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Na zonsondergang
Het diner kan beginnen. ISA, Islamitische Studentenvereniging
Amsterdam, biedt deze ramadanmaand studenten en andere
geïnteresseerden een gezamenlijke iftarmaaltijd aan. Zodat
niemand in z’n eentje het vasten hoeft te verbreken.
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Inbeddingsgarantie beter evalueren
‘Kijk eerst of de inbeddingsgarantie het beoogde effect heeft,
voordat je besluit ermee door te
gaan’, stelt De Jonge Akademie.
Financier NWO heeft de maatregel volgens het genootschap
onvolledig geëvalueerd. Een
inbeddingsgarantie is een verklaring waarin een onderzoeksinstelling een tenure-track of
vaste aanstelling garandeert
aan een beurswinnaar.

Kamerdebat
ontaardt in ruzie
Een debat dat eigenlijk zou
gaan over de voorinvesteringen
in het hoger onderwijs draaide
vorige week uit op een venijnige
discussie over het leenstelsel
en de renteverhoging. Vooral
GroenLinks-Kamerlid Zihni
Özdil kreeg de wind van voren.

Flexcontracten
beperken
De hoge werkdruk op
universiteiten moet nu
echt omlaag, zei minister
Van Engelshoven in een
Kamerdebat. Als het aantal
tijdelijke contracten niet
afneemt, overweegt ze grenzen
te stellen.

‘Minder perverse
prikkels’
Universiteiten en hogescholen
moeten voor hun bekostiging
snel minder afhankelijk worden
van studentenaantallen, adviseert de commissie-Van Rijn.

4

Van Praag:
‘Drie miljoen
is ontzettend
veel geld
voor ons’

Annabel Oosteweeghel

advalvas.vu.nl
Voor al het laatste nieuws

Mirjam van Praag
uit het systeem en maakt ons rijp voor een systeem
dat beloont op kwaliteit, samenwerking en waarin de
vraag op de arbeidsmarkt een rol speelt.” (PB)

Het hele interview met Mirjam van Praag over de gevolgen van
de voorstellen van de commissie-Van Rijn voor de VU lees je op
advalvas.vu.nl>nieuws>17 mei

Ondernemingsraad wil bemiddeling
bij reorganisatie Theologie
Een externe commissie van deskundigen moet het reorganisatieplan van de faculteit
Religie en Theologie bekijken, vindt de ondernemingsraad.

D

e ondernemingsraad
heeft heel veel vragen
over de voorgenomen reorganisatie,
waarbij zes mensen
met ontslag worden
bedreigd en er twee een andere
functie krijgen. “De faculteit is
technisch gesproken failliet”, zei
rector Vinod Subramaniam bij de

E

en debat over de politisering van
de wetenschap trok afgelopen
week weinig belangstelling. Toch
werden er interessante dingen
gezegd.
Toen de namen van een aantal
VU-medewerkers onder de homofobe Nashville-verklaring prijkten, hield dat
de gemoederen flink bezig. En ook het meldpunt voor linkse indoctrinatie in het onderwijs
van het Forum voor Democratie deed veel
stof opwaaien. Een kleine anderhalfduizend
academici ondertekenden een protest tegen
dat meldpunt.
Toch kwamen er niet meer dan rond de twintig mensen naar het debat over de politisering

H

et voorstel van de commissie-Van
Rijn om meer geld naar de technische universiteiten over te hevelen,
gaat de VU naar schatting drie
miljoen euro kosten over twee jaar.
Omdat de VU een relatief grote
bètafaculteit heeft, wordt ze minder
getroffen dan andere algemene universiteiten.
Collegevoorzitter Mirjam van Praag: “Ik vraag me
af of de commissie beseft dat drie miljoen voor ons
echt ontzettend veel geld is. Ik bedoel, ik begrijp dat
het weinig lijkt bij een totale rijksbijdrage van 335
miljoen, maar van dat bedrag is er echt maar een
klein deel waarover we vrij kunnen beslissen.”
Maar er staan ook dingen in het rapport waar de
collegevoorzitter blij van wordt, zoals dat er meer
compensatie komt voor studenten die van universiteit switchen, van wie de VU er relatief veel heeft.
Ook vindt Van Praag het een goede zaak dat het deel
van de bekostiging dat afhankelijk is van studentenaantallen wordt verkleind: “Dat haalt de groeiprikkel

‘Wat een makke bende
van hippe intellectuelen’

bespreking van het plan met de
raad. In het afgelopen jaar heeft
de faculteit een groot verlies geleden. Het budget is met bijna acht
procent overschreden.
Dat er iets moet gebeuren,
bestrijdt de or niet, maar de
raad vindt het wel vreemd dat
er ondanks de slechte financiële
situatie vorig jaar nog nieuwe

mensen zijn aangesteld. In januari van dit jaar zelfs nog een
nieuwe hoogleraar. De raad vraagt
zich af of gedwongen ontslagen
echt nodig zijn. Kan via natuurlijk
verloop ook niet een besparing
worden bereikt? (DdH)

Meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>
9 mei
nr 17 — 22 mei 2019
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Het hele verslag van het debat lees je op advalvas.
vu.nl>nieuws>17 mei

Levensreddend

‘Een beter klimaat betekent ook
minder koeien en minder melk
per koe.’ Lees het hele opiniestuk
van Jan Willem Erisman en
Marjan Minnesma op advalvas.
vu.nl>opinie

Je bent niet te dom voor je
studie, je moet gewoon slimmer
studeren. Om je bul te halen,
hoef je niet bijzonder intelligent
te zijn. Met de tips op advalvas.
vu.nl>tips&trucs lukt het ook.

van de wetenschap in de 3D-ruimte op de
VU-campus. Drie van hen waren student. “Ik
schaam me kapot”, zei een docent sociale
wetenschappen. “Aan de ene kant zo’n brief
tekenen en protesteren, aan de andere kant op
deze manier laten zien dat je het blijkbaar niet
belangrijk genoeg vindt om er met anderen
over te praten. Ik vind dit echt niet kunnen.”
Een politicologiestudent was evenmin erg
mild. “Ik heb het gevoel dat ik hier in een
echokamer zit”, zei hij. “Wat een makke bende
van hippe intellectuelen, jullie slaapwandelen
zo de afgrond in.” (PB)

nieuwe stamceldonoren heeft
studievereniging Salus geworven.

I

n de goededoelenweek heeft Salus, de studievereniging van gezondheidswetenschappen, zich ingezet
om meer stamceldonoren te werven. “Vroeger kon
dat alleen door een beenmergpunctie, maar nu kan
het meestal door bloedafname”, zegt Nina Komrij
van Salus. Toch is er nog steeds een tekort aan
donoren. (FB)

Meer hierover op advalvas.vu.nl>13 mei

@advalvas_vu
Een selectie uit de opvallendste
(re)tweets van de afgelopen dagen
@noorlanderarjan
20-5_De laatste voorbereidingen op de VU
voor Weber vs Timmermans
Vanavond om 10 uur in @Nieuwsuur op @NPO2

@btoulabi
20-5_De ‘Witte Man met Afwijkende Mening’
is geen bedreigde diersoort die beschermd
dient te worden. Het betreft een groep die
eeuwen lang systematisch is voorgetrokken.
Diversiteitsbeleid tracht deze ongelijkheid
op voorzichtige wijze iets minder scheef te
trekken.
Dit in reactie op het stuk ‘Diversiteit kent ook
verliezers (zoals de witte man)’ in NRC Handelsblad.
@baltussen
15-5_Het zegt toch ook heel veel dat er
geen enkele structuur was voor klachten
of vertrouwenspersonen en dat daar
in de top van de @UvA_Amsterdam
totaal niet over nagedacht werd. En dat
aanstellingcommissies kennelijk geen enkel
contact met de realiteit hadden.
@S1nanCankaya
13-5_Wat doet het bestuur om burgers tegen
etnisch profileren te beschermen? Vooralsnog
bar weinig. Onderzoek na onderzoek, advies
na advies. Maak serieus werk van de aanpak
van etnisch profileren. Waar wachten we nog
op?
Dit in reactie op een opiniestuk in Het Parool
waarin Amnesty International en Control Alt Delete
ervoor pleiten om verkeerscontroles van de politie
op te schorten zolang de politie zich nog schuldig
maakt aan racial profiling.
@JeroenJGGeurts
12 mei-5_Dank voor #discussie n.a.v. @
nrcwetenschap #column (https://www.nrc.
nl/nieuws/2019/05/10/druk-druk-druk-is-deeenheidsworst-a3959799 …)! Interessant
punt: we hebben toch wel soort van criteria
nodig, om bias te voorkomen. Zou mooi
zijn om verder na te denken: hoe deze te
ontwikkelen zonder verhaal en eigenheid
onderzoeker tekort te doen.
5

PROMOVENDUS IN ACTIE

‘Wij moeten
laten zien wat
we met dat
belastinggeld
doen’

Laura Luzia organiseert het Pint of Science
Amsterdam, waarbij wetenschappers in
de kroeg over hun onderzoek vertellen.
‘Echte buitenstaanders bereiken blijft een
uitdaging.’
DOOR WELMOED VISSER
FOTO PETER VALCKX

J

ij bent een van de organisatoren van Pint of
Science Amsterdam. Ga
je zelf ook iets vertellen
over jouw onderzoek?
“Nee, ik heb het gevoel dat
ik daarvoor nog niet ver
genoeg ben. Mijn promotieonderzoek
gaat over het metabolisme van gist onder
verschillende voedingsomstandigheden.
Ik zit in mijn tweede jaar en zit heel diep
in de stof. Ik hoop dat ik over een poosje
zover ben dat ik het kan terugbrengen tot
een meer algemeen verhaal. En dan wil ik
dat graag vertellen.”
Volgend jaar? “Hopelijk.”
Heb je iets met publiekswetenschap?
“Ja, in Lissabon, waar ik heb gestudeerd,
deed ik mee aan het organiseren van de
open weeks, waarbij scholieren een week
konden meedraaien op de universiteit. Ik
kom zelf uit een klein dorp meer in het
zuiden en had op mijn middelbare school
niet de mogelijkheid om zoiets te doen.
Misschien dat ik daardoor goed besef dat
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het niet vanzelfsprekend is dat iedereen
in contact komt met wetenschap.
“Ik vind het heel belangrijk dat we als
wetenschappers laten zien wat we doen.
Wetenschappelijk onderzoek wordt
betaald met belastinggeld, dus eigenlijk
betaalt iedereen eraan mee. Dan moet je
ook laten zien wat je doet met dat geld.”
Hoe laten jullie wetenschap aan het
grote publiek zien bij Pint of Science?
“We hebben een festival van 20 tot en
met 22 mei: in 24 landen vertellen wetenschappers in een lokale kroeg iets over
hun onderzoek. Het is de tweede keer
dat Nederland meedoet. In Amsterdam
zijn er twee locaties: in café Checkpoint
Charlie gaan we het onder meer hebben
over antibiotica. En een andere dag over
de werking van de hersenen. In café De
Jonge Admiraal praten we over dating
en de wetenschap achter het maken van
bier.”
Lukt het jullie om daarmee een breed
publiek te bereiken? “Dat is nog best
moeilijk. De vorige keer waren er toch
vooral vrienden en bekenden van de
sprekers op de evenementen afgekomen.
Ik verspreid flyers op de VU en Science
Park, maar ook daar tref je mensen aan
die al interesse hebben in wetenschap.

Laura Luzia
28
Promovendus
systeembiologie
2017 - nu Promovendus
systeembiologie
2016-2017 Docent cursus
mathematical modeling in
the life sciences, PekingX
(e-learning)
2013-2015 Master
microbiologie, universiteit
van Lissabon
2015 Organisatie Lisboa
Summer Programme,
universiteit van Lissabon

Pint of
Science
Tijdens het Pint of
Science Festival leggen
wetenschappers hun
onderzoek uit in de kroeg.
Het festival begon in GrootBrittannië in 2012. Inmiddels
doen er onderzoekers uit
24 landen mee. Van 20 tot
en met 22 mei wordt het
festival voor de tweede keer
in Nederland gehouden.
In Amsterdam kun je naar
twee locaties. Ook kun je
terecht in de meeste andere
universiteitssteden van
Nederland. Meer info op
pintofscience.nl

Echte buitenstaanders bereiken
blijft een uitdaging.”
Wat voor organisatie is Pint
of Science? “In het buitenland
bestaat die al een aantal jaar. De
hele organisatie is in handen
van één persoon, iemand die
zelf als wetenschapper in GrootBrittannië had gewerkt. Ik las er
iets over op Instagram en was
meteen enthousiast. Ik heb me
toen aangemeld als vrijwilliger
voor de dag zelf. Daarna ben
ik me met de organisatie van
komende evenementen gaan
bezighouden. We hadden een
evenement in januari. En nu het
festival.”
Je bent aan het promoveren.
Wil je daarna in de wetenschap blijven? “Ik denk dat ik
iets wil doen waarbij ik meer
met mensen werk. Het voelt
soms bijna egoïstisch dat ik
me zo verdiep in mijn eigen
kleine vakgebiedje, om iets te
ontdekken dat nog niemand
heeft ontdekt. Maar dat is wat
ik nu het liefst doe. Ik heb het
gevoel dat ik niet genoeg weet,
mijn nieuwsgierigheid drijft me
verder. Maar ik geloof dat ik de
rest van mijn leven niet op zo’n
specialistisch gebied wil blijven
werken.”

Het is je tweede jaar in Nederland. Was het een grote
omschakeling voor je?
“Ja, de cultuur is heel anders. Ik moest wennen aan het
gebrek aan hiërarchie. Hier kun je gewoon openlijk je
gedachten delen met je professor. Nu ik er eenmaal aan
gewend ben, waardeer ik dat heel erg. Maar ik merk wel
dat het moeilijk is om in Nederland vrienden te maken.
Bijna al mijn vrienden zijn ook internationals.”

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

Inperking van
onderwijsvrijheid
lost niets op

onder meer door PvdA-leider Lodewijk
Asscher en VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff – alsof socialisten en liberalen zich
warm lopen voor een nieuwe schoolstrijd.
Alle scholen moeten openbare scholen worden, klinkt het. Nochtans is de
grondwet wijzigen niet per se heilzaam.
Ook Frankrijk, waar openbaar onderwijs
de voorkeur geniet, ontsnapt niet aan
discussies over radicale denkbeelden bij
jongeren, het al dan niet verbieden van
religieuze symbolen en (te) opiniërende
leerkrachten.
Ook zonder aan de grondwet te sleutelen
zijn er mogelijkheden. In Vlaanderen is
de mogelijkheid voor scholen om leerlingen te weigeren danig ingeperkt; en
de wet bepaalt dat schoolplannen en
schoolpraktijk de fundamentele rechten
moeten eerbiedigen. Recentelijk is ook de
onderwijsinspectie er hervormd om reeds
bij het starten van een nieuwe school een
eerste screening mogelijk te maken.
Wat niet kan, zijn preventieve maatregelen waarbij een specifieke opvatting
wordt belet in een onderwijsproject
tot uiting te komen. Het wringt wat als
Asscher een school verwijt zich niet in te
passen in de democratische rechtsstaat,
terwijl hij zelf aangeeft bij het aanpakken
van die school de randen van het rechtsstatelijke te willen opzoeken voor ‘het
welzijn van de leerlingen’.
De kern van onze onderwijsvrijheid is
juist dat we aanvaard hebben dat er een
diversiteit aan opvattingen bestaat over
hoe het welzijn van leerlingen precies
wordt gediend. De vrijheid primeert daarbij niet absoluut, maar wordt afgewogen
tegenover het recht op onderwijs. Dit is
een evenwichtsoefening.
Tot slot: de saga lijkt te zijn misbruikt
om commotie te creëren. Hoopte men zo
de school te sluiten via een achterdeurtje? Minister Slob dreigde begin maart
immers met sluiting van de school, niet
omwille van het pedagogisch project
of de vermeende banden met terreurorganisaties, maar omdat het lyceum
niet langer zou voldoen aan het vereist
aantal leerlingen. Als we het schoolbestuur mogen geloven, leverde de heisa
de school echter een ongeziene boost in
leerlingen op.
Het debat over de grenzen van de onderwijsvrijheid moet worden gevoerd. Maar
gooi het kind – of scholen vol kinderen –
niet met het badwater weg.

DOOR JOHAN LIEVENS
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

‘

Richtinggevende personen’ van het
Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum
zouden contact hebben gehad met een
terroristische groepering en onderwijstijd zou aan salafisme worden gespendeerd. Aanleiding voor politici en
opiniemakers om voor een afschaffing
van de onderwijsvrijheid te pleiten.
Het lijkt haast alsof het bijzonder onderwijs aan elke vorm van overheidscontrole
ontsnapt. Dat het duistere schaduwplekken
in de samenleving zijn waar allerlei zaken
verkeerd gaan. Het is onwaar dat de vrijheid
van onderwijs impliceert dat alles kan. Is er
een grote variatie aan scholen door vrijheid
van onderwijs? Ja. Loopt er ook af en toe
iets mis in scholen? Ja. Mogen Nederlandse
scholen leerlingen weigeren van wie zij
menen dat die niet binnen hun schoolproject passen? Ja.
Maar is de vrijheid onbegrensd? Nee. De
Onderwijsinspectie werpt nu reeds licht op
die ‘schaduwplekken’. Zo vergt de Wet op
het voorgezet onderwijs dat het onderwijs
‘mede gericht is op het bevorderen van actief
burgerschap en sociale integratie’ in een
pluriforme samenleving.
De zogeheten Haga-saga wordt misbruikt als
hefboom om de grondwet open te breken,

Johan Lievens is hoofddocent rechten aan de VU
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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De pijnlijke waarheid

Jacintha Ellers hoogleraar evolutionaire ecologie

W
foto Yvonne Compier

Het islamitische
Haga Lyceum blijft de
gemoederen verhitten.
Niet alleen de vrijheid
van onderwijs moet
eraan geloven, ook
heel wat nuance lijkt
verloren te gaan.
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wisselcolumn

Het nieuws dat nu met veel tamtam
aarschuwing vooraf:
naar buiten is gebracht, is niet nieuw.
deze column bevat
We weten al jaren dat de biodiversiteit
schokkende feiten.
in sneltreinvaart naar beneden dendert.
Wie geen zin heeft
We weten al lang dat we de aarde uitputin slecht nieuws kan
ten door eindeloos grondstoffen uit de
nu beter stoppen
natuur te halen. Het erge is dat we deze
met lezen. Ten eerste
wetenschap ook al jaren negeren en
is het onderwerp buitengewoon depriwegstoppen. De werkelijke waarde van
merend, en leidt het onvermijdelijk tot
het nieuwe rapport is de overweldigende
vervelende gevoelens. Ten tweede blijkt
grondigheid waarmee alle
uit onderzoek dat mensen
harde cijfers bij elkaar
die berichten lezen die
zijn gezet. Het schudt
een bedreiging voor hun
‘Onze manier
ons wakker en confronmanier van leven vormen,
teert ons met de pijnlijke
er vaak voor kiezen om dat van leven moet
fundamenteel
waarheid: er moet een
nieuws te bagatelliseren of
veranderen’
fundamentele verandeonwaar te verklaren. Dus
ring plaatsvinden in onze
alleen doorgaan als u een
manier van leven, want zó
ras-optimist bent en met
kunnen we niet doorgaan.
een open blik de toekomst
Het zal een kwestie
tegemoetziet.
worden van prioriteiten stellen, op poliDe nare boodschap is dat het slecht gaat
tiek niveau en ieder voor zich. De juiste
met de natuur. Dat staat in het nieuwe
keuzes maken, zonder lamlendige smoesrapport van het wetenschappelijk biodijes te verzinnen omdat we de consequenversiteitspanel van de Verenigde Naties,
ties niet willen voelen. Een vliegvakantie,
zeg maar het zusje van het IPCC. Wereldaardbeien met kerst, die iPhone X terwijl
wijd sterven soorten steeds sneller uit,
de 6S het nog prima doet? Met onze dageverdwijnen natuurgebieden in ongekend
lijkse beslissingen kunnen wij de bioditempo, en is bijna driekwart van alle
versiteit beschermen. Hopelijk kunnen
ecosystemen op aarde ernstig aangetast
genoeg mensen, van burgers tot ceo’s en
door vervuiling, overexploitatie, invaregeringsleiders, de moed opbrengen om
sieve soorten en klimaatverandering. De
het goede te doen. Broodnodig voor de
mens is de oorzaak van dit alles. En de
natuur en voor onszelf!
mens zal ook grote negatieve gevolgen
hiervan ondervinden. Het is niet leuk,
maar waar.
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Vluchtverhaal

STUDENTEN

VU-student Wael is een Syrische vluchteling. Auteur
Suzanna Jansen tekende zijn bloedstollende verhaal op.
‘Dit kan iedereen overkomen, waar ook ter wereld.’

‘Ik wist: als ik hier blijf,
ga ik zeker dood’
DOOR PETER BREEDVELD
FOTO’s MARTIJN GIJSBERTSEN

W

e worden bang voor ze gemaakt, de
vluchtelingen die de Middellandse
Zee oversteken om in Europa te
komen profiteren, onze samenleving te ontwrichten en de inheemse
bevolking homeopathisch te
verdunnen. Tienduizenden verdrinken er bij die oversteek, maar daar wordt lacherig over
gedaan. ‘Dobbernegers’; ‘Hun eigen keuze’, zingt het
rond op Twitter en Facebook. ‘Niemand dwingt ze om
hierheen te komen.’
VU-student informatiekunde Wael (28) was zo’n bootvluchteling. Hij kwam naar Europa vanuit Libië, waar
hij vanuit Syrië naartoe was gevlucht. In Syrië heeft hij
onuitsprekelijke dingen meegemaakt, maar in Libië
was hij nog veel banger. “In Syrië had de oppositie veel
mensen en maar weinig wapens”, vertelt hij. “In Libië
is het precies andersom, weinig mensen, maar met een
ontstellende hoeveelheid wapens. En de bereidheid om
hele wijken kapot te schieten om één individu te pakken.
Ze zouden de campus hier totaal platbombarderen als
ze zouden vermoeden dat hier één vijand verborgen zou
zitten.”
“Vrienden probeerden me over te halen om in een boot
naar Europa te vluchten”, aldus Wael. “Maar ik wist
hoeveel mensen er al verdronken waren. Ik heb heel
lang geweigerd in zo’n boot te stappen. Maar toen ik
voor de vierde keer in een bombardement terechtkwam,
moest ik echt weg, en ik kon nergens anders heen. Ik
wist: als ik hier blijf, ga ik zeker dood.”

Gek van angst
Die overtocht heeft hij maar ternauwernood overleefd,
en als hij nu in dezelfde situatie zou zitten, zou hij ten
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dode opgeschreven zijn, want hij en zijn medepassagiers werden gered door de Italiaanse kustwacht en die
mag dat niet meer. De boot waarop hij zat was lek en
de bemanning was totaal gewetenloos. Ze hielden de
zwarte Afrikanen opgesloten in het ruim van de boot,
waar ze tot hun middel in het water stonden, gek van
angst. Gelukkig heeft de kustwacht uiteindelijk iedereen
kunnen redden.
Waels verhaal is opgetekend door schrijver Suzanna
Jansen in het boek Wael; Het verhaal van een jongen uit
Syrië. Jansen is auteur van onder meer de bestseller Het
Pauperparadijs. Zij ontmoette Wael tijdens de opvoering van een theatervoorstelling op basis van dat boek,
waarin ook associaties worden gelegd met vluchtelingen
in onze tijd.
“Er bestaat bij bij sommige mensen een heel verkeerd
beeld van vluchtelingen”, zegt Wael. “Dat we gelukszoekers zijn, dat we woningen inpikken en banen, of dat we
juist niet werken.” Door via Jansen zijn verhaal te vertellen, hoopt Wael dat beeld bij te stellen en de angst voor
vluchtelingen weg te nemen en te laten zien dat vluchtelingen niet anders zijn dan andere mensen.
Niet dat hij altijd lijdt onder de vooroordelen, soms
vindt hij ze grappig. “Zoals toen een vrouw van de
woningbouwvereniging me met een kleuterstem
uitlegde hoe de intercom werkt. ‘Hier is een knopje’, zei
ze, ‘en als je dat indrukt, hoef je niet naar beneden te
lopen om te weten wie er heeft aangebeld.’ Ik zei: ‘O, wat
interessant zeg! Dat hadden wij thuis in Syrië ook, maar
dan met een beeldscherm en een videosysteem!’ Veel
mensen denken dat we in Syrië in tenten wonen en ons
per kameel verplaatsen. Vaak is het ook minder grappig,
dan denken ze dat Syrië synoniem is voor ISIS.”

‘In Libië zijn ze
bereid hele wijken
kapot te schieten
om één individu te
pakken’

‘Toen ik voor de
vierde keer in een
bombardement
terechtkwam,
moest ik echt weg’

Door zijn ogen meekijken
Jansen vindt het ‘ongelooflijk moedig’ dat Wael zijn
verhaal heeft verteld. “Dit is niet zomaar iets, het vergt
moed en kracht om zoiets heftigs te vertellen.” In
verschillende gesprekken van in totaal zo’n veertig uur,
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Vluchtverhaal

vaak aan de VU, vertelde hij wat hem was overkomen.
“Ik zag vaak hoe aangedaan hij dan was, omdat hij alles
weer herbeleefde. Dan ging hij daarna naar een college,
in de hoop op afleiding. Als ik hem dan zag weglopen,
met zijn rugzak…”
Wael had haar van tevoren gewaarschuwd: “Leef je niet
te veel in mijn verhaal in.”
Het boek is eigenlijk een full quote interview van 173
pagina’s. Jansen spreekt liever van een monoloog: “Ik
heb me onthouden van duiding en sfeerbeschrijvingen,
van observaties van mijn kant, ik heb gewoon totaal
zonder opsmuk opgeschreven wat hij heeft meegemaakt, dag voor dag, zodat je door zijn ogen kunt
meekijken.”
Het grootste deel van het boek speelt zich af in Syrië.
“Maar het is geen analyse van de Syrische oorlog”, zegt
Jansen. “Het gaat over een student die door oorlog zijn
gewone leven ziet afbrokkelen. Het zou zich in Nederland kunnen afspelen als hier oorlog is. Het zou iedereen kunnen overkomen, waar ook ter wereld.”
Het valt haar op dat mensen na lezing van haar boek
soms zeggen. “Wat goed dat hij het nu een plekje heeft
kunnen geven.” Dit is niet iets dat je een plekje kunt
geven, heeft ze bij Wael gezien. “Dit is zijn leven, dit is
wat hij is.”
Ze begrijpt het wel. “We hebben in Nederland, godzijdank, al 74 jaar geen oorlog meegemaakt. Bijna niemand
weet meer wat het ís. Dat heeft ons een beetje naïef
gemaakt.”

Hersenen oprapen en terugstoppen
Wael wist ook niet wat oorlog was, toen die in 2011
begon. Hij woonde in een gegoede wijk in Homs, had
een leuke baan bij een Brits bedrijf, studeerde ’s avonds,
was verliefd, chillde met zijn vrienden, toen de vonk van
de Arabische lente, een kettingreactie van democratisering in verschillende Arabische landen, oversloeg naar
Syrië. Van de ene op de andere dag zag Wael vreedzame
demonstranten, huilende kinderen zelfs, doodgeschoten worden door militairen in zijn stad.
Hij heeft nog drie jaar geprobeerd zijn leven zo normaal
mogelijk te leven in Homs, waar het geweld alsmaar
toenam en de situatie steeds waanzinniger werd. Hij
werd vrijwilliger in een illegaal hospitaal, waar hij
gewonden verzorgde voor wie het te gevaarlijk was
om naar het ziekenhuis te gaan. Hij ging voor de Rode
Halve Maan werken, het islamitische Rode Kruis, en
zag gruwelijke dingen. Op een gegeven moment kreeg
hij zelfs de leiding over een vluchtelingencentrum met
duizend vluchtelingen.
Jansen beschrijft zijn avonturen inderdaad op onderkoelde wijze, zonder opsmuk, maar daardoor komen de
klappen vaak extra hard aan. Ook doseert ze haar zinnen
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zo, dat het soms lijkt of je een film leest.
‘Op een dag belde het regeringsleger Red Crescent: ‘Er ligt
een lichaam op straat, jullie moeten het ophalen.’
De man lag in hun gebied, maar dicht bij dat van de
revolutie, op de weg tussen Al-Goutha waar de regering
zat en El-Waer van de revolutie. In Al-Goutha stond
het hoogste gebouw van de stad met achtentwintig
verdiepingen. Op het dak zat een scherpschutter.
Wij werden naar het checkpoint gestuurd en daar zag ik
dat het lichaam geen gezicht meer had. De helft van zijn
hoofd was weg, eraf geschoten. We raapten de hersens op
en stopten ze terug.
Mijn collega zei: ‘Hé, dat lijkt wel onze vriend Omar.’
We lachten erom. Als je zoiets moet doen, hersens
terugstoppen, dan moet je wel grappen maken.
Ik zei: ‘Ik bel hem wel even dat we zijn toekomst hebben
gezien.’ Ik pakte mijn telefoon, belde zijn nummer, en toen
hoorden we de telefoon overgaan in de broekzak van dat
lichaam.’

Niet het leger in
Wael besloot te vluchten toen het hem niet langer lukte
vrijstelling te krijgen van dienstplicht in het leger. Wael
wilde niet vechten. Hij wilde geen mensen doden, en hij
wilde zelf niet dood.
Inmiddels heeft hij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd in Nederland. “Ik voel me nu helemaal thuis”,
zegt hij. Of hij uiteindelijk teruggaat naar Syrië, of naar
een ander land gaat, dat weet hij nu nog niet. Hij heeft
drie zussen die ook zijn gevlucht en die in verschillende
landen in Europa wonen. Zijn broer en zijn moeder
wonen allebei nog in Homs. Hij heeft contact met haar
via Whatsapp en Facebook.
Ze is veilig, zegt hij, maar Jansen tekent daar meteen
bij aan dat ze “relatief” veilig is. In een kapot geschoten
stad, waar bijna alleen de vrouwen zijn overgebleven,
met af en toe stromend water en elektriciteit.
Wael woont nu in een dorp in de buurt van Hilversum,
wil niet al te veel persoonlijke gegevens kwijt. Ook zijn
achternaam houdt hij uit de media, want je weet nooit of
de Syrische overheid achter zijn familie aan zal gaan als
represaille voor zijn desertie.
Hij probeert vriendschap te sluiten met de mensen in
zijn buurt. Nodigt ze uit voor een kop koffie, maar daar is
tot nu toe niemand op ingegaan. Hij zegt dat hij het wel
begrijpt. “Ze weten niet wie ik ben, waarom ik hier ben,
wat mijn achtergrond is. En iedereen heeft het druk.”
Jansen geeft lezingen naar aanleiding van haar boek
over Wael. “De mensen die er komen willen graag meer
weten over vluchtelingen als Wael. Maar ze durven het
niet te vragen.”
“Ik ben schrijver”, zegt ze dan. “Ik heb een excuus om
alles te vragen.”

‘De boot waarop
hij zat was lek en
de bemanning was
totaal gewetenloos’

‘Het gaat over
een student die
door oorlog zijn
gewone leven ziet
afbrokkelen’

Suzanna Jansen, Wael, Het verhaal
van een jongen uit Syrië, uitgeverij
Balans, 176 pag.
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onderzoeksnieuws

VIPs

MIJN SCRIPTIE

Hoogleraar genetica van
complexe eigenschappen
Daniëlle Posthuma is een
van de negentien nieuwe
leden van de
Koninklijke
Nederlandse
Akademie van
Wetenschappen
(KNAW). Een
lidmaatschap is voor het
leven. Op 16 september
worden de nieuwe Akademieleden geïnstalleerd.

Hoogleraar paradontologie
Frank Abbas is per 15 juli
benoemd tot
interim-decaan
van Acta, het
samenwerkingsverband
van de tandheelkundefaculteiten van
VU en UvA. Abbas zal de
functie twee jaar vervullen.
De huidige decaan Albert
Feilzer neemt een sabbatical.
Maurits van Tulder is per
1 juni benoemd tot interimdecaan van de faculteit
Gedrags- en Bewegingswetenschappen.
De benoeming
is voor de duur
van twee jaar.
Hij is sinds 2013
afdelingshoofd
bij gezondheidswetenschappen aan de bètafaculteit.
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Bij mensen die lijden aan
insomnia blijven negatieve
emoties in het brein verbonden
met de herinnering, ontdekte
neurowetenschapper Rick
Wassing.

‘Haak niet aan
bij startend
groot project’

Malaria en klimaatverandering

M

ensen die kennis
hebben over de
werking van malaria zijn bereid om
15 procent meer
geld uit te geven
om die ziekte te voorkomen. Dat
blijkt uit het onderzoek waarop

Mehmet Kutluay 2 mei bij Bètawetenschappen promoveerde.
Klimaatverandering speelt een
grote rol bij malaria: malariagevallen zullen wereldwijd
toenemen door meer regenval
en stijging van temperaturen,
vooral op plaatsen waar de ziekte

momenteel niet voorkomt. Nu
blijkt dus dat mensen die hiervan
op de hoogte zijn meer willen
betalen om malaria te voorkomen. En dat investeren in een
stabieler klimaat een nog groter
maatschappelijk voordeel heeft
dan eerder werd verwacht. (FB)

Brandvertragers

De Nederlandse
Virginia Woolf
D

A

uteur Carry
van Bruggen
(1881-1932) staat
bekend als de
Nederlandse
Virginia Woolf
(1882-1941). Het
werk van deze generatiegenoten
is zeker met elkaar te vergelijken. Dat stelt Heleen van Duijn
die 10 mei bij de faculteit Geesteswetenschappen promoveerde. Beide auteurs gebruikten
vergelijkbare literaire middelen
en schreven met veel psychologisch inzicht. Zo gebruikten ze

beiden de zogeheten stream of
consciousness, waarbij de lezer
heel dicht het gedachtenproces
en de gevoelens van een personage kan volgen. Ook hadden ze
allebei veel interesse in filosofische vraagstukken. Bovendien
maakten ze bij het beschrijven
van hun personages en de structuur van hun romans liever
gebruik van mythologische
teksten dan van autobiografische elementen. (FB)

Zie proefschrift via tinyurl.com/
Heleenvanduijn

e autoriteiten zouden de
industrie moeten verbieden om nog schadelijke
brandvertragers te blijven
produceren. Dit bepleit VU-hoogleraar Jacob de Boer in een
opiniestuk in Science. Al in 1998
publiceerde De Boer met collega’s
in Nature over de gevaren van
brandvertragers met halogenen
erin. De halogenen in brandvertragers – bijvoorbeeld chloor,
broom en fluor – zijn schadelijk
voor mens en milieu. Nu, ruim
twintig jaar later, zijn er nog maar
slechts drie schadelijke stoffen
verboden. Tientallen andere halogeenhoudende brandvertragers
worden nog gewoon geproduceerd. (PB)
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Levensbedreigend

James Gathany

Universitair hoofddocent
moderne Nederlandse
letterkunde Jacqueline
Bel is gastschrijver bij de
Canadian Association for
the Advancement
of Netherlandic
Studies. Van
14 mei tot 3
juni geeft zij
lezingen aan de
universiteiten in Montreal,
Ottawa, Toronto, Calgary
en Vancouver.

‘Slapelozen
verwerken emoties
minder goed’

Wat houdt ze tegen? Een
onderzoek naar de belemmerende
en stimulerende factoren bij het
zoeken naar betaald werk van
bijstandsgerechtigden in Amsterdam

ADVALVAS

1

Merijn Westland | 28 | master beleid,
communicatie & organisatie | cijfer 7 |
26 ects
Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht?
“Nee, ik deed mijn onderzoek in samenwerking met het lectoraat HRM van de Hogeschool
van Amsterdam. Zij zouden de vragenlijsten
maken, maar dat duurde allemaal veel langer
dan gepland. Toen we dan eindelijk konden gaan
interviewen, kreeg ik een miskraam. Daarna ben
ik er drie maanden uit geweest.”
Wat is je grootste ontdekking geweest? “Dat er
veel meer behoefte is aan maatwerk om oudere
bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen.”
Wat zou je met de kennis van nu anders
aanpakken? “Ik zou voor een scriptie nooit weer
aanhaken bij een groot onderzoek dat nog in de
opstartfase is.”
Ben je goed begeleid? “Ik ben heel zelfstandig,
dus voor mij was het goed dat mijn begeleider Ype
Poortinga me veel dingen zelf liet uitzoeken. Hij
was goed bereikbaar als ik vragen had.”
Ga je nog iets met het onderwerp doen? “Nee, ik
ontdekte dat ik liever werk met een doelgroep die
dichter bij mezelf staat.” (WV)

Ook met je scriptie in Advalvas? Mail redactie@advalvas.vu.nl.
ADVALVAS
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miljoen van de 8 miljoen
soorten dieren en planten
op aarde wordt bedreigd.

H

et gaat niet bepaald goed met
de biodiversiteit. Het aantal
soorten dat verdwijnt groeit
zo rap dat dit op korte termijn
een bedreiging kan worden
voor de mens. Dat stellen de honderden
wetenschappers uit vijftig landen die
samen drie jaar lang hebben gewerkt aan
het onderzoeksrapport van IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity
and Ecosystem Services), dat ze in Parijs
presenteerden. (WV)

Lees ook de column van Jacintha Ellers op pag. 9 en
het interview met ecoloog Matty Berg op advalvas.
vu.nl>nieuws>8 mei>‘Voor dagvlinders is een
snelweg al een onneembare barrière’

“In je slaap
worden
sommige
verbindingen
tussen
neuronen
in je
hersenen
doorgeknipt.
Je hebt nog
wel de herinnering,
maar die is niet meer verbonden
met de emoties die je er eerder bij
voelde. We lieten proefpersonen
een stukje karaoke zingen. Dat
kregen ze later terug te horen.
Veel mensen schaamden zich voor
zichzelf.
Vervolgens lieten we ze een nacht
slapen en hielden we bij hoe goed
ze sliepen. De volgende dag lieten
we de mensen nog eens naar
hun opname luisteren. Degenen
die goed hadden geslapen,
schaamden zich nu veel minder.
Ze hadden de ervaring een plek
gegeven in hun herinnering,
maar degenen die slecht hadden
geslapen schaamden zich nog net
zo erg als de dag ervoor.
Interrupties in de remslaap worden
waarschijnlijk veroorzaakt door
het vrijkomen van noradrenaline.
Deze stof verhindert ook dat het
emotionele brein wordt losgekoppeld van het geheugen, wat
bij goede slaap wel gebeurt. We
denken dat dit ook een rol speelt
bij mentale problemen als depressie en angststoornissen. Depressieve mensen hebben problemen
met het verwerken van negatieve emoties. En slaapproblemen
leiden vaak tot depressie.” (WV)

Wassing promoveert op 23 mei. Zie proefschrift via
tinyurl.com/Rickwassing
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Studeren 24/7

onderwijs

Studenten willen graag dat hoorcolleges
online beschikbaar zijn, maar de VU wil
geen bingewatchers en lege zalen.

Dit is waarom
faculteiten hun
colleges niet meer
online zetten
DOOR FLOOR BAL
ILLUSTRATIE ROB BÖMER

H

oe moeilijk kan het zijn?
Zet een camera in een
collegezaal neer en zet
de hoorcolleges achteraf
online. Die vraag stelden
twee studenten van de
economische faculteit
tijdens een Leen-een-journalist-actie van
Advalvas. “Soms heb je maar één college
op een dag en moet je voor een paar uur
naar de VU komen. Of je snapt iets niet
meteen en wilt het nog eens terugkijken.
Dat kan nu dus niet.”
Het is een vraag die de facultaire studentenraad van de School of Business and
Economics vaker hoort, zegt raadsvoorzitter Claire de Groof. “Vorig jaar heeft de
raad zelfs een petitie gehouden om het
voor elkaar te krijgen. Maar die werd door
te weinig studenten ondertekend. We
hebben dit jaar besloten om er niet meer
om te vragen. Omdat inmiddels uit veel
onderzoek blijkt dat het niet werkt.” Wel
is de raad enthousiast over het gebruik
van kennisclips.

Meer uitstelgedrag
“In het verleden namen we inderdaad
wel colleges op. Maar in principe doen we
het niet meer”, beaamt Mirella Kleijnen,
portefeuillehouder onderwijs bij de
School of Business and Economics. “Het
bleek geen effect op de studieprestaties
te hebben. Sterker nog: het bleek soms
ook uitstelgedrag te stimuleren. Studen-
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ten deden aan bingewatching vlak voor
tentamens.” Volgens Kleijnen blijkt uit
internationaal onderzoek dat het integraal opnemen van colleges weinig toegevoegde waarde heeft.
Dat was ook de reden voor de rechtenfaculteit om een paar jaar geleden te
stoppen met het maken van slidecasts:
powerpointpresentaties met daarbij de
audio-opname van het college. “Slidecasts zijn een open uitnodiging om níét
naar college te gaan”, zei Hemme Battjes,
indertijd portefeuillehouder onderwijs,
in 2016 tegen Advalvas. “Dat studenten
flexibeler met hun tijd willen omgaan,
begrijpt het faculteitsbestuur. Maar in
onze ogen zijn de nadelen voor studenten groter dan de voordelen. Nu zijn de
slidecasts in het eerste jaar afgeschaft. We
zien dat er meer studenten naar college
komen en daar actiever participeren.”

Niemand uitsluiten
Gerhard van de Bunt, kwartiermaker
van het VU Network for Teaching and
Learning en voorzitter van KnowVU,
het kennisnetwerk onderwijs bij de VU,
betreurt het feit dat veel faculteiten
gestopt zijn met het maken van opnames.
“Ik ben vóór het maken van opnames,
gewoon omdat het kan. Het beschikbaar
maken van hoorcolleges is goed voor de
inclusiviteit van de universiteit, voor
grote groepen studenten die niet alles
kunnen volgen. Ik vind dat de VU, als het
kan, die hoorcolleges beschikbaar moet
stellen. Ik denk bijvoorbeeld aan studenten met een beperking. Of studenten die
twee studies volgen. De VU promoot dat
studenten maatschappelijk betrokken

Uitleg in
5 minuten

‘Studenten
deden aan
bingewatching
vlak voor het
tentamen’

Dat veel faculteiten geen
colleges opnemen betekent
niet dat er helemaal geen
filmpjes of andere digitale
componenten in het onderwijs
gebruikt worden. Zo heeft
de School of Business and
Economics onder meer
kennisclips om binnen
de colleges studenten te
activeren. Het zijn clipjes
van maximaal vijf minuten
met bondige uitleg van een
onderwerp.
Die kennisclips vereisen niet
veel digitale vaardigheden
van docenten, zegt Gerhard
van de Bunt, onder meer
kwartiermaker van het VU
Network for Teaching and
Learning. Binnen de faculteit
Sociale Wetenschappen is
Keijer-tube een begrip. Het is
een Youtube-kanaal waarin
docent Micha Keijer SPSS
uitlegt.
“Dat is helemaal niet zo flashy,
het zijn eigenlijk vreselijk
amateuristische filmpjes.
Er gaat ook af en toe iets
verkeerd. Maar het is echt
een eigen leven gaan leiden,
het wordt nog steeds heel
veel gebruikt. Terwijl hij die
colleges niet eens meer geeft.”
Van de Bunt benadrukt dat
niet elke docent het werk
opnieuw hoeft te doen. Zo
gebruikte hij dit jaar binnen
een collegereeks kennisclips
die door collega’s bij de UvA
gemaakt waren. “Je moet dan
wel accepteren dat docenten
soms dingen anders uitleggen.
Maar dat kun je tijdens het
college gewoon benoemen.
En het kost mij zo minder
voorbereidingstijd.”
nr 17 — 22 mei 2019
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zijn of in een bestuur zitten. Dan moet je
dat ook mogelijk maken. Het aanbieden
van opnames van hoorcolleges helpt hierbij. Het maakt dat studenten 24/7 kunnen
studeren in plaats van hen te beperken
tot van negen tot vijf. Het terughoren van
colleges heeft ook didactische voordelen.
Het biedt mogelijkheden tot verdieping
van de stof.”

Wél naar college blijven komen
Christa Boer, directeur onderwijs bij
Geneeskunde, deelt die gedachte. Bij de
medische faculteit kunnen studenten
audio-opnames naluisteren. “Wij hebben
veel studenten die veel ballen in de
lucht moeten houden. Daarnaast zijn er
studenten die door het beluisteren van
de colleges de studiestof herhalen of zo
de stof goed kunnen leren. De hoorcolleges opnemen zien wij als een service
voor alle studenten.” Ze is niet bang dat
de studenten weg zullen blijven. “Het is
onze mening dat het verbieden van college-opnames niet zal resulteren in vollere
collegezalen. Studenten zijn autonoom
en het is hun eigen verantwoordelijkheid of ze naar college komen. We geven
hen de mogelijkheid tot learning-ondemand.”
Wel benadrukt Boer dat het belangrijk
is dat studenten naar de colleges blijven
komen. “Colleges zijn ook goed zijn ter
verbreding van je netwerk. Als je nooit
op college bent maak je ook nooit kennis
met dokters, stagebegeleiders, opleiders
en andere professionals.”

ADVALVAS
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Filosofie

wetenschap

De
homo
economicus
bestaat
niet
De wereld gaat aan
vlijt ten onder, dat is
de boodschap van
het nieuwe boek van
filosoof Govert Buijs.
‘We moeten echt
anders gaan denken
over arbeid en winst.’
DOOR DIRK DE HOOG
FOTO PETER GERRITSEN
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W

en via de vrije markt zal het dan allemaal
aarom werken
wel goed komen. Maar het leidt tot een
we zo hard?, het
race-to-the-bottom.”
nieuwe boek van
Buijs staat niet achter de homo econohoogleraar politiemicus. “Mensen streven niet alleen hun
ke filosofie Govert
eigenbelang na. Economische wetenBuijs, kreeg direct
schappers vinden dit idee nu hoe langer
na publicatie veel
hoe meer achterhaald. Mensen horen
aandacht in de media. “Het onderwerp
samen te werken om te kunnen overlewerkdruk leeft blijkbaar bij veel mensen.
Bijna iedereen voelt die druk en het onge- ven. Dat hebben ze ook altijd gedaan. We
moeten de noodzaak tot samenwerken
mak ervan”, zegt hij.
scherper benoemen en ernaar handelen
Die aandacht is in zijn ogen ook een beetom een fundamentele
je toeval. “Verschillende
verandering van de econojournalisten dachten,
mie te bereiken. Zonder
gezien de titel, dat het een
‘Mensen worden
anderen ben je niets.”
zelfhulpboek is. En dat
concurrenten van
soort boeken is erg popuelkaar die steeds
lair. Maar zo’n boek is het
Zorgtaken belonen
harder moeten
niet; het is een filosofische
Het begrip arbeid staat
werken’
analyse van het econocentraal bij Buijs. “Voor
mische denken en doen
de meeste mensen is werk
in de moderne westerse
de belangrijkste bron van
wereld.”
inkomsten. Maar voor
Buijs’ analyse van de
werkgevers is arbeid juist
economie heeft twee
een kostenpost. Dus alles
kanten. Enerzijds heeft de vrije markt
moet efficiënter om geld te besparen.
immens bijgedragen aan de verbazingArbeid is een economisch goed geworwekkende welvaartsgroei van de laatste
den. Dat maakt mensen concurrenten
twee eeuwen, maar anderzijds is het
van elkaar die steeds harder moeten
ook volstrekt helder dat we op deze voet
werken.”
niet nog eens tweehonderd jaar kunnen
Hij stelt de idee van een economie van
doorgaan. Doen we dat wel, dan gaat de
de vreugde ertegenover. “Werken is voor
wereld ecologisch kapot en de mens ten
veel mensen ook een bron van zingeving,
onder aan stress en burn-outs.
creativiteit, plezier en samenwerking.
Dan kijk je heel anders tegen arbeid aan.
En zou je bedrijven juist moeten belonen
Meer samenwerken
als ze zinvol werk creëren en mensen in
Die twee aspecten van welvaartsgroei
hangen samen volgens Buijs. “Gedurende dienst nemen. Met de opkomst van de
roboteconomie, waardoor veel betaald
enkele decennia is het neoliberalisme de
werk dreigt te verdwijnen, is dat een
dominante ideologie. Daarbij is de homo
belangrijke gedachte.”
economicus het uitgangspunt. Iedereen
Buijs vindt ook dat er een herverdeling
streeft naar het maximale eigenbelang
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Filosofie

Beste
filosofieboek

mail
van werk, zorg, vrije tijd
winst, we kunnen niet
en beloning moet komen.
doorgaan met materi‘Rust, zingeving,
“Nu vallen allerlei belangële economische groei,
duurzame natuur want dan gaat de planeet
rijke taken buiten het
en gezonde
economische domein.
kapot. We moeten streven
leefomgeving
De zorg voor kinderen, je
naar minder materiële
familie en naasten bijvoor- maken mensen
welvaart. Daar krijgen we
beeld. Die zorg is dus
andere dingen voor terug:
gelukkiger’
eigenlijk letterlijk waarderust, zingeving, samenloos. Je kunt mensen ook
werking, arbeidsplezier,
echt gaan belonen voor
duurzame natuur en
dat soort taken: betaald
gezonde leefomgeving.
ouderschapsverlof en
Die maken mensen ook
betaalde mantelzorg. Dat verandert de
gelukkiger. Groei zullen we dus vooral
positie van arbeid in de samenleving
anders moeten definiëren.”
fundamenteel.”

Strenge regels voor de markt

Govert Buijs is ook een van
de auteurs van Het goede
leven & de vrije markt, dat
onlangs de Socratesbeker
kreeg voor het beste
filosofieboek van 2018.
Buijs schreef het samen met
VU-collega’s Ad Verbrugge en
Jelle van Baardewijk. Het boek
is min of meer in opdracht
geschreven, zegt Buijs. “Het
goede leven en de vrije markt
is de komende vier jaar
namelijk het thema van het
centraal eindexamen filosofie
in het middelbaar onderwijs.
Aan de hand van dat thema
behandelen wij de geschiedenis
van de filosofie.”
In NRC verscheen een kritische
recensie onder de titel: ‘Als
dit neutrale lesstof is, dan eet
ik mijn schrift op.’ Buijs moet
er een beetje om lachen: “We
hebben inderdaad niet beoogd
een neutraal boek te schrijven.
Ik vraag me af of dat wel kan
met een boek over filosofie.
We noemen bijvoorbeeld vijf
condities voor het goede leven.
Dat is een standpunt. Maar we
leggen geen dogma’s op. We
schetsen dilemma’s.”
20

Ondanks zijn kritiek op het falende
systeem is hij niet tegen marktwerking
op zich. “Een markteconomie stimuleert
creativiteit, oplossingsgerichtheid en
ondernemingszin. En, hoewel we dat
nauwelijks hardop zeggen, het is vooral
ook een platform voor samenwerking
van mensen. Die zaken gezamenlijk, en
dus niet puur de homo economicus-idee
van de markt, zijn het geheim achter de
wereldwijd enorm toegenomen welvaart.
Dat is een geweldige vooruitgang. Wil een
markt goed blijven werken, is een zeker
evenwicht tussen arbeid en kapitaal
nodig. Dat is met name in West-Europa
redelijk gelukt. Die balans moeten we
bewaren.”
Essentieel is dus dat we goed begrijpen
hoe de vrije markt feitelijk werkt. “Nu
wordt vaak gesteld dat de markt functioneert op basis van eigenbelang eerst.
Terwijl je natuurlijk ook kunt uitgaan
van een gelijkwaardige ruil, met een
eerlijke deal waar beide partijen beter
van worden. Daarom zijn duidelijke en
strenge regels voor de markt nodig, zodat
iedereen er vrije en eerlijke toegang toe
heeft.” Daar moeten de overheid en andere maatschappelijke organisaties voor
zorgen, vindt hij.
Buijs: “Daarnaast moeten we onder
ogen zien dat de markt voor domeinen
als onderwijs en zorg geen goed mechanisme is. Dat moeten publieke sectoren
zijn. Iedereen moet toegang hebben tot
basisvoorzieningen, zoals huisvesting,
gezondheidszorg en onderwijs.”

Allemaal gratis energie

Buijs wil geen doemdenker zijn. “Je moet
mensen niet bang maken dat ze van alles
kwijtraken omdat anders de wereld ten
onder gaat. Transitie naar een duurzame
en circulaire economie biedt veel kansen.
Als iedereen zonnepanelen op het dak
krijgt, hebben we allemaal bijna gratis
energie. Dat is een ander verhaal dan
dat we van het gas af moeten. Een groot
deel van onze welvaart kunnen we best
vasthouden, maar we moeten de markt
wel de andere kant op laten werken door
andere prikkels en regels in te voeren op
weg naar een duurzame en vreugdevolle
economie.”

Govert Buijs is hoogleraar politieke filosofie en
bezet de Goldschmeding-leerstoel economie in
relatie tot civil society aan de VU.
Govert Buijs, Waarom werken we zo hard? Op weg
naar een economie van de vreugde, uitgeverij Boom

Minder materiële welvaart
Komt wat Buijs bepleit eigenlijk niet
overeen met duurzaam ondernemen; een
goed evenwicht tussen people, planet
and profit? “Niet helemaal, ik wil radicaal verder gaan”, zegt hij. “We moeten
echt anders gaan denken over arbeid en
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Reacties op Advalvas-artikelen zijn
welkom op redactie.advalvas@vu.nl.
De redactie behoudt zich het recht voor
uw bijdrage eventueel in te korten.

Gewoon goed je werk doen
‘Is gewoon goed je werk doen
nog wel goed genoeg?’ Dat was
de prikkelende vraag in het artikel ‘We zullen doorgroeien’ in
Advalvas #15. De afspraken in de
nieuwe cao over ontwikkeling
en loopbaanstappen roepen veel
reacties op. De aanleiding voor
het cao-artikel was een andere
vraag, namelijk: ‘Hoe zorgen we
ervoor dat je niet alleen vandaag,
maar ook in de toekomst je werk
goed en met plezier kunt doen?’
We werken steeds langer door
en de veranderingen in je vak,
de maatschappij én de arbeidsmarkt gaan snel. De vakbonden
hebben daarom aangedrongen
op scherpere cao-afspraken over
ontwikkeling. Blijven leren moet
normaal en vanzelfsprekend zijn.
Niet alleen om je werk goed te
kunnen doen, maar ook om te
voorkomen dat je aan de zijlijn
staat bij een sollicitatie of reorganisatie.
‘Gewoon goed je werk doen’
betekent dus zeker ook leren
en ontwikkelen. Bijblijven in je
vak en meegaan in (maatschappelijke) veranderingen is ook
onderdeel van je werk. Dat kan
op allerlei manieren, zoals Elles
Bandringa in de vorige Advalvas
goed verwoordt in haar ingezonden brief: een opleiding volgen, je
verdiepen in het werk van collega’s of meepraten in de medezeggenschap. De cao gaat nog een
stap verder met de afspraak dat
je na vier tot zes jaar een loopbaanstap zet. Die formulering
blijkt verwarring te geven en doet
wat ons betreft geen recht aan
medewerkers die nog helemaal
op hun plek zitten, hun werk met
veel plezier doen en waardevolle
expertise hebben opgebouwd.
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Dus nee, je hoeft niet per definitie
verplicht na vier tot zes jaar van
functie te wisselen.
Stel jezelf wel regelmatig de vraag
of je nog op de goede plek zit, met
plezier naar je werk gaat of wat je
zou doen als je wél zou moeten
wisselen. Wat ga je dan doen,
wat heb je daarvoor nodig? Leer
niet alleen voor je huidige baan,
maar ook om je kansen op een
toekomstige baan te vergroten,
binnen én buiten de VU. We gaan
nieuwe activiteiten aanbieden
die je daarbij kunnen helpen,
zoals workshops om te ontdekken
welke banen nog meer bij jouw
competenties en talenten passen.
Gewoon goed je werk doen is dus
prima. Gewoon goed je werk doen
is namelijk blijven leren, je werk
met inzet en trots doen, ontwikkelkansen zien én benutten, het
beter en leuker willen maken
voor jezelf, je collega’s, onze
wetenschappers en studenten.
Veel werkplezier!

colofon
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Anouk Beniest

blog

De waarde
van een
postdoc

H

et is best wel spannend om als postdoc
aan de slag te gaan. Mijn studies zijn
afgerond, het promotietraject is succesvol
volbracht; nu is het eindelijk tijd om
écht als onderzoeker te starten. Of in
ieder geval voor een tijdje, want de
postdocperiode is maar een fase in mijn
carrière, een tijdelijkheid. Er zullen maar weinig mensen
zijn die dromen van een carrière als postdoc. Wat is
eigenlijk de waarde van die periode?

LOOKS CAN KILL
WEAPON OF
MASS DESTRUCTION

Lipstick
can might
contain
like Polyethylene
Terephthalate
(PET)
Polyethylene
This
toy gun
killplastics
more people
than a real gun.
Simply because
it’s or
made
of plastic. It(PE).
will
These
will
end up
in your
body, orineven
worse,
inside
body
ofour
thefood
one
end
upmicroplastics
as waste in our
oceans.
Where
it degrades
small
particles
andthe
ends
up in
you love.
your lipstick
you
chain.
ThisCheck
way poison
enters before
our body
onkiss.
a daily basis. We must reduce now or suffer later.

Volgens het Rathenau Instituut zit de gemiddelde
wetenschapper zo’n 7,5 jaar in een postdocpositie. Voor
de één duurt het misschien maar twee jaar, gevolgd door
een vaste(re) positie; voor de ander is de postdocperiode
een opeenvolging van
projecten en duurt die
de helft van de hele
Een postdoc is
wetenschappelijke
óók een periode
carrière. Maar ook 7,5
van grote
jaar is al best lang, zeker
productiviteit,
als je op zoek bent naar
flexibiliteit en
vastigheid en stabiliteit.
Wat vaak wordt vergeten
vrijheid
in de discussies over een
carrière in de wetenschap
is dat het óók een periode
is van grote productiviteit,
flexibiliteit en vrijheid, en dit zeg ik uit eigen ervaring.
Ik heb nu een aantal jaren de tijd om te ontdekken waar
mijn interesses precies liggen en welke skills ik nou
eigenlijk allemaal heb verzameld de afgelopen jaren.

Anouk Beniest

> postdoc aardwetenschappen
> lees haar eerdere blogs op
advalvas.vu.nl>blogs&columns

Ik weet niet hoelang ik in deze positie blijf, welke
projecten ik allemaal ga doen en of en wanneer ik dan
toch die tenure-trackpositie krijg. Dat kan stressvol
zijn, maar het is ook boeiend. Het enige wat ik
namelijk wél zeker weet is dat als die postdocperiode
erop zit, de bureaucratische en organisatorische
verantwoordelijkheden van tenure-tracker en assistentprofessor de overhand zullen krijgen. Voor mij maakt
dat de postdocperiode een erg waardevolle periode in
mijn carrière, waarin ik lekker op mezelf kan focussen.
Het is de ultieme periode om gebruik te maken van de
kwalificaties van onderzoeker die ik nu heb!

ADVALVAS
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ingezonden mededeling

Paola Gori Giorgi hoogleraar theoretische chemie

opinie

E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12

‘De VU solvabel
houden is níét
ons werk’

Intens en mooi
raadsjaar
De functie van raadslid is een mooi, complex
en intens proces. Ik kan met trots terugblikken
op wat wij als raad hebben bereikt. De VU en
het onderwijsklimaat blijven zich natuurlijk
ontwikkelen. Het werk blijft doorgaan, maar onze
termijn loopt tot 1 september. Gelukkig hebben
wij nog enkele maanden te gaan.
Ik wil mijn lieve raadsgenoten alvast bedanken
voor een mooi en intens jaar.
Ook dank ik de ondernemingsraad voor de fijne
samenwerking. En onze opvolgers feliciteer
ik van harte. Zij zullen ongetwijfeld met
veel toewijding en plezier de VU-studenten
vertegenwoordigen. Ik wens hen een prachtig,
leerzaam jaar én vriendschap. Opdat hun
werk veel impact mag hebben ten bate van de
studenten.
Sarah Al-Ramadan

Elke morgen loop ik naar het Studentendok, onze
werkplek. Daar gebeurt het allemaal, iedere dag
zijn we bezig voor jullie. We behandelen allerlei
beleidsvraagstukken en denken na over hoe we
van de VU een universiteit kunnen maken waar
wij als studenten trots op kunnen zijn. Maar nu
begint het tot mij door te dringen dat we alweer
moeten nadenken om zaken los te laten. De
medezeggenschapsverkiezingen zijn geweest en
onze opvolgers zijn bekend. Langzaam maken
we plaats voor de nieuwe lichting.
Het lijkt wel gisteren dat ik mijn weg probeerde
te vinden in mijn functie en bijhorende dossiers.
Nu in mei zitten we als raad inhoudelijk goed
erin. De eerste maanden zijn raadsleden nogal
zoekende. Maar met de tijd groeien kennis,
netwerk en zelfvertrouwen.
In tegenstelling tot de ondernemingsraad, waar
de leden een termijn van twee jaar bekleden,
zijn universitaire raadsleden slechts één jaar
in functie. Dat heeft mooie, maar ook mindere
aspecten. Enerzijds biedt het een actuelere
representatie van de studentenpopulatie, maar
de continuïteit is wel lastig. Die houdt me nogal
bezig. Want een goede overdracht is cruciaal om
de kwaliteit van onze medezeggenschap binnen
de VU te waarborgen. Dit jaar maken we mooie
stappen om op centraal niveau trainingen en
scholing te faciliteren voor de nieuwe lichting
medezeggenschappers.
Als ik iets heb gezien dit jaar is dat
medezeggenschap een waardevol goed is. Een
mooi instrument dat de mening en stem van
werknemers en studenten vertegenwoordigt op
het hoogste bestuurlijk niveau. Weet dat onze
raad er is voor jou als student. Stap op ons af en
besef dat wij jouw belangen zo goed mogelijk
willen behartigen. Wij staan altijd open voor
jullie.

Het nieuwe financieringsmodel dat de VU wil
invoeren is nog net zo pervers als het vorige,
betoogt hoogleraar Paola Gori Giorgi in
een opiniestuk dat ze samen met voormalig
OR-lid Frans van der Woerd schreef.

W

DOOR PETER BREEDVELD

wat er verder speelt
Een selectie uit de onderwerpen
waarover de USR nu nadenkt en/
of onderhandelt:
• Professionalisering
medezeggenschap. Onze raad
faciliteert centrale trainingen
voor de leden van facultaire
studentenraden voordat zij in
functie treden.

Kata Rakic, algemeen raadslid
k.rakic@studentenraadvu.nl

perverse prikkels. Dat punt is nu zelfs
door de commissie-Van Rijn erkend, dus
waarom zou je een nieuw Vusam-model
maken dat een weerspiegeling is van
dat perverse systeem? Voor het huidige
model, waarbij het geld domweg wordt
herverdeeld over de faculteiten en afdelingen op basis van studiepunten, hebben
we geen dure bestuurders nodig. Dat kun

• Profileringsfonds. Wij zijn
in onderhandeling met het
college van bestuur over de
regeling profileringsfonds. Als je
studievertraging oploopt, kun je
een financiële tegemoetkoming
krijgen voor je studie.

aarom is het nieuwe
financieringsmodel
geen verbetering
ten opzichte van
het huidige? “Omdat
er slechts één klein
verschil is met het
oude model en dat is dat de afdelingen
niet meer betaald worden per promotie, maar op basis van het gemiddelde
aantal promoties van de afgelopen drie
jaar. Het blijft een systeem van financiering op basis van output, van het aantal
toegekende studiepunten. Dat betekent
dat kleine opleidingen worden bedreigd
als ze niet genoeg studenten hebben en
dat dus door 17-jarigen via hun studiekeuze wordt bepaald welk onderzoek we
hier mogen doen. Daarmee houdt onze
universiteit op een universiteit te zijn,
want bepaalde kennis wordt dan niet
meer overgebracht op de volgende generatie. Dat is krankzinnig!”
Wat moet er gebeuren? “Er moet meer
geld komen uit Den Haag, daarop hebben
we ons gericht met #woinactie. Aan de
universiteiten zelf moet dat geld op een
betere manier worden verdeeld. Niet
gebaseerd op output, en dus zonder
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Yvonne Compier

Sarah Al-Ramadan

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.

Geld verdelen

je ook door computers
laten doen.”

Vusam is het interne financieel
verdeelmodel van de VU. Het schrijft
voor hoe het geld uit Den Haag over
de faculteiten en diensten wordt
verdeeld. De faculteiten verdelen
hun toelage weer naar eigen inzicht
over de afdelingen. Een werkgroep
buigt zich over een herziene Vusam
waarover in juni door het college van
bestuur en de medezeggenschap
wordt besloten.

Hoe moet het geld dan
worden verdeeld? “We
moeten kijken welke
programma’s we willen
bekostigen en bepalen
hoeveel geld er nodig is
op basis van de kosten van
de afgelopen vijf jaar. Dat
geld moet worden toegekend voor de komende vijf
jaar en dan hoeft niemand zich zorgen te maken over
fluctuerende aantallen studenten. Dan kun je vooruit
plannen en ook kleine programma’s financieren. Aan de
TU Delft bewijzen ze dat dit haalbaar is. Als docent wil ik
niet onder druk gezet worden met Excelsheets met overzichten van de opbrengsten die ik heb gegenereerd. Daar
lijdt mijn werk onder.”
Hoe lijdt uw werk daaronder? “Mijn afdeling heeft in
2011 te maken gehad met een afschuwelijke reorganisatie, waarbij goede mensen zijn ontslagen omdat hun
Excelsheets niet genoeg opbrengst toonden. Dat zijn
geen perverse prikkels meer, maar naakte dreigementen.
Wij worden geacht ervoor te zorgen dat onze afdeling
niet rood komt te staan, maar dat is ons werk niet. Ons
werk is onderzoek doen en onderwijs geven.”

Lees meer hierover op advalvas.vu.nl>opinie>We need to change how
we run the VU

Paola Gori Giorgi

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

campus

De ondernemingsraad nam even de tijd om zich te beramen op zijn advies
over een ingewikkeld plan. De VU wil namelijk de post centraal laten
openen en digitaliseren. Dat kan gevolgen hebben voor de privacy. De raad
stemt nog niet in met het plan en wil eerst een pilot.

Wie maakt straks
jouw post open?
lke brief wordt als het aan
de VU ligt straks bij binnenkomst geopend en gescand
in een centrale postkamer en
per e-mail rondgestuurd aan
de betreffende medewerker.
Dat moet een einde maken
aan de totale versnippering van archieven en dossiers op de VU. Er komt wel
een lijst van functies, afdelingen en organen van wie de post ongeopend doorgestuurd moet worden, zoals vertrouwenspersonen, de ondernemingsraad en de
personeelsdienst. Maar bij niet alle brieven valt aan de buitenkant te zien dat de
inhoud vertrouwelijk is.
De faculteit Rechtsgeleerdheid en de
School of Business and Economics
hebben daarom bezwaren geuit tegen het
plan. Met name wetenschappers vinden
het een schending van de privacy als post
door een medewerker van de postkamer
wordt geopend en gescand. De ethische
toetsingscommissie van de juridische
faculteit stelde voor dat alle post met een
naam van een medewerker erop moet
worden behandeld als vertrouwelijk.
De VU gaat daar niet in mee in haar plan,
dat als instemmingsverzoek naar de
ondernemingsraad is gestuurd. Er zijn
genoeg garanties ingebouwd, stelt de
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Vertrouwelijke brieven
Bovendien zal de kans dat het misgaat
afnemen, zei programmaleider van
Digidoc Petra Links tijdens de overlegvergadering van de ondernemingsraad
met het college van bestuur afgelopen
week. Want iedereen zal zich steeds meer
bewust worden, ook door communicatie
vanuit de VU, dat er ‘vertrouwelijk’ op
een brief moet staan om die ongeopend
doorgestuurd te krijgen.
Behalve de rechtenfaculteit heeft ook
de ondernemingsraad zorgen over de
verwerking van de post, onder meer
gericht aan raadsleden. “We willen een
speciale regeling voor gebruikers met
een bepaalde status, zoals ook in de ictregeling”, zei raadslid Eric-Jan Hartstra
tijdens de vergadering. Post gericht aan
bijvoorbeeld Henk Olijhoek zou dan door
de postkamermedewerkers herkend
moeten worden als vertrouwelijk, vanwege zijn functie: voorzitter van de ondernemingsraad.
“Wij zien ook de verbinding met de ictregeling en dat er sprake is van vertrouwelijke functies”, reageerde Links. “Maar
er is ook een verschil, namelijk de adressering. Iemands functieaanduiding is

oplossing. De secretariaten van de diensten en faculteiten werden verantwoordelijk voor het scannen, registeren en
digitaal archiveren van de eigen post.

Bij niet alle
brieven valt aan
de buitenkant te
zien dat de inhoud
vertrouwelijk is

Fiat voor de pilot

rbbmr.nl

E

Door Marieke Kolkman

universiteit daarin. Postkamermedewerkers moeten onder andere een geheimhoudingsverklaring tekenen, de software
is goed beveiligd en ook de postkamer
zelf kun je niet zomaar in.

Wetenschappers
vinden het een
schending van
de privacy als
post door een
postkamermedewerker
wordt geopend en
gescand
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voor ons belangrijk, want voor de medewerkers van de postkamer moet duidelijk
zijn wat zij buiten de centrale postverwerking moeten houden. Dat kan niet aan de
hand van een eindeloze namenlijst.”

Nettere aanpak
Overigens is het briefgeheim vooral
bedoeld voor de postbode en eindigt het
op het moment dat post op de universiteit aankomt, als de VU tenminste ook
in de adresregel staat. Post openen van
medewerkers mag dan gewoon en veel
gemeenten en andere overheidsinstellingen doen het al. Aan de Technische
Universiteit Eindhoven zijn sinds januari
een aantal diensten en faculteiten over
naar een centrale digitale postverwerking, zonder eerst instemming te vragen
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aan de medezeggenschap. Dan pakt de
VU het toch netter aan.

Bang om post kwijt te raken
Op de Technische Universiteit Delft
speelde de digitalisering van de post tien
jaar geleden al. Daar was het plan om
centraal de post te openen en te scannen al snel van de baan, in ieder geval
gedeeltelijk. “De faculteiten wilden geen
centraal postbusnummer”, zegt de Delftse documentmanager Esther Maes. “Ze
waren bang dat er post zou kwijtraken
en centraal openen mocht al helemaal
niet. Ze dachten ook dat het te lang zou
duren, dat post die dringend is of spoed
heeft een dag langer blijft liggen. Dus het
ging niet door. Ze wilden het papier zelf
hebben.” De TU Delft verzon een andere

De ethische commissie van de rechtenfaculteit laat weten dat ze eerst zou willen
horen hoe het systeem precies wordt
uitgewerkt, alvorens een finaal oordeel te
vellen. Het plan is om dit najaar te starten
met de diensten, waarschijnlijk Bestuurszaken, en het systeem te evalueren
voordat volgende diensten en faculteiten
overgaan. De faculteit Rechtsgeleerdheid
staat als laatste op de planning, tegen de
zomer van 2020.
De ondernemingsraad van de VU stemt
nog niet in met het hele plan en geeft
alleen zijn fiat voor een pilot met de
dienst Bestuurszaken en een ‘grotere
faculteit’.
Pas als er een positieve evaluatie is, kan
het verder ingevoerd worden op de VU,
stelt de raad. Daarnaast houdt de raad
vast aan zijn standpunt dat niet alleen
specifieke functies, afdelingen en organen worden opgenomen in de lijst van
vertrouwelijke post, maar ook namen van
medewerkers uit het ict-reglement.

De reactie van het college van bestuur was bij het ter
perse gaan van dit nummer nog niet beschikbaar.
Volg de ontwikkelingen op advalvas.vu.nl.
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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‘Mij gebeurt dat niet’
Eén op de drie medewerkers ervaart meerdere keren per maand emotionele
uitputting, zo blijkt uit onderzoek van het CBS en TNO. Werkdruk is hierin een
belangrijke factor. Je moet snel werken, hard werken, deadlines halen en je wordt
continu beoordeeld. Daarnaast ervaren veel medewerkers de druk om 24 uur per
dag bereikbaar en online op social media te zijn.
Ook binnen de academische wereld wordt er
hard gewerkt. Daarom maakte de VU eind
2017 een Matrix werkdruk. Daarin staan zowel
bronnen van werkdruk als mogelijkheden
om werkdruk aan te pakken genoemd. Zoals
afgesproken in onze CAO moeten universiteiten de werkdruk proberen terug te dringen
en duurzame inzetbaarheid bevorderen.
Ook organiseerde de VU in november de
Week van de Duurzame Inzetbaarheid waar
veel medewerkers op afkwamen.
Meer weten over werkdruk en werkstress?
Kijk op VUnet > Serviceplein > Aan het werk >
Werkomgeving > Werkdruk.

Als je advies wilt over omgaan met je eigen
werkdruk of als je je zorgen maakt over
je gezondheid op het werk, dan kun je als
VU-medewerker een afspraak maken voor
een preventief spreekuur met de bedrijfsarts.
VU-medewerkers kunnen ook externe
begeleiding krijgen als werkdruk zijn tol begint
te eisen. De regisseur loopbaancoaching
voert gemiddeld 100 intakegesprekken
per jaar. Zo’n 17 % daarvan heeft last van
werkdruk en werkstress. Hieronder lees je
de verhalen van drie medewerkers die via
externe coaching ondersteund werden in het
realiseren van een gezonde work-life balance.

VU-medewerkers kunnen
externe begeleiding
krijgen als werkdruk
zijn tol begint te eisen

DOCENT
‘Mij gebeurt dat niet, daar was ik stellig van
overtuigd. Goed, ik sliep slecht, ik was gauw
geprikkeld en ik kon soms bijzonder emotioneel reageren maar ik functioneerde nog
prima. Dat ik mij toch wel wat zorgen maakte,
liet ik niemand weten. Totdat ik letterlijk ziek
werd: koorts en lage rugpijn. Ik meldde mij
ziek en gaf aan dat ik kon voorzien dat het
met een week niet over zou zijn. ‘Maak maar
vast een afspraak voor mij bij de bedrijfsarts’,

zei ik tegen mijn manager. Twee maanden
was ik er helemaal uit. En de twee maanden
daarop werkte ik voor 50 % maar daar viel
ook de vakantie in. Ik was er genadig van
afgekomen, maar ik wist dat ik niet op de
oude voet verder kon. Ik had jaren roofbouw
op mijzelf gepleegd en nu betaalde ik de prijs.
Er moest iets gebeuren.
Gelukkig biedt de VU hiervoor mogelijkheden.
Met Lidy Stassen van het Expertisecentrum
HR Ontwikkeling had ik een gesprek over
waar ik tegenaan liep. En over mijn wensen
om daar op zo’n wijze mee aan de slag te
gaan, dat ik mijn gedrag structureel zou
weten om te buigen. Samen keken we naar
de profielen van een aantal coaches waar ik
mee in gesprek zou kunnen gaan. Ik besloot
een coach te kiezen met een meer persoonsgerichte aanpak. De spannendste weg
eigenlijk, maar mijn insteek was hetzelfde als
in mijn studententijd toen ik nog fanatiek aan
fitness deed: No pain, no gain!
Inderdaad was het soms een confronterend
traject, maar je kunt in slechts een vijftal

gesprekken met een ervaren coach veel
bereiken. Een verrassing voor mij. Een
coachingstraject helpt je niet ineens van je
lastige karaktertrekken af. Als je een pleaser
bent, verandert dat niet door een paar
gesprekken. Je kunt daar wel anders mee
omgaan. Ik heb geleerd bepaalde valkuilen
te onderkennen. Mijn coach sprak graag van
een ‘karrespoor’ om aan te geven hoe hardnekkig bepaalde automatismen zijn en hoe
moeilijk het is om niet in die automatismen te
vervallen, ook al ben je je er bewust van. Dat
vraagt om aanhoudende training en het gaat
met vallen en opstaan. Vier je successen en
wees mild over jezelf wanneer het niet lukt,
zo luidt het devies. En dat probeer ik nu in
praktijk te brengen.’

‘Je kunt in slechts een
vijftal gesprekken met
een ervaren coach veel
bereiken’

TEAMLEIDER
‘Jaren geleden werd mijn functie opgeheven
vanwege een reorganisatie. Ik kon in een andere functie aan de slag die in het verlengde
lag van mijn oude functie. Deze kans greep
ik met beide handen en vol enthousiasme
aan. De omstandigheden op het werk bleken
echter sterk veranderd: de opdracht, mijn
takenpakket en de cultuur. Ondanks dat ik
na een goed half jaar klachten ontwikkelde,
zette ik alles op alles. Twee jaar later, toen
het (te) laat was, realiseerde ik me dat het
al een lange tijd helemaal niet goed met me
ging. De fysieke en inmiddels ook mentale
klachten waren heftig. Mijn persoonlijk
leven leidde eronder. Ik was de grip kwijt en
door nog harder werken, kreeg ik deze niet
terug. Ik kwam tot de slotsom: dit kan zo niet
langer, want dit is de bedoeling van het leven
niet. Althans, niet van dat van mij.
Mijn burn-out voelde als een persoonlijk
Waterloo. Mijn pijlers vielen om. Niets was

meer hetzelfde en de toekomst ongewis.
Iedere organisatie is verantwoordelijk voor
gezonde werkomstandigheden en een veilige
cultuur. Goed dat de medezeggenschap hier
kritisch over nadenkt en zich hiervoor inzet.
Dat helpt uitval voorkomen. Er is ook een
persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik had de
verantwoordelijkheid om me weer goed te
voelen en de blijdschap over het leven terug
te winnen.
De VU bood coaching aan. Samen met mijn
coach bracht ik in kaart waar ik, gezien mijn
persoonlijkheid, interesses, krachten en
valkuilen rekening mee mocht gaan houden.
De gesprekken waren een baken in woelige

tijden. Liefdevol en confronterend. Ik heb
dit aangevuld met een herstelprogramma,
literatuur en workshops. Ook de adviezen van
Erik Scherder heb ik opgevolgd: bewegen,
muziek en nieuwe dingen doen. Na enkele
weken startte ik met re-integratiewerkzaamheden. Thuis blijven bevorderde mijn herstel
niet. Zo bracht ik weer structuur in mijn leven
en kwam er ruimte voor gezondere keuzes.
Inmiddels heb ik een hele andere functie in
een boeiende omgeving met fijne collega’s.
Tijdens dit proces heb ik nieuwe waarden
ontwikkeld over werk en leven. Thuis houdt
het werk me bijvoorbeeld niet bezig. Dat
wordt niet van me gevraagd en zou ik ook niet
meer willen.’

UNIVERSITAIR DOCENT
‘Het is inmiddels twee jaar geleden dat ik
vastliep. Ik voelde me al tijden gestrest, moe,
regelmatig misselijk en emotioneel. Steeds
was mijn overtuiging dat ik nog heel eventjes
door moest zetten, dat ik ‘er’ bijna was, dat
het volgende week/maand/jaar echt iets rustiger zou worden. Die rustigere week kwam
er nooit, totdat mijn leidinggevenden mij
(gelukkig) dwongen om een stap terug te doen.
Wat volgde was een periode van fysiek en
mentaal herstel, waarin ik in verschillende
vlagen op zoek ben gegaan naar ondersteuning bij dat herstelproces. Ik wist al dat de
wachtlijsten voor psychologische hulpverlening een drama zijn, maar dat het zo erg was
had ik niet verwacht. Ik heb, mede door mijn
huisarts en mijn netwerk in de psychologie,
in totaal zestien psychologen aanbevolen
gekregen. Veertien van hen stonden mij, op
basis van hun website, wel aan. Bij geen van
deze veertien kon ik zelfs maar op hun wachtlijst geplaatst worden, die zaten namelijk ook
al vol. Dat is om behoorlijk moedeloos van te
worden, zeker in een toch al kwetsbare fase
van je leven.
Ik kwam er bij toeval achter dat de VU een
pool van coaches heeft waar je wél direct
terecht kan. Het ging inmiddels alweer een

heel stuk beter, ik voelde me goed en ik was
ook alweer voor zo’n 80% aan het werk. Toch
heb ik de mogelijkheid om ondersteuning te
krijgen met twee handen aangegrepen. Ik had
een gesprek met Lidy Stassen, waarin zij een
beeld probeerde te krijgen van de vragen die
ik had, de hulp die ik zocht en het type coach
dat bij mij zou passen. Vervolgens kwam de
map met A4tjes van coaches op tafel waar ik
in zou kunnen bladeren om te kijken wie mij
wat leek. Eén coach (Mirjam Klein-Wassink)
leek Lidy in het bijzonder passend voor mij,
en daar heeft ze gelijk in gekregen. Ik heb
veel aan de begeleiding gehad, het heeft me
geholpen om duidelijkere keuzes te maken en
niet maar blind door de hoepels te springen
die in de academische wereld bijna eindeloos
opgehouden worden als je niet oppast.
Ik vind het belangrijk dat overbelasting niet
alleen als individueel, maar ook als werkgevers- of organisatieprobleem wordt gezien.
Desondanks kan ik ook iedereen de coaching
aanraden. Mijn ervaring is dat door serieus
werk te maken van mijn herstel er weer een
mooi leven op mij wachtte. Ik ben inmiddels
alweer zo’n anderhalf jaar fulltime aan het
werk, met veel energie, succes en plezier.’

‘Het helpt om duidelijke
keuzes te maken en
niet blind door allerlei
hoepels te springen
die in de academische
wereld bijna eindeloos
opgehouden worden’
Meer weten?

Neem contact op met regisseur
loopbaancoaching Lidy Stassen
via l.w.j.m.stassen@vu.nl
Redactie Personeelspagina > HRMAM
Tekst > ANOUK BERCHT Illustraties > iStock
Vormgeving > HAAGSBLAUW Reageren > PP@VU.NL

Cabaret

Restaurant

Uilensteders

Samen
draaien
gaat heel
soepel
Yusuf Erol

MILK
Erik van Muiswinkel
Erik van
Muiswinkel
Buigt Allen
Mee Voor
Drs. P
Donderdag
5 september
Aanvang 20.30 uur
Studenten € 12,50
Medewerkers VU
€ 3,www.griffioen.vu.nl

O

ok volgend seizoen kunnen medewerkers
van de VU weer voor een onnozel lage
prijs een avondje uit in de Griffioen. Het
eerste optreden in september is meteen
al een medewerkersvoorstelling. In zijn programma
Buigt Allen Mee Voor Drs. P eert cabaretier Erik
van Muiswinkel de honderd jaar geleden geboren
taalkunstenaar Heinz Polzer (1919-2015).
Als Drs. P schreef en zong Polzer honderden vaak
absurd-komische en muzikaal verrassende liedjes,
waarvan Dodenrit (‘trojka hier, trojka daar’), Veerpont
(‘heen en weer’) en Knolraap en lof, schorseneren en
prei waarschijnlijk de bekendste zijn. Van Muiswinkel
correspondeerde in 1976 al met zijn held. Met
pianist Guus van Marwijk en gitarist/technicus Paul
Remmelts brengt hij het leven, de verhalen en het
werk van Drs. P samen in een hilarische en soms
ontroerende voorstelling.
Dick Roodenburg
publiciteitsmedewerker Griffioen
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FOTO Curly and Straight

Cultuurcentrum
Griffioen

22
Vijfdejaars aardwetenschappen
Donkerblauwe flat

“

Ik ben een entertainer: ik draai
voornamelijk hitjes en meezingers.
Ik kan mezelf heel goed verkopen,
maar draaitechnisch ben ik geen
natuurtalent. Mijn vriend Shahab kan
toveren met de techniek. Maar hij houdt
van techno. En daar krijg je alleen veel
boekingen mee als je zelf produceert.
Toen we elkaar op een feestje tegenkwamen en samen draaiden, ging dat
heel soepel.
Nu zijn we duo: Stoffer & Blic. Ik
luister heel veel naar muziek en vind
oude nummers die Shahab weer
ombouwt tot house. Door ons dj-werk
hebben we al boekingen. Maar met
een vleugje brutaliteit kun je ook
heel ver komen. Zo ben ik in niet al
te nuchtere staat op een feestje op
een grote feestorganisator afgestapt.
Mochten we op hun hoofdkantoor op
het Rokin langskomen om te praten over
mogelijke samenwerking. Daar hadden
we eigenlijk niets te zoeken. Maar we
hadden succes: eind april draaiden we
in Club NYX en 17 mei sloten we de grote
zaal in Club Up.

SFEER Erg rustig, want het is zondagavond. Restaurant Milk hoort
bij de Melkweg; de locatie is dus top. Het interieur is origineel en
modern. Wij zitten op een mooie plek: boven in een hoek bij een
lekkere bank, naast grote ramen met uitzicht op het DeLaMartheater.
ETEN De kaart is geïnspireerd op de Aziatische keuken, met
moderne tint. Wij eten zeebaarsfilet met mierikswortelmousse en
framboos en Butternut Chicken. Als toetje nemen we de Milky Way:
hazelnootijs omringd met dulce de leche (karamelpasta) en banaan.
De gerechten worden mooi opgediend en smaken goed. Het is net
even anders dan je gewend bent; verrassend. De porties zijn niet heel
groot, maar met de extra friet erbij is het zeker voldoende.
BEDIENING Heel aardig. Mensen met verschillende nationaliteiten
doen allemaal hun best om ons goed te helpen.
TIP Butternut Chicken en als toetje moet je de Milky Way proeven.
AANRADER Zeker, helemaal om voor een optreden een hapje te
eten.
PRIJS De prijs-kwaliteitverhouding is erg goed. De hoofdgerechten
kosten rond de 16 euro en dat is helemaal niet duur voor hartje
Amsterdam.
MILK
Marnixstraat 409
melkweg.nl > eten
Eddy Idrizovic, derdejaars bewegingswetenschappen

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx

Wil je ook GRATIS UIT ETEN,
in ruil voor een restaurantrecensie?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Wil je ook in Uilensteders?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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column

Succes-supporter

I

n een kringloopwinkel
raak ik aan de praat met de
kassamevrouw. Ze heeft een
Amsterdams accent en vertelt
trots dat ze hier geboren is.
Vlak voordat we afscheid
nemen buigt ze zich
over de balie en vraagt
op samenzweerderige
toon: “Ben jij
Amsterdammer?”
Ik weet natuurlijk
heel goed dat ik
niet in Amsterdam
geboren ben. Maar
ik heb een zwak voor
het grote verhaal. Een
ex-geliefde zei eens: jij
benadert het leven als
een roman. Misschien
zeg ik daarom: “Ja, ik
ben Amsterdammer”, niet omdat
ik tegen de mevrouw wil liegen,
maar omdat dit een veel mooier
verhaal zou zijn als ik inderdaad in
Amsterdam geboren was.

Sanne Pieters
derdejaars sociologie

illustratie
Dido Drachman
masterstudent
beeldverhaal,
Sint Lucas, Brussel

“Dan heb ik wat voor je”, zegt de
vrouw, ze verdwijnt en komt terug
met een Ajax-sjaal. “O, bedankt”, zeg
ik terwijl ik de sjaal aanneem. De
vrouw knipoogt. “Amsterdammers
onder elkaar”, zegt ze.
In principe hou ik best van
voetbal. Bij mij thuis keken we
alle samenvattingen. Als ergens
voetbal aanstaat kijk ik nog steeds.
En áls ik een team zou moeten
kiezen om supporter van te zijn,
zou het Ajax zijn. Omdat ik het met
Amsterdam associeer, de stad waar
ik dan wel niet geboren ben maar
wel van houd. Maar ik zet nooit
zelf een wedstrijd aan, ik zou nooit
over mezelf zeggen dat ik Ajacied
ben en ik zou nooit een Ajax-sjaal
aanschaffen.
Toen ik aan een vriendin die wel
Ajacied is vroeg of ik met haar naar
de Champions League-kwartfinale
mocht kijken, zei ze: “Ooo, jij
bent een succes-supporter.” Wat
ze daarmee bedoelt is dat ik zo’n
supporter ben die alleen komt
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opdraven als er een feestje op de
loer ligt. Wat ze bedoelt is dat ik een
nep-supporter ben. Een supporter
van wel de lusten, niet de lasten.
Kortom, een supporter van niets.
Diezelfde vriendin kijkt me
hoofdschuddend aan als
ik met mijn Ajax-sjaal om
naast haar kom zitten. Het
is 8 mei, we zijn in een
donkere zaal in de stad
waar de wedstrijd op
groot scherm vertoond
zal worden. “Dus je
hebt je nu twee culturen
toegeëigend”, zegt ze. “Die
van Amsterdammer en die van
Ajacied.”

wanneer ik wel of niet supporter
ben. Ik kijk naar de gebroken jongen
in de lift. Hij kan zijn vlag niet af
doen.
Een week later heb ik met mijn
vriendin afgesproken om Ajax te
kijken. In het café overhandig ik
haar mijn sjaal. “Ik heb ’m niet
verdiend”, zeg ik. “Neem jij hem
maar.”
Ze kijkt me aan en barst in lachen
uit. “Stel je niet zo aan”, zegt ze
terwijl ze de sjaal teruggeeft. “Draag
je sjaal en haal een biertje voor me.”

Ik hoef jullie vast niet te vertellen
hoe die avond afliep. Wat ik wel
kan vertellen is dat je bij verlies
de Ajacieden pas echt goed van de
succes-supporters kunt scheiden.
Wij succes-supporters halen nog
een biertje, jammer hè, zeggen we,
maar wat was het spannend om naar
te kijken. Kop op. Er zijn nog meer
prijzen te behalen. Denk maar aan
de landstitel.
Op weg naar huis zie ik meerdere
mensen in Ajax-shirts huilen. In de
lift zit een jongen met Ajax-vlag om
zijn schouders geknoopt met zijn
handen in zijn gezicht. Hij kijkt op
als ik binnenstap, ziet mijn Ajaxsjaal en roept uit: “Dit is het ergste
dat ons ooit is overkomen.”
Ons. Door mijn sjaal, die zichtbare
identiteitsmarker, ben ik
opeens onderdeel van zijn
groep. Maar ik weet ook
dat ik straks mijn
sjaal af doe, mijn
tanden poets en
naar bed ga
en morgen
zonder
moeite op zal
staan. Ik kan
ervoor kiezen

nr 17 — 22 mei 2019

ADVALVAS

