 
kwaadsprekerij. Het is zelfs 
nodig om in een groep te 
kunnen functioneren.

DOOR EMMA SPRANGERS 
ILLUSTRATIES MERLIJN DRAISMA

Waarom wij 
heel veel 
roddelen

met roddelen kunt associëren. “Negatieve dingen blijven 
nou eenmaal beter en langer hangen.”
In de praktijk doen we dat ook vaak met een zogeheten 
prosociaal motief om anderen te helpen, en daarbij schro-
men we niet om te overdrijven. Voorlopige resultaten uit 
een onderzoek van Beersma en Dores Cruz laten zien dat 
wanneer we praten over mensen met wie we een positieve 
afhankelijkheidsrelatie hebben, dat relatief vaak positie-
ve roddels zijn die niet stroken met de waarheid. Zo zijn 
mensen bijvoorbeeld geneigd andermans kwaliteiten aan te 
dikken wanneer hen wordt gevraagd naar diens functione-
ren. Bij het delen van negatieve praatjes liegt men minder 
vaak. Beersma: “De drempel lijkt lager om de werkelijkheid 
mooier te maken dan om iemand met leugens zwart te 
maken.”
Overigens blijkt het stereotype dat vrouwen meer roddelen 
dan mannen niet per se te kloppen. Uit recent onderzoek 
blijkt wel dat ze het over andere onderwerpen hebben: 
mannen over prestaties en vrouwen over sociale relaties en 
uiterlijk. 
 
Grensoverschrijdend gedrag
Mensen roddelen ook om emoties te ventileren en informa-
tie te valideren door bijvoorbeeld na te gaan of een collega 
door anderen ook als vervelend wordt ervaren. Vooral onder 
mensen in “laagmachtige posities” kun je roddelen inzet-
ten om een coalitie te vormen, zegt Beersma. “Bij zoiets als 
MeToo is het spannend om in je eentje naar voren te stappen. 
Het helpt om het er eerst met anderen over te hebben en het 
dan samen te doen.” En het kan ook draagvlak creëren, zoals 
voor ontslag, of het aanpassen van beleid, zoals de overheid 
deed met het consequent lekken van nieuwe coronamaatre-
gelen.  
Maar ook roddelen over mensen die je niet kent, zoals bij 
celebrity gossip, kan meer zijn dan moddergooien voor 
vermaak. De afgelopen tijd kwamen meerdere voorbeel-
den van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer naar 
buiten, denk aan de tv-programma’s The Voice en De Wereld 
Draait Door. Dores Cruz: “Mensen die hetzelfde soort gedrag 
vertonen, kunnen dan denken: oké, ik moet me anders gaan 
gedragen.”  

Underground activiteit 
Binnen een groep kan roddelen haar normen duidelijk 
maken en de samenwerking verbeteren. Beersma: “Mensen 
willen voorkomen dat ze onderwerp worden van een roddel, 
dus passen ze zich aan die normen aan.” Hier dreigt wel het 
risico van uitsluiting: als iemand ontdekt dat er over hem 
wordt geroddeld, kan dat er ook voor zorgen dat hij zich 
minder onderdeel voelt van een groep, en dat kan de samen-
werking weer verslechteren. “Roddelen is een underground 
activiteit”, stelt Beersma.  
Het is iets wat in alle onderzoeken terugkomt: het overwe-
gend negatieve effect op het onderwerp van de roddel (dat 
Beersma het slachtoffer noemt) wanneer die erachter komt 
dat er over haar/hem/hen is geroddeld. In het ergste geval 
kan het voelen als pesten, zegt Elena Martinescu, postdoc 
informele communicatie in organisaties. 

Roddelen WETENSCHAP



‘Vertel de 
waarheid en 

roddel alleen 
als je daar 

iemand mee 
kunt helpen’

‘Je zou dieper 
moeten 

nadenken 
wat iemands 

beweeg- 
redenen zijn 
om je iets te 

vertellen’
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uaf.nl

Kom in actie voor 
gevluchte studenten!
Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun 
integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat doen we al sinds 1948. We behartigen hun 
belangen, geven advies en bieden begeleiding en fi nanciële steun. Onze kennis en ervaring 
delen we met onderwijs instellingen, werkgevers en gemeenten. 

Het UAF helpen kan op veel manieren. Organiseer bijvoorbeeld een sponsorloop met 
medestudenten of doneer samen met collega’s vakantiedagen. Met de opbrengst draag 
je bij aan kansen voor gevluchte studenten en professionals.

Kom ook in actie. Ga naar uaf.nl/actie

Shakiba
Iran
Assistent interne geneeskunde

‘ Via een voorbereidend jaar 
aan de VU ben ik ingestroomd 
in de studie geneeskunde. 
Zonder de hulp van het UAF 
was dat nooit zo snel gelukt.’

Verbinding missen
Roddelen vindt veelal plaats tijdens informele momenten. 
Met het thuiswerken vielen die momenten bij de koffie-
automaat weg. Uit Martinescu’s onderzoek blijkt dat het 
uitblijven van positief roddelen een negatief effect op teams 
had omdat ze het gevoel van verbinding misten. Wel leidde 
de afname van negatieve roddels tot betere psychologische 
veiligheid en een betere werksfeer.
Martinescu denkt dat de middelen van leidinggevenden 
beperkt zijn voor het aan banden leggen van de mate waarin 
wordt geroddeld. “Maar ze kunnen wel open communicatie 
aansporen en minder competitieve prikkels geven, zodat 
mensen minder snel geneigd zijn negatief te roddelen.”  

Gevoelige informatie delen
Roddelen biedt sociale controle en een nuttige uitwisseling 
van informatie - mits die informatie klopt. In het achterha-
len of een roddel juist of onjuist is blijken mensen niet zo 
goed, laten voorzichtige eerste onderzoeksresultaten zien. 
Ook lijken mensen over het algemeen geneigd te zijn die 
roddels voor waarheid aan te nemen en vermoeden ze niet 
snel dat ze misleid worden. Beersma raadt af je intuïtie te 
volgen bij het ontmaskeren van een roddel. “Je kunt beter 
wat dieper nadenken over wat iemands beweegredenen zijn 
om je iets te vertellen.”  
Mensen kunnen ook roddelen voor hun eigen gewin door 
iets negatiefs te delen over iemand met wie ze bijvoorbeeld 
concurreren. Maar ook zo’n negatief praatje kan de luisteraar 
positief opvatten. Die kan denken: deze persoon behoedt mij 
voor een erge situatie. “Het delen van een negatieve roddel 
vereist meer vertrouwen tussen de deler en de ontvanger”, 
aldus Dores Cruz. Je beseft namelijk dat iemand gevoelige 
informatie met je deelt.  
Datzelfde gebeurt bij het delen van een geheim. “Maar 
dat doet ook iets met de reputatie van degene die roddelt”, 
zegt Beersma. Zeker als die roddel onwaar bleek. “Leugens 
worden gewoon niet gewaardeerd”, zegt Dores Cruz. 

Simpel vermaak
Het spel van roddelen klinkt langzaamaan als een mijnen-
veld. Valt wel mee, vindt Dores Cruz. “Zolang je je aan twee 
regels houdt: vertel de waarheid en roddel alleen als je daar 
iemand mee kunt helpen.”  
En of we het nou doen om iemand anders of onszelf vooruit 
te helpen, verbinding te zoeken of iemand af te stoten, soms 
is de reden ervoor ook gewoon simpel vermaak. “En daar is 
niks mis mee”, aldus Dores Cruz. Sinds zijn onderzoek is hij 
zich “enorm bewust” geworden van zijn eigen roddelgedrag. 

“Vooral als ik zelf roddel, dan ga ik in mijn hoofd allemaal 
vragen beantwoorden: is dit een positieve of negatieve?” 
In vervolgonderzoek wil Dores Cruz uitzoeken of mensen 
hun besef van de vormen en functies van roddelen kunnen 
inzetten voor hun eigen doelen. “Uit onderzoek blijkt 
bijvoorbeeld dat je het eerder accepteert wanneer je het 
ziet als het ventileren van emoties; dat zou iemand kunnen 
gebruiken.” Hij is niet bang dat meer bewustzijn van de func-
ties van roddelen de lol eraf haalt. “Het maakt het eigenlijk 
alleen maar leuker.”  

Roddelen
ADVERTENTIE

https://www.uaf.nl/actie
https://www.uaf.nl/
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Dat je fiets er aan het eind 
van de dag nog staat (al 
moet je soms even zoeken), 
het broodje kaas met verse 
koffie, het tentamen dat op 
tijd voor je klaarligt. Het is 
allemaal het werk van ons 
ondersteunend personeel. 
Drie portretten als aftrap van 
een nieuwe serie op de site 
van Ad Valvas. 

TEKST EN BEELD BRYCE BENDA

Zij maken 
jouw dag 
compleet

Frank Sax
‘Te laat of haast? Ik 
denk dan: moet je 
maar eerder je nest 
uitkomen’

Perry Overvliet 
‘Wij staan klaar om 

het à la minute te 
produceren,  

we zeggen vrijwel 
nooit nee’

Joanna
‘De feedback vanuit 
de VU is negen van 
de tien keer goed’

O
ok al werkt fietscoach Frank Sax pas een jaar bij 
de VU, hij kent de buurt door en door. “Ik woon bij 
het Gelderlandplein en ben op de Zuidas geboren. 
Al bestond die toen nog niet, het waren hier vooral 
voetbal- en tennisvelden.” Voordat hij naar de VU 

kwam, was Sax twee jaar fietscoach aan de UvA. “Het is leuk 
werk, vooral het sociale deel vind ik belangrijk. En werken 
met studenten houdt je jong. Wel jammer dat ze soms 
meneer tegen me zeggen in plaats van jij, maar goed, het is 
wel netjes natuurlijk.”

Volgens Sax zijn de fietscoaches hard nodig, “want studen-
ten kwakken hun fiets overal neer.” Gelukkig luisteren de 
meesten, al zitten er ook studenten bij die “lopen te zuigen” 
of uit de hoogte doen. Maar daar weet Sax wel raad mee. “We 
mogen natuurlijk niet een te grote bek hebben, dus wat dat 
betreft houd ik me in. Maar als ze moeilijk doen of hun fiets 
staat niet goed, dan verplaats ik die gewoon. Dan lopen ze 
zich daarna wezenloos te zoeken.” 

Ook docenten maken zich weleens schuldig aan het verkeerd 
plaatsen van hun fiets. “Dan zeggen ze vaak dat ze haast 
hebben of te laat zijn. Ik denk dan bij mezelf: dan moet je 
eerder uit je nest uit komen”, lacht hij. “Maar soms krijgen 
we ook complimenten van professors: dat alles netjes staat. 
En studenten komen weleens naar me toe en zeggen dan: 
Sorry van daarnet meneer.”

“Ik zeg vaak tegen studenten: het is de mooiste tijd van je 
leven! Beetje zuipen, af en toe naar school toe. Soms plaag 
ik ze dat ik nog maar 15 jaar hoef te werken en zij nog 50 jaar. 
Dat vinden ze niet leuk, haha. 

“Hopelijk krijg ik een vaste aanstelling. Hier tot mijn pensi-
oen werken, dat lijkt me wel wat!”

D
e koffiedames aansturen, broodjes en koffie maken, 
administratie bijhouden en schoonmaken: koffie-
corner LOKL in het NU-gebouw is hét domein van 
manager Joanna. Eerder werkte ze drie jaar bij 
de medische faculteit, en na een uitstapje bij ING 

is ze weer terug bij de VU. Wat maakt haar werk zo leuk? 
“Mijn team, daar ben ik heel enthousiast over. Ik heb een 
jong team van zes dames. Ze kunnen superleuk met elkaar 
overweg, ze zijn collegiaal – als de een het niet snapt, legt de 
ander het uit – en ze reageren goed op feedback. We zijn heel 
relaxed. Dat vind ik belangrijk, want je staat wel acht uur per 
dag met elkaar.”

Ook het contact met studenten maakt haar werk “geweldig”, 
aldus Joanna. “Ik heb hier nog nooit een vervelende student 
gehad. Ze zijn altijd vrolijk, fris en fruitig. En ze zijn niet te 
beroerd om iets langer te wachten als we een nieuwe koffie-
dame hebben die nog aan het leren is.” Volgens Joanna zijn 
de studenten te spreken over de producten, die lokaal en 
veelal biologisch zijn. Maar tips zijn altijd welkom. “Normaal 
gebruiken wij honing-mosterdsaus bij ons broodje oude kaas. 
Toen een mevrouw vroeg of we er een keer wat anders op 
konden doen, bedachten we dat muhammara onder oude 
kaas ook lekker is, het heeft een beetje een fruitige smaak. 
Die dame was vervolgens helemaal happy.”

Joanna voelt zich gewaardeerd op de VU. “De feedback 
vanuit de VU is negen van de tien keer goed. En ook vanuit 
onze Eurest-managers krijgen we veel waardering. Ik vind 
het belangrijk dat er goed met ons meegedacht wordt. Als 
ik met vragen zit, ben ik niet bang om te bellen. Dan wordt 
het meteen geregeld, we staan er niet alleen voor. Ja, onze 
managers zijn echt toppers.”

Om privacyredenen wil Joanna geen vermelding van haar achternaam.

P
erry Overvliet begon tien jaar geleden op de produc-
tieafdeling van de Repro, maar is er sinds acht jaar 
orderbegeleider. “Wij nemen de opdrachten aan 
en maken orderbonnen voor onze productiecollega’s, 
zodat zij precies weten wat ze moeten doen.” Op de 

afdeling is het altijd gezellig, met genoeg collega’s die wel 
van een geintje houden. Maar het werk wordt uiterst seri-
eus opgepakt, vertelt Overvliet. “Wij komen allemaal uit de 
drukkerswereld. Dat heeft als voordeel dat wij niet 100 maar 
200 procent willen. Als mensen bij ons iets laten drukken, 
moeten ze denken: jeetje, dat is mooi.  Ze moeten ervoor 
terug willen komen.”

Toen Overvliet voor de VU kwam werken, trok vooral de 
diversiteit hem aan. “Het leuke aan dit werk is dat je met 
zoveel nationaliteiten te maken hebt. De voertaal bij ons aan 
de balie is 70 procent van de tijd Engels. Het zijn allemaal 
verschillende mensen, dat maakt het werk ook leuk. Ik doe 
iedere dag ongeveer dezelfde taken, maar de mensen erom-
heen zijn heel afwisselend. Ik heb het ontzettend naar mijn 
zin hier, ik zou niet weg willen.”

Voelt hij waardering vanuit de VU? “Ja, absoluut. We zijn 
tijdens de VU Servicescan onder medewerkers en studen-
ten drie keer als beste uit de bus gekomen. En met de kerst 
worden we overladen met chocolaatjes, dropjes, cakejes en 
meer. Dat hoeven mensen niet te doen, maar het is toch wel 
leuk als iemand een pak koekjes komt brengen als bedankje. 
Dat wordt gewaardeerd.” Overvliet merkt dat hun dienst 
hard nodig is op de VU. “Wij drukken bijvoorbeeld alle 
tentamens binnen de VU. Het gebeurt weleens dat iemand 
iets daarbij vergeet. Wij staan dan klaar om het à la minute 
te produceren, we zeggen vrijwel nooit nee. Je merkt dat 
mensen het enorm waarderen dat wij het zo snel kunnen 
regelen.”

‘Hier werken tot mijn 
pensioen, dat lijkt me 
wel wat!’

‘Studenten zijn hier 
altijd vrolijk, fris en 
fruitig’

‘Met kerst worden 
we overladen met 
chocola, drop en cake’

CAMPUSDe ondersteuners



Aan de VU studeren 31.700 studenten en werken
4.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-
campus ligt in het hart van de Amsterdamse Zuidas.

Ben jij geïnteresseerd in werken bij de VU?
Kijk dan op: werkenbij.vu.nl

Werk jij al bij de VU? Hou dan de interne vacatures
in de gaten op: 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.
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‘Je mag jezelf 
de tijd geven 
om hier te 
wennen’

Houd je van schrijven, 
fotograferen of filmen?

Word student-reporter!

en krijg journalistieke bijscholing 
in ruil voor een prachtig podium 
om op te publiceren.

Mail de redactie: redactie.advalvas@vu.nl, 
of loop binnen in de redactiekamer 1H43 
(gebouw Bellevue), dan bespreken we 
samen de mogelijkheden.

Ad Valvas, journalistiek platform van de Vrije Universiteit

Studentenbegeleiders bloggen elke maand over 
hun werk op advalvas.vu.nl/blogs-columns

E
en tijd geleden kreeg ik een e-mail van een 
student met de volgende tekst:
Beste studieadviseur, ik snap helemaal niet welke 
nieuwe vakken ik nu moet volgen en waar ik mijn 
studieprogramma kan vinden. Kunt u me aub snel 
helpen, want ik ben gestrest. U kunt me bellen dag 
en nacht.

Om dat laatste moest ik grinniken. Maar in mijn gesprekken 
als studieadviseur is stress een veelvoorkomend onderwerp. 
In bijna elk gesprek passeert het de revue.
Zo sprak ik onlangs een eerstejaarsstudente. Ze voelde zich 
gestrest omdat ze moeite had met studievaardigheden en 
het tempo. Ze vergeleek zich met anderen die het allemaal 
veel beter en sneller leken te doen. Ben ik wel goed genoeg, 
vroeg ze zich af; de tranen stonden in haar ogen. Ze kwam 
uit Zeeland en was net op kamers gaan wonen in Amster-
dam. Ze had de eerste vakken behaald en had het gevoel dat 
ze keihard werkte, maar niet op de juiste manier studeerde 
en vast en zeker het eerste jaar niet zou halen. We bespraken 
haar manier van studeren, ik gaf haar tips en wees op cursus-
sen studievaardigheden die te volgen zijn aan de VU.  
Vervolgens spraken we over haar studentenleven. Het was 
wennen, want ze was in een totaal andere omgeving opge-
groeid en het studeren en haar leven in Amsterdam voelde 
best eenzaam. Ze had wat contacten opgedaan met studiege-
noten, maar ja, die gingen meteen na de colleges vaak naar 
huis - buiten Amsterdam - en zij ging naar haar kamer in 
Uilenstede. Haar studie vond ze interessant en leerzaam, ze 
had het gevoel dat ze goed gekozen had. Ik vertelde haar dat 
ze zichzelf de tijd mag geven om te wennen en als dat bete-
kent dat ze af en toe een vak niet behaalt, is dat niet erg.  

“Volgend jaar is er weer een kans”, zei ik. “Het gaat erom dat 
je op de goede plek zit, je kunt op je eigen manier studeren 
in jouw tijd en tempo met vanzelfsprekend wel voldoende 
studievoortgang.” Maar aangezien ze haar eerste vakken 
behaald had, leek me dat geen probleem. Haar schouders 
zakten een stukje naar beneden en een voorzichtige glim-
lach verscheen op haar gezicht. Zo had ze het nog niet beke-
ken. Ze ging opgelucht de deur uit, met het idee het heft 
meer in eigen handen te nemen.  
Het vergt moed om een stapje terug te doen.

Studentenbegeleiders BLOG

Het 
buzzwoord 
is stress

Hanneke Hovenkamp
Studieadviseur
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Er wordt 
veel gepest 
aan de VU

Aan de VU heeft 
11 procent van de 
medewerkers een of 
meerdere vormen van 
ongewenst gedrag 
meegemaakt, blijkt 
uit het recentste 
werkbelevingsonderzoek 
dat de VU heeft 
uitgevoerd in maart 
2022. Er wordt veel 
gepest; medewerkers 
klagen over psychisch 
geweld, seksuele 
intimidatie en zelfs 
fysiek geweld. Het 
aantal klachten over 
discriminatie is fors 
toegenomen ten 
opzichte van eerdere 
jaren, van 1,9 procent 
in 2018 tot 3,6 procent 
in 2022. Het aantal 
gevallen van pesten 
en psychisch geweld is 
gestegen van 4,5 procent 
in 2018 naar 6,4 procent 
in 2022.

ken of er echt sprake is van een structu-
reel probleem en wat er eventueel aan 
gedaan moet worden.”

Authentieke klachten
Vooralsnog heeft Poesiat wat het 
personeel betreft geen meldingen over 
ongewenst gedrag gedaan, terwijl uit 
het werkbelevingsonderzoek blijkt dat 
het niet overal op de VU even veilig is. 

“Ik zou willen dat medewerkers die er 
melding van maken in een enquête, dat 
ook bij de vertrouwenspersoon of bij 
mij doen, want zonder melding gebeurt 
er niks.” Toen Poesiat ook studenten- 
ombudsman was (voor studenten is 
er nu een aparte ombudsman, Pelin 
Zenginoglu) deed ze dergelijke meldin-
gen wel.

“Wie iets meldt, wordt niet met naam 
en toenaam genoemd en dat is maar 
goed ook, anders zou niemand meer 
iets melden. Maar melders zijn niet 
anoniem, want ik weet wie ze zijn. Als 
professional onderzoek ik natuurlijk 
zorgvuldig of het om authentieke 
klachten gaat, dat er geen sprake is 
van een hetze tegen iemand. Daar zijn 
gesprekstechnieken voor.”

“Soms is het geen melding over onge-
wenst gedrag maar denk ik: iemand 
ervaart het wel als ongewenst. Bijvoor-
beeld als medewerkers worden uitge-
nodigd voor een gesprek zonder dat ze 
weten waar het over gaat. Het is ook 
mijn taak om zulke dingen te signale-
ren.”

Meldpunt voor zorgwekkend 
gedrag
De afgelopen jaren is er door wet- en 
regelgeving een wildgroei aan loketten 
ontstaan voor verschillende soorten 
problemen. Daardoor is de hulp aan 
studenten en medewerkers erg versnip-
perd. “Er zijn nu aparte ombudsman-
nen voor studenten en medewerkers, 
meldpunten, vertrouwenspersonen en 
een klachtencommissie. Ik hoop dat dit 
ooit vereenvoudigd gaat worden en er 
een centraler orgaan komt.”
De VU heeft al een eerste stap gezet 
met de installatie van een speciaal 
expertteam sociale veiligheid om aan 
de wettelijke zorgplicht te voldoen. 

“Het team heeft een meldpunt [vu.nl/
nl/over-de-vu/meer-over/sociale-vei-
ligheid, red.] met twee regiehouders 
waar mensen zorgwekkend gedrag 
kunnen melden”, aldus Poesiat. “Dat 
kan grensoverschrijdend gedrag zijn, 
maar ook bijvoorbeeld vereenzaming 
als je die bij collega’s of medestudenten 
waarneemt, of suïcidaal gedrag, stal-
king of diefstal. Er is binnen dat team 
veel expertise aanwezig: het bestaat 
uit zo’n 20 VU-functionarissen, die de 
regiehouders adviseren waardoor die er 
adequaat op kunnen reageren.”
Het is een idee van beveiligingschef 
Rob Pel, gebaseerd op een dergelijk 
project in het buitenland, zegt Poesi-
at. “Andere Nederlandse universitei-
ten zouden het voorbeeld van de VU 
kunnen volgen.”

‘Leg data bij elkaar 
om ongewenst 
gedrag te bestrijden’

L
eg de cijfers over werkbe-
leving, ongewenst gedrag, 
ziekteverzuim en perso-
neelsverloop bij elkaar en 
je ziet op welke plekken op 
de VU-campus het fout gaat, 
zegt VU-ombudsman Lies 

Poesiat. “De afdeling Human Resource 
Management hééft al die gegevens. 
Voor zover ik weet, wordt daar nog 
geen of te weinig gebruik van gemaakt”, 
zei Poesiat bij de toelichting van het 
jaarverslag 2021.
Uit het laatste werkbelevingson-
derzoek van de VU blijkt dat er veel 
geklaagd wordt over ongewenst 
gedrag. Medewerkers klagen over 
pesten, psychisch geweld, discrimina-
tie, seksuele intimidatie en soms zelfs 
fysiek geweld. “Ik begrijp dat de priva-
cy van de medewerkers moet worden 
gerespecteerd, maar als het mag kom 
je veel te weten als je de gegevens bij 
elkaar legt”, zegt Poesiat. “Als er op een 
afdeling of dienst veel ziekteverzuim is, 
kan dat erop wijzen dat er iets aan de 
hand is, bijvoorbeeld dat de werkom-
geving onveilig is. Hetzelfde geldt voor 
een groot personeelsverloop.”
Wanneer iemand ontslag neemt, zou 
er wat Poesiat betreft altijd een exitge-
sprek moeten plaatsvinden, waaruit 
duidelijk wordt hoe de medewerker 
zijn tijd aan de VU heeft beleefd en 
waarom hij weggaat. “Die gesprekken 
worden nu wel gevoerd, maar niet 
overal en niet structureel”, zegt Poesiat. 

“Dat komt ook door de werkdruk. En 
misschien vinden medewerkers het 
niet fijn om een exitgesprek te voeren 
met een bepaalde leidinggevende. 
Soms kijk ik dan of ze een gesprek 
kunnen voeren met iemand die niet 
direct betrokken is.”

Fight, flight or freeze
Als er sprake is van een onveilige werk-
omgeving ziet Poesiat drie soorten 
reacties. “Die staan bekend als fight, 
flight or freeze. Bij fight is er sprake 
van escalatie, dan gaat een werknemer 
bijvoorbeeld klagen. Bij flight gaat 
die op zoek naar een andere baan, bij 
freeze zie je veel werkgerelateerd ziek-
teverzuim.”
Als ombudsman personeel behandelt 
Poesiat vooral zaken die te maken 
hebben met procedures en regelge-
ving. “Bijvoorbeeld wanneer iemands 
taken door een leidinggevende worden 
veranderd en die persoon zich afvraagt 
of dat zomaar kan. Ik kan dan bemid-
delen als onpartijdige derde.” Maar 
sinds juli 2021 heeft de ombudsman 
meer bevoegdheden bij sociale veilig-
heid.
Poesiat: “Ik heb een signalerende func-
tie en kan onderzoek doen als er ergens 
een patroon van ongewenst gedrag 
waarneembaar is. Wanneer namelijk de 
zoveelste werknemer komt klagen, is 
er waarschijnlijk meer aan de hand. En 
ik moet dat dan melden bij het college 
van bestuur. Dat kan gaan onderzoe-

‘Ik zou willen dat medewerkers die ongewenst gedrag melden in een 
enquête dat ook bij de vertrouwenspersoon of ombudsman doen’

De VU zou sociale 
veiligheid op de 
campus kunnen 
vergroten als zij 
al haar data bij 
elkaar legt om 
brandhaarden op 
te sporen, denkt 
ombudsman 
personeel Lies 
Poesiat. Sinds 
kort is er ook een 
speciaal meldpunt 
voor.
DOOR PETER BREEDVELD

Lies Poesiat

CAMPUSSociale veiligheid

https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/sociale-veiligheid
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Step out

Foto 
Peter Gerritsen

Schop je benen 
maar los. Zo raak 
je uit die stramme 
zithouding. Een 
kwartier lang doe 
je alle bewegingen 
van de tai chi-leraar 
na. Dat zijn er wel 
heel veel, en erg 
verschillend, in hoog 
tempo. Strekken 
dat been, en dan 
ga je met “your left 
to the right hand”, 
om vervolgens 
plots naar voren te 
schieten met je arm. 
Alsof je gaat vechten. 
Het duizelt me na 
een kwartier, maar 
je bent wel helemaal 
eruit. Elke dinsdag 
en donderdag gratis 
tai chi-sessies op 
het campusplein 
van 12.30 tot 12.45 
en van 13 tot 13.15 
uur. (WC) 

XXL
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J
ij kwam toch naar de VU ondanks haar 
waarschuwing dat je dat beter niet kon doen 
als je op 1 augustus nog geen woning hebt. 
Waarom? “Ik geloofde en hoopte dat ik toch een 
kamer in Amsterdam zou kunnen vinden. Bijna 
al mijn internationale vrienden hebben hun 
huis pas gevonden na aankomst en nadat ze hun 

collegegeld betaald hadden. Dat risico nemen we. Het was 
ook te duur om enkele maanden eerder te komen en enkele 
maanden extra huur te betalen voordat mijn studie begon.”

Jij wilde kennelijk heel graag aan de VU studeren, 
hoezo? “Het is erg lastig om als queer persoon in Turkije te 
wonen. In Nederland wonen en studeren aan de VU – een 
geweldige universiteit die hoog aangeschreven staat – was 
een kans die maar één keer in je leven voorbijkomt. Ik heb 
op school ontzettend mijn best gedaan om hier toegelaten te 
worden.”

Denk je dat de VU je waarschuwde om je te beschermen, 
of om zichzelf tegen kritiek in te dekken? “Ik wil graag 
geloven dat de waarschuwing goedbedoeld was, dat ze ons 
wilde beschermen. Maar het zou hebben geholpen als de VU 
transparanter was.”

Wat zou de VU anders moeten doen? “In het beste geval 
voor meer huisvesting zorgen. Misschien door bepaalde 
samenwerkingen aan te gaan. Op z’n minst kan de universi-
teit meer doen dan ons vertellen dat we naar Kamernet en 
Room.nl moeten kijken, waar tal van bedriegers actief zijn. 

Maar zelfs als dat niet lukt, kunnen ze transparanter zijn 
over wat studenten te wachten staat. Over hoeveel mensen 
er stoppen omdat ze geen woning kunnen vinden. Of over 
studenten die continu moeten verhuizen omdat ze geen 
vaste plek kunnen vinden.

“Als achttienjarige die naar een ander land verhuist, weet je 
niet echt wat er binnen dat land speelt. Ik heb wel onder-
zoek gedaan naar Amsterdam, maar dat is niet hetzelfde 
als dat de VU open en rechtstreeks communiceert over het 
probleem. Het is beter om uitgebreider uit te leggen waarom 
we niet moeten komen.”

Je vond uiteindelijk een woning in Rotterdam. Waarom 
was dat geen oplossing? “Heen en weer met de trein kost 
34 euro per dag. Te duur. Dus ik werd afhankelijk van de 
minst dure optie: de FlixBus. Maar er waren vertragingen en 
annuleringen, het kwam voor dat ik op één dag tot zeven uur 
in het openbaar vervoer moest zitten. Dat hou je niet lang 
vol.”

Wat zou je tegen jezelf van een jaar geleden willen 
zeggen, met de kennis die je nu hebt? “Dat ik realistischer 
moet zijn en niet te hoopvol, want dingen zijn hier niet zo 
prettig als de VU je voorspiegelt. En dat ik contact moet 
opnemen met studenten om te praten over hun ervaringen, 
zodat ik beter weet hoe het is om als internationaal student 
in Amsterdam te overleven.”

‘Internationale studenten  
waarschuwen is niet genoeg’
‘Kom niet als je op 1 augustus 
nog geen woning hebt’, 
waarschuwde de VU. Student 
Leo Yilmazer – inmiddels 
gestopt en terug naar Turkije 
omdat hen geen woning 
kon vinden – vindt dat de 
universiteit transparanter 
moet zijn over de woningnood.
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Leo Yilmazer OPINIE VU

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

‘Blijf weg’
In het vorige 
academische jaar waren 
er enkele honderden 
internationale studenten 
die gedurende de eerste 
maanden van hun 
studie geen woning 
konden vinden. Dit 
leidde tot een protest 
op het campusplein. Dit 
studiejaar waarschuwde 
de VU internationale 
studenten om niet 
te komen als ze op 
1 augustus hier nog 
geen woning hadden 
gevonden.

Leo Yilmazer
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SOCIALE MEDIA

Sinds Elon Musk Twitter overnam, zoeken trouwe gebruikers 
naar een alternatief platform. Mastodon kampt volgens 
programmamanager bij SURF Waldimir Mufty minder met anonieme 
bedreigingen en haatberichten, en kan onderwijsinstellingen een 
veilige ruimte bieden voor inhoudelijke discussies en vrij debat.

MAATSCHAPPIJ

Het kabinet hoopt dit ‘grote maatschappelijke probleem’ onder 
andere op te lossen door meer aandacht voor ‘mannenemancipatie’ 
en het aanhouden van een ruimere definitie van seksuele misdrijven. 
Zo wordt het bijvoorbeeld strafbaar om seks te hebben met iemand 
als je had kunnen vermoeden dat die persoon dat niet wilde. 

Helft van alle jonge vrouwen slachtoffer 
seksueel geweld

ACTIVISM

Scientists held each other accountable for fighting against climate 
change during a debate hosted by Scientist Rebellion. They 
discussed questions like if activist scientists are still credible. “You 
don’t have to block a coal mine, but please do block a coal mine.”

‘When are we going to take over the 
university, for real?’

WETENSCHAP

“Ik werk veel met managers en besturen en daarbij denk ik niet direct 
aan vriendelijkheid.” VU-buitenpromovendus Elmira Nijhuis deed 
kwalitatief onderzoek naar de invloed van psychologische veiligheid 
binnen teams op prestaties. In het creëren van die veiligheid hebben 
leidinggevenden volgens haar een sleutelrol.

Betere prestaties op de werkvloer

UKRAINE

Ukrainian student Lev Medin was already at VU Amsterdam when 
Russia invaded Ukraine, otherwise he would have had to stay there 
to potentially fight. Now he can travel freely between his friends and 
family that have spread across the globe. His belief that Ukraine will 
win remains unwavered. 

‘I have lost some friends in this war’Universiteiten creëren eigen bubbel op 
Mastodon

DIVERSITY

Inclusive teaching materials, intersectionality, non-binary 
pronouns, gender neutral toilets… the strive for diversity and 
inclusion in higher education seems to stagnate around the same 
recurring themes. Both advocates and opponents of diversity policy 
struggle moving forward on these subjects. 

The biggest controversies in the diversity 
debate

Nieuws, interviews, blogs en achtergrondverhalen
Elke dag actueel op advalvas.vu.nl

Niks missen? Abonneer je op onze wekelijkse Ad Valvas 
Mail Update: https://tinyurl.com/updateadvalvas

News, interviews, blogs, features
Daily updated on advalvas.vu.nl/en

Don’t miss out! Subscribe to our weekly Ad Valvas Mail 
Update: https://tinyurl.com/updateadvalvas
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All images in this article are created with text-to-image generators. 
They use your written description and create a picture based on the 
prompts you provided combined with a (sometimes preset) algorithm 
(style). Several networks then work together to compose an image and 
analyse its compliance with your guidelines until the AI decides the result 
is accurate enough.

Prompt 1: ‘Futuristic university building, pulp fiction cover, 8k, illustration, 
cinematic lightning’. Prompt 2: ‘Detailed matte painting, deep color, 
fantastical, intricate detail, splash screen, complementary colors, fantasy 
concept art, 8k resolution trending on Artstation Unreal Engine 5’. 
Algorithm: Nightcafe

A
s the field of artificial 
intelligence continues 
to evolve at breakneck 
speed, things that seem 
impossible one day can 
become reality the next. 
Fantasy is overtaken 

by reality. That’s also what happened 
when I started writing this story. As I 
was talking to experts about whether 
and in what timeframe computers 
would be able to write scientific 
papers on their own, OpenAI’s new 
text generator, ChatGPT, suddenly 
appeared.

The texts that ChatGPT generates 
may not hold up to scientific scrutiny 
just yet, but they do mark a serious 
step forward in the development of 
computer-generated text. 

Like millions of other people 
around the world, I tried out ChatGPT 
for myself, entering the following 
prompt: Write a scientific essay on the 
significance of DNA for career choices.

Within seconds, I was presented 

Not a creative contribution 
“AI holds up a mirror to us”, says 

Haroon Sheikh, endowed professor 
of Strategic Governance of Global 
Technologies and senior research 
fellow at the Scientific Council for 
Government Policy. “As we make 
scientists’ work more and more 
standardised and measurable, it 
becomes easier to replicate it using 
computers. That’s why we’re now able 
to produce something that looks like 
a standard scientific article, but that’s 
not a real, substantive and creative 
contribution to science, although of 
course it is very difficult to define 
exactly what constitutes creativity.”

He compares it to plant-based meat. 
“People will say, ‘It tastes almost the 
same as chicken nuggets’, forgetting 
that those chicken nuggets are also 
heavily processed, to the point that 
they hardly resemble real meat 
anymore.”

Sheikh thinks it unlikely that 
computers will actually replace 
scientists any time soon. “Science is 
about coming up with new theories, 
which requires creative thinking. And 
that’s fundamentally different from 
just analysing large amounts of data. 
We still don’t really know how people 
come up with new ideas. So there 
would have to be a big leap forward 
before computers are able to do that.”

Training the computer systems
Other experts are more optimistic 

about the potential of AI. While there 
are still a lot of practical limitations, 
it’s theoretically possible that a 
computer could generate a hypothesis 
based on data. “An argument is really 
just a pattern between different data 
points. It’s not that difficult”, says 
Lauren Waardenburg. A researcher 
at VU Amsterdam until recently, she 
now works at the University of Lille, 
specialising in how organisations deal 
with computer systems.

“Computers are actually really good 
at generating hypotheses”, argues 
Frank van Harmelen, professor 
of Knowledge Representation and 
Reasoning at VU Amsterdam. “It’s 
just that they still generate a lot of bad 
hypotheses as well. For now, we still 
need humans to separate the good 

Will computers 
replace 
scientists?
Computers can analyse large amounts of 
data better and faster than humans, and 
OpenAI’s new chatbot is able to – within 
seconds – produce a text that looks a lot 
like a scientific article. Four experts about 
AI’s potential in science.

BY WELMOED VISSER 
IMAGE COMPOSER ROB BÖMER

with an understandable, coherent 
text. It starts with an introductory 
paragraph on the increased importance 
of DNA in a variety of areas, including 
career choices, before presenting a 
number of examples. 

This is where things get 
problematic: the program completely 
ignores any ethical objections one 
might have regarding this subject: 

‘DNA analysis has been used to identify 
the best candidates for certain positions, 
such as medical doctors or scientists. 
By analyzing the DNA of potential 
candidates, employers can determine 
which individuals have the best genetic 
makeup for the job’, ChatGPT observes, 
somewhat blithely. Sure, it’s a coherent 
text that sticks to the subject, probably 
by combing various internet sources 
related to DNA and career choices. But 
the world isn’t any better off for it, nor 
is it any wiser. You do miss the ethical 
reflection. The text is basically just a 
patchwork of known facts – with no 
sense of morality, wisdom or insight.

There are 
still plenty 

of issues and 
teething 

problems 
when it 

comes to 
automatically 

generated 
content

Artificial intelligence SCIENCE
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Haroon Sheikh 
‘Creative thinking 
is fundamentally 

different from just 
analysing large 

amounts of data’
CREDIT Anna van Kooij

Lauren 
Waardenburg 
‘An argument is 

really just a pattern 
between different 

data points. It’s not 
that difficult’

Frank van 
Harmelen ‘We still 

need humans to 
separate the good 
hypotheses from 

the bad’
CREDIT Marieke Wijntjes

Piek Vossen 
‘The AI completes 

sentences based on 
things it frequently 
encounters in other 

texts’

‘Female, modern scientist, university, lab’ ‘A cat walks along the edge of the roof’ ‘Chameleon, line drawing, full color, Audubon style, on parchment’ ‘A close up of a heterochromatic eye’

‘Futuristic spaceship sketch with Da Vinci style’

AI can only present us with imitations – some stunning, 
and others just plain embarrassing

hypotheses from the bad, but I don’t 
see why you couldn’t train computer 
systems to do that – and to do it better – 
in the future.”

Indeed, Van Harmelen is already 
working on a program like that. 
Together with social psychologists 
from VU Amsterdam, his group 
developed software that, based 
on a database of 2,500 completed 
experiments, comes up with its own 
suggestions for new experiments. “A 
lot of them are still unusable, but we’re 
looking for ways to improve that”, he 
says.

Human fickleness
Will we even need theories at all in 

the future, or will analysis of raw data 
be enough to predict developments 
in the world? In 2008, Chris Anderson 
published an article titled ‘The End of 
Theory’ in computer magazine Wired, 
making that exact argument – that 
scientific theories would become 
obsolete in the near future, as they 
are often based on poor descriptions 

year, one of my students handed in an 
essay that started with four computer-
generated sentences. If she hadn’t 
explained that they were computer-
generated, I wouldn’t have known”, he 
says.

Vossen does stress that such a 
text has not been consciously given 
meaning: the AI completes sentences 
based on things it frequently 
encounters in other texts. It can easily 
choose from a number of options 
to complete a sentence like ‘The cat 
walks along...’: the edge of the roof, 
the windowsill, the balcony. “But in 
doing so, the AI has no idea what a 
cat represents, or what the verb ‘to 
walk’ means”, Vossen explains. “So a 
computer-generated article will always 
need to be reviewed by a human. But I 
definitely think AI could help generate 
the first draft of an article based on 
data and keywords.”

There are still plenty of issues and 
teething problems when it comes to 
automatically generated content. AI 
systems regularly ‘hallucinate’, for 
instance, making up information 
on topics they know too little about. 
Computer programs also draw 
conclusions based on existing data, 
which often contains biases – for 
example that all scientists are male, 
white, American and work at Stanford.

The algorithm used by Amazon 
a few years ago to select the best 
applicants for programmer jobs 
still serves as a painful example of 
this problem. The algorithm placed 
female candidates at the bottom of 
its rankings, not because they did 

not have the right qualifications, but 
because the AI’s decision-making 
process was informed by Amazon’s 
existing workforce at the time, which 
included very few female programmers. 
There was a similar incident at our 
own university, where a student of 
colour was not recognised as human 
by anti-cheating software on multiple 
occasions. 

Self-driving cars
AI programs draw conclusions 

based on past situations – conclusions 
that sometimes make no sense and 
that can even be immoral. But humans 
aren’t always great at logical reasoning 
either, Van Harmelen argues. “People 
are too quick to see causal connections. 
Think of astrology, for instance, and 
all the other superstitions people 
have.” In his research on hybrid 
intelligence, he therefore tries to 
combine the best characteristics of 
humans and computers. “We’re going 
to try to build a scientific assistant in 
the next few years”, he says. “It won’t 
be able to replace scientists, but it will 
be helpful at different stages of the 
scientific process: collecting relevant 
literature, formulating a hypothesis, 
setting up and conducting experiments, 
collecting data and finally, perhaps, 
writing the first draft of an article.”

But how long will it take for that 
to become a reality? All four experts 
mention self-driving cars. “Ten years 
ago, we thought we’d have self-driving 
cars in two years”, says Sheikh. “And 
now we still think it will take two more 
years. In a controlled environment, 
self-driving cars perform fine, but 
things get more complex when a duck 
suddenly crosses the road.”

Welcome to the real world, 
computer, where data is entered 
messily and ducks cross the road. 
Where data from the past can’t 
necessarily be used as a norm for the 
future. And where people have been 
struck by creative flights of fancy for 
centuries, without us knowing exactly 
where they come from. Logic and data 
will get you a long way, but for now you 
can only present us with imitations – 
some stunning, and others just plain 
embarrassing.

of reality, and they only hold true 
under certain circumstances. Why not 
just look at the data alone and run it 
through an algorithm? Why not treat 
the entire world as a single database?

But the problem lies precisely in 
that assumption – that there is such 
a thing as a single database. A good 
database needs unambiguous data. 
And unfortunately, humans are a lot 
less consistent when entering data 
than computers. “It’s terrible”, says 
Van Harmelen. “There is not a single 
human gene that only appears under 
one name in major scientific databases 
like PubMed. And different genes will 
sometimes have the same name.” As 
with the names of genes, a variety of 
other concepts are also described using 
inconsistent terminology by scientists 
around the world.

But what about the analysis of 
images? With scans of tumours, for 
example, human fickleness is less of 
a factor. But here too inconsistency 
abounds. “Different scans of the same 
tumours in the same parts of the body 

still show geographical differences”, 
says Waardenburg. “American scans 
are different from European ones. We 
don’t know why that is, exactly. It could 
be that they were made at a different 
time of day or using a different brand 
of scanning equipment.”

Waardenburg researches 
how organisations deal with the 
possibilities offered by computers 
in practice. She sees how much goes 
wrong on a daily basis because of little 
things that cause systems not to be 
used optimally, or that make it so that 
data can’t be exchanged. “Learning 
how to use a computer system 
effectively requires a lot of extra work, 
especially in the beginning”, she says. 

“Many organisations struggle to get 
their systems up and running properly.”

In addition, there are all kinds 
of different approaches to data 
classification between organisations 
and disciplines for historical reasons. 
This is also true within science. “In 
practice, multidisciplinary data 
sharing turns out to be incredibly 
difficult because of those variations”, 
Waardenburg notes. As a result, there’s 
a world of difference between what 
is technically possible and what is 
feasible in practice.

Hallucinating AI systems
The most optimistic expert I 

talked to was Piek Vossen, professor 
of Computational Lexicology at VU 
Amsterdam. Vossen thinks that in 
ten years’ time, we’ll be well on our 
way towards producing computer-
generated scientific papers. “Last 

Artificial Intelligence
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‘It’s an 
asshole-

issue, not a 
men-issue’

‘I never 
thanked 
my female 
teachers 
for their 
role in my 
life’

Student Tetyana 
Pryshchepova 
condemns the 
gender-normative 
stereotypes society 
has imposed 
on children. As 
co-founder of 
Women in Stem@
VU (Science, 
Technology, 
Engineering & 
Math), she hopes 
to get more women 
into the exact 
sciences.

W
here do you 
think the under-
representation 
of women in the 
exact field comes 
from? “I think it 
starts young. Girls 

are given dolls to play with, boys are 
given cars. Later on, if a man wants 
to become a nurse he’ll be told it’s 
a woman’s job because their more 
empathetic, a woman that wants to 
become an engineer will be told it’s 
a hard job that gives little room for 
starting a family.

“But it also depends on where you’re 
from. In some places, women are still 
fighting for rights like to be able to 
vote, to wear a hijab or not, to have an 
abortion. In Germany and Finland for 
instance, there’s less of a gender gap. 
Men and women get the same amount 
of parental leaf. Women that want to 
start a family still have enough time for 
their own life, to work hard and get the 
tougher funds for their research.”

But there’s also the Gender-
Equality Paradox: in countries that 
in general are less gender-equal, 
there’s relatively a lot of girls 
and women engaging in the Stem 
subjects. “Maybe those are developing 
countries where people have to work 
hard to get a good future for their 
children. I was born in Ukraine – 
having enough money was a big issue 
at that time. My parents moved to 
Portugal to give us the best possible 
future. Seeing them struggle financially 
at the beginning and seeing how far 
they’ve come made me want to get a 
good job, I never considered the risky 
ones like going into music.”

In choosing Neuroscience, did 
you have any role models yourself? 

“I would say my parents, they will 
always be my inspiration. In high 

school, my teachers in biology and 
chemistry were women. They knew 
what they were doing, did it well and 
helped me see that I could do the same. 
I learned directly from them, they were 
very easy to speak to. I never thanked 
them for having that role in my life, but 
maybe I will someday.” 

At VU Amsterdam, the students 
have already chosen to either go 
into Stem or not. What do you think 
Women in Stem can help them 
with at this stage? “We want to show 
them what their options are after their 
studies: are their only choices to get a 
PhD or become a teacher, should they 
work for a pharmaceutical company? It 
really helps to hear from people in the 
field about their experiences. And yes, 
they’ve already chosen and that’s why 
we want to also visit high schools to get 
girls excited for the Stem field.

“We’re also thinking of organizing 
a controversial event where we ask 
men how they feel about the fact 
that we have less rights, get paid less 
and get fewer job offers. We would 
like to know if men think it’s just a 
miscommunication that’s making it a 
bigger problem.”

But the numbers don’t 
lie, right? What could be the 
miscommunication? “We just want 
to be on the same page. We had a long 
discussion about if we wanted men on 
our board. If a hundred women march 
for their rights, the media will find the 
one man to put a spotlight on them and 
have them speak for the women. That’s 
why we chose to just have people 
that identify as women in the head 
committee. In the rest of the group, 
everyone is welcome. I just don’t think 
it’s the fault of men, it’s more how 
society shapes us. It’s an asshole-issue, 
not a men-issue.”

Key people INTERVIEW

BY EMMA SPRANGERS 
PHOTO PETER VALCKX

Tetyana 
Pryshchepova 
24

2022 - now  
Co-founder of Women in 
Stem, VU Amsterdam
2021 - now 
Master’s in 
Neurosciences, VU 
Amsterdam
2018 - 2021 
Bachelor’s in Molecular 
Biology and Genetics, 
Lisbon 

Women in Stem 
Last September, 
Pryshchepova founded 
Women in Stem together 
with biomedical sciences 
student Patricia Fierro-
Hernández. Through 
organizing events with 
the help of students 
from different study 
backgrounds like 
lectures by professionals, 
workshops and museum 
and school visits, their 
goal is to empower 
women in the Stem field. 
As of yet, they’re not an 
official VU Amsterdam 
association and receive 
no funds.

https://www.linkedin.com/in/women-in-stem-vu/
https://www.linkedin.com/in/women-in-stem-vu/
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‘Do activists 
and realists 
even speak 
the same 
language?’

Listening mode
And Iannuzzi’s personal opinion? “Who am I, as a 

trained physicist who never looked into fossil fuel, to tell 
you that there are other companies we should collaborate 
with. Or that we have to collaborate with the fossil 
industry. I want to enter this debate in a listening mode. 
I’m talking to a lot of people in these days, I see value in all 
the positions that are put forward.” According to Iannuzzi, 
positions in both directions are quite radical. “There are 
people who have the same opinion as the activists, you 
can see their flow of thought – there is a lot of logic there. 
Then you talk to people who have the opposite view, who 
say that to contribute to a better future, we need players 
from the fossil fuel industry. Some also say that it is a bit 
hypocritical to deny collaborations with companies we all 
use the products of. There are some good points in that 
reasoning as well.”

Complex discussion
An open discussion sounds nice, but do activists 

and realists even speak the same language? “That’s the 
key point. You see these kinds of friction everywhere 
in society. What I would really like is to smooth out 
this friction, to not have the activists versus the others. 
Because we’re all here to try to get a better future, that’s 
what anyone says I talk to. Still, finding common ground 
is a big challenge, and everyone agrees it’s a complex 
discussion. What I’m trying to do is to give the activists 
the floor to have their voices heard, but the same holds 
for other parties. It’s not going to be pretty, it’s going to 
be painful, but eventually, we’re on the same side of the 
table.”

Iannuzzi is passionate to do the right thing. “We as a 
university have a commitment to make the world a better 
place. That’s also in our strategic plan. I always like to 
think of overall utility, meaning what is the best behaviour 
that we can have to generate a maximum impact. We must 
find a proper way in which what we do, we maximize the 
positive impact that we have on society for the long-term.”

T
he night after talking to the activistic scientists, 
Davide Iannuzzi couldn’t sleep. “It was a 
very constructive conversation, but also very 
challenging. You may call it naive, but I was 
convinced that by inviting Energy Transition 
Campus Amsterdam (Ecta), I did something 
good for the environment and for my 

colleagues. It was the discussion with the scientists that put 
me in the direction of calling it off, even though everything 
was already organized in detail. It was a challenging 
moment, but it was the right decision.”

Being Chief Impact Officer, Iannuzzi knows it’s not his 
role to give any judgement on what position is correct or not. 
Still, he constantly tries to reflect on whether he’s doing the 
right things for the VU Amsterdam community. “If I were 
convinced that inviting Ecta was the right thing to do, that 
we had enough consultation before getting them on campus, 
I would not have pulled it off because of people protesting. I 
think the activists helped me – in a process that was already 
ongoing – in understanding that I didn’t have enough 
feedback from the campus and that I needed that feedback 
before any further action.”

Safe space
Iannuzzi talked to the executive board, who agreed that 

they should find out what the campus thinks of this issue. 
“That’s why we’re currently collecting opinions among 
stakeholders, such as faculties, students, researchers and 
the work council. And anyone who wants to give feedback 
can write a one-pager to me, and I promise that everyone 
will be heard.” In addition to collecting opinions, Iannuzzi 
will also organise a VU-wide open conversation on February 
23 from 12 to 2 p.m.  “We still have to find the right format 
for this, because we don’t want a fight. We want an open 
dialogue in a safe space, where people feel safe to say what 
they want, without being criticized. What I’m really aiming 
at – that’s my dream – is to have a dialogue where people 
listen to each other and take some time to reflect on other 
people’s position.”

‘Our debate 
on fossil fuel 
companies 
will be painful’
Chief Impact Officer Davide 
Iannuzzi decided to cancel 
a planned campus visit of 
Shell’s Energy Transition 
Campus Amsterdam after a 
pronounced opinion piece 
of four VU scientists. Now, 
he wants to hold a VU-wide 
debate on this topic. 
BY BRYCE BENDA 
PHOTO YVONNE COMPIER

Share your 
opinion
Should VU Amsterdam 
collaborate with the 
fossil industry or not? 
Send your thoughts – not 
more than one page (A4) 

– to d.iannuzzi@vu.nl. The 
deadline is February 12.

Chief 
Impact 
Officer
Davide Iannuzzi 
started as Chief Impact 
Officer in January 
2022. In this newly 
developed position, 
Iannuzzi is responsible 
for all valorisation at VU 
Amsterdam. And that 
encompasses a wide 
range of aspects, he says. 

“I try to help scientists 
and students with 
reaching out to society, 
but we’re also working on 
start-ups, collaborations 
with companies, policy-
making, and cooperating 
with other universities.”

‘Some also say that it is a bit hypocritical to deny 
collaborations with companies we all use the products of’

Chief Impact Officer CAMPUS

mailto:d.iannuzzi@vu.nl
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What’s going on
A selection of the topics that the USR is 
currently considering or negotiating.

• Sustainability. Aiming for removing 
single-use products within the 
university.
• Housing. After the results of a 
housing survey, we collaborate with 
VU Amsterdam to try to lessen the 
housing crisis for internationals as 
quickly as possible.
• Veganuary. An initiative to show the 
options of sustainable and vegan food 
consumption.

Voor vrienden van de VU
De oprichters van de VUvereniging wilden in 
1879 een andere universiteit in Nederland. 
Los van de overheid, voor eigen keuzes met 
een eigen kompas. Een universiteit die staat 
voor rechtvaardigheid, medemenselijkheid 
en verantwoordelijkheid voor elkaar en 
voor de wereld. Zo ontstond de bijzondere 
universiteit waar iedereen welkom is:  
de Vrije Universiteit.

De VUvereniging subsidieert jaarlijks met 
1 miljoen euro bijzondere projecten en 
activiteiten op het snijvlak van onderzoek, 
onderwijs, zorg en maatschappij.  Daarnaast 
organiseren we verrassende en inspirerende 
evenementen.

De VUvereniging is een maatschappelijk 
netwerk voor vrienden van de VU.

Lid van de VUvereniging ben je 
al voor €10 per jaar.

Je bent van harte welkom.

Lid worden 
kan hier

www.vuvereniging.nl

2061590 DURF Advertentie VUvereniging.indd   1 02-02-2022   12:09

Over the years, multiculturalism has been 
a big personality trait of mine. I was born 
in Spain, raised in Portugal, I have a Dutch 
nationality and my roots are Angolan as well 
as Antillean. Growing up, I felt like I could 
accommodate all these cultures but not fully 
belong or completely relate to any of them. 
When replying to the simple “Where are you 
from?” question, I usually have a hard time 
defining which country truly feels like home.
Nonetheless, I’m grateful that my multilingual 
background allows me to 
connect to so many individuals 
based on shared values. I’m 
lucky to say that studying at VU 
Amsterdam has emphasized 
this feeling of gratefulness 
thanks to our large population 
of international students. Having 
the resources to be part of such 
a culturally diverse environment 
and being able to learn from 
it is a privilege that I can’t take for granted. 
Overall, I think these intergroup interactions 
are the ones that undoubtedly help me 
develop part of my personal identity.
Despite being fortunate enough to have 
multiple cultural memberships, I’ve always 
strived for a deeper sense of belonging. I 
can now say I feel “at home” when I connect 
with my ancestors and roots. Surrounding 

myself with people that look like me gives 
me the satisfying sensation of wholeness 
that I’ve always searched for. I’m thankful for 
my people and I can’t deny the role they are 
having in helping me grow. Since now I am in 
a position with a higher reach, I wish to make 
the Black & African Diaspora Association 
more visible. On top of this, I also want to use 
my role to increase the representation of the 
black community amongst staff.  
By the end of this board year, I want to look 

back and say that I contributed 
to decolonizing our curriculum, 
created safe spaces for black 
people as well as those 
interested in learning more. 
Furthermore, from a student-
to-student perspective, I want 
our student community to know 
that VU Amsterdam and the 
University Student Council are 
always there to support them. 

Our university has great initiatives, supporting 
systems and is filled with inspirational 
individuals that deserve all the recognition. 
Although the responsibilities this role carries 
is sometimes intimidating, every day I feel 
extremely thankful for all the students 
that put me in this position. I hope to repay 
every single one of them by making the best 
possible changes this academic year.

Extremely thankful

The university student council is the representative participation council of and for students of 
VU Amsterdam. The council concerns itself mainly with the quality and accessibility of education 
at VU Amsterdam and with the student policy of this university. The council consults with the 
executive board periodically.

Valery Delauney
General councillor
usr.valerie.delauney@vu.nl

E: usr@vu.nl | Facebook.com/vu.usr | HG StudentenDOk, room OD-12
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‘I want to use 
my role to 
increase the 
representation 
of the black 
community 
amongst staff’

ADVERTISEMENT
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Vakantiepraat  
Het is pas januari, maar er zijn al medewerkers die plannen  
maken voor de zomervakantie. Dan is het goed om te weten waar  
je rekening mee moet houden. Op deze Personeelspagina lees  
je meer over je vakantierechten, je opnameverplichting en het al  
dan niet registeren van vakantie.

Hoeveel vakantie-uren heb je per jaar?
Je hebt als VU-medewerker op basis van de cao 
recht op 232 uur vakantie per kalenderjaar als 
je voltijds werkt. Ben je deeltijder, dan gaat dit 
naar rato van je werktijdsfactor.  

Lijkt het alsof je meer vakantie-uren op je 
vakantiekaart hebt staan?
Je kunt als medewerkers extra uren opbouwen  
bij deelname aan de plusvariant van de 
Flexibele werkduur. Als voorbeeld nemen we 
een medewerker die voltijds werkt. De basis-
variant is een 38-urige werkweek. Je krijgt ook 
voor 38 uur betaald. De cao bevat daarnaast 
een werktijdenregeling (de Flexibele werkduur) 
waarbij je in overleg met je leidinggevende 2 
uur per week meer of minder dan 38 uur werkt. 

• De plusvariant is een 40-urige werkweek, 
waarbij je over een jaar gezien de 96 ‘extra 
gewerkte uren’ terug krijgt op je vakantie- 
kaart. Deze worden compensatie-uren  
genoemd en vervallen op 31 december van  
het kalenderjaar waarin ze zijn ontstaan. 

• De minvariant  is een 36-urige werkweek, 
waarbij de 96 ‘te weinig gewerkte uren’ worden 
afgetrokken van je wettelijk vakantietegoed. 

De keuze voor de basis-, plus- of minvariant is 
af te leiden van je werkrooster.

Hoe zit het eigenlijk met wettelijke en 
bovenwettelijke vakantie-uren?
Jaarlijks heb je een wettelijk vakantierecht van 
4 keer de overeengekomen arbeidsduur per 
week. Bij een volledige arbeidsduur van 38 uur 
bedraagt het aantal wettelijke vakantie-uren per 
kalenderjaar 152 uren (deeltijders naar rato). 

In de cao is bepaald dat je daarnaast ook recht 
hebt op bovenwettelijke vakantie-uren. Per 
kalenderjaar zijn dat 80 uren (deeltijders naar 
rato). Het totaal aantal wettelijke en boven- 
wettelijke vakantie-uren bedraagt bij een  
volledige arbeidsduur van 38 uur dus 232 uren 
per kalenderjaar (deeltijders naar rato).

Wat als je aan het einde van het kalenderjaar 
vakantie-uren overhoudt? 
Heb je aan het einde van het kalenderjaar nog 
wettelijke vakantie-uren op je vakantiekaart 
over, dan worden deze uren meegenomen naar 
het nieuwe kalenderjaar. Je moet ze vervolgens 
voor 1 juli van dat nieuwe kalenderjaar hebben 
opgenomen, anders vervallen ze. 

Een eventueel restant aan bovenwettelijke 
vakantie-uren wordt ook meegenomen naar 
het nieuwe kalenderjaar. Volgens de cao heb je 
vervolgens 6 maanden de tijd om met je leiding-
gevende een schriftelijke afspraak te maken hoe 
je deze bovenwettelijke vakantie-uren binnen 5 
jaar gaat opnemen. De bal ligt dus in de eerste 
instantie bij jou als medewerker om dit vast te 
leggen. Doe je dat niet, dan mag jouw leiding-
gevende tijdstippen vaststellen waarop jij deze 
bovenwettelijke vakantie-uren moet opnemen 
binnen 12 maanden na de laatste dag van het 
kalenderjaar waarin deze vakantie-uren zijn 
opgebouwd. 

Hoe hou je de verschillende termijnen van al 
die uren in de gaten?
Bij de vakantieopname via de self service 
worden door het systeem automatisch eerst 
de vakantie-uren afgeboekt die volgens de 
cao als eerste vervallen. Dat hoef je gelukkig 

niet zelf in de gaten te houden. Dus eerst de 
compensatie-uren (als je gekozen hebt voor de 
plusvariant), daarna de wettelijke vakantie- 
uren en vervolgens de bovenwettelijke vakan-
tie-uren. Wanneer je nog een restant aan 

wettelijke vakantie-uren geldig tot 1 juli op je 
vakantiekaart hebt staan, dan wordt eerst dat 
tegoed aangewend omdat dat als eerste vervalt. 

Hoe krijg je al die uren allemaal opgemaakt  
in een jaar?
Het uitgangspunt is dat je de vakantie opneemt 
in het jaar waarin de aanspraak is ontstaan. Kijk 
dus af en toe op je vakantiekaart om je totale 
saldo in de gaten te houden. 
Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden 
om je vakantiesaldo te verlagen: 
• Als je in de plusvariant van de Flexibele 

werkduur zit, kun je altijd terug naar de 
basis- of minvariant. Dan heb je per week 
wat meer vrij en bouw je wat minder 
vakantie-uren op. 

• Je zet wat extra uren opzij via het meerjaren 
spaarmodel om over een paar jaar een 
sabbatical of lange vakantie te nemen. 

• Je kunt via het Keuzemodel 
Arbeidsvoorwaarden een bepaald deel van 
je bovenwettelijke vakantie-uren verkopen of 
inzetten voor andere doelen.  

De VU heeft ook het beleid om vakantie-
stuwmeren te voorkomen. Enerzijds hebt 
je gewoon voldoende vrije tijd nodig om te 
herstellen. Anderzijds zit er ook een financieel 
aspect aan vast. De geldelijke waarde van het 

totale vakantiestuwmeer van jouw eenheid 
moet jaarlijks op de balans worden opgenomen 
als schuld aan de medewerkers. Deze gelden 
zijn dan niet beschikbaar voor onderwijs, 
onderzoek of projecten. Kortom, neem in 
overleg met je leidinggevende met enige 
regelmaat vakantie op.

‘Het is belangrijk dat je  
geregeld rust neemt.  
Daarmee voorkom je dat je  
op een gegeven moment 
overwerkt raakt of nog erger, 
dat je een burn-out krijgt.‘

Vele medewerkers hebben een hoge werkdruk. 
Hoe voorkom je dan een stuwmeer? 
Als je een te hoge werkdruk ervaart en je voelt 
dat je niet makkelijk vrij kunt nemen, dan zul 
je met je leidinggevende om de tafel moeten 
gaan. Kom je er samen niet uit, neem dan 
contact op met je HR-adviseur voor advies en 
bemiddeling. Het is belangrijk dat je geregeld 
rust neemt. Daarmee voorkom je dat je op een 
gegeven moment overwerkt raakt of nog erger, 
dat je een burn-out krijgt. Je hebt niet alleen 
op gezette tijden je rust nodig, maar vakantie 
is ook gewoon een wettelijk recht. Ook in het 
jaargesprek met je leidinggevende hoort het 
onderwerp vakantie aan de orde te komen. 

Stel dat je onverhoopt langdurig ziek wordt. 
Hoe zit het dan met vakantie? 
We hopen het natuurlijk niet, maar als je op een 
gegeven moment geheel of gedeeltelijk lang-
durig ziek wordt, dan bouw je evenveel vakantie 
op als wanneer je niet ziek zou zijn. Je bent 
ook bij langdurige ziekte wettelijk verplicht om 
minstens vier werkweken per jaar vakantie op 
te nemen. Jouw leidinggevende hoort erop toe 
te zien dat je daadwerkelijk vakantie opneemt. 
De opname is dan gelijk aan het aantal uur dat 
je volgens jouw rooster normaliter werkt. 

Er is wel een uitzondering: als je door je ziekte 
echt niet in staat bent om vakantie te genieten, 
dan hoef je geen vakantie op te nemen. Dat is 
bijvoorbeeld het geval als je opgenomen bent 
in een ziekenhuis of een andere zorginstelling. 
Maar ook als je bedlegerig of niet zelfredzaam 
bent. Je leidinggevende kan de bedrijfsarts 
hierover advies vragen, want deze heeft 
namelijk een rol in het begeleiden van het 
proces van langdurige ziekte en re-integratie. 

Kan je met je leidinggevende afspreken om 
geen vakantie meer te registreren? 
Dat kan. Je vraagt dan geen vakantie meer aan 
bij je leidinggevende via de self service, maar 

je neemt buiten het systeem om je jaarlijkse 
vakantietegoed op. Je houdt dat dan zelf in de 
gaten en je doet het uiteraard in overleg met je 
leidinggevende. 

Hoe regel je dat en wat betekent deze keuze 
precies?
Dat is heel eenvoudig. Je gaat naar  
vu.nl/vakantie. Scroll vervolgens naar het 
onderdeel Vakantie-uren registreren. Daar tref 
je de link voor de self service Vakantieregistratie 
aan- of uitzetten waarin je de keuze kunt maken. 
Dit kost je hooguit een minuut. Je kunt op ieder 
gewenst moment in het jaar je vakantieregis-
tratie uitzetten, maar wil je het weer aanzetten, 
dan is dat alleen mogelijk per 1 januari van het 
volgende kalenderjaar. 

Zet je je vakantieregistratie uit, dan blijf je 
nog wel over een vakantiekaart beschikken. 
Op 1 januari van ieder kalenderjaar worden 
daarop je vakantie-uren zichtbaar. Van dat 
tegoed worden in januari vervolgens de 
collectieve vakantiedagen afgetrokken. Ook 
kun je de toegestane bovenwettelijke vakantie-
uren als bron inzetten in het Keuzemodel 
Arbeidsvoorwaarden. Op 31 december van 
dat kalenderjaar wordt het saldo vervolgens 
automatisch op nul gezet. Zodoende ontstaat er 
bij jou geen vakantiestuwmeer. Op 1 januari van 
het volgend kalenderjaar krijg je een nieuwe 
vakantiekaart en begint de cyclus opnieuw.

Werk je op een project met strenge verantwoor-
dingseisen of zijn er andere redenen dat je voor 
je werk moet tijdschrijven, dan ben je verplicht 
om vakantie te registreren via de self service. 
Moet je halverwege het kalenderjaar beginnen 
met tijdschrijven en had je eerder gekozen om 
geen vakantie te registreren, dan is contact met 
de HRM Servicedesk nodig om de vakantiere-
gistratie in het systeem voor jou om te zetten 
naar de reguliere variant.

Heb je nog andere vragen?
HRM heeft een speciale pagina gemaakt  
waar alles over vakantie bij elkaar staat:  
vu.nl/vakantie. Neem gerust een kijkje als 
je nog meer wilt weten. Je vindt daar ook de 
feestdagen waarop de VU dicht is. Op feest- 
dagen hoeft er (uitzonderingen daargelaten) 
niet gewerkt te worden. Ook kun je zien op 
welke dagen de VU een collectieve sluitingsdag 
heeft. Deze collectieve vakantiedagen worden 
jaarlijks rond de tweede week van januari van je 
vakantiekaart afgeschreven.

Redactie Personeelspagina > HRMAM   
Tekst > Stefano Giacon    
Beeld > Getty Images  Vormgeving > VUDesignstudio    
Reageren > pp@vu.nl
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The Banshees of 
Inisherin

Gun jezelf een 
podium

E
en voortreffelijk geacteerde, beeldschone 
en veelbekroonde film van de Britse Martin 
McDonagh, bekend van In Bruges en Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Pádraic en Colm zijn al jarenlang de beste vrien-
den. Ze wonen op een klein Iers eiland en drinken 
dagelijks een potje bier in de pub. Op een dag zegt 
Colm de vriendschap pardoes op. Basta. Pádraic is 
ontzet en probeert van alles om Colm op andere 
gedachten te brengen, maar deze is echt vastbe-
sloten…
Wat doet zo’n onverwacht besluit van een vriend 
met je? McDonagh brengt dit proces op tragikomi-
sche wijze en met nuance in beeld. Colin Farrell en 
Brendan Gleesom schitteren als Pádraic en Colm. 

Daniël Beltman, marketing

H
et nieuwe jaar is begonnen, dus: nieuwe 
ronde, nieuwe kansen. Welke kanten van 
jezelf ga jij ontdekken in 2023? Griffioen 
brengt je graag op ideeën.

Misschien is dit het jaar dat je zingt op een podium 
in plaats van onder de douche. Of gaan je voetjes 
van de vloer bij een cursus salsa, klassiek ballet of 
swing dance. Leer je eindelijk spelen op die gitaar 
die al maanden staat te verstoffen in de hoek van je 
kamer. En kom je helemaal los tijdens een cursus 
improvisatie of acteren. Of zet je voor het eerst in 
jaren weer je ideeën op papier bij creative writing. 
Wat je dit jaar ook zoekt – van yoga tot knutselen – 
je vindt het bij Griffioen.
Nieuwsgierig? Van maandag 6 tot en met donder-
dag 9 februari doe je gratis mee met de try-outs 
van een groot aantal van onze cursussen. Bekijk 
het rooster op onze website en ontdek wat jij dit 
jaar allemaal kunt gaan doen.

Yoni van Hees, marketingcoördinator 
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Gratis tai chi

M
et de goede voornemens nog vers in het 
geheugen start in 2023 het project ‘VU 
in beweging’. Het doel is om studenten 
en medewerkers meer te laten bewegen 

door middel van verschillende initiatieven. Bewe-
ging moet zo toegankelijk mogelijk worden op elke 
studeer- of werkdag. Geen verplichte bootcamp 
dus, maar activiteiten die je zelfs in pak met strop-
das kunt doen. 
Ons jaar begint met een belangrijke wens: alle 
studenten en medewerkers zouden hun pauze 
moeten gebruiken om te bewegen. VU in beweging 
organiseert dit jaar daarom voor iedereen elke 
dinsdag en donderdag een tai chi-sessie op het 
campusplein. De sessies vinden plaats van 12.30 
tot 12.45 uur en van 13.00 tot 13.15 uur. Aanmelden 
is niet nodig. 

Maria Engels, communicatie & marketing

Sport- 
centrum  
VU
VU campus 
(OZW-gebouw) 
Boelelaan 1109 
020-5983656 

maandag - vrijdag: 
12 – 20 uur 
zaterdag - zondag: 
gesloten

Uilenstede 
Uilenstede 100 
020-5985090 

maandag - vrijdag: 
08 - 23 uur 
zaterdag - zondag: 
10 - 18 uur

sportcentrumvu.nl

Superlekker Italiaans

SFEER Dit restaurant in de Baarsjes voelt heel 
huiselijk, ook door de gezellige inrichting.
ETEN Vooraf delen wij een eenvoudige burrata-
salade, onwijs lekker door de frisse dressing van 
sinaasappel. Een heerlijk gerecht om de avond 
mee te starten. Als hoofdgerecht nemen we allebei 
pizza: een caprese met parmaham en de caponata 
met gegrilde groente. Beide superlekker. Een 
minpuntje is dat er niet veel kaas op zit.
BEDIENING Vriendelijk en enthousiast. Bij 
binnenkomst krijgen we een gratis karaf water die 
ook bijgevuld wordt. Dit zie je tegenwoordig met 
de stijgende prijzen steeds minder vaak, dus zeker 
een pluspuntje. Af en toe duurt het wat lang voor-
dat we geholpen worden.
TIP De burratasalade.
AANRADER Zeker als je wat meer overhebt voor 
een pizza.
PRIJS Aan de dure kant. Een pizza margherita 
kost 13 euro, maar voor een rijker belegd exem-
plaar vragen ze al gauw 17 euro. Voor 2 personen 
kun je makkelijk voor 50 euro een pizza en een 
drankje doen. Geen studententarief, maar wel zo 
lekker. 

Lisa Tromp, tweedejaars bachelor geneeskunde 

Restaurant 
Faam
Reinier Claeszen- 
straat 10

restaurantfaam.nl

VU 
Griffioen
Course 
Tryouts

Maandag 6 t/m 
donderdag 9 
februari 

Aanvang: 
cursussen vanaf 
16 uur

De Boelelaan 1109 
(OZW, zesde etage)

Toegang: gratis

griffioen.vu.nl/
course-tryouts

CULTUUR

Wil je ook GRATIS 
ETEN, in ruil voor 
een restaurant- 
recensie?  
Mail  
naar redactie. 
advalvas@vu.nl.

Nieuwe  
Universiteits-
gebouw 
De Boelelaan 1111

The Banshees of 
Inisherin is vanaf 
donderdag 26 
januari dagelijks 
te zien.

Check www.
rialtofilm.nl voor de 
speeltijden.

Rialto VU

http://sportcentrumvu.nl
http://restaurantfaam.nl
http://griffioen.vu.nl/course-tryouts
http://griffioen.vu.nl/course-tryouts
mailto:redactie.advalvas%40vu.nl?subject=
mailto:redactie.advalvas%40vu.nl?subject=
http://www.rialtofilm.nl
http://www.rialtofilm.nl
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verkiezingsuitslag van een land vol 
wankele meninkjes opgesloten tussen 
de vier muren ‘dat mag jij vinden’. 
Misschien snap je de goedbedoelde 
zorgen van je oma (wier beestje 
overigens al tachtig jaar wordt 
vertroeteld op verre afstand van de 
jungle) over de sfeer aan tafel tijdens 
zo’n discussie. De Sire-reclame doet 
immers het ergste vermoeden.

Maar die zorgen zijn onterecht. Ruzie is 
niet het gevolg van discussie, maar van 
het gebrek eraan. Als onze meningen 
niet botsen, dan doen wij het zelf. 
Goede discussies kweken juist begrip 
voor elkaars standpunt, waardoor 
Vinnik volwassen wordt. En wijzelf 
misschien ook.
Willen we elkaar niet verliezen, dan 
moet de discussie winnen.
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T
wee tekenfiguurtjes 
maken elkaar uit voor 
rotte vis vanwege 
hun verschillende 
vaccinatiestandpunt. Een 
voice-over vraagt: “Ben 
je nou een discussie aan 

het winnen? Of zijn jullie elkaar aan 
het verliezen?’’ Polarisatie kunnen we 
het beste tegengaan door het debat 
te ontlopen, lijkt de nieuwe Sire-
campagne te suggereren.
Een dankbare boodschap voor wie 
discussies het liefst uit de weg gaat. De 
befaamde methode? Op zalvende toon 
concluderen: “Dat mag jij vinden”, om 
vervolgens gauw te beginnen over het 
weer of de hond. 
Dat mag jij vinden. Vier woorden die 
zich verhullen achter een masker 
van tolerantie, maar in werkelijkheid 
elk heet hangijzer van tafel vegen. 
Terwijl discussie voeren - hoewel 
je vredelievende oma tijdens een 
familiediner misschien anders 
beweert - juist van levensbelang 
is. Scheldtirades drijven mensen 
uiteen, maar de discussie ontwijken is 
minstens even polariserend. 

Ik maak dankbaar gebruik van een 
metafoor van Kasper C. Jansen uit de 
internetvideoserie De Snijtafel om dit 
te illustreren. Beschouw je mening 
als een beestje dat jij laat opgroeien. 
Laten we hem Vinnik noemen, lekker 
toepasselijk.

Dat mag jij vinden

Je kunt ervoor kiezen om Vinnik groot 
te brengen in een meningenreservoir. 
Hij is daar helemaal veilig en komt 
nooit in contact met andere dieren. Of 
je kunt Vinnik op laten groeien in een 
meningenjungle, waar het krioelt van 
de beesten en hij soms het duel  aan 
moet gaan met soortgenoten. Waar 
wordt Vinnik - je mening dus - sterker? 
In de meningenjungle vermoed ik, daar 
worden je opvattingen door andermans 
argumenten aangescherpt. Tegelijk 
kun je wel raden wat er zou gebeuren 
wanneer reservoir-Vinnik in de jungle 
terechtkomt. Die mening is zo zwak 
en slecht onderbouwd dat hij nog geen 
minuut standhoudt. 

Voor onze democratie is het daarom 
essentieel dat we de discussie 
aangaan. Ik moet niet denken aan de 
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