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CAMPUS, 4 NOVEMBER 2022, 15.38
FOTO PETER GERRITSEN
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W
anneer begon het 
duurzaamheids-
vuur bij je te bran-
den? “Ik was altijd 
al geëngageerd met 
het klimaat. Maar 
dat we drastisch 

moeten veranderen drong pas echt bij 
mij door toen ik bij Green Office begon. 
Ik wilde eerst iets doen met mijn studie 
psychologie, ik vond het concept 
realiteit heel interessant. Toen ik bij 
Green Office werkte dacht ik ineens: 
er is nu een realiteit, namelijk dat de 
hele wereld in de fik staat. Dat besef 
heeft alles zo veel duidelijker voor mij 
gemaakt.” 

En toen werd je ineens Lead 
Sustainable VU? “Ik deed mee aan 
het master honoursprogramma The 
Boardroom op de VU. Aan het eind van 
dat programma moest elke deelnemer 
iets presenteren, VU-voorzitter Mirjam 
van Praag was daar ook bij. Ze vroeg 
mij om student-assistent te worden 
voor de strategie van de VU, samen met 
nog andere studenten. Wij werden toen 
betrokken bij het opstellen van de stra-
tegie, dat was supervet. Via dat project 
ben ik toen via een beleidsfunctie in 
mijn huidige baan gerold. Het hielp dat 
ik bij Green Office zat en masteronder-
zoek naar duurzaamheid op de VU heb 
gedaan.”

Waar komt jouw motivatie voor 
dit werk vandaan? “Ik ben echt een 
millennial, ik wil impact maken. Soms 
word ik geconfronteerd met mijn eigen 
stereotype, haha. Je denkt heel speci-
aal te zijn, terwijl een hele generatie zo 
is. Maar goed, we moeten echt toe naar 
een duurzame wereld, dat is voor mij 
de motivatie. En als universiteit speel 
je daarin een belangrijke rol. Dat gaat 
niet alleen om onze voorbeeldfunctie, 
maar ook om de mensen die we oplei-
den en het onderzoek dat we doen.” 

Voel je steun vanuit de VU? “Wat 
ik waardeer aan de VU, is de enorme 
betrokkenheid die ik als student heb 
ervaren. Er zijn mij veel kansen gebo-
den. Dat vind ik heel mooi en waarde-
vol, want dat hoef je niet te doen als 
instelling. Met initiatieven zoals Green 

Office creëer je een pool aan betrokken 
en toegewijde studenten. Dat is goed 
voor de studenten, voor de VU, maar 
ook voor de maatschappij. Daarom 
spoor ik studenten altijd aan om actief 
betrokken te zijn bij de universiteit.” 

Wat moet er nog beter hier? “Er is 
nog zo veel dat we op duurzaamheids-
gebied moeten doen, van het energie-
verbruik op de campus tot duurzaam-
heidsonderwijs in de collegezalen. 
Los daarvan vind ik het belangrijk dat 
mensen hier voelen dat ze op een duur-
zame plek zijn, dat helpt ontzettend 
bij het veranderen van de mindset. 
Studenten en medewerkers moeten 
het gevoel hebben: dit is een duurza-
me campus, met toponderzoek naar 
klimaat en duurzaamheid. Daar wil ik 
bij horen. Als VU wil je een bepaalde 
toon neerzetten, zodat duurzaamheid 
meer gaat leven.” 

Hoe krijgen we dat voor elkaar? “Dat 
weet ik nog niet precies, maar ik vind 
greenwashing een van de ergste dingen 
die er zijn. Duurzaamheid moet je in 
ieder geval samen doen en daarvoor 
moeten we een beweging in de organi-
satie teweegbrengen. Denk aan dingen 
zoals community building, duur-
zaamheid in de academische kern van 
onderwijs, een kritische blik op externe 
samenwerkingen en onze inspan-
ningen op duurzaamheidsvlak zicht-
baarder maken. Maar het zit ’m ook in 
kleine inspanningen. Voor het hoofd-
gebouw liggen bijvoorbeeld tegels met 
de Social Development Goals van de 
VN erop. Dat is iets superkleins, maar 
het idee daarachter is dat het een toon 
zet voor als je hier komt binnenlopen.”

Hoe ziet de VU er in de toekomst 
uit? “Ik zou het geweldig vinden als 
we hier een ecosysteem creëren waar-
in duurzaamheidskennis binnen de 
gehele gemeenschap floreert, waarin 
studenten en medewerkers actief 
bijdragen aan de verduurzaming van 
de organisatie – maar ook de omgeving 
in bredere zin – waarbij we een campus 
hebben die klimaatpositief is, waarbij 
duurzaamheid terugkomt in al ons 
onderwijs en waarin ons onderzoek op 
een duurzame manier gebeurt.”

‘Ik vind 
green-
washing 
een van 
de ergste 
dingen’

Als Lead 
Sustainability is 
Ivar Maas ‘mister 
duurzaamheid’ 
van de VU. Hij 
is betrokken, 
bevlogen en naar 
eigen zeggen een 
echte millennial.

DOOR BRYCE BENDA 
FOTO MARTIJN GIJSBERTSEN ‘Je denkt heel 

speciaal te 
zijn, terwijl 

een hele 
generatie  

zo is’

SLEUTELFIGUUR

CO
2
 op de campus

Samen met zijn team 
maakte Ivar Maas 
een overzicht van 
alle CO

2
-uitstoot op 

de campus, van de 
ingekochte energie 
tot de uniformen voor 
medewerkers. “Dat 
overzicht helpt enorm, 
want we willen naar netto 
nul uitstoot – eigenlijk 
zelfs naar klimaatpositief. 
Nu kunnen we dat 
gestructureerd gaan 
aanpakken, daar ben ik 
hartstikke blij mee. Ik 
krijg ontzettende stress 
van alle bosbranden en 
overstromingen, er moet 
echt iets gebeuren.”

Ivar Maas
29 jaar

2020 – nu Lead 
Sustainable VU, 
promovendus en docent

2019 – 2020 
Beleidsmedewerker 
strategie VU

2017 – 2019 Master 
sociale psychologie 

2017 – 2019 Master 
Environment and 
Research Management 

2016 – 2018 Student- 
assessor, faculteit 
Gedrags- en bewegings-
wetenschappen

2015 – 2018 Green 
Office 

2013 – 2017 Bachelor 
psychologie

2013 – 2015 Bestuur 
VSPVU & SPS-NIP  
Stedelijk Bestuur VU
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D
e Nederlandse universitei-
ten en Shell hebben een 
lange gedeelde geschie-
denis. Shell is niet alleen 
leverancier van politici, 
maar ook subsidiegever 
van onderzoek, een gewil-

de stageplek en een grote werkgever. 
Menig student komt het bedrijf tegen 
op carrièredagen.
Protest tegen samenwerking met Shell 
is er ook, getuige de acties van Univer-
sity Rebellion, Extinction Rebellion en 
Scientist Rebellion op de campussen 
van de UvA en TU Eindhoven. Daar is 
ook reden toe, zoals werd onthuld door 
de Amerikaanse congrescommissie 
die misleiding van het Amerikaanse 
publiek door de fossiele industrie 
onderzoekt. Shell zou medewerkers op 
het hart drukken dat het bereiken van 
netto-nul uitstoot gecommuniceerd 
moet worden als ‘collectieve ambitie 
voor de wereld’ en niet als ‘Shell-target’, 
want dat ‘has nothing to do with our 
business plan’. 
Shell heeft een gitzwarte en bloedro-
de geschiedenis: dat gaat van het 
decennialang ondersteunen van het 
apartheidsregime in Zuid-Afrika tot 
enorme vervuiling in de Nigerdelta en 
medeplichtigheid aan opwarming van 
de aarde. Tegelijk, wordt beweerd, kan 
zonder Shell de energietransitie niet 
plaatsvinden. Samenwerken is nodig, 
want zo heeft de universiteit meer 
‘impact’.
Dat laatste is een theorie uit de jaren 
negentig: de impact van groene maat-
regelen zou vooral groot zijn als multi-
nationals zoals Unilever kleine stap-

pen nemen: denk aan groene diesel, 
afbreekbare rietjes bij McDonald’s en 
geconcentreerde wasverzachter. Toch 
hadden die kleine stappen weinig 
invloed: terwijl de was zachter werd, 
werd de planeet warmer.
Theorieën als de impacttheorie beho-

ren tot het domein van de greenwash-
ing, samen met theorieën over de 
noodzaak van economische groei, en 
met initiatieven zoals de Albert Heijn 
‘Beter’-campagne, waarin blije boeren 
hun blije kippen mogen houden en ons 
allemaal een planeet met omgehakt 

Shell verdient onze wetenschap niet 

W
ij van de Rechten-
faculteit hadden 
vroeger Els. Als een 
leeuw waakte ze 
over de schoonmaak 
van de koffieauto-
maat. Maar nog veel 

belangrijker: Els kende als geen ander 
de weg in de bureaucratische krochten 
van de VU. Van een zaalwijziging tot 
het invoeren van cijfers, van congres- 
organisatie tot het aanvragen van een 
promotie, van het indienen van decla-
raties tot het regelen van een lunch: 
Els. 
Zij wist bovenal waar de kerncompe-
tenties van hoogleraren níét liggen. 
Hoogleraren zijn in de regel geen 
managers, geen procedurefetisjisten en 
overigens ook geen koffieautomaatdes-
kundigen. 
De enige taak die managers moeten 
uitoefenen, is het zichzelf zo spoedig 
mogelijk overbodig maken. In plaats 
daarvan ontstaat bij managers vaak het 
tegenovergestelde. Meer ondergeschik-
ten en voortdurend uitdijende werk-
zaamheden. Overhead. Zo niet Els. 
Els was secretaresse, maar in werkelijk-
heid manager en aanspreekpunt van 
veel onderzoekers. Met alle centrali-
satie verdween Els met pensioen. Het 
werk was voor haar ook minder leuk 

geworden. Zij regelde immers alles 
door persoonlijk contact. Sinds haar 
vertrek worstel ik wat af in het zelfrij-
zend bakmeel aan regels, procedures, 
formulieren en verantwoordingsme-
chanismen. Dit gaat ten koste van inno-
vatie en creativiteit. 
Ik ben dankbaar voor een behulpzame 
collega en betrokken secretaresses, 
maar efficiënter is het niet geworden. 
Sterker, het vertrek van Els versterk-
te bij mij de werking van de Wet van 
Murphy. Geen procedure binnen de VU 
is zo simpel als het ogenschijnlijk lijkt. 
Alles wat fout kan gaan gaat fout, en 
zelfs als iets simpels niet fout kan gaan, 
gaat het toch fout. Als het goed lijkt te 
gaan, heb ik iets over het hoofd gezien. 
En voor iedere oplossing ontstaat een 
nieuw probleem. Het systeem triggert 
bij mij procedure-inactiviteit. 
Els is kortgeleden overleden. Ik denk 
aan haar en haar unieke manier van 
zijn. En breder, wat is dat toch dat juist 
de mensen die niet goed zijn in bureau-
cratische processen, juist die taken 
krijgen toebedeeld? Leuker kunnen we 
het niet maken, wel weer een beetje 
toegankelijker en bovenal menselijker. 
Dag Els. 

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

DOOR PETRA VERDONK EN 
HANS OSSEBAARD 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

Universiteiten 
moeten hun 
banden met Shell 
subiet verbreken.

Marjan Olfers hoogleraar sport en recht

Dag Els

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.Co
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Amazone-regenwoud bezorgen.
Impact, dat lukt dus niet. Ondanks het 
door Nederland ondertekende Parijs 
Akkoord is klimaatverandering een 
feit. In 2021 sommeerde de rechter 
Shell zich te houden aan het Parijs 
Akkoord. De zaak was aangespannen 
door onder meer Milieudefensie en 
17.000 individuele burgers. Shell ging 
in hoger beroep en blijft vele miljarden 
meer in fossiele energie investeren dan 
in de energietransitie: een doodlopend 
verdienmodel. De fossiele industrie 
spint ook nog eens garen bij een oorlog 
in Europa waarin duizenden mensen 
het leven laten en miljoenen op de 
vlucht zijn geslagen.
De overheid moet ingrijpen, maar die 
overheid is zelf in 2019 door Urgenda 
voor de rechter gesleept, terwijl de 
fossiele industrie nog niet aan banden 
is gelegd. 
Ons pensioenfonds ABP kondigde vorig 
jaar eindelijk aan de 15 miljard aan 
fossiele investeringen af te stoten. Maar 
op de universiteiten blijft het stil over 
fossiele samenwerking.
Shell is sinds de jaren tachtig op de 
hoogte van de klimaatramp, verspreidt 
misleidende informatie, en houdt 
actief de energietransitie tegen. Nog 
onlangs tikte de Reclamecodecommis-
sie Shell op de vingers vanwege mislei-
dende reclame na een klacht van onze 
eigen VU-rechtenstudenten.
Shell overtreedt de wet en brengt 
het leven op de planeet in gevaar. De 
multinational verdient onze goed 
opgeleide, deskundige professionals en 
onze inzet niet. Hij moet onmiddellijk 
worden verbannen uit universitaire 
omgevingen, tot hij doet wat nodig 
is: een snelle omslag naar duurzame 
energie, stoppen met fossiele energie, 
en zich houden aan de wet. Colleges 
van bestuur: verbreek onmiddellijk alle 
banden met Shell.

Petra Verdonk is hoofddocent ethiek, recht, 
humaniora, Amsterdam UMC-VU en Hans 
Ossebaard is docent aan Athena Institute, VU

Els kende als 
geen ander 

de weg in de 
bureau- 

cratische 
krochten  

van de VU

WISSELCOLUMNOPINIE

mailto:redactie.advalvas%40vu.nl?subject=
mailto:redactie.advalvas%40vu.nl?subject=
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W
ie al een paar jaar meeloopt op de VU, 
zal het niet ontgaan zijn dat de campus 
levendiger is dan ooit. De tijd is voorbij 
dat studenten meteen na college weer 
naar huis gingen. Ze spelen een potje 
basketbal of volleybal op het campusplein, 
pakken er een terrasje of spreken af in de 

ontvangsthal of de lobby van het hoofdgebouw. Je kunt naar 
de film in Rialto VU of naar het Sportcentrum. “Het is een 
van de doelen in het Strategische Plan voor de jaren 2020-
2025”, zegt Stefan Titus, die als hoofd van het strategieteam 
sociale campus verantwoordelijk is voor het verwezenlijken 
van de sociale campus. 
De VU streeft naar een levendige en bruisende campus, zo 
staat dat in het Strategische Plan, maar je bent er niet met 
spel, vermaak en gezellige drukte, vindt Titus. “Het gaat er 
ook om dat studenten zich op de campus thuis voelen, en als 
je de resultaten van het onderzoek Belonging@VU bekijkt, 
zie je dat wat prettig is voor de één, dat niet voor de ander 
hoeft te zijn.”
Zo ervaart een behoorlijk deel van de studenten die tot een 
minderheidsgroep behoren discriminatie of uitsluiting, 
vinden internationale studenten het lastig aansluiting te 
vinden vanwege groepsvorming en kan lang niet iedereen 
zijn draai hier vinden. Achter de gezelligheid, die je op het 
eerste gezicht aantreft op de campus, gaan soms leed en 
eenzaamheid schuil.

Geloven in kleinschaligheid
In juni heeft de VU, om het gevoel van belonging te vergro-
ten, een groot festival georganiseerd, het Déjà VU-festival, 
met muziek, theater, literatuur, theater en wetenschap. 

“Mooi festival, maar de vraag is of je dáár sociaal kapitaal 
mee kweekt”, zegt Titus. “Studenten gaan daar heen met 
hun vrienden en doen er geen nieuwe sociale contacten op. 
Ze blijven bij hun eigen groep.” 

“Naast één keer per jaar een groot evenement zou de VU 

meerdere kleinere evenementen moeten organiseren, 
verspreid over het hele jaar”, zegt Ezra Lodder, trainee bij 
VU Griffioen, Sportcentrum VU en lid van het strategieteam 
sociale campus. 
Titus en Lodder geloven in kleinschaligheid. “Sociale 
binding gaat sneller in kleine groepen. Studie- en studen-
tenverenigingen en organisaties met specifieke doelgroe-
pen, zoals VU Pride en FAM Students”, aldus Titus. “Het is 
logisch dat de studentenpopulatie zich opsplitst in kleine 
eilandjes van groepen die dingen met elkaar gemeen 
hebben”, aldus Lodder, “En dat is ook helemaal geen 
probleem. Buurtbewoners voelen ook meer binding met de 
mensen uit hun eigen straat dan met de bewoners van een 
paar blokken verderop.”

Het potentieel van app Uni-Life
In november vorig jaar hield de VU haar jaarlijkse Griffi-
oen-bijeenkomst van studentenvertegenwoordigers en 
beleidsmakers. “Studentenorganisaties zeiden toen: Praat 
niet alleen over ons, maar vooral ook met ons. De VU zou ze 
veel meer moeten betrekken bij het maken van beleid”, aldus 
Titus. “Maar dan moeten ze ook financiële steun krijgen. 
VU Pride, bijvoorbeeld, is een tijdje gesubsidieerd, maar zit 
straks deels zonder geld. Ik zeg niet dat de VU ze moet dood-
knuffelen, maar ze moet die organisaties wel helpen. Op het 
totale budget stellen zulke subsidies weinig voor, maar ze 
leveren wel veel rendement op.”
Op die bijeenkomst introduceerde Titus ook de app Uni-Life, 
waarop studenten kunnen zien wat er op de campus te doen 
is, en waar. Studenten toonden toen weinig interesse en de 
app, die inmiddels 4.500 keer is gedownload, is nog steeds 
geen daverend succes, maar Titus gelooft er nog steeds in. 

“Het is nu nog niet hét tovermiddel, dat hadden we beter 
moeten managen. Maar dat kan het wel worden: het is een 
handige app die het makkelijk maakt contacten te leggen, 
niet alleen voor studentenorganisaties. Iedereen kan er zijn 
activiteiten melden en contact leggen met anderen.

‘Dat studenten 
groepen 
vormen, is 
helemaal geen 
probleem’

De campus moet niet alleen 
bruisen, iedereen moet zich 
er thuis voelen, vinden Stefan 
Titus en Ezra Lodder van het 
strategieteam sociale campus. 
Zij geloven in de kracht van 
studentenorganisaties en een 
app.

DOOR PETER BREEDVELD 
BEELD YVONNE COMPIER/RBBMR

CAMPUSBeleid

‘Betrek 
studenten 
veel meer bij 
het beleid’

‘Achter de 
gezelligheid  

gaan soms 
leed en 

eenzaamheid 
schuil’

VU in 
beweging
Neuropsycholoog Erik 
Scherder haalde onlangs 
het nieuws omdat hij 
de studenten in zijn 
colleges elk halfuur 
laat bewegen. Stefan 
Titus en Ezra Lodder 
van het strategieteam 
sociale campus zien een 
kans om twee vliegen 
in één klap te slaan: 
gezondere studenten 
en sociale binding door 
beweging. “Niet door 
iedereen per se te laten 
sporten, want door je 
louter op sport te richten, 
schrik je veel mensen 
af”, aldus Lodder.” Denk 
aan een gezamenlijke 
wandeling, of simpelweg 
het nemen van de trap in 
plaats van de lift en aan 
vrijwillige tai-chi sessies 
op het campusplein. 
Lodder vindt dat de 
trappenhuizen gezelliger 
moeten worden. “Met wat 
simpele ingrepen, kleur en 
informatieborden.” 

VU-studenten 
onderzoeken nu 
hoe je studenten en 
medewerkers aanzet 
tot meer beweging. 
Daar is ook een 
mentaliteitsverandering 
voor nodig. “Medewerkers 
zijn geneigd om een 
wandeling van 20 
minuten te gaan 
compenseren door 
langer te werken. Dat is 
onterecht”, aldus Lodder. 

“Bewegen bevordert 
de gezondheid en dus 
de productiviteit van 
werknemers. Daarom 
moet je het gewoon als 
deel van je werktijd zien.”



november 2022 AD VALVAS magazine | 1110 | AD VALVAS magazine november 2022

Lia Mendeszoon 
en Jasmijn van 
Wayenburg (r)
helpen via De 
Bètastudent andere 
studenten aan een 
baan

De 
Bètastudent

‘Dit lijkt 
meer op een 
bestuurs-
jaar’

E
en noodoplossing voor het W&N-gebouw? Opvang 
voor Oekraïense vluchtelingen? Eindelijk betaalba-
re studentenwoningen? Het was niet voor iedereen 
meteen duidelijk dat het start-ups zijn die kantoor 
houden op het campusplein. Inmiddels zijn er 
twintig startende ondernemingen bij de VU Start-

hub aangesloten: van een duurzaam toiletpapiermerk tot 
een ontwikkelaar van een handschoen voor mensen met 
spasmen – zolang het bij de VU past is iedereen welkom hun 
start-up te pitchen voor een kantoor in het tijdelijke gebouw. 
Of zoals VU Starthub-directeur Hans Drenth het in een 
eerder interview zei: ‘We gaan geen start-ups helpen bij het 
ontwikkelen van landmijnen of het winnen van bruinkool.’

De Bètastudent voor je loopbaan
Verdeeld over twee verdiepingen zitten vijfentwintig kanto-
ren, twee gemeenschappelijke ruimtes – één met koffie-
kamer – en een vergaderruimte. Twee grote palmbomen 
geven het gebied al wat groen, langs de wanden van het 
gebouw groeit de belofte van een klimop, op de binnen-
plaats zijn boompjes geplant. De plantenbakken op de 
bestemmingsplanfoto’s barsten van het groen, maar staan 
nu nog leeg. 
In een achterhoek op de eerste verdieping zitten econome-
triestudenten Lia Mendeszoon en Jasmijn van Wayenburg 
in hun kantoor tussen het werk door te studeren voor hun 
tentamenweek. “Best lekker, zo’n eigen studieplek”, zegt 
Van Wayenburg. Aan de muren van hun kantoor hangen 

foto’s van het team. Op de een staan ze – erg constitutiefo-
to – bescheiden glimlachend in pastel bloesjes op een brug 
in de binnenstad, op een andere hangen twee jongens in 
een verkleedpak over elkaar heen met een drankje in de 
hand. “We hebben het erg gezellig”, zegt Mendeszoon. “Je 
doet het ook niet voor het geld”, zegt Van Wayenburg. “De 
winst wordt eerlijk verdeeld over het team, dat is een mooie 
bijkomstigheid. Maar het is vooral leuk om een bedrijf onder 
je handen te zien groeien.”
Vanuit hun start-up De Bètatudent helpen ze studenten aan 
een baan via een online platform. De aangemelde studenten 
maken hun wensen kenbaar en die krijgen dan wekelijks 
vacatures en evenementen van bedrijven doorgestuurd die 
daarop aansluiten. Maar hebben bètastudenten die hulp wel 
nodig? Liggen de banen in de exacte wetenschappen niet 
juist voor het oprapen? “We merken dat ze er vooral zelf niet 
echt mee bezig zijn, dat ze pas na hun studie gaan kijken 
wat voor werk ze kunnen doen, terwijl je tijdens je studie al 
ervaring op kunt doen met een stage of bijbaan”, zegt Van 
Wayenburg.
Waar komt hun ondernemersambitie vandaan? Ze kijken 
elkaar met grote ogen aan. “Ik zou mezelf geen ondernemer 
noemen”, lacht Van Wayenburg. Mendeszoon: “Dit lijkt 
meer op een bestuursjaar. Het is voor mijn gevoel wel echt 
het bedrijf van de oprichters van Starthub, waar wij dan bij 
helpen.” Hebben ze aanspraak met de andere ondernemers 
in het gebouw, wekt dat nog ambities op? Een van Drenths 
prioriteiten bij de ontwikkeling van de VU Starthub was het 

Wie zitten er eigenlijk 
in die blauwgroene 
containers voor het Wis- en 
Natuurkundegebouw? Op 
bezoek bij 3 van de 20 start-
ups. ‘Onze snelheid en manier 
van denken staan mijlenver 
van het universitaire tempo.’

Je eigen 
toko op het 
campusplein

DOOR EMMA SPRANGERS 
FOTO’S ROB BÖMER

Ondernemen ARBEID



november 2022 AD VALVAS magazine | 1312 | AD VALVAS magazine november 2022

Ad Valvas-redacteur 
Emma Sprangers 
laat zich doormeten 
in het kantoor van 
Fitsurance

Tommie Koppens  
geeft leefstijl-
adviezen over dieet, 
bewegen, stress en 
slaap

Bastiaan de Groot 
maakt via een 
draadloos
netwerk van chips 
gebouwen ‘slim’ 

verstopt onder dozen, ze verhuizen hun bedrijf Ingy deze 
week van Wijk bij Duurstede naar de VU, vertelt Terpstra. 
Een goede ontwikkeling, vindt De Groot. “Toegang tot goede 
afstudeerders is cruciaal voor ons. Het aantrekken van 
studenten is best lastig, zeker binnen Computer Science.” De 
Bètastudent heeft hen dan ook al eens benaderd. “Maar niet 
iedere masterstudent is geschikt voor wat we doen, je moet 
kunnen programmeren maar ook algoritmisch en hardcore 
analytisch kunnen denken.”
De Groot richtte Ingy vier jaar geleden op. Via een draad-
loos netwerk van chips maken ze gebouwen ‘slim’. De chips 
lezen via sensoren uit waar mensen zijn, en vooral waar ze 
niet zijn. Zo wordt energie bespaard in lege ruimtes door het 
licht of de verwarming daar uit te laten, en kunnen bedrijven 
ervoor kiezen om hun kantoorruimte te verkleinen wanneer 
vergaderruimtes bijvoorbeeld erg vaak leeg staan. 
Vóór de pandemie waren hun diensten vooral in trek onder 
ziekenhuizen. Via de chips konden ze daar medische appa-
ratuur tracken, zodat precies duidelijk was waar hoeveel 
hartpompen stonden en wanneer ze klaar waren voor onder-
houd. De Groot: “Automatisering betekent altijd verlies van 
bepaalde banen. Maar mensen worden er ook productiever 
van. In dit geval betekende het dat er meer handen over 
waren voor aan het bed, en minder rondlopen met clip-
boards om apparatuur op te speuren.” 
Met de VU hebben ze ook contact gehad. “De gemiddelde 
kantoortuin staat voor de helft leeg. Kijk naar de ruimte waar 
we zitten!” zegt De Groot. De gemeenschappelijke koffieka-

mer is inderdaad hel verlicht en helemaal leeg. “Dat is elke 
keer zo dat ik langsloop, terwijl de vergaderruimte steeds 
volgeboekt is. Dat kan efficiënter.”
Maar de VU is een grote organisatie, zegt De Groot. “Ze 
waren enthousiast, maar van enthousiasme naar implemen-
tatie is een grote stap. Je ziet een duidelijk cultuurverschil: 
de snelheid en manier van denken van een start-up staan 
mijlenver van het universitaire tempo. Wij denken in dagen, 
als ik een afspraak probeer in te plannen met iemand aan 
de VU kan het zo vijf weken duren. Tegen die tijd heb ik dat 
issue opgelost en heb ik weer heel nieuwe problemen.” 
De Groot denkt dan ook dat er een grote slag is te maken 
tussen start-ups en studenten. De minor Entrepeneurship 
die de VU aanbiedt, was er nog niet in zijn studietijd. “Daar 
zou ik enorme baat bij hebben gehad. Maar ik las ook eens 
een quote dat een docent Entrepeneurship geen salaris zou 
moeten krijgen, want als je dat salaris nog nodig hebt, hoezo 
ben je dan geschikt om mensen te leren hoe ze succesvol 
kunnen ondernemen? Het proces van ondernemerschap 
is moeilijk academisch te vangen. Om aan te tonen wat wel 
of niet werkt, ga je al snel kijken hoe mensen het vijf of tien 
jaar geleden deden, maar het ondernemerschap ziet er nu 
heel anders uit dan tien jaar geleden. Het is ook gewoon een 
kwestie van doen.”

aanbieden van goede koffie, in de hoop dat mensen rond de 
koffieautomaat ideeën zouden uitwisselen. Van Wayenburg: 

“Ik drink geen koffie, maar naar de borrels en kennissessies 
gaan we zeker. Via Whatsapp wisselen we ook veel dingen 
uit.”  

Fitsurance geeft gezondheidsadviezen
Het kantoor van VU-alumni bewegingswetenschappen 
Tommie Koppens en Stef Beijk op de verdieping daaronder 
telt maar één bureau. De rest van de wat kleinere ruimte 

– de kantoren komen in twee formaten – is nodig voor de 
verschillende meetapparaten om vanuit Fitsurance gezond-
heidsadviezen te geven. 
Met de fiets-ergometer naast de ingang kunnen ze de condi-
tie van de klant meten, het instrument in het midden van de 
ruimte laat na een scan van een kleine minuut de lichaams-
samenstelling zien. De uitdraai toont onder meer de BMI, 
het percentage vet en spieren en hoeveel calorieën de 
persoon per dag in ruststand verbrandt. Op de tafel waar de 
consulten plaatsvinden, liggen een bloeddrukmeter, choles-
terolmeter en een doos met prikapparaatjes om de bloedsui-
kerspiegel te controleren. 
Zalig zijn de onwetenden? Koppens schudt gedecideerd 
zijn hoofd. Bij mensen die langskomen voor een controle 
zoekt Fitsurance naar het risico op chronische ziekten, zoals 
diabetes en hart- en vaatziekten. Met leefstijladviezen over 
bijvoorbeeld dieet, bewegen, stress en slaap kunnen die dan 
verzacht of zelfs voorkomen worden. 

“We hebben in onze onderzoeken geselecteerd op variabelen 
die nog te manipuleren zijn door leefstijlaanpassingen”, legt 
Koppens uit. Zo worden mensen niet opgezadeld met een 
kijkje in de toekomst waar ze niks meer aan kunnen doen – 
maar krijgen ze de kans vroegtijdig in te grijpen. 
Een poortwachter voor huisartsen zou Koppens Fitsurance 
niet willen noemen. “Er zijn ook veel huisartsen die niet blij 
zijn met wat we doen. Maar we pretenderen nooit medisch 
specialisten te zijn. Gelukkig zien we dat de nieuwe genera-
tie huisartsen meer in ons concept gelooft en ons aanraadt 
bij patiënten.” 
Koppens richtte Fitsurance op samen met oud-studiegenoot 
Stef Beijk en VU-promovendus Sauvik Das Gupta. Das Gupta 
is bezig met een promotieonderzoek en woont in Japan, dus 
vooral Koppens en Beijk werken nauw samen. “We hebben 
dezelfde studieachtergrond en kennis, maar ik ben meer 
een doener, denk ik”, zegt Koppens. “Stef is heel precies, die 
zet de puntjes op de i.” Vrienden en zakenpartners zijn gaat 
prima samen, vindt Koppens. “Als vrienden gun je elkaar 
veel, onze band is alleen maar sterker geworden. Ik heb 
ook veel over mezelf geleerd, bijvoorbeeld dat ik onder veel 
stress nog wel eens chagrijnig kan zijn, dat ik beter ben in 
sales dan ik had verwacht en hoe mijn DNA eruitziet.” 

Ingy voor effectief ruimtegebruik
Een paar deuren verderop zit Bastiaan de Groot met colle-
ga Sytze Terpstra in een volgepakt kantoor – de rest werkt 
vandaag op afstand. Twee van de vier bureaus zitten 

Fitsurance
‘Wij geven 
mensen de 
kans om 
vroegtijdig 
in te grijpen’

Ingy 
‘Toegang 
tot goede 
afstudeer- 
ders is 
cruciaal  
voor ons’

Ondernemen
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Hoogleraar Thijl 
Sunier maakt zich 
nog steeds kwaad 
om het islamdebat, 
maar hij vindt toch 
dat het wel goed 
gaat.

A
lweer twee jaar met 
emeritaat, maar 
onlangs sprak hij pas 
zijn afscheidsrede uit. 
Thijl Sunier, hoogleraar 
antropologie van religie, 
heeft zich nooit onbe-

tuigd gelaten in het publieke debat. In 
de media kraakt hij harde noten over 
bijvoorbeeld het integratiedebat, sala-
fisme en zaken als het boerkaverbod. 
Op de website De Kanttekening had hij 
jarenlang een column waarin hij geen 
blad voor de mond nam. 

“Als je maatschappelijk relevant onder-
zoek doet, vind ik het niet onnatuurlijk 
dat dat samengaat met een zekere 
maatschappelijke betrokkenheid”, zegt 
hij. “Maar mijn voornaamste drive is 
altijd mijn wetenschappelijke nieuws-
gierigheid geweest, meer dan het idee 
dat ik tegen onrecht moet strijden.” 
Zijn hele carrière was hij eerst en 
vooral academicus, maar toen hij in 
2009 hoogleraar aan de VU werd, werd 
hij meer onderdeel van zijn eigen 
onderzoeksveld. “Ik was onder meer 
betrokken bij de oprichting van het 
Netherlands Institute for the Study 
of Islam, werd lid van de redactie van 
de Journal of Muslims in Europe, ging 
onderzoeksprojecten leiden, columns 
schrijven, enzovoort. Door die leerstoel 

is er veel op me afgekomen en is het in 
een stroomversnelling geraakt.”
Vooral in zijn columns, waar hij in 
2019 vanwege zijn volle agenda mee 
is gestopt, kon Sunier flink uithalen. 
Zo hekelde hij mainstream politici als 
CDA’er Sybrand Buma en VVD’er Edith 
Schippers die volgens hem ‘populisti-
sche wegbereiders van extreemrechts’ 
zijn en maakte hij gehakt van het idee 
dat Nederland een tolerant land zou 
zijn. “Ik maak me kwaad als ik die 
columns schrijf”, zegt hij. “Maar als ik 
achter de computer ga zitten om zo’n 
column te schrijven, is dat wel met een 
totaal andere mindset dan wanneer ik 
wetenschap bedrijf. Dan is er een veel 
grotere afstand tussen mij en wat ik 
beschrijf.” 

Vragen stellen in plaats van 
verontwaardiging
Het is voor sommige beginnende 
wetenschappers ingewikkeld om objec-
tiviteit te betrachten, ziet hij zelf bij 
zijn promovendi. “Ik begeleid iemand 
die onderzoek doet naar Koerdisch 
activisme in Europa. Ze is zelf Koer-
disch en vindt het soms moeilijk niet 
een activistische rol in te nemen bij het 
schrijven. Ik dring er dan bij haar op 
aan om, zonder haar eigen overtuigin-
gen te verloochenen, meer distantie te 
nemen en vragen te stellen in plaats 
van dingen in een sfeer van veront-
waardiging te trekken. Het woord dias-
pora, bijvoorbeeld, heeft een bepaalde 
emotionele lading. Ik vraag dan: Zijn 
de Koerdische activisten die je beschrijft 
eigenlijk wel onderdeel van een diaspora- 
gemeenschap? Je kunt zo’n aanname 
beter ombouwen naar een vraag daar-
over.”
Omdat De Kanttekening is opgericht 
door sympathisanten van de omstre-
den Turkse denker Fethullah Gülen, is 
Sunier er weleens van beschuldigd een 
Gülen-aanhanger te zijn. Dat is hij niet, 
zegt hij. “Ik heb vanaf het begin aan de 
redactie duidelijk gemaakt dat ik de 
vrije hand wil bij het schrijven, en geen 
inhoudelijke bemoeienis duld.”
Sunier maakt zich nog steeds kwaad. 
Als hij leest dat de Amsterdamse 
burgemeester Femke Halsema wil dat 
de moskeeën in haar stad een conve-
nant tekenen tegen anti-lhbti-geweld, 
en zo de moslims weer als zondebok 

DOOR PETER BREEDVELD 
FOTO PETER VALCKX

‘Europese 
moslims zijn 
weerbaarder 
geworden’

aanwijst, terwijl lhbti-haat voorkomt 
in alle lagen van de bevolking. Of over 
de dubbele standaard die blijkt uit de 
ophef rond de weigering van voetballer 
Orkun Kökcü een regenboogband te 
dragen, terwijl homofobie door witte 
Nederlanders wordt gedoogd. Sunier 
maakt zich ook woest om de uitspra-
ken die politici zich veroorloven over 
moslims.

Mondige moslims
Maar Sunier is wat moslims betreft 
positief gestemd over de toekomst. “Er 
is veel verbeterd omdat moslimorga-
nisaties zijn ingekapseld in allerlei 
maatschappelijke processen en bureau-
cratische structuren, en daarom meer 
toegang hebben tot allerlei bronnen. 
Bovendien zijn ze weerbaarder gewor-
den. Je zag dat vorig jaar, toen bekend 
werd dat enkele gemeenten under-
cover onderzoek hadden laten doen 
naar moskeeën.” Volgens Sunier zagen 
moslimorganisaties er een bewijs in 
dat de overheid hen nog steeds niet 
vertrouwt, “maar ze wisten er goed mee 
om te gaan in de media en op bestuur-
lijk niveau.”
Jonge moslims zijn ook volwaardig 
onderdeel geworden van de maat-
schappij, ziet Sunier. “Ze bepalen zelf 
hoe ze hun geloof in hun dagelijkse 
leven passen en zijn welbespraakt 
genoeg om met de hardheid van het 
debat om te gaan. Veel moslims zeggen 
over Wilders: “Laat maar lullen. Een 
promovendus van mij die onderzoek 
doet op islamitische basisscholen, 
beschrijft hoe leerkrachten hun leerlin-
gen voorhouden niet wild om zich heen 
te slaan en hun mening te geven op een 
manier die niet bij iedereen de haren 
overeind doet staan.”

Grootste bek
Sunier is antropoloog, geen theo-
loog, en bestudeert de islam vanuit 
het perspectief van de moslims, hoe 

WETENSCHAPAntropologie van religie
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W
at gaat er mis in het onderwijs op de 
VU? “Het begint bij jonge docenten: de VU 
geeft ze een tijdelijk contract en ze krijgen 
vervolgens geen enkel perspectief om 
te groeien. Het is een uitbuitingsmodel. 
Daarboven zitten de universitaire docen-
ten. Zij geven ook college, maar worden 

sterk afgerekend op hun onderzoeksprestaties. En daar weer 
boven heb je mensen die naar het management gaan, ook 
die hebben last van gebrek aan waardering. De inzet voor 
onderwijs wordt niet goed beloond, terwijl het een kerntaak 
van de universiteit is. Om een voorbeeld te geven: mede-
werkers zonder extern gefinancierd onderzoek besteden 
gemiddeld 70 procent van hun tijd aan onderwijs. Maar de 
beloning qua carrière zit juist in die overige 30 procent.”

Het probleem gaat dus verder dan alleen docenten? 
“Onderwijs moet je breed zien: docenten hebben ervaring 
en waardering nodig, maar dat geldt ook voor de manage-
mentlaag. Bij de tussenevaluatie van een opleiding vertelde 
een hoofd onderwijsbureau mij dat opleidingsdirecteuren 
enorm schrikken van tussentijdse oordelen. Ze denken dat 
er van alles mis is en zitten met de handen in het haar. Maar 
dat schrikken is vooral een gevolg van een volstrekt gebrek 
aan ervaring en betrokkenheid van zo’n directeur – erva-
ring helpt om zo’n beoordeling op waarde te schatten. Zo’n 
managementfunctie wordt nu vaak neergezet als iets dat je 
een jaartje kunt doen en daarna kun je dan weer verder met 
je onderzoek. Dat werkt niet.”

Hoe gaat jullie manifest hierbij helpen? “We hebben het 
overhandigd aan rector Jeroen Geurts, die dit een belang-
rijk punt vindt. Daarnaast kan het manifest helpen om te 
laten zien dat wat we hebben afgesproken met Erkennen & 
Waarderen niet gebeurt. Als we die plannen wel doorvoeren, 
heeft dat een positieve impact op het hele onderwijs. Een 
voorbeeld hiervan is het bestaande beleid over het compen-
seren van je taakvelden. Dat beleid houdt in dat als je heel 
goed bent in je onderwijstaken, dat kan compenseren voor je 
onderzoek waarmee je wat achterloopt, en andersom. Maar 
dat blijkt selectief te worden toegepast: het is veel makkelij-
ker om achterstanden in onderwijs op te vangen met voor-
sprong in onderzoek dan andersom.” 

Kunt u een concrete oplossing noemen? “Ik denk dat het 
aannemen van jonge docenten met voornamelijk onder-
wijstaken heel goed is voor het onderwijs. Het zijn juist de 
docenten op de VU die zich vooral op onderwijs richten die 
jaar in jaar uit Docent van het Jaar worden. Zij zijn onze 
meest toegewijde docenten die studenten tot denken aanzet-
ten, die hen weten te motiveren en te activeren. Zij zijn de 
docenten die de student zich na het afstuderen nog herin-
nert. Maar dan moet je die medewerkers wel een serieuze 
positie en perspectief geven. Dus of streven naar een vaste 
aanstelling, of vooraf duidelijk maken dat een vaste aanstel-
ling niet mogelijk is, of serieus ruimte geven om naast het 
onderwijs te werken aan een promotie met een traject tot 
universitair docent.”

‘We buiten niet alleen  
jonge docenten uit’
In alle lagen van het 
onderwijs gaat het mis met 
de waardering ervoor, schrijft 
docentennetwerk KnowVU in 
zijn manifest. Voorzitter Duco 
Bannink legt uit waarom én 
hoe het anders moet. 

die geloven in een omgeving waar de 
islam niet dominant is. De laatste jaren 
is hij zich meer met religieus gezag 
gaan bezighouden, hij schrijft er nu 
ook een boek over. “Anders dan veel 
islamologen zie ik het gezag niet als 
iets vanzelfsprekends dat voortkomt 
uit de bronnen. Gezag is een kapstok, 
waaraan je allerlei dingen kunt hangen. 
Krijgt degene met de grootste bek ook 
het meeste gehoor, bijvoorbeeld. Wie 
luistert naar wie, dat soort vragen. Als 
de discussie weer gaat over predikers 
uit Saoedi-Arabië die Nederlandse 
jongeren zouden beïnvloeden, denk 
ik altijd: waarom vraag je die jonge-
ren zelf eigenlijk niet hoe ze hierover 
denken, in plaats van vooraf conclusies 
te trekken?’”
Jongeren hebben voor de beantwoor-
ding van hun moreel-ethische vragen 
meer dan de imam tot hun beschikking. 

“Een lawine aan websites, en ze praten 
met elkaar”, aldus Sunier. “Vrouwen 
die aan sport doen en te horen krijgen 
dat hun sportkleding niet mag omdat 
die hun lichaamsvormen laat zien, 
bevragen dat. Zo ontstaat er discussie 
over. Het hele idee dat regels van de 
islam gefixeerd zijn, wordt door de 
jongere generatie, die meer dan hun 
ouders midden in de samenleving staat, 
ter discussie gesteld. Welke kant het op 
gaat, is moeilijk te zeggen, want het is 
veel complexer dan de zelfbenoemde 
islamdeskundigen op de sociale media 
zeggen.”
Complexer is het ook geworden voor de 
moslimorganisaties, die niet alleen met 
de buitenwereld maar ook met elkaar 
botsen. “Net als bij Martin Luther King, 
die in conflict kwam met sommige 
burgerrechtenorganisaties toen hij zich 
uitsprak tegen de Vietnamoorlog, zijn 
er ook moslimorganisaties die huiverig 
zijn zich over bepaalde kwesties uit 
te spreken omdat ze bang zijn voor 
conflicten met de overheid. Het is een 
dilemma: ben je uitgesproken kritisch 
of beweeg je mee binnen de overleg-
structuur? Het is niet makkelijk om 
daarbinnen te manoeuvreren.”

DOOR BRYCE BENDA

Ongelooflijk bevoorrecht
Sunier heeft zich ook over het beleid 
aan de VU nooit stilgehouden. “Ik 
kan klagen over van alles en nog wat 
en hoef geen blad voor de mond te 
nemen”, zegt hij. “Als hoogleraar zit ik 
in een ongelooflijk bevoorrechte posi-
tie ten opzichte van degenen met een 
tijdelijk contract.” 
Zo bleven hij en een aantal collega’s 
uit protest weg bij de opening van het 
academisch jaar in 2012, vanwege de 
grootscheepse reorganisatie die de VU 
toen onderging. En toen de VU vorig 
jaar afstand nam van een oproep van 
een groep wetenschappers om Israël 
te boycotten, maande Sunier, die de 
oproep had ondertekend, de bestuurs-
voorzitter Mirjam van Praag om niet 
voor anderen te spreken. 

“De VU lijkt te vaak te worden gedreven 
door de angst voor gezichtsverlies”, 
zegt hij daarover. “Dat zag je bij de 
ophef over activistische VU-studenten 
van De Verrekijker en ook bij het Cross 
Cultural Center for Human Rights, 
zonder dat ik dat instituut wil verdedi-
gen, overigens.”
Over zijn opvolging is hij ook niet te 
spreken. “Ik ben nu twee jaar met 
emeritaat, maar een opvolger op mijn 
leerstoel is er nog steeds niet vanwege 
financiële problemen. Ik vind dat een 
universiteit als de VU een leerstoel 
antropologie van religie moet hebben. 
Het zou een blamage zijn als die zou 
worden opgeheven.”

Antropologie van religie Duco Bannink OPINIE VU

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

5 Onderwijs- 
mythes
Duco Bannink is 
universitair hoofddocent 
bestuurskunde. Hij 
was ruim tien jaar 
opleidingsdirecteur en is 
voorzitter van KnowVU, 
een onderwijsnetwerk 
en docentencommunity. 
KnowVU haalt in 
zijn manifest vijf 
onderwijsmythes 
onderuit, waaronder de 
mythes dat studenten 
college moeten krijgen 
van onderzoekers 
en dat docenten met 
vooral onderwijstaken 
uitgebluste vijftigers 
worden.

‘De VU lijkt 
te vaak te 

worden 
gedreven 

door de 
angst voor 

gezichts- 
verlies’

mailto:redactie.advalvas%40vu.nl?subject=


november 2022 AD VALVAS magazine | 1918 | AD VALVAS magazine november 2022

Dubbel 
slagveld

Beeld 
Peter Gerritsen

Stan ligt op de 
grond en is geveld 
door ondraaglijke 
pijn, de enige 
oplossing is dat Abel 
(in blauw T-shirt) 
zijn pijnlijke been 
gaat amputeren 
met een pijp met 
vlijmscherpe rand, 
terwijl Sudarsan zijn 
pols checkt.
Op de rechterfoto 
is het helemaal 
een slagveld. Daar 
liggen Narjiss en 
Vasilena op de grond, 
verwond door een 
stok.
De improvisatie- 
opdracht van 
Narjiss Ben Ali, de 
organisator van 
deze theaterwork-
shop (in rood jasje), 
luidt: verras elkaar 
met bewegingen en 
uitspraken. Reageer 
daarop met emoties 
en attributen.
Als je je laptop 
zat bent, ga naar 
de activiteiten 
van VU Campus 
Life, voor en door 
studenten. Volg ze 
op Instagram: @life.
is.better.in.3d (WC)

XXL

https://www.instagram.com/life.is.better.in.3d/
https://www.instagram.com/life.is.better.in.3d/


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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Reacties (max. 300 woorden) op 
Advalvas-artikelen zijn welkom 
op redactie.advalvas@vu.nl. De 
redactie behoudt zich het recht voor 
uw bijdrage eventueel in te korten.

De VU lijkt aan een traditie 
begonnen om volstrekt beteke-
nisloze namen te kiezen voor 
onze nieuwe gebouwen. Die 
traditie begon met het Nieuwe 
Universiteitsgebouw en wordt 
nu voortgezet door het nieuwe 
gebouw aan de De Boelelaan 
het Onderzoeksgebouw te 
gaan noemen. Dus nu hebben 
we een Nieuw Universiteits-
gebouw dat niet meer nieuw 
is, en een Onderzoeksgebouw 
waarin onderzoek gedaan 

wordt net als in alle andere 
gebouwen. 
Ik stel voor dat we deze traditie 
voortzetten door het volgende 
gebouw dan maar gewoon 
Het Gebouw gaan noemen. Of 
zouden we op de VU gewoon 
leuke namen voor onze gebou-
wen kunnen gaan bedenken?

Frank van Harmelen, 
hoogleraar kunstmatige 
intelligentie

Namen VU-gebouwen 
volstrekt betekenisloos

ADVALVAS.VU.NL ADVALVAS.VU.NL/EN
JOURNALISTIC PLATFORM OF VU AMSTERDAMJOURNALISTIEK PLATFORM VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT

WETENSCHAP

Vrouwen verlaten de wetenschap vaker dan mannen, onder meer 
wegens discriminatie. Uit onderzoek blijkt dat veel vrouwen 
expliciete vragen krijgen over hun kinderwens en negatieve reacties 
als ze zwanger zijn.
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CAMPUS

De petitie tegen verplichte Bijbelteksten werpt haar vruchten af: 
rector Jeroen Geurts zegt toe een vervanging te vinden voor de 
Bijbelteksten bij oraties en promoties. Maar wat gebeurt er met de 
voorzitters van promotieplechtigheden die daar wél waarde aan 
hechten?

Christelijke teksten niet langer verplicht 
bij academische plechtigheden

EDUCATION

According to action group BON, it distances universities from the 
rest of society and impedes adequate discussion of Dutch topics. 
They’re watching idly as universities offer an increasing amount of 
English-language teaching.

New offensive against English-language 
teaching

OORLOG

Hoogleraar International Security Wolfgang Wagner had niet 
gedacht dat Poetin zo ver zou gaan, maar veel verder dan waar hij 
nu staat, gaat hij ook niet komen, vermoedt Wagner. “Militair gezien 
gaat het heel slecht en de mobilisatie gaat dat niet veranderen.”

‘Rusland zal deze oorlog niet winnen’

OPINION

Why don’t universities work together with their students in fighting 
for housing and more money towards education, chair of the 
University Student Council Joep van Dijk wonders. “An incredibly 
powerful message can be conveyed towards the Hague.” 

Shouting together strengthens the 
messageVrouwelijke wetenschappers met tijdelijk 

contract kwetsbaarder voor discriminatie

CAMPUS

Mirjam van Praag wants to spend more time on her private life, 
science and entrepreneurship, says a message on the VU-website. 
Her decision is striking, as she started her second term as President 
in March of this year.

VU President steps down September ’23
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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

ADVERTENTIE

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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‘I also like to 
craft freaky 

elongated 
Furbies’

‘My work 
is a mix 
of manga 
and 
western 
cartoons’

VU student and 
visual artist 
Lesly Badtke 
is capturing 
student life at VU 
Amsterdam in a 
new and relatable 
webcomic series.

H
ow did you get into 
drawing? “I started 
taking it seriously 
around the age of thir-
teen. Mostly because I 
had a friend who was 
into it and one day he 

decided to teach me. It was a dream of 
mine to be able to draw properly becau-
se I was interested in telling stories. He 
showed me some of the basics and then 
I started putting in work myself.”

Did you pick up your style from 
him as well? “Not really. There’s 
a popular artist on YouTube called 
LavenderTowne who was an early 
inspiration for me. I really liked 
her cartoonish designs, so my style 
developed from that. Then I got into 
anime and manga, with Jun Mochizuki 
being a big inspiration. I redrew a lot of 
her panels to practice, so that seeped 
into my style too. Now it’s a mix of 
manga and western cartoons. I also like 
to use a lot of colour in my work.”

The characters in your 
webcomics are very stylish and hip. 
Are they based on anyone? “They’re 
fictional characters that I have been 
developing for a long time now, but 
I didn’t have a project to use them in 
until now. For their outfits I ask my 
more fashionable friends what clothes 
I should give them. All my characters 
have names and I can for instance ask a 
friend “give me an outfit that fits Selkie” 
and they’ll come up with something.”

What’s the last thing you’ve 
doodled? “It’s probably a character 
from my favourite manga: Pandora 
Hearts. It’s on my mind a lot lately. 
Sometimes I doodle classmates and 
teachers too. When I’m in a lecture and 
I can’t focus, doodling the professor 
can help me a bit. Simply because I 
have to pay attention to them that way.”

Would you like to pursue a 
career in drawing? “I like studying 
psychology and for now I’m focused 
on doing this three year bachelor’s 
programme. Once I finish my studies 
I’ll see what opportunities I have. I 
do have a lot of aspirations for larger 
artistic projects. Not only with drawing, 
but I also like to write.”

You also take artistic and funny 
photos of Furby toys. What is 
it about Furbies that fascinates 
you? “A lot of it has to do with 
nostalgia, because they were a big part 
of my childhood. There is actually an 
entire online community that’s into 
customizing Furbies. I haven’t met 
anyone that’s into Furbies in real-life yet. 
The hobby started when I saw a video 
of someone elongating a Furbie and I 
thought it was really cool, so I wanted to 
do it too. I like that it has an arts & crafts 
vibe to it. I’m not that great at it, but 
with Furby designs it doesn’t matter if 
the result is a little clumsy. I have nine 
finished Furbies right now and there’s a 
few more that I’m working on.”

Now that you’ve lived here for a 
few months, how do you feel about 
Amsterdam and the university? 

“Poland is a very homogenous country 
so you only see people with one type 
of background. I like living here 
because I get to meet a lot of people 
from different countries. I also feel 
very lucky that I get to live in De Pijp 
with my partner. As for the university, 
I really like that it’s all on one campus. 
And I was surprised with how quickly 
I could build up a group of friends to 
hang out with regularly.”

Is your partner also a VU 
student? “They’re studying at UvA. I 
might have some tiny sense of rivalry 
regarding VU versus UvA, but I don’t 
bring it up to their face.”

Key people INTERVIEW

BY NOUR KHAMIS 
PHOTO PETER VALCKX

EXAM

Lesly Badtke 
19
First-year psychology 
student

Artist, writer, Furby 
enthusiast

From Gdynia, Poland

Instagram
@furbs_and_prayers 
(drawings)

@furbies_feast 
(photography)

Drawing tools
“I use a Wacom One tablet, 
which was the cheapest 
screen tablet I could find. 
And SAI, a popular drawing 
programme.”

Leslie’s comics appear 
on advalvas.vu.nl/en/
lesly and on Instagram 
(@advalvas) every two 
weeks.

https://www.advalvas.vu.nl/en/lesly
https://www.advalvas.vu.nl/en/lesly
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Leave the 
Coke in the 
fridge

Throw your 
ambitions 
overboard

receive extra credit points. “However”, 
Tiggeloven argues, “recognizing and 
financially compensating every council 
member will deliver a signal that the 
VU takes PhD related matters seriously.”

Certainly no unnecessary luxury, 
because PhD candidates are by 
definition a vulnerable group, whose 
rights and legal status are often unclear, 
even to themselves. PhD candidates 
sometimes are taken advantage of, get 
into conflict with their promotors, are 
the victims of powerplay and are prone 
to psychological problems. 

Mental health issues
“Seventy percent of all PhD 

candidates are afflicted by some form 
of stress”, Tiggeloven says. “Their 
work load is enormous and often has 
high pressure targets for which PhDs 
have to make sacrifices, mentally or 
socially, to accomplish these. Partly 
because of an excessive emphasis on 

‘excellence’ in academic work culture, 
many suffer from impostor syndrome, 
the feeling they are not good enough. 
These problems are bound to affect 
their mental health.” Recent research 
has shown that compared to a control 
group, PhD candidates are twice more 
likely to suffer from light to severe 
stress.

“This is, on the whole, driven by a 
system that demands excellence all 
the time as we often demand a certain 
number of publications in four years 
that many do not accomplish as the 

I
t took a year and a half of talking 
and lobbying, but VU Amsterdam 
now has an official PhD council, 
the last large university in the 
Netherlands to establish one. Until 
a few years ago PhD candidates 
were united in ProVU, which had 

a representation in the works council 
as well, but due to a lack of new candi-
dates ProVU dissolved, leaving PhD’s 
without employee participation.

The new PhD council, despite its 
freshly acquired official status, for now 
will not put forward candidates for the 
works council either. “Membership of 
the works council takes a commitment 
of at least three years”, Margot van 
de Weijer of the PhD council explains. 

“PhD candidates, who have a very short 
period to finish their research, simply 
don’t have the time to join the works 
council and do all the work necessary 
to participate.” 

“We are kind of a lobby club, an 
interest group”, says Timothy 
Tiggeloven, chair of the PhD 
council. “Our goal is to deliver 
input and criticism to the people 
making decisions which also affect 
PhD candidates, to make sure PhD 
candidates are heard and their 
interests are taken into account.” The 
PhD council is now structured so 
that board members get a financial 
compensation, since they have 
to put in a large time investment. 
General members don’t get financial 
compensation, but alternatively 

‘PhD candidates  are a very vulnerable group’
PhD candidates are twice more likely to 
suffer from light to severe stress. They are 
now officially represented by a council 
that makes PhD related issues visible.

TEXT AND PHOTO’S BY PETER BREEDVELD

Timothy Tiggeloven  
and Margot van de Weijer

SCIENCEPhD council
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‘Their work 
load is 
enormous 
and often 
has high 
pressure 
targets’

‘In case of a serious conflict, PhD candidates are not quick to complain 
because career-wise they are heavily dependent on their promotor’

What’s going on
A selection of the topics that the USR is 
currently considering or negotiating.

• Dies Natalis. On Thursday 17 
November the USR will also be on 
display at this event at VU Amsterdam 
in its 142nd year of birth. This is 
where we will “recognize and value” 
students, which is what this event is 
all about.
• Student well-being. We make all 
initiatives related to student well-
being visible and we bring them 
together.

average time of VU PhDs to complete 
the trajectory is more than 60 months”, 
Tiggeloven argues. “This can lead to 
systemic overwork, and the feeling of 
being insufficient, which leads to poor 
work-life balance, burnouts, and other 
mental health issues.”

Yet VU Amsterdam has only one 
psychological counsellor to serve the 

– give or take – 650 PhD candidates 
working at VU Amsterdam (not 
counting the external candidates 
and the scholarship PhD’s, who are 
not on the VU’s payroll). “It’s a very 
accomplished counsellor”, Tiggeloven 
says, “but it’s just not enough. Next to 
psychological help, there is a clear need 
to change academic culture and move 
from individual competition towards 
a culture where we can be receptive 
and accepting about the challenges 
of academia and support each other 
mentally.”

Mental health is just one of the 
spear-points of the council. Diversity 
is another. “Many PhD candidates are 
international candidates who have 
no network and are unfamiliar with 
Dutch culture and the customs and 
standards at a Dutch campus”, Van 
de Weijer explains. “They often don’t 
receive a proper introduction, don’t 
have access to a lot of important 
information and are more or less left to 
their devices. Some of them don’t even 
have a VU-ID. VU Amsterdam needs 
to make policy for international PhD 
candidates in order to grant them equal 
rights, involve them better, make them 
feel welcome and more part of the VU 
community.”

Rights and regulations
A third spear-point is the legal 

position of PhD candidates. They 
often don’t know what their rights 
are themselves. “It’s important they 
have access to that information before 

they sign their contracts”, Tiggeloven 
says. “In case of a serious conflict, PhD 
candidates are not quick to complain 
because career-wise they are heavily 
dependent on their promotor.”

Issues like these need to be 
addressed structurally and made 
visible and that’s why an official PhD 
council is necessary, recognized by all 
directors and policy makers. “Besides, 
it’s important for PhD candidates to 
have a central point where they can 
share their experiences and talk about 
what they’re dealing with”, Tiggeloven 
says.

Still, continuity keeps being a 
challenge. Both Tiggeloven and Van 
de Weijer are close to finishing their 
research and getting promoted, so the 
board will have new vacancies shortly. 
Besides, the council is looking for 
general members. “Ideally we would 
have a representative for every faculty”, 
van de Weijer says. “At the moment 
the faculty of behavior and movement 
sciences is a little over-represented and 
we’re still lacking representatives from 
three faculties.

Timothy 
Tiggeloven, chair of 
the PhD council 

‘Our goal is to deliver 
input and criticism 
to the people 
making decisions’

PhD council member 
Margot van de 
Weijer 

‘Many PhD 
candidates are 
international 
candidates who 
have no network 
and are unfamiliar 
with Dutch culture 
and the customs 
and standards at a 
Dutch campus’

Reach out to the PhD council via  
phdcouncil@vu.nl

Growing up in the Netherlands is growing up 
in a country where you are free to say what 
you want. As a young girl, I didn’t always 
realise this. I said what I thought, without 
thinking about it any further. Until, when I 
was 10, I was introduced to the beautiful Iran, 
my father’s native country, during summer 
holidays.
From that summer, I had an extra family, one 
I now actually knew and who had welcomed 
me and my sister with open arms. They 
laughed hard at the jokes we made in poor 
Farsi and they introduced us to 
the culture that was new to us. 
One day we were driving 
through Tehran in one of the 
many Peugeots 206. “Don’t say 
anything now, but I’m going to 
tell you later what that car is 
for”, my aunt said as she pointed 
to a specific car. My first thought 
was to say something anyway, 
because I can just say whatever I want, right? 
When the car had passed, my aunt told me 
that it was a car from the government, in 
which the secret service eavesdropped on 
whether anything negative was said about the 
government in the cars around it. 
So within a few days, I went from one extreme 
to the other. From daring to say anything 
I wanted, to being afraid to say something 
wrong in the car. That’s how my mouth was 
shut for the first time. 

But how do you reopen a shut mouth? And 
how do you muster the courage to stand up 
for your rights and freedoms? That’s pretty 
tough. 
A number of women in Tehran started with 
this a month and a half ago. Right now, it’s not 
just women anymore, who are protesting. It’s 
not just Tehran anymore, where people are 
protesting. It is not even just Iran anymore, 
where protests are taking place. All over the 
world, people are cutting their hair, protest 
art is being shared en masse and people are 

gathering in their thousands 
to demonstrate with the words 
“Zan, zendegi, azadi”, or 
“Woman, life, freedom.” 
What also no longer remains 
within the Iranian borders is the 
control that the Iranian regime 
wants over its people. Iranian 
Dutch people are filmed at 
protests and feel they are being 

watched by Iranian authorities. That’s why I 
hesitated whether I should go to protests, or 
write about Iran. I don’t want to put my family 
there in an awkward position. At the same 
time, I don’t want to give in to the regime’s 
attempt to shut my mouth for the second 
time. 
I want my voice to be heard, in whatever area. 
In the USR, in Ad Valvas and on social media.

PhD council

Fighting for freedom

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.

Rebecca Maayeshi
Coordinator Organization  
& Finance
usr.rebecca.maayeshi@vu.nl

E: usr@vu.nl | Facebook.com/vu.usr | HG StudentenDOk, room OD-12
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I don’t want to 
give in to the 
regime’s attempt 
to shut my mouth 
for the second 
time 

mailto:usr%40vu.nl%20?subject=
https://www.facebook.com/vu.usr
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Keep an open mind
If you want to make Dutch friends, it’s best to forget about 

the stereotypes of rude or cheap Dutch people and give them a 
fair chance. They may surprise you!

International Business Administration student Maria 
says she came to the Netherlands with a very open-mind: “I 
was always taught not to judge someone by their background 
and to get to know people before making judgments.” By 
now she has been at VU Amsterdam for over two years. 

“Somehow the overwhelming majority of my friends here 
are not Dutch. Not because I don’t want to be friends, but 
because they don’t want to be.”

One of her first experiences in the country was being 
told by a frustrated store clerk to speak Dutch. She also 
remembers a cleaner at VU Amsterdam remarking in 
Dutch that she and her study group should go back to their 
own country, overheard by one of the students who does 
understand Dutch.

Bachelor’s student Sarah also follows an international 
programme. “In an English speaking course people would 
just start speaking Dutch to me and when I said I’m an 
international student, they would react very weirdly and 
disappointedly ask me if that means they have to speak 
English.”

Be more straightforward
Whereas many cultures can have all sorts of intricate 

and subtle forms of interaction, Dutch people can be more 
straightforward. Try not to be overly polite and speak your 
mind when you want something.

For Maria, who started during the pandemic, it was 
tough to get acquainted with her fellow students. “We 
would constantly be put in breakout rooms to discuss things 
and I often ended up in rooms with only Dutch people. I 
didn’t know many people yet, so I would try to get to know 
the other students. When they realized I was the only 
international student, they proceeded in Dutch.”

Maria says she isn’t shy at all and prefers an honest 
approach. “I told them: hey guys, I can’t understand it if you 
speak Dutch. Do you mind speaking in English so I can join 
the conversation?” The students apologized, but went right 
back to speaking Dutch. By the third time she gave up and 
asked the teacher to be put in a different breakout room. Her 
breakout room struggles repeated several times throughout 
the course.

Join an association
So making friends during classes doesn’t always work. How 

about trying a more social setting, where people specifically go 
to get acquainted with their fellow students? That’s what the 
study and student associations are for.

A Philosophy, Politics and Economics (PPE) student 
from Russia was on the board of a study association and 
says it was noticeable that Dutch people didn’t participate 
much. “I think it’s because they have their friends outside 
of uni, so they don’t actively try to make connections with 
internationals.” The Dutch friends she did make tended to 
have more international than Dutch friends too.

Maria tried her luck at study associations. “Every time 
I met someone Dutch and we introduced ourselves, they 
would say cool, mention something about my country and 

How to make Dutch friends 
as an international (and fail)

Making Dutch friends as an international student can be an 
immense challenge. The good news is that we have some useful 
pointers to help you in your quest to connect with the natives. 
The bad news? You might still fail spectacularly.

BY NOUR KHAMIS AND EMMA SPRANGERS 
ILLUSTRATION BEREND VONK

STUDENTSInternationals
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Poll on Insta
A poll on Instagram suggests that most people do notice a distance 
between international students and their Dutch counterparts. Of 225 
respondents, 69% notices a rift between International and Dutch students, 
while 20% disagrees and 11% is not sure. When it comes to those who do notice 
a rift, a large majority is bothered by it at times, making up 46% of the total 
respondents. Half as many people say they don’t mind that there is a rift.

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
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See their responses in a video on our  
Instagram at @advalvas

literally turn 180 degrees, facing their back towards me and 
speak Dutch to someone else”, she says. She soon felt like 
going to events by study associations was a waste of time.

Look outside of the student 
population

Perhaps some students haven’t quite grown up yet. Maybe 
you’ll get along better with an older, more ‘mature’ group of 
Dutch people?

Sarah noticed that the problems she had with students 
also happened with the staff. While volunteering at a 
conference she noticed the obvious disappointment of 
professors and academic speakers whenever she spoke 
English to them. And as the first English-speaking employee 
at a VU department, her colleagues often made her feel 
like her presence was a problem because she couldn’t 
understand Dutch. “It just makes it hard not to feel like a 
burden when asking them to speak English with you seems 
like such a huge favour and sacrifice.”

Learn their language
While the Dutch are known for generally being proficient 

in English, they don’t necessarily feel comfortable speaking it. 
How about approaching them in their own language?

A lot of students come into the Netherlands with the 
notion that they will learn some Dutch. But for many 
international students English is already their second 
language and they’re still trying to improve it. Is it realistic 
that they reach a conversational level of Dutch while 
studying full-time and sometimes also working a part-time 
job?

Is there really a rift?
When approaching random individuals on campus, 

all five international students willing to talk about their 
experience said they did make Dutch friends, including 
those who just started. “It’s stereotypical that it’s hard 
to make Dutch friends as an international, especially 
in universities. But for some reason they were very 
approachable, just like international students”, responded 
one student who started two months ago. 

The Russian PPE student explains that she only has a 
few Dutch friends and that she does notice a divide. But to 
her it makes sense: “It’s easy to be around people with the 
same language and culture.” She says that Russians studying 
in the Netherlands are also more likely to seek out other 
Russians.

Some of the students interviewed requested to keep their identities hidden. 
They are known to the editors.

Internationals
ADVERTENTIE

https://www.instagram.com/p/Cj8bp62g7xC/
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Duurzame inzetbaarheid: 
maak werk van jezelf!

Redactie Personeelspagina > HRMAM
Tekst > Hanneke Slop  Fotografie > Caren Huygelen 
Vormgeving > Designstudio VU
Reageren > PP@VU.NL

VU biedt persoonlijk advies voor beweging en 
leefstijl. Daarnaast zijn er activiteiten, zoals 
tijdens de Nationale Vitaliteitsweek, waarbij een 
aantal gezondheidschecks werden aangeboden. 
De gezondheidstest bij de start-up Fitsurance 
op de VU Campus is hiervan een goed voor-
beeld. Meer dan 350 medewerkers hebben hier 
al gebruik van gemaakt. Dit is mede mogelijk 
gemaakt door de inzet van het preventiebudget 
vanuit Zilveren Kruis, waar de VU een collectivi-
teit voor ziektekosten mee heeft afgesloten. 

Uitgebreid aanbod
De VU heeft een uitgebreid aanbod van onder-
steuning om je te helpen bij een evenwichtig 
werkleven, maar je bent altijd zelf aan zet om 
gedrag te veranderen als dat nodig of wense-
lijk is. Gedrag veranderen is lastig, ons brein 
houdt er niet van. Daarom besteedt de VU ook 
aandacht aan een gezonde werkcultuur in de 
organisatie. Momenteel wordt de duurzame 
inzetbaarheid van zowel wetenschappers als 
ondersteunend personeel in kaart gebracht, 
waarmee wordt onderzocht of het huidige aan-
bod aansluit op de behoefte en waar nodig moet 
worden aangepast. 

Er wordt ook nog in een breder perspectief 
gewerkt aan gezond en prettig werken om 
medewerkers hun talenten te laten benutten 
en vaardigheden te ontwikkelen. Denk aan het 
programma ‘Erkennen en Waarderen’ dat een 
nieuwe manier introduceert om medewerkers  
op specifieke talenten te erkennen en waarde-
ren. De broedplaats voor junior docenten is een 
ander voorbeeld in dit kader. Hier ontmoeten 
junior docenten van alle faculteiten elkaar 
en worden zo gestimuleerd om zich verder te 
ontwikkelen als onderwijsexpert. Verder is het 
van belang dat medewerker en leidinggevende 
mogelijke werkdruk met elkaar bespreken, op 
individuele basis dan wel in groepsverband. 
De aanpak van werkdruk is een actueel thema 
binnen de VU en teams en afdelingen kunnen 

professionele hulp krijgen via HRM, Arbo & 
Milieu om te onderzoeken hoe de balans her-
steld kan worden. 

Opleiding en ontwikkeling
VU-medewerkers hebben jaarlijks de beschik-
king over ten minste twee ontwikkeldagen 
waarin je een opleiding kunt volgen om je 
kennis op peil te houden of om nieuwe ken-
nis te verwerven. Het aanbod van Learning 
& Development biedt mogelijkheden om je 
persoonlijk, academisch en maatschappelijk te 
ontwikkelen. Zo vergroot je je werkplezier en 
werken we samen aan een betere VU. Bekijk het 
aanbod in het Learning Management System 
(zoek LMS op VU.nl) en overleg met je leiding-
gevende met welke opleiding jij aan de slag wil 
gaan. 

Fysiek in beweging
VU-medewerkers kunnen gratis of te-
gen een gereduceerd tarief sporten bij het 
Sportcentrum VU. Een deel van de arbeidsvoor-
waardengelden wordt bewust hieraan besteed. 
Met het sportprogramma VU Fit@Work kun 
je onbeperkt deelnemen aan fitness, aerobic 
lessen en trainingen op de VU Campus of op de 
locatie Uilenstede. Je kunt je hiervoor aanmel-
den bij de balie van één van de locaties.  

De antwoorden op dit soort vragen zijn medebe-
palend of en hoe je werk maakt van jezelf. Naast 
het persoonlijke welbevinden is het voor de 
werkgever van belang om medewerkers hierbij 
te ondersteunen. Want de VU wil graag me-
dewerkers die lekker in hun vel zitten, plezier 
hebben in het werk en zichzelf blijven ontwik-
kelen. Daarom stimuleert en ondersteunt de VU 
haar medewerkers op individueel niveau en zijn 
we ook op organisatieniveau stappen aan het 
zetten.

Ondersteuning vanuit de VU
Op individueel niveau is er bijvoorbeeld een 
groot aanbod aan sportieve en culturele 
activiteiten, aan ondersteuning in loopbaanbe-
geleiding en scholing, maar ook aan financieel 
advies. Er is werkplekadvies mogelijk door de 
arbodeskundige van de VU. Het Sportcentrum 

Duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip waarbij vaak wordt gedacht aan fit blijven,
gezond leven, werkgeluk, goede balans tussen privé en werk, een leven lang ontwikkelen.
Bij de VU definiëren we duurzame inzetbaarheid als gezond werken, nu en in de toekomst. 
Gezond werken omvat mentale gezondheid, fysieke gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. 

Hoe zorg je dat je voldoende tijd neemt om op 
te laden? Dat je ook de tijd en energie besteedt 
aan dat wat je belangrijk vindt buiten je werk? 
Dat zijn de basisvragen van duurzame inzet-
baarheid. Die vragen beantwoorden en ernaar 
handelen is onderdeel van de slogan ‘Maak 
werk van jezelf’. Bij het werken aan je eigen 
duurzame inzetbaarheid is ook de cultuur om 
je heen medebepalend voor je gewoontes en 
gedrag, zowel privé als op het werk.

Ter illustratie:
• Vinden mensen uit jouw omgeving het
 normaal als je alle avonden nog achter je   
 computer kruipt om te werken? 
• Is gezond eten voor jou een uitdaging of past  
 het in je dagelijks leven? 
• Is het gebruikelijk om in de pauze te
 wandelen en even niets te doen?

Financieel inzicht en overzicht
Inzicht in je financiële gezondheid kan heel 
nuttig zijn om de juiste keuzes te maken in ver-
schillende fases van je leven. Met Geldvinder 
kunnen medewerkers op kosten van de VU 
een jaar lang aan de slag met hun financiële 
fitheid in veel opzichten: pensioen, inkomsten 
en uitgaven, vermogen en schulden, buffer en 
risico’s. Geldvinder kan helpen om aan jouw 
financiële doelen te werken, bijvoorbeeld door 
het uitstippelen van een actieplan met tips.
Mensen die goed overzicht hebben van hun 
geldzaken ervaren in de regel minder stress, 
thuis en op het werk. 

Al deze initiatieven zijn bedoeld om je te helpen 
bij je fysieke en mentale fitheid, zodat je met 
plezier je werk kunt doen. Het begint altijd 
bij jezelf: kijk naar de invloed die je hebt om 
gezond te kunnen werken en onderneem actie. 
Daarnaast kijk je in teamverband en in overleg 
met je leidinggevende en je collega’s welke 
stappen jullie kunnen zetten.  

Meer informatie 
Op VU.nl is het totale aanbod van de VU op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid te vinden. 
Ga daarvoor naar vu.nl/maakwerkvanjezelf
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Filmpje pakken?  
3 euro!

Iraanse kinderen 
krijgen een stem

I
n november bieden wij elke VU-student de moge-
lijkheid om kennis te maken met Rialto VU. Deze 
maand betaal je als student slechts 3 euro voor 
een voorstelling, inclusief een consumptie bij Bar 

Boele. 
Zeven dagen per week kun je de allerbeste films 
voor een prikkie bekijken. Zoals de romantische 
fantasyfilm Three Thousand Years of Longing van 
George Miller met Tilda Swinton en Idris Elba en de 
klassiekerreeks Hollywood’s Finest, met tien briljan-
te films van interessante regisseurs en met schitte-
rende actrices.
Maar ook Vortex van Gaspar Noé en het spannende 
horror-drama Bones and All van Luca Guadagnino 
met Timothée Chalamet.

Daniël Beltman, marketing

T
heatermaker Nastaran Razawi Khorasa-
ni heeft het over de onzichtbare levens 
van een jongen en een meisje, wonend 
in de islamitische dictatuur van Iran. Op 

basis van telefoongesprekken maakt Khorasani 
een beeldende performance vol duetten, dialogen, 
gedichten en songs. Met de stemmen van de twee 
kinderen in de oeroude Perzische taal is Songs for 
no one een portret van een verborgen samenle-
ving. Zij toont hierin wat doorgaans onzichtbaar 
blijft. Vorig jaar won ze met dit concept de BNG 
Bank Theaterprijs.
Khorasani: “In Nederland leef ik in vrijheid, maar 
ik identificeer me sterk met de jongste generatie 
kinderen in Iran nu. Ik wil hun stemmen – die 
anders niet gehoord worden – laten klinken.” 
‘Als ze zingt, danst en rapt, voel je de bizarre 
werkelijkheid achter geblindeerde ramen in een 
land waar verraad, blokkades en geheime dien-
sten weliswaar kinderlevens infecteren, maar hun 
dromen niet’, aldus een recensent.

Femke Idzes, cultuurmarketeer 
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Bollywood dance
O

nze dance surprise-les gaat vanaf donderdag 
17 november switchen. Na de zumba-lessen 
gaan we verder met Bollywood dance. Deze 
naam gebruikt men voor een dansvorm 

gebaseerd op Bollywood-films, de Hindi-filmin-
dustrie. Bollywood-films zijn Indiase musicalfilms, 
waarin veel uiteenlopende liedjes voorkomen. 
Hieruit is een populaire dansvorm ontstaan: Bolly-
wood dance. De energieke dansstappen zijn vaak 
een combinatie van verschillende stijlen, bijvoor-
beeld Indiase klassieke dans, buikdans, dancehall 
en salsa.
In totaal zijn er 9 lessen, 17 november t/m 15 decem-
ber en 12 januari t/m 2 februari 2023. De danslessen 
zijn inbegrepen bij het Sportcentrum VU-abonne-
ment, dus iedereen kan meedoen.
Dans je mee? Zien we je snel bij onze dance surpri-
se-les?

Maria Engels, communicatie & marketing

Sport- 
centrum  
VU
Uilenstede 
Uilenstede 100 
020-5985090 

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

sportcentrumvu.nl

Superhandig  
naast het station

SFEER Gezellig door de leuke planten, lichtjes 
en kaarsen en de industriële inrichting maakt het 
ook stoer. Het terras is groot en nodigt uit tot een 
lange nazit. De locatie is superhandig, pal naast 
het Station Lelylaan. 
ETEN We drinken vooraf warme chocolademelk 
en krijgen daar een stroopwafeltje bij. Mijn tafel-
partner kiest voor de vis van het seizoen, een 
zeebaars. Die wordt geserveerd met parelgort, 
doperwtencrème, schuim van borsjtsj, faux kavi-
aar en groenten. Origineel en smaakvol. Ik bestel 
de beefburger met uienchutney, augurk, tomaat, 
sla, kaas, bacon en een portie verse friet. Een 
malse maaltijd en groot genoeg. 
BEDIENING Vlot, ze komen vaak langs. Je kunt 
ook drankjes en borrelhapjes bestellen via een 
QR-code.
TIP De vis van het seizoen, met voor ons onbeken-
de ingrediënten erbij.
AANRADER Ja, vooral als je geen zin hebt om ver 
te lopen of te fietsen.
PRIJS Je kunt het zo duur maken als je zelf wilt 
door voor- en/of nagerechten toe te voegen. Maar 
met 2 personen heb je voor minder dan 50 euro 
een lekker vullend hoofdgerecht en een drankje 
erbij.

Zoë Hillebrand, tweedejaars bachelor gezondheid 
& leven

Lely
Cornelis Lelyplein 4

https://lely-
amsterdam.nl/

VU 
Griffioen 
 
Nastaran 
Razawi 
Khorasani
Songs for 
no one

Vrijdag 25 
november 

Aanvang: 20 uur

Nieuwe  
Universiteits- 
gebouw

De Boelelaan 1111

Toegang: 11,50 
euro voor 
studenten en 
3 euro voor 
medewerkers.

griffioen.vu.nl/
voorstellingen

CULTUUR

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

Bones and All

Three Thousand Years of Longing

Nieuwe  
Universiteits-
gebouw 
De Boelelaan 1111

De studentenactie 
van 3 euro per film 
is geldig gedurende 
de hele maand 
november.

Kijk op rialtofilm.nl/
vu-studentenactie

Rialto VU

http://sportcentrumvu.nl
https://griffioen.vu.nl/voorstellingen
https://griffioen.vu.nl/voorstellingen
mailto:redactie.advalvas%40vu.nl?subject=
mailto:redactie.advalvas%40vu.nl?subject=
https://rialtofilm.nl/vu-studentenactie
https://rialtofilm.nl/vu-studentenactie
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Dido Drachman
illustrator  

en striptekenaar

Wout van Zaale
eerstejaars bachelor 

media en journalistiek

A
ngst zonder logische reden vinden we soms heel 

lekker. Er hoeft maar een wolf door Nederland 
te dwalen en we durven niet meer naar buiten. 

Het volk laaft zich maar al te graag aan het 
Roodkapjesyndroom, terwijl biologen tevergeefs 

blijven herhalen dat deze roofdieren nog altijd 
banger zijn voor ons dan wij voor hen. 

Een meer rationele vorm van angst zag ik laatst op het gezicht van 
een kleine, timide jongen in een overvolle metro. “Ze sloegen me”, 
zegt hij, refererend aan een verderop ingestapte groep jongens in 

trainingspakken tegen wie hij per ongeluk aanliep.
De trainingspakken wurmen zich door de metro zoekend naar hun 

slachtoffer. Ik hoor ze hardop fantaseren over hoe ze de jongen 
nou echt zijn verdiende loon gaan geven. De één denkt aan het nog 
eens uitdelen van klappen, terwijl de ander het meer ziet zitten om 

“die kankerlijer de grond in te trappen”.

lk twijfel of ik er iets van ga zeggen, maar kom tot de conclusie 
dat ik het niet durf. Ik spreek met mezelf af dat hen strak blijven 

aankijken een goed compromis is. 
In de minuten die volgen houd ik me netjes aan mijn voornemen. 
De trainingspakken wenden telkens snel hun blik af, wat me doet 
denken aan knappe vrouwen van wie ik mijn ogen ook niet af kan 
houden. De poging om deze jongens stil te krijgen door ze aan te 

kijken blijkt even onsuccesvol als het indruk maken  
op de knappe vrouwen. 

Deze grimmige trainingspakkenpodcast verstomt wanneer onze 
metro de eindhalte bereikt. Als de deuren opengaan, sprinten de 
jongens het perron op om – ik vermoed – de daad bij het woord 
te voegen. In een split second beslis ik om er achteraan te gaan. 
Zodra ik de trainingspakken daadwerkelijk inhaal (hun outfit is 

sportiever dan zijzelf), hebben ze de verlegen jongen al ingesloten. 
Ik spring ertussen en hoor mezelf met overslaande stem bevelen 

dat ze hem met rust moeten laten. De trainingspakken zijn 
plotseling al hun bedachte wraakacties vergeten: “Hij moet alleen 
sorry zeggen!” De jongen, die overigens al sorry had gezegd, biedt 
nogmaals zijn excuses aan en de trainingspakken gaan ervandoor.

De bloeddorstige wolven 
veranderen zomaar in 

piepende hondjes die met 
de staart tussen de benen 

afdruipen. Roofdieren 
zijn nog altijd banger voor 

ons dan wij voor hen.
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