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Beter tandarts dan econoom
Erg veel volk bracht de demonstratie tegen het leenstelsel vorige week niet op de been. 
Een paar duizend studenten en scholieren bevolkten een paar uurtjes het Haagse 
Malieveld. Onze jongelui een beetje kennende, waren er niet bar veel Rotterdamse 
studenten die zich de moeite van het demonstreren hadden getroost. Met hen komt het 
wel goed. Ze studeren immers bedrijfskunde of economie. Daar leer je hoe je met een 
bedrijf geld kunt verdienen, dus dan zal jij dat zelf later toch ook wel gaan doen?
Nou, niet volgens de Keuzegids Hoger Onderwijs. Vooral de baanperspectieven voor 
economen, bedrijfskundigen en juristen zijn slecht de komende tijd. Beter had je ervoor 
gekozen om tandarts of informatiespecialist te worden. Het probleem is dat vooral 
economie en bedrijfskunde relatief jonge beroepsgroepen zijn, waardoor er nog geen 
pensioengerechtigden zijn die plaatsmaken voor afgestudeerden.
En als ik dan zie hoe relatief makkelijk sommige studenten lenen bij DUO – hetgeen 
overigens in tegenspraak lijkt met alle angstscenario’s die ervan uitgaan dat jongeren 
niet meer gaan studeren omdat ze bang zijn om te lenen – dan vind ik dat zorgwekkend. 
Ja, studeren mag geld kosten, want je investeert in je toekomst. Maar die toekomst is 
niet zo rooskleurig als sommige recruitmentslogans je willen doen geloven. Want lenen 
voor een lekker leven nu, betekent dokken als het ‘echte’ leven straks is begonnen. En 
dat hakt erin als je genoegen moet nemen met een baan zonder topsalaris.

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur EM

Meedenken en meepraten? Stuur me een mail.
Gunneweg@em.eur.nl
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STUDENTJE SMIJTEN
Judoka Deborah Gravenstijn werpt 
de ene na de andere student over 
haar schouder. Op woensdag 5 
november hield de judoka, die 
meerdere internationale medail-
les won, een clinic in de dojo van 
Erasmus Sport. In aanloop naar de 
101ste verjaardag van de universi-
teit organiseerde Erasmus Sport 
de Dies Sportweek. Naast de  
judoclinic van Gravenstijn konden 
studenten deelnemen aan een 
futsaltoernooi, een Fitness 
Challenge, de Érasmusronde, een 
tennistoernooi en zelfs een heuse 
total body fit work-out met live-
muziek. TF (foto: Levien Willemse)



20 november 2014 | 06DE KWESTIE

Op het moment dat deze EM in de bakken 
ligt zijn de premies van alle verzekeraars 
bekend. Van een van de grotere spelers, 
VGZ, weten we al dat de premie met 6 tot 14 
procent stijgt. Hoe komt dat? Kayleigh van 
Winssen: “Dat heeft in dit geval te maken met 
de wijkverpleging, die vanaf komend jaar ook 
in het basispakket zit. Er komt extra zorg in 
het basispakket, en die extra kosten zullen 
door alle verzekerden betaald moeten wor-
den. Ik begreep dat VGZ ook een deel van de 
winst terug laat vloeien om de premiestijging 
te beperken.”

De ziektekostenverzekering van DSW, die 
traditiegetrouw eind september de premie 
al bekendmaakt, is net zo duur als vorig 
jaar, terwijl het bedrijf natuurlijk dezelfde 
zorg in het basispakket aanbiedt. Wat is de 
verklaring voor dat verschil met VGZ? KvW: 
“De precieze oorzaak is moeilijk in te schat-
ten. Waarschijnlijk doen ze een groter be-
roep op hun reserves, of hebben ze een lage-
re overhead. Zo’n lage premie is in ieder ge-
val een strategische keuze om het marktaan-
deel te laten stijgen.”

Voor de consument is het niet altijd even 
duidelijk waar hij nu precies voor betaalt. 
Hoe komt die premie eigenlijk tot stand? 
KvW: “Als je de jaarverslagen van verzeke-
raars bekijkt, wordt van iedere 100 euro 96 
euro besteed aan zorgproducten. Verzeke-
raars maken vooraf een inschatting op basis 
van de verwachte kosten en de verzekerden-
pool om zo tot een premie te komen.”
Wynand van de Ven: “Dat is vooral de kost-
prijsberekening. Daarnaast speelt de concur-
rentiepositie een rol. Zorgverzekeraars ope-
reren op een behoorlijk concurrerende 
markt. Ze kunnen bijvoorbeeld een beetje in-
teren op de reserves om de premie laag te 
houden. Daarmee vergroten ze misschien het 
marktaandeel.”

Volgens de Consumentenbond hebben de 
zorgverzekeraars momenteel veel meer re-

serves dan nodig is en kan die premie best 
omlaag. WvdV: “Ze hebben meer reserves 
dan De Nederlandsche Bank van ze eist. Des-
alniettemin lijkt het mij verstandig beleid om 
daar boven te blijven. Daar heeft de burger 
ook belang bij. Een verzekeraar weet niet 
precies hoeveel verzekerden hij per 1 januari 
heeft, maar moet wel voldoende eigen vermo-
gen hebben om op 2 januari aan de solvabili-
teitseisen te voldoen. Daarnaast is het al be-
kend dat die solvabiliteitseisen in 2016 fors 
opgeschroefd worden. Dus als verzekeraars 
nu interen op de reserves om het marktaan-
deel te vergroten, krijgt de consument over 
een paar jaar een flinke prijsstijging voor de 
kiezen.”
KvW: “Je kunt dus nu als verzekeraar wel de 
premie laaghouden en veel klanten aantrek-
ken, maar dan verlies je diezelfde klanten 
volgend jaar, omdat je de premie mogelijk 
flink moet verhogen. De dreiging dat verze-
kerden ook weer kunnen opstappen houdt de 
markt gezond.”

Maar is het niet zo dat verzekeraars flinke 
winsten maken op zorgverzekeringen? De 
Consumentenbond berekende onlangs dat 
er per verzekerde per jaar 116 euro winst 
wordt gemaakt. Voor het basispakket is dat 
84 euro per persoon per jaar. WvdV: “Dat is 
iets van de laatste jaren. Daarvóór hebben 
verzekeraars flinke verliezen geleden en echt 
ingeteerd op de reserves. Als premies voor 
andere verzekeringen omhooggaan, kraait er 
geen haan naar. Als een grote zorgverzeke-
raar de premie verhoogt, opent het journaal 
ermee. Zorgverzekeringen zijn kennelijk een 
heel speciaal product.”

Dat is wel logisch, het is natuurlijk een flin-
ke hap uit ieders inkomen. KvW: “Als je het 
vergelijkt met andere verzekeringen wel.”
WvdW: “Maar mensen moeten zich ook reali-
seren dat ze flink kunnen besparen op hun 
zorgverzekering. Als je een beetje slim na-
denkt, bespaar je zo honderden euro’s per 
jaar.”

Je kunt honderden 
euro’s besparen op je 
zorgverzekering
Dé vraag die je tussen de Zwarte Piet-discussies en de kerstinkopen in 
moet beantwoorden, is natuurlijk: overstappen of niet naar een nieuwe 
zorgverzekering? Volgens hoogleraar Zorgverzekeringen Wynand van de Ven 
en promovenda Kayleigh van Winssen kan je je veel goedkoper verzekeren, 
als je een beetje logisch nadenkt over de risico’s.
tekst Daan Rutten en Tim Ficheroux

Prof. dr. Wynand van de 
Ven (1950) is sinds 1986 
hoogleraar Zorgverzekerin-
gen bij het instituut Beleid 
en Management Gezond-
heidszorg (iBMG). 

Kayleigh van Winssen 
(1988) is als promovenda 
verbonden aan de sectie 
Ziektekostenverzekerin-
gen van het iBMG. Samen 
doen ze onderzoek naar 
de vormgeving en effecten 
van eigen bijdragen in de 
zorg.
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Wat is de gouden tip om goedkoper uit te 
zijn? KvW: “Allereerst moet je kijken naar de 
verschillen tussen verzekeraars, dat kan al 
20 euro in de maand schelen. Daarnaast heb 
je een aanvullende verzekering echt niet al-
tijd nodig. Als je vijf jaar lang twee keer per 
jaar naar de tandarts gaat voor controle, kun 
je dat beter uit eigen zak betalen. Het loont 
vaak ook, zeker voor jongeren, om een vrij-
willig eigen risico te nemen. Volgenda jaar is 

het verplicht eigen risico 375 euro. Daar kun 
je een vrijwillig eigen risico van 500 euro bij 
optellen. In dat geval kun je tot 300 euro per 
jaar korting krijgen op je premie.” 

En dan blijkt volgende keer bij de tandarts 
dat je een kroon nodig hebt, of breek je in 
januari je been tijdens het snowboarden. 
KvW: “Natuurlijk neem je een risico. Erg ver-
velend als je iets breekt tijdens het snow-
boarden, maar de kans dat zoiets gebeurt 
moet je ook niet overschatten. Studenten zijn 
jong, gezond en kunnen in vijf jaar tijd tot 
1500 euro besparen op de zorgverzekering 
door voor een vrijwillig eigen risico te kie-
zen. Als je één keer in die vijf jaar iets 
breekt, kun je die kosten onder het eigen risi-
co veel beter uit eigen zak betalen. In de helft 
van de gevallen zou de verzekerde immers 
goedkoper uit zijn door een vrijwillig eigen 
risico af te sluiten.”

Toch komt het steeds vaker voor dat men-
sen moeite hebben om hun zorgkosten te 
betalen. KvW: “Dat klopt. Meer mensen vra-
gen een betalingsregeling aan bij verzeke-
raars. Verzekeraars gaan hier gelukkig 
steeds beter mee om. Er zijn dit jaar bijvoor-
beeld al verzekeringen waarbij je maande-
lijks een twaalfde deel van het verplicht ei-
gen risico bovenop je premie betaalt. Je be-
taalt dan je verplicht eigen risico vooruit, 

voor het geval je het zal gaan gebruiken.”
WvdV: “Het is belangrijk om te benadrukken 
dat een vrijwillig eigen risico of geen aanvul-
lende verzekering nemen alleen slim is als je 
ook discipline hebt. Je moet ervoor zorgen 
dat je dat uitgespaarde geld opzijzet, voor het 
geval dat je wel die 875 euro verplicht en vrij-
willig eigen risico moet betalen of kosten 
maakt die onder de aanvullende verzekering 
vallen.”

Zijn veel Nederlanders oververzekerd? 
KvW: “Het ligt er natuurlijk aan hoe je ‘over-
verzekerd zijn’ definieert. Als je een doorlo-
pende reisverzekering hebt en je sluit bij het 
boeken van een vliegticket nog een reisverze-
kering af, ben je oververzekerd. Het lijkt erop 
dat de dekkingsgraad in Nederland wel tot de 
hoogste van de wereld behoort. Maar dat 
komt deels doordat wij een verplichte zorg-
verzekering hebben, terwijl veel andere lan-

den de zorgverzekering via de belasting rege-
len.”

Documentaireprogramma Zembla liet begin 
november zien dat verzekeraars mensen 
met een structurele zorgbehoefte weigeren 
voor een aanvullende verzekering. Gebeurt 
dat veel? KvW: ”Het is natuurlijk geen fijne 
reclame voor de verzekeraar als dat in het 
nieuws komt, dus het blijft vaak onder de ra-
dar. Er wordt wel heel duidelijk doelgroepen-
beleid gevoerd. De meeste verzekeraars pro-
beren jonge hoogopgeleiden aan zich te bin-
den, daar kunnen ze winst op maken.”
WvdW: “80 procent van de zorgverzekeraars 
accepteert iedereen voor een aanvullende 
verzekering. De vier of vijf bedrijven die wer-
ken met een medische indicatie om te beoor-
delen of ze iemand wel of niet toelaten, zijn 
precies de verzekeraars die ook een aanvul-
lende verzekering aanbieden met een hogere 
dekking dan gemiddeld. Die moeten zich wa-
penen tegen anti-selectie, anders zullen al-
leen mensen die ook daadwerkelijk hoge 
zorgkosten verwachten zich daar verzekeren. 
‘Brandende huizen zijn niet te verzekeren’, 
wordt dat in jargon genoemd.”

De schrijnende gevallen moeten toch ergens 
terechtkunnen? WvdW: “Natuurlijk, maar het 
is een denkfout om met een beschuldigend 
vingertje naar de verzekeraars te wijzen. Je 
kunt en mag van concurrerende bedrijven 
niet verwachten dat ze solidariteit organise-
ren. Als we als samenleving vinden dat ie-
mand die honderd keer per jaar naar de fysio-
therapeut moet – om het voorbeeld uit Zembla 
te gebruiken – die kosten volledig vergoed 
moet krijgen, moeten we de minister daar op 
aanspreken. Niet de verzekeraars.” 

‘Het loont vaak ook, zeker voor jongeren, 
om een vrijwillig eigen risico te nemen’ 
> Kayleigh van Winssen
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Campuskroeg In de 
Smitse krijgt wellicht 
nieuw onderkomen 
Campuskroeg In de Smitse en het Erasmus Facilitair Be-
drijf (EFB) zijn in gesprek over de verhuizing van het café 
naar een nieuwe plek op de Campus. In de Smitse zou 
een plek moeten krijgen onderin het Hattagebouw.

Doel van de verhuizing is om de kroeg meer in het zicht te 
plaatsen en het een centralere plek te geven op de campus. 
“Het moet het bruisende karakter van de nieuwe Plaza ten 
goede komen”, zegt Bas Takens van het EFB. “Daarnaast 
wordt het een voorziening voor alle studenten en is het 
niet primair gericht op studenten van de RSM.” De nieuwe 
kroeg houdt dezelfde grootte als het huidige café in het T-
gebouw.
Groen licht voor de verhuizing is er echter nog niet. Op dit 
moment zijn het bestuur van In de Smitse en het EFB nog 
in gesprek over de inrichting en nieuwe huurcondities. Als 
het campuscafé verhuist, moet het huur gaan betalen voor 
de nieuwe ruimte. Hoeveel precies wil Takens niet zeggen, 
“maar daar hangt wel een ander prijskaartje aan.” 
Takens schat in dat begin 2015 een huurovereenkomst is 
ondertekend. Volgens de huidige planning zou de kroeg 
dan in het eerste kwartaal van 2016 haar deuren openen 
op de nieuwe locatie. EvR (foto: RvdH)

Sustainable RSM slachtoffer 
reorganisatie 
De projectgroep Sustainable RSM  wordt stevig geraakt door de reorganisatie 
voor ondersteunend personeel aan de Rotterdam School of Management (RSM). 
Tijdens de vergadering van de Faculty Council op 6 november werd duidelijk dat 
in het voorlopige plan totaal 4,4 fte’s aan ondersteunende functies verdwijnen. 
Sustainable RSM, dat toeziet op de sociale en ecologische duurzaamheid van de 
faculteit, gaat van de huidige 1,7 fte naar 0,9 fte. 

De reorganisatie vloeit voort uit de opdracht die alle faculteiten hebben gekregen 
van het college van bestuur om te bezuinigen op de ondersteunende taken. In totaal 
moet RSM een besparing van 206 duizend euro per jaar realiseren. “Om te bepalen 
welke ondersteuningsdiensten worden verminderd of worden beëindigd, is gekeken 
naar diensten die het minste effect hebben op het onderwijs en onderzoek binnen de 
faculteit. Binnen die kaders is vooral gekeken of het mogelijk was om zo weinig mo-
gelijk mensen met een vaste functie te ontslaan”, zegt Frank van der Kruk, Director 
of Operations aan de RSM. 
In de vergadering werd duidelijk dat in het voorlopige plan Sustainable RSM het in 
de toekomst zelfs moet doen met 0,5 fte. Hier zijn, in overleg met de Faculteitsraad,  
enige aanpassingen aan gedaan. Zo blijft de functie van academisch coördinator bij 
nader inzien toch bestaan, het aantal uren gaat door de helft. Ook de functie van de 
student-assistent van de projectgroep blijft behouden.
Desalniettemin betreurt Joey Johannsen, Sustainability Coordinator, de bezuini-
ging. “We hebben op veel punten aangetoond het verschil te maken en zouden dat 
ook graag in de toekomst blijven doen. Het is erg belangrijk, zeker in deze tijd, om 
studenten en medewerkers alert te maken op sociale en ecologische duurzaamheid.”
Welke andere functies er verdwijnen, wil Van der Kruk nog niet kwijt. Het reorga-
nisatieplan is nog niet definitief. De Faculty Council moet nog advies geven, waarna 
het reorganisatieplan ter goedkeuring aan het college van bestuur wordt voorge-
legd. EvR

Slechte baankansen  
voor economen, juris-
ten en bedrijfskundigen 
Driekwart van de eerstejaarsstudenten volgt 
een opleiding met matige of slechte baanvoor-
uitzichten. Het gaat vooral om economen, juris-
ten en bedrijfskundigen, aldus de nieuwe Keuze-
gids Universiteiten. 

Er zullen de komende jaren aanzienlijk meer wo-
afgestudeerden naar werk zoeken dan er vacatures 
zijn, staat in de nieuwe Keuzegids Universiteiten 
2015. De vakgebieden met de grootste verwachte 
werkloosheid zijn bedrijfskunde, economie en rech-
ten. Bij een reeks andere vakgebieden – van letteren 
en sociale wetenschappen tot en met natuurweten-
schap en bouwkunde – is de situatie iets beter, maar 
nog steeds matig. 
Tot de weinige studies met gunstige baankansen 
behoort behalve tandheelkunde en enkele tech-
niekrichtingen ook informatica. Voor economen en 
bedrijfskundigen geldt: de beroepsgroep is relatief 
jong en de stroom afgestudeerden groot; weinig ge-
pensioneerden betekent weinig banen die openval-
len voor afgestudeerden.
De Keuzegids baseert zijn prognoses op onderzoek 
van het Researchcentrum Onderwijs en Arbeids-
markt in Maastricht. Dit koppelt economische en 
demografische trends aan het aantal studenten per 
studierichting. HOP



De universiteiten liggen in de clinch met Else-
vier, een van de grotere uitgevers van weten-
schappelijke tijdschriften. Begin deze maand 
liepen de onderhandelingen over de abon-
nementstarieven van de Elseviertijdschriften 
vast. De lopende contracten eindigen op 1 ja-
nuari en als er geen oplossing komt, hebben 
wetenschappers en studenten volgend jaar 
geen toegang tot publicaties die na 1 januari 
2015 in Elseviertijdschriften verschijnen.
Aanleiding voor de ruzie is volgens de on-
derhandelaars van universiteitenvereniging 
VSNU het open-accessbeleid van de uitgever. 
Het ministerie van OCW en de universiteiten 
willen zo snel mogelijk vrije toegang tot we-
tenschappelijke artikelen. Wat met publiek 
geld wordt betaald, moet ook voor iedereen 
gratis toegankelijk zijn, is de redenering. Als 
het aan staatssecretaris Sander Dekker ligt, 
zijn alle 33.000 wetenschappelijke artikelen, 
die jaarlijks op de Nederlandse universitei-
ten en kennisinstellingen geschreven worden, 
over tien jaar beschikbaar via open access. 
Ook wetenschapsfinanciers denken er zo over. 
Steeds vaker eisen subsidieverstrekkers dat 
artikelen die met een beurs tot stand komen 
gratis toegankelijk zijn.
Een nobel streven, maar een van de grote 
problemen is dat de machtige uitgeverijen er 
niet zo op zitten te wachten. Zij sluiten in de 
zogeheten Big-Deal-onderhandelingen vette 
contracten af met universiteiten over de abon-

nementstarieven voor hun tijdschriften. Wat 
universiteiten precies betalen aan de uitgevers 
weet niemand, want uitgeverijen als Elsevier 
werken met geheimhoudingsverklaringen. De 
Erasmus Universiteit is in totaal jaarlijks on-
geveer 4 miljoen euro kwijt aan boeken, tijd-
schriftabonnementen en andere wetenschap-
pelijke informatie. Voor alle Nederlandse 
universiteiten gezamenlijk gaat het om zo’n 35 
miljoen euro op jaarbasis. Een snelle overgang 
naar open access zou wel eens problematisch 
kunnen zijn voor het businessmodel van de 
uitgeverijen. Waarom zouden instellingen die 
toegang tot tijdschriften immers nog afkopen 
als wetenschappelijke publicaties via andere 
wegen gratis te verkrijgen zijn?
Die Big-Deal-onderhandelingen tussen uni-
versiteiten en uitgevers zijn op dit moment 
weer bezig. Op die met Elsevier na dan. De 
VSNU-onderhandelaars liepen begin novem-
ber weg uit het overleg, uit onvrede met de 
houding die de uitgeverij heeft ten aanzien 
van open access. Elsevier zou eerst de con-
tracten voor de tijdschriftabonnementen rond 
willen krijgen, en daarna pas willen praten 
over open access. Maar het lijkt erop dat de 
universiteiten het ook wel beu zijn om jaar-
lijks 35 miljoen euro af te moeten rekenen. 
Zoals rector magnificus Huib Pols het onlangs 
verwoordde: als de universiteiten nu de poot 
niet stijfhouden, kunnen ze weer ‘gierend over 
de giro’. TF

CAMPUS 2 oktober 2014 | 09

APP VOOR STUDENTEN
Er komt een app voor EUR-studenten. 
Dat maakte rector magnificus Huib 
Pols begin november bekend in de 
vergadering van de Universiteitsraad. 
Met de app kunnen studenten hun 
college- en tentamenroosters en ten-
tamenuitslagen checken. De komende 
maanden wordt de app getest. De be-
doeling is dat studenten er vanaf het 
voorjaar gebruik van kunnen maken. 
Op termijn moet de app geleidelijk 
SIN-online gaan vervangen. TF

MINDER STUDENTEN 
MET HANDICAP
Er zijn dit jaar minder studenten met 
een functiebeperking. Mogelijk is dat 
een gevolg van het strengere studie-
klimaat, waarschuwen onderzoekers. 
Studenten met een functiebeperking 
beoordelen de EUR iets beter dan 
vorig jaar, maar geven die niet meer 
dan een mager zesje. Het lijkt een 
trendbreuk: het hoger onderwijs telt 
in 2014 percentueel minder bachelor-
studenten met een functiebeperking, 
terwijl het er de afgelopen jaren juist 
meer werden. Hun aandeel is van 8 
naar 7,7 procent gedaald, blijkt uit het 
jaarlijkse onderzoek van het Centrum 
Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) in 
opdracht van de stichting Handicap en 
Studie. De onderzoekers betwijfelen of 
dit toeval is. Want studenten met een 
functiebeperking zijn opvallend min-
der tevreden over hun ondersteuning. 
HOP/TF

EUR-STUDENT WORDT 
VVD-VOORMAN
Bestuurskundestudent Ruben van de 
Zande is onlangs verkozen tot voorzit-
ter van de VVD-afdeling Vlaardingen. 
Opmerkelijk, aangezien hij pas 19 jaar 
is. Van de Zande is er blij mee: “Ik werd 
benaderd door een aantal Vlaardingse 
VVD’ ers, dat me vroeg of ik voorzitter 
wilde worden. De VVD-afdeling wil na-
melijk meer jonge mensen aantrekken. 
En als je kijkt naar de onderwerpen die 
besproken worden, zoals bezuinigin-
gen op theaters, kinderboerderijen en 
bibliotheken, dan gaan die zaken ook 
jongeren aan. Het punt is dat je moet 
zorgen dat de politiek zichtbaar is voor 
jongeren en je ze daarmee enthousiast 
maakt. Dat ga ik de komende drie jaar 
als voorzitter proberen te doen.” EvR

KORTAF

ANALYSE
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Eredoctor: ‘Democratie verkeert in crisis’ 
Op de 101-ste verjaardag van de Universiteit, 
vrijdag 7 november, ontving de Amerikaanse fi-
losofe, feministe, en theoretische critica Nancy 
Fraser een eredoctoraat. Het liep geen storm op 
de eerste verjaardag na het eeuwfeest van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. De aula was 
amper half gevuld. Na lof te zijn toegezwaaid 
door haar erepromotoren Maria Grever en Jos 
de Mul uitte de eredoctor haar bezorgdheid 
over de staat van de democratie in de wereld. 
Er is een grote politieke crisis gaande, aldus 
Fraser, die deel uitmaakt van een veelomvat-
tender crisis die zowel economisch, financieel, 
ecologisch als sociaal van aard is, aldus Fraser. 

Kortom, een totale crisis van het kapitalisme, 
met name de geglobaliseerde neoliberale vari-
ant. De politieke crisis is van alle crises de be-
langrijkste, al was het maar omdat die de sleu-
tel vormt om de andere crises op te lossen. Of 
die politieke crisis ooit zal worden opgelost (en 
daarmee de hele riedel aan crises) is nog maar 
de vraag en hangt af van het feit of wij mensen 
de legitimatie van het huidige systeem ter dis-
cussie willen stellen.”GvdE (foto: MM)

> Eredoctor Nancy Fraser (midden) met rechts haar erepro-

motors Jos de Mul en Maria Grever en links de betrokken fa-

culteitsdecanen Jack Vromen (FW) en Dick Douwes) ESHCC). 

Open access is óók een ordinaire geldkwestie
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Geen extra 
maatregelen 
na uitbraak 
Ebola
De EUR neemt geen extra maat-
regelen voor medewerkers en 
studenten vanwege de uitbraak 
van het Ebolavirus in West-Afri-
ka. De universiteit volgt de in-
formatie die is ontvangen door 
de Vereniging van Universiteiten 
(VSNU) en gaat niet verder dan 
het informeren van medewer-
kers en studenten over de geva-
ren van de ziekte.

Het Ebolavirus tiert al enige 
maanden welig in de West-Afri-
kaanse landen Guinee, Liberia, 
Senegal en Sierra Leone. Voor 
deze landen geldt daardoor een 
negatief reisadvies. Ook in Nigeria 
en Senegal zijn enkele mensen be-
smet geraakt, maar daarvoor geldt 
geen negatief reisadvies. 
De EUR adviseert werknemers 
en studenten die onlangs in het 
besmette gebied zijn geweest, uit 
voorzorg contact op te nemen met 
een huisarts. Studenten of mede-
werkers die de afgelopen drie we-
ken in direct contact zijn geweest 
met een besmette patiënt of dier 
wordt verzocht zo snel mogelijk 
contact te zoeken met de GGD. 
De meeste Nederlandse hoger-
onderwijsinstellingen handelen 
op dezelfde wijze als de EUR. De 
Hogeschool van Amsterdam nam 
echter wel erg rigoureuze maat-
regelen: het college van bestuur 
van de hoofdstedelijke hogeschool 
heeft een stop gezet op vrijwel alle 
reizen en stages naar heel Afrika 
voor de komende twee jaar. EvR 

Fluitconcert voor 
Bussemaker
Enkele duizenden studenten hebben op vrijdag 14 
november minister Bussemaker uitgefloten tijdens 
het protest tegen het leenstelsel. De studenten en 
scholieren kwamen bijeen op het Malieveld omdat 
ze boos zijn over het afschaffen van de basisbeurs. 
Ze hielden spandoeken omhoog met slogans als 
‘It’s not over Jet’ en ‘Leenstelsel investering in de 
toekomst’.

Het waren er vijfduizend, schat de Landelijke Stu-
denten Vakbond. De politie van Den Haag houdt het 
op drieduizend demonstranten. In ieder geval waren 
het er genoeg om flink lawaai te maken tegen het af-
schaffen van de basisbeurs. 
Minister Bussemaker werd getrakteerd op een fluit-
concert toen ze rond half drie het podium beklom. 
Ook werden er rookbommen afgestoken en twee of 
drie tomaten gegooid. Dat hadden er meer kunnen 
zijn, maar de ordedienst van de actievoerders had, 
naar verluidt, heel wat tomaten ingenomen. De ME 
heeft enkele actievoerders opgepakt. De sfeer leek 
vrolijk en gemoedelijk, maar toen de minister haar 

korte toespraak hield, bleken de verzamelde jonge-
ren toch behoorlijk boos.
Zodra Bussemaker haar hielen had gelicht, vertrok-
ken de eerste studenten rustig richting het station. Er 
was politie te paard en op de motor, maar die hoefde 
verder niet in te grijpen. 
Enkele dagen voorafgaand aan de demonstratie 
stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel 
waarin de basisbeurs wordt afgeschaft. De demon-
stranten hopen met hun protest vooral Eerste Ka-
merleden te overtuigen dat het een slecht plan is. HOP 

(foto: Hans Stakelbeek)

> Bron: Promoveren in Nederland, onderzoek Rathenau Instituut en Promovendi Netwerk Nederland

PROMOVENDI HOPEN TEGEN BETER WETEN IN 
OP ACADEMISCHE CARRIÈRE

55
PROCENT 

van de 
promovendi 
wil aan een 
universiteit 
blijven werken

is actief op zoek naar 
een nieuwe baan

PROCENT 

31PROCENT 
ervaart geen hulp van 
de begeleider in de 
loopbaanplanning

32
PROCENT 
krijgt van de 
begeleider 
geen 
suggesties 
voor 
mogelijke 
baankansen

68
PROCENT 
verlaat de 
academische 
sector

38PROCENT 
heeft in het 
vierde jaar geen 
loopbaanplan voor 
na de promotie
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De vorming van een Shared Service Organisa-
tie (SSO) uit de bestaande vier shared service 
centres en nog wat andcere afdelingen van de 
universiteit. Een groot deel van het ondersteu-
nend personeel wordt hierdoor geraakt. Eind 
deze maand horen medewerkers of ze mogen 
blijven of moeten gaan.

SS-watte? In 2008 werden de ondersteunende 
diensten van de universiteit vanuit één groot 
bureau ondergebracht in vier shared service- or-
ganisaties en twee stafafdelingen. De service van 
de universiteit aan haar ‘klanten’ moest daardoor 
beter worden. Bijna zeven jaar later blijkt de 
service niet ideaal en is het tóch beter om één 
shared service-organisatie (SSO) te vormen van 
(bijna) alle ondersteunende diensten.

Maar gaat er écht iets veranderen, of is het 
gewoon bordjes verhangen? Eerst dit: de reorgani-
satie is niet alleen (of zozeer?) een kwaliteitsslag, 
er moet ook ordinair bezuinigd worden op het 
aantal ondersteunende medewerkers en de over-
headkosten van de universiteit. Maar de kwar-
tiermakers van het SSO benadrukken dat we niet 
naar de organisatiemodellen moeten kijken, maar 
naar het doel: weg met de hokjesgeest, meer en 
beter samenwerken en boven alles: klantgericht!

Wat is de volgende stap? Op 26 en 27 november 
wordt met alle betrokken medewerkers een ge-
sprek gevoerd. Dan horen ze of hun functie blijft 
bestaan; zo ja, dan houden ze hun baan mits er 
niet te veel van hun ‘soort’ zijn; zo nee, dan ver-
dwijnt de functie en daarmee ook de baan. Wel 
komen er nieuwe functies bij. Als je dus buiten 
de boot valt, kun je solliciteren naar een van de 
nieuwe functies. Half februari hoor je of dat is 
gelukt, of dat de universiteit je aan een andere 
baan gaat helpen. 
Vooral de forse ingreep bij de ICT doet veel pijn. 
Er moeten 30 fte’s verdwijnen van de ruim 100. En 
mogelijk nog meer als het plan om een deel van 
de werkzaamheden te outsourcen doorgaat. Op 
28 november komt het reorganisatieplan online 
en tevens de vacatures. Op 2 december krijgen 
alle betrokken medewerkers nog een toelichting 
in een bijeenkomst. 

En hoe lang duurt het tot we mee moeten gaan in 
de volgende trend qua organisatievorm?
Google voor de lol ‘ns op ‘shared service organisa-
tie’ en je vindt alweer nieuw wetenschappelijk in-
zicht dat het niet alles goud is wat er blinkt; vooral 
niet als de centralisering van ondersteunende 
diensten door geld en efficiency gedreven wordt. 
Wordt vervolgd dus. WG

VRAGEN 
OVER...

BAS VAN DER SCHOT

‘Insectenburger past niet bij Meat Free Monday’
Als alternatief voor het eten van dieren uit 
de bio-industrie, introduceerde Erasmus 
Sport begin november de insectenburger. 
Niet iedereen vindt dat een goed idee.
De verkoop van de insectenburger, die on-
der meer buffalowormen bevat, doet nogal 
wat stof opwaaien. Zo vindt Jeroen van der 
Lee, fractievoorzitter van de Rotterdamse 
afdeling van de Partij voor Dieren, de ver-
koop van de burger onlogisch. “Het is 
vreemd dat je op een zogenaamd vleesvrije 
maandag insecten verkoopt; dat zijn im-

mers net zo goed levende dieren die uit 
vlees bestaan. Als we massaal insectenbur-
gers gaan eten, ontstaat er een soort bio-in-
dustrie van insecten. Eigenlijk zou je alleen 
maar groenteburgers moeten verkopen op 
maandag. Maar als dat te ver gaat, adviseer 
ik de Erasmus Universiteit om het project 
anders te noemen, want zo is de Meat Free 
Monday niet bedoeld.” MvS (foto: GvdE)

> Meer weten over de insectenburger? Lees dan de recen-

sie op EM Online
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Habermas en de slechte 
verstaanbaarheid
Filosofiestudent Hendrik van Doorn was bij de lezing van wereldberoemd filosoof 
Jürgen Habermas op de EUR, en ondervond wat velen ondervonden: hij was moeilijk 
verstaanbaar. Maar dat maakt Habermas’ aanwezigheid misschien wel juist des te 
sterker, betoogt Van Doorn.

Op 23 oktober hield Habermas een lezing in de aula van de EUR. Voor velen was hij mo-
gelijk onverstaanbaar en onbegrijpelijk. In Erasmus Magazine van 30 oktober werd dat 
terecht opgemerkt (rubriek En Dan Dit Nog). Ik wil graag toelichten waarom die erva-
ring voor mij een uitstekende toegang biedt tot het begrip van het werk van Habermas.
Habermas is geboren met een schisis (hazenlip) waar hij twee keer aan geopereerd is. 
Hij vertelt zelf dat hij van jongs af aan getreiterd werd wegens zijn slecht verstaanbare 
spraak. De wortel van zijn theorie van communicatief handelen, ligt in deze ervaring: 
wat zou het opleveren als men in een machtsvrije dialoog naar elkaar zou luisteren? Wat 
als wij door die eerste onverstaanbaarheid - en zijn wij in een bepaald opzicht niet alle-
maal vaak onverstaanbaar voor elkaar – heen elkaar het voordeel van de twijfel zouden 
geven?
Het gaat dus om iemand die vanuit zijn eigen ervaring constateert dat wij het lastig vin-
den om machtsverschillen te bespreken.
Een Ierse uitwisselingsstudent stelde een uitstekende vraag: “Europa en die Europeaan, 
hoe moeten we ons dat voorstellen?” 
Habermas verstond hem niet. Hij is 85 jaar en bijzonder vriendelijk maar wat doof. 
Habermas is bovendien van de formalistische structurerende aanpak zoals uit zijn ver-
haal bleek. De twee commentatoren (Schinkel en de Mul) benadrukten dat ‘de’ Europese 
burger daar een beetje genoeg van lijkt te hebben. Misschien is toch het voorstellend 
vermogen van het gevoel Europeaan te zijn - in aanvulling op de waarborgende werking 
van de structuren van Habermas - niet zo’n gek idee. 
Habermas’ lezing is op YouTube (zoek op: Habermas KU Leuven) na te zien en te horen. 
Na wat oefening is hij goed te verstaan. Als iedereen dat idee vasthoudt is het een welbe-
stede middag geweest. De ervaring draagt op die manier bij aan de receptie van zijn 
ideeën.

Hendrik van Doorn, student Filosofie
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> EUR genomineerd voor Beste 
Openbare Ruimte
De renovatie van onze universiteit blijft 
ook buiten de campus niet onopgemerkt. 
Begin oktober werden het Erasmus 
Paviljoen en de gloednieuwe parkeerga-
rage genomineerd voor de Rotterdamse 
Architectuurprijs, en nu is zelfs heel 
Campus Woudestein genomineerd. En 
wel voor de uiterst prestigieuze Falco 
Award Beste Openbare Ruimte 2014, die op 
10 december zal worden uitgereikt. 
Falco - een zeer gezaghebbende organi-
satie, gespecialiseerd in duurzaam 
straatmeubilair - heeft ons op een 
shortlist van drie finalisten gezet vanwe-
ge ‘voetgangersvriendelijkheid, materi-
aalgebruik en vormentaal’ die prachtig 
aansluiten bij de omgeving en daarom 
een ‘unieke verblijfskwaliteit’ hebben. Al 
met al een behoorlijk vage manier om 
ons verfraaide universiteitsterrein te be-
schrijven. Een stuk helderder is dat het 
wel heel gek moet lopen wil de Erasmus 
Universiteit niet met deze prijs aan de 
haal gaan. De andere gegadigden zijn na-
melijk de niet bepaald bruisende stati-
onsomgeving van Helmond en het 
Catharina Amaliapark in Apeldoorn. 
Kortom, EDDN, immer objectief en onbe-
vooroordeeld, weet het zeker: wij gaan 
winnen!                 

>Brrrr
Nu we het toch over de openbare ruimte 
hebben: EDDN vindt de vijver op 
Woudestein fantastisch. Het geeft de 
campus een serene uitstraling. Nog fan-
tastischer vinden we het als er ook iets 
gebeurt rondom – of liever nog, in – de 
vijver. Deze dappere jongeman nam op 6 
november zomaar een duik in de vijver. 
Hij schijnt er nog 50 euro mee verdiend 
te hebben ook.

> Een bio-industrie van insecten
We zullen er maar open over zijn. EDDN 
komt graag in het sportcafé. Het is er 
goedkoop, gezellig, en er gaat niets bo-
ven een flinke uitsmijter op een maag vol 
koffie. Aangezien het iedere maandag 
Meat Free Monday is, bieden onze sport-
vrienden tegenwoordig een insectenbur-
ger aan. Buffalowormen als lunch, dat is 
toch niet het eerste waar EDDN aan 
denkt zodra het van binnen begint te 
rommelen. Na enig gegruwel en gegrap 
stapten we over onze aanvankelijke af-
keer heen en namen we de proef op de 
som. En wat bleek: die insectenburger 
was prima te versmaden. 
Toch vindt niet iedereen zo’n insecten-
burger een goed idee. Een paar dagen la-
ter hadden we een verbolgen Jeroen van 
de Lee aan de lijn. De beste man is frac-
tievoorzitter van de Rotterdamse afde-
ling van de Partij voor de Dieren. Hij vindt 
de Meat Free Monday op de campus 
maar een farce en die buffalowormen-
burger slaat ook nergens op. “Het is 
vreemd dat je op een zogenaamd vlees-
vrije maandag insecten verkoopt. Dat 
zijn immers net zo goed levende dieren 
die uit vlees bestaan. Als we massaal in-
sectenburgers gaan eten, ontstaat er 
een soort bio-industrie van insecten.”
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>EN DAN DIT NOG...
…voor al het kleine nieuws dat niet onvermeld mag blijven. 

Tips? redactie@em.eur.nl

TIM DE MEY 

Academisch 
kappersgevoel
Nogal wat mensen die net naar de kapper zijn ge-
weest en weer op straat lopen, bekruipt het (door-
gaans erg tijdelijke) gevoel dat er buitengewoon 
veel andere mensen naar hen, en meer bepaald naar 
hun kapsel kijken. Tenzij hun kapper er werkelijk een 
in het oog springend kunstwerkje van heeft ge-
maakt, is dat wellicht niet het geval, maar ‘slechts 
een gevoel’. Ik noem het fenomeen maar even ge-
makshalve het ‘kappersgevoel’. Sociaal psycholo-
gen hebben er mogelijk ook een chiquere vakterm 
voor. De coiffeuristische illusie of iets in die trant.
Zelf heb ik de laatste dagen te kampen met een 
soort ‘academisch kappersgevoel’. Er is net een 
boekje van mij uitgekomen, getiteld Het Voordeel 
van de Twijfel. Nu is het op zichzelf genomen zeker 
niet ongewoon dat ik het gevoel heb dat ik met dat 
boek tijdelijk wat meer in de kijker loop dan gebrui-
kelijk. Het is wellicht zelfs geen illusie; van uitge-
verswege dien ik ook zelf (eerlijk gezegd, een beetje 
tegen mijn zin en natuur in) allerlei initiatieven te 
nemen om zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven 
aan de publicatie.
Maar wat wel illusoir zou kunnen zijn, is de gedachte 
die mij bekruipt dat bijna iedereen in deze periode 
bezig zou zijn met het onderwerp van mijn boek. Het 
woord ‘twijfel’ en de uitdrukking ‘iemand het voor-
deel van de twijfel geven’ duiken niet alleen halluci-
nant vaak op in de media, in zeer verschillende con-
texten en op zeer verschillende manieren verwoord, 
lijken mensen diep doordrongen te zijn van de kern-
gedachte van mijn boek dat twijfel aanzwengelen – 
in de zin van het doelbewust opzoeken van en zich 
actief confronteren met alternatieve en rivaliseren-
de verklaringen of wereldbeelden – onze kennis 
grondig verdiept en ons toelaat problemen zowel 
veel doeltreffender als veel creatiever op te lossen. 
Hoewel, is het een illusie? Net op de dag van mijn 
boekvoorstelling publiceert Rob Wijnberg op zijn De 
Correspondent ‘Een ode aan de twijfelaars (met een 
slag om de arm)’, een onversneden aanval op stel-
ligheid en zelfoverschatting, en tegelijk een warm 
pleidooi voor de herwaardering van de twijfel, zon-
der de verlammende neveneffecten. Zoals Wijnberg 
het formuleert, zou ik het nooit uit mijn pen kunnen 
krijgen, maar in essentie vertellen we precies het-
zelfde.
Dat kan toch geen toeval meer zijn? Er hangt nu 
toch echt een revival van de twijfel in de lucht en 
zowel Wijnbergs artikel als mijn boekje illustreren 
die tijdgeest? Hoewel … ik twijfel, ik kan niet anders.  

Tim de Mey is docent Theoretische filosofie

Erasmus Paviljoen (Juurlink [+]) Geluk 

Stationsomgeving (Gemeente Helmond) 

Catharina Amalia park (OKRA Landschapsarchitecten) 
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De leider van morgen is geen gorilla die zich stevig 
op de borst klopt, zeggen verschillende leider-
schapsspecialisten. Heden en  toekomst dwingen 
leidersfiguren steeds meer om een andere rol op 
zich te nemen. 
tekst Daan Rutten illustratie Unit20 fotografie Levien Willemse

   De nieuwe   
 leider is geen 
     baasje

H
ij drukt op de knop en een serie 
schokkende statistieken verschijnt 
op zijn scherm. Henk Volberda is 
hoogleraar Strategisch manage-
ment (bij de RSM) en specialist op 

het gebied van leiderschap. Deze cijfers zeg-
gen hem genoeg: “Leiders die roofbouw ple-
gen op hun personeel werken depressies en 
ziektes in de hand. Een gevaarlijke manage-
mentstijl kan het zelfmoordcijfer zomaar over 
de kop laten gaan en de gemiddelde levens-
duur van het personeel met drie jaar laten 
afnemen. Hoe lager je zit in de management-
hiërarchie, hoe groter de kans op hartfalen.” 
Om maar te zeggen: leiderschap is enorm be-
palend. Ander feitje is dat de Erasmus Univer-
siteit volgens databedrijf Qlik hofleverancier 
is van CEO’s. Befaamde leidersfiguren, waar-
onder Jeroen van der Veer (Shell) en Peter 
Bakker (TNT), studeerden in Rotterdam. Die 
macht brengt grote verantwoordelijkheid met 
zich mee: wat valt de huidige Rotterdamse 
student te leren als leider van de toekomst? 
Niet alleen dat levend personeel de voorkeur 
heeft, zeggen de Rotterdamse leiderschaps-
kenners, maar vooral ook dat van de leiders 
van morgen veel meer wordt gevraagd dan 
van de autoritaire havenbaron van weleer. 
De financiële crisis heeft het vergrootglas op 
leiders gericht. Ondertussen krijgt de leider 
in de kenniseconomie te maken met steeds 
complexere organisaties, die zich, willen ze 
overleven, voortdurend moeten kunnen aan-
passen aan markt en samenleving. Daan van 

Knippenberg is hoogleraar Organisatiegedrag 
(eveneens bij de RSM). Hij zegt: “De autori-
taire leider heeft zijn langste tijd gehad.” Dat 
geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar 
ook voor de overheid, volgens bestuurskun-
dige Ben Kuipers (FSW): “Ik wantrouw het 
idee dat er veel te winnen valt met mythische 
leidersfiguren als Steve Jobs.”   

Stiptheidsacties
Een zaak leiden, dat betekent controleren en 
commanderen, zou je denken. Maar als er iets 
funest is voor een bedrijf, zo wijst hedendaags 
managementonderzoek uit, dan is het wel 
zo’n autoritaire manier van leidinggeven. Van 
Knippenberg refereert aan de ‘stiptheidsac-
ties’, een actiemiddel van werknemers die ex-
pres de regels van het management zo rigide 
navolgen, dat alles in de soep loopt. Leiders 
die controleren op stiptheid en het navolgen 
van regeltjes op de werkvloer, werken inef-
ficiëntie in de hand. Wat namelijk gebeurt, is 
dat de werknemers alleen nog handelen naar 
de expliciet afgesproken kaders. “Een werk-
nemer voelt zich dan alleen verantwoordelijk 
voor de taken die hem strikt zijn opgelegd”, 
zegt Van Knippenberg, “terwijl je liever mede-
werkers hebt die zich verantwoordelijk voelen 
voor de hele bedrijfsvoering.” 
Wat volgens Van Knippenberg ook niet werkt 
is blaffen wanneer het slecht gaat en belonen 
wanneer het goed gaat. “Innovatiebonussen 
stimuleren over het algemeen niet tot meer 
innovatie, maar vooral tot snel succes beha-

len met wat men altijd al doet.” Kortom, de 
veelbeproefde managementpsychologie van 
‘punishment and reward’ sorteert weinig suc-
ces, zeker in de economie van de toekomst. De 
professional in de kenniseconomie staat qua 
kennis en kunde op gelijke voet met zijn baas 
en is geen onderknuppel die extra opvoeding 
behoeft. Maar hoe kan de leider de profes-
sionals te vriend houden en ze maximaal 
stimuleren zonder dat het bedrijf, om met Van 
Knippenberg te spreken, verandert in ‘een 
poel met rondspringende kikkers’? 
 
Het goede verhaal
Van Knippenberg ziet allereerst dat de leider 
van morgen meer een gedienstige dan een 
autoritaire rol aanneemt. Hij verwijst hierbij 
naar de term ‘servant leadership’ van RSM-
collega Dirk van Dierendonck. ‘Slaafs’, dat 
klinkt misschien wat negatief, maar waar het 
om gaat is dat de leider beseft dat het team er 
niet is om de leider eeuwige roem te brengen. 
Eerder het omgekeerde: de leider is er om het 
maximale uit zijn team te halen. De leider van 
de kenniseconomie kan onmogelijk nog ope-
reren als een straffende splijtzwam; hij moet 
functioneren als verbinder. De leider legt zijn 
oor te luister bij degenen die er echt verstand 
van hebben, en synthetiseert die informatie 
tot een inspirerend verhaal waarin het  hele 
team zich kan vinden. Met zo’n overstijgend 
verhaal krijgt de leider de neuzen van de ei-
gengereide experts in dezelfde richting. Maar, 
zegt Van Knippenberg, “dat verhaal werkt 
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eigenlijk alleen wanneer het de platte beweeg-
redenen van financiële winstmaximalisatie 
overstijgt. Mensen willen meer dan een grote 
auto, blijkt uit onderzoek. Ze willen vooral 
zoiets als zingeving. Medewerkers willen zich 
verbonden voelen door een verhaal dat maat-
schappelijk belang vertegenwoordigt.”
Behalve dat een plat verhaal er niet echt in 
slaagt om mensen te verbinden, werkt het 
volgens Van Knippenberg ook allerlei vormen 
van ongewenst gedrag in de hand. “Kijk maar 
naar de misstanden bij de banken. Reken je 
af op verkoopcijfers, dan vinden mensen ook 
minder wenselijke manieren om productie 
te leveren, bijvoorbeeld door regels te over-
schrijden. Kijk ook naar universiteiten. Stuur 
je eenzijdig aan op een grotere kwantiteit 
aan wetenschappelijke artikelen, dan creëer 
je de voorwaarden voor fraude en plagiaat.” 
Van Knippenberg bestrijdt het idee dat een 
minder utilitaristisch verhaal leidt tot min-
dere prestaties. “Ons survey-onderzoek naar 
visionair leiderschap laat zien dat leiders met 
een verhaal dat hogere waarden nastreeft hun 
medewerkers ook tot betere prestaties kunnen 
brengen.”

Heilige graal
Hebben we nu de heilige graal voor succes-
vol leiderschap in handen? Henk Volberda 
benadrukt dat de zoektocht naar de ultieme 
manager zo oud is als de weg naar Rome, en 
vaak stukloopt op de weerbarstige werkelijk-
heid. In 1982 kwamen auteurs Tom Peters en 
Robert H. Waterman reeds met hun beststel-
ler In Search of Excellence. Zij stelden dat 
een bedrijf met ‘gedeelde waarden en normen’ 
(‘shared values’) de meeste kans heeft om te 
blijven bestaan. Een paar jaar later deden de 
bedrijven die daaraan voldeden het al hele-
maal niet meer zo goed. De leiderschapsleer 
van Collins & Porras (Built to Last) en Jim 
Collins (Good to Great) zijn bij managers ook 
goed ontvangen, maar vier van de elf bedrij-
ven die Collins onderzocht zijn inmiddels in 
moeilijkheden geraakt (Circuit City ging fail-
liet en Fannie Mae is overgenomen door de 
Amerikaanse overheid).
Tegenover managementbijbels die de rol van 
de manager als allesverklarend bestempelen 
voor het succes van het bedrijf, is Volberda 
geneigd om de darwinistische management-
theorie van natuurlijke selectie in stelling te 
brengen: “Leiders denken de koers te bepalen, 
maar in werkelijkheid zijn er allerlei externe 
processen verantwoordelijk voor het wel of 
niet slagen van het bedrijf. Een succesvolle 
leider heeft gewoon geluk. Met name in de 
Amerikaanse context wordt de leider vaak op-
gehemeld. Het is soms goed om de zaak een 
beetje te ontnuchteren.” Innovatieve produc-
ten, zoals de iPad of de iPhone van Apple, ont-
staan doorgaans in een complex samenspel 
van  creatieve denkers, productontwikkelaars, 
testers en consumenten. Maar wanneer zo’n 
product een succes wordt, straalt dat succes 
vaak af op de leider, zegt Volberda. Zodoende 
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Geboren leider

MARSHA BOLK (23) is master-
studente Human Resource 
Management van de Rotter-
dam School of Management. 
Ze leidde een jaar lang de 
Rotterdamse afdeling van 
AIESEC, de internationale 
organisatie voor ambitieuze 
studenten die leiderschap 
nastreven en daarvoor er-
varing op willen doen in het 
buitenland.

“Ambitie en de interesse in 
leiderschap is me eigenlijk al 
met de paplepel ingegoten. Mijn 
vader, Henk Bolk, promoveerde 
en doceerde aan RSM, en is 
nu HR-manager. Mijn moeder 
is psychologe en mijn broers 
hebben ook allebei gestudeerd. 
Zij stimuleerden me om het 
beste eruit te halen. Tijdens 
mijn studie kwam ik op het idee 
om een periode in het buiten-
land vrijwilligerswerk te gaan 
doen. Ik sloot me aan bij AIESEC 
om de reis voor te bereiden. 
AIESEC hielp me aan een plek 
in Indonesië, waar ik een aantal 
maanden Engels kon doceren. 

Deze buitenlandreis heeft me 
ontzettend veel geleerd over 
mezelf en anderen. Zo woonde 
ik tijdelijk bij een islamitisch 
gezin, waar ik leerde dat we 
allemaal gelijk zijn. De reis had 
mijn blik zodanig verruimd, dat 
ik, eenmaal terug, besloot om 
me in te zetten voor AIESEC. Ik 
ben goed gebekt en niet bang 
om de leiding te nemen en ik wil 
mensen in hun kracht zetten. 
Daarom besloot ik voorzitter 
te worden van AIESEC Rotter-
dam. Het was een ontzettend 
leerzame periode. In het begin 
had ik de neiging om de andere 
bestuursleden taken op te leg-
gen. Dat werkte niet altijd, want 
het is tenslotte een organisatie 
met vrijwilligers, die zich inzet-
ten om zichzelf te ontwikkelen 
en eigen doelen nastreven. Ik 
kreeg feedback van het bestuur 
en leerde dat het ook anders 
kan. Veel beter werkt het om 
mensen aan te spreken op waar 
ze zelf goed in zijn en wat ze 
zelf willen leren. Zoek als leider 
een taak die bij je medewerkers  
past en  overleg of het aansluit 
bij de door hen genoemde leer-
doelen. Dan gaan ze ervoor.”
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wordt het belang van de leidersfiguur gemak-
kelijk overschat. In de managementliteratuur 
wordt dat ‘retroactive sense making’ genoemd: 
“Ideeën die vaak dwars ingingen tegen de 
strategie van leider, worden heimelijk verder 
ontwikkeld, maar dan vaak achteraf goedge-
keurd door de leider en uiteindelijk geclaimd 
en toegeëigend door die leider. Dat is natuur-
lijk erg frustrerend voor het lagere manage-
ment.” 

Voelsprieten
Toch vindt Volberda dat de rol van leider ook 
niet mag worden onderschat. Hij kiest voor de 
gulden middenweg. Een leider mag zich niet 
de zin en betekenis van alles wanen. Maar 
Volberda benadrukt ook dat een goede leider 
een bedrijf kan behoeden voor de ondergang. 
Een ware leider heeft voelsprieten voor de 
behoeften van de samenleving. Wanneer 
deze leider veranderende omstandigheden 
waarneemt, heeft hij of zij de durf en door-
tastendheid om het verhaal van het bedrijf 
rücksichtslos aan te passen. Houdt een CEO 
namelijk halsstarrig vast aan het zelfde oude 
verhaal, dan kan dat rampzalig uitpakken. 
Volberda verwijst naar fotografiespecialist 
Kodak. Hoewel digitale fotografie in de labs 
van Kodak is ontwikkeld, besloot de topman 
om bij de ouderwetse filmrolletjes te blijven. 
Op filmrolletjes waren hogere winstmarges te 
halen. Dat werd de eerste jaren ook bewaar-
heid, omdat Kodak’s concurrenten zich terug-
trokken uit de filmrolletjes. Totdat de digitale 
fotografie definitief doorbrak. Het bracht 

Kodak uiteindelijk tot een faillissement. “Een 
leider moet waarschuwingssignalen in de 
markt serieus nemen, en bereid zijn het eigen 
marktaandeel op te eten door een nieuwe 
technologie te introduceren. Doet hij of zij dat 
niet, dan doet een concurrent dat wel.”
“Leiders hebben dan lang niet alles in de 
hand”, zegt Volberda, “maar ze kunnen de 
zaak wel flink verpesten door te conservatief 
te denken. Veel leiders hebben de neiging om 
succes van de organisatie toe te schrijven aan 
hun eigen acties, en slechte prestaties aan 
externe factoren. Dat leidt tot narcistische 
leiders, die alleen maar ja-knikkers in hun 
management benoemen en niet meer gecor-
rigeerd worden door medewerkers. Denk aan 
de uitbreidingsdrift van Verhoeven van Ahold 

‘Ik wantrouw het idee dat er veel 
te winnen valt met mythische 
leidersfiguren als Steve Jobs’ 

> Ben Kuipers

Voorganger

EVA SICCAMA (21) is tweede-
jaarsstudente aan het 
Erasmus University College. 
Ze volgt er het extra 
leiderschapsprogramma, 
want sinds de Bijbelschool 
in Amerika is ze geïnteres-
seerd in leiderschap.

“Van huis uit heb ik een 
christelijke achtergrond 
meegekregen. Voordat ik begon 
met studeren aan het Erasmus 
University College heb ik twee 
jaar op de Bethel School of 
Supernatural Ministry gezeten 
in Redding, Californië. De manier 
hoe je daar werd begeleid en 
geleid heeft me enorm 
geïnspireerd. Dat was zeker niet 
met de harde hand, maar door 
het gesprek aan te gaan en 
daar bijvoorbeeld bij te zeggen 
dat je meer bent en kunt dan je 
wellicht denkt. De sfeer was er 
ontzettend prettig. Ik weet nog 
niet precies wat ik later wil 
gaan doen, maar wel weet ik 

dat ik die manier van leider-
schap en omgang wil reprodu-
ceren op andere plekken. De 
term ‘servant leadership’ is daar 
ook wel eens gevallen. Een 
leider is er niet voor zichzelf, 
maar om de kracht in anderen 
te laten opbloeien. Dat wil ik zijn 
en ook daarom heb ik me 
ingeschreven voor het leider-
schapsprogramma van EUC. Dat 
programma is zeer uitdagend. 
Afgelopen zomer was de 
opdracht om de bestaande 
buurtorganisatie Cool op Straat 
(COS) te helpen met hun 
doelstelling om meer sociale 
cohesie te krijgen in de 
Rotterdamse buurt Cool. Dat 
was niet makkelijk, want het 
vergde veel organisatie 
onderling en de opdracht was 
opzettelijk vaag gehouden. We 
moesten zelf beslissingen 
nemen over de invulling ervan. 
Uiteindelijk kozen we er samen 
voor om een literatuuronder-
zoek te doen naar wat festivals 
kunnen betekenen voor de 
buurt.”



die niet gecorrigeerd werd door zijn allian-
tiemanagers, of aan de ongeremde groeidrift 
van Rijkman Groenink van ABN AMRO. Of 
KPN-topman Scheepsbouwer, die zich zodanig 
focuste op efficiency en kosten, dat hij de op-
komst van de iPhone destijds niet serieus nam; 
hij vond het een tamelijk nutteloos apparaat. “

Participatiemaatschappij
Een verbinder met voelsprieten is niet alleen 
nodig in het bedrijfsleven. Bestuurskundige 
Ben Kuipers doet vooral onderzoek naar de 
publieke sector. Hij constateert dat ook daar 
de noodzaak bestaat om anders over leider-
schap na te denken. Gemeenten en andere 
sociale instituties zoeken de oplossing steeds 
vaker in de richting van wat wel de ‘participa-
tiemaatschappij’ wordt genoemd. De publieke 
sector overlegt met burgers en belangengroe-
pen om tot maatwerk te komen. Enerzijds in 
de hoop dat hiermee bezuinigd kan worden, 
anderzijds om tegemoet te komen aan de goed 
geïnformeerde burger, die steeds mondiger 
wordt en zelf wil bepalen wat er met gemeen-
schapsgeld gebeurt. Om directer te kunnen 
communiceren met de burger wordt de exper-
tise en de verantwoordelijkheid als het ware 
‘lager’ in de organisatie gelegd. Burgers en 
buitenlui onderhandelen direct met de profes-
sionals van de overheid. Die experts functio-
neren zelf als leiders met de bevoegdheid om 
samen met de burger of een belangengroep 
tot regelingen te komen over bijvoorbeeld vei-
ligheid of zorg. 
Neemt niet weg dat die professionals ook be-
hoefte hebben aan hulpbronnen, coaching en 
stimulans. Kuipers: “Deze complexe organisa-
tievorm vraagt dus om een vorm van leider-
schap die misschien nog wel veel moeilijker 
is dan wat we gewend zijn. Toch wordt daar 
weinig over nagedacht. Wat betreft de par-
ticipatiemaatschappij wordt veel gesproken 
over wat de publieke sector moet bieden en 
hoeveel geld daarvoor nodig is. De vraag hoe 
dit allemaal moet worden aangestuurd, wordt 
vaak vergeten.” De participatiemaatschappij 
vraagt volgens Kuipers om leiders die weten 
wanneer ze de professional de ruimte moeten 
geven om eigen leiderschap te tonen, maar 
die ook klaarstaan wanneer dat nodig is. “Uit 
onderzoek dat ik met Sandra Groeneveld 
uitvoerde, blijkt dat teams die goed presteren 
in de publieke sector, meestal een dienende 
leider hebben, die bovendien een oprecht 
verhaal heeft. Dus niet een leider die vrijblij-
vend zegt dat ‘de deur altijd openstaat’, maar 
liever een die zegt dat de deur openstaat op 
de momenten dat hij ook wérkelijk openstaat. 
Een professional wil met respect behandeld 
worden, en de mondige burger wil zich niet 
zomaar laten afwimpelen. Het model van de 
mythische leidersfiguur die alles van bovenaf 
bepaalt, is uit de tijd. Ik zie eerder een verbin-
ding tussen dienend en gedeeld leiderschap 
opkomen”  
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Vrouw naar de top

TISHA HUPKES (21) volgt het 
extra leiderschapspro-
gramma als tweedejaars-
studente aan het Erasmus 
University College. Ze ziet 
zichzelf wel zitten in de top 
van de Verenigde Naties.

“Dat gevoel heb ik altijd gehad: 
er zijn zoveel problemen op de 
wereld, kan ik er niet iets aan 
doen? Mijn moeder, die zelf 

ook leidinggevende is in het 
bedrijf waar ze werkt, heeft 
altijd gezegd dat ik maar bij de 
Verenigde Naties moet gaan 
werken, of zoiets. Ik zie dat ook 
wel zitten, dus wie weet. Ik 
hoop in elk geval dat ik ergens 
het verschil kan maken. Daar-
voor hoef ik niet letterlijk ‘de 
leider’ te zijn. Ik denk dat een 
mens zich op elk niveau een 
waardig leider kan tonen. Maar 
misschien ben ik daarin als 
vrouw wel iets te bescheiden, 
zoals veel vrouwen dat zijn. In 
het leiderschapsprogramma 
kregen we een gastcollege van 
Mirella Visser, die schrijft over 
leiderschap, en managing direc-
tor is bij het Centre for Inclusive 
Leadership. Zij denkt dat vrou-
wen minder snel doorstromen 
naar seniorfuncties omdat ze 
al veel voldoening halen uit het 
goed uitvoeren van de taken 
die moeten gebeuren. Vrouwen 
werken in het belang van het 
bedrijf, wat goed is, maar waar-
mee ze zichzelf ook onterecht 
kunnen wegcijferen.”

COVERVERHAAL
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N
eem een maatschappelijk vraag-
stuk, zoek daarbij onderzoekers die 
daar vanuit verschillende experti-
segebieden tegenaan kijken, zet 
hen bij elkaar en voilà: de onder-

zoeksprojecten schieten als paddenstoelen uit 
de grond. Mét in hun kielzog nationale en 
Europese subsidies. Dat is in simpele bewoor-
dingen het idee achter de acht onderzoekscen-
tres (zie kader volgende pagina) die de 
universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam 
in 2013 oprichtten.
Achter deze centres gaan honderden onder-
zoekers schuil, ondersteund door ‘kartrekkers’ 
met een minimale ambtelijke staf en een paar 
ton aan startkapitaal vanuit de drie universitei-
ten. Hoe vergaat het hen en welke lessen 
hebben zij tot nu toe geleerd? 

Enthousiasme en inspiratie
Binnen de meeste centres hebben de onderzoe-
kers inmiddels ervaren hoe inspirerend het is 
om met collega’s uit andere vakgebieden naar 
hetzelfde onderwerp te kijken. Neem Global 
Heritage. Het kostte meer dan vijftig gesprek-
ken met onderzoekers van allerlei pluimage, 
maar nu is duidelijk hoe veelomvattend het 
centre is: historici, economen, bouwkundigen, 
civiel ingenieurs en vele anderen hebben zich 
verdeeld over vijf onderzoeksthema’s. De be-
trokkenen blijken elkaar aan te vullen, wat en-
thousiasmerend werkt. 
Of kijk naar Education and Learning. Dat cen-
tre heeft mensen bijeengebracht die elkaar 
nauwelijks kenden. De focus van kabinet en 

universiteiten op studiesucces en online-onder-
wijs geeft onderzoek naar universitair onder-
wijs de wind in de rug, maar het onderling con-
tact blijkt weldadig. Een ander voorbeeld is het 
European Research Centre for Economic and 
Financial Governance. Daarbinnen is iedereen 
ervan doordrongen dat structurele oplossingen 
voor de economische en financiële crisis niet 
kunnen komen van individuele onderzoeksge-
bieden. Integrale oplossingen zijn de formule.

Daadkracht
De centres hebben hun eigen strategie en tem-
po. Zoals een kartrekker zegt: de één trekt 
vele sprintjes, de ander loopt de marathon. 
Vrijwel allemaal kunnen de centres grote-
re en kleinere successen op hun naam schrij-
ven. De meeste hebben sinds kort een web-
site, er zijn netwerken gebouwd, subthema’s 
geformuleerd, ondersteunende medewer-
kers aangesteld, workshops en bijeenkom-
sten gehouden, congressen georganiseerd, 
onderwijsprogramma´s opgesteld en onder-
zoeksvoorstellen ingediend. 
Binnen Safety and Security zijn bijvoorbeeld 
twee NWO-voorstellen gehonoreerd, over cy-
ber security en flood security. En op 6 novem-
ber was er in Rotterdam een conferentie over 
cybercrime. Ook binnen Metropolis and Main-
port wordt gewerkt aan voorstellen richting 
NWO en de Europese Unie. Er zijn subthema’s 
gekozen als bereikbaarheid en synergie tussen 
haven en stad. Per thema komen er inhoude-
lijke ‘roadmaps’, die voor de komende jaren de 
richting aangeven. Met de sponsoring van een 

De ‘strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus’ die de drie Zuid-Hollandse 
universiteiten in 2012 aangingen, moest onderzoek en onderwijs verbeteren 
en de concurrentiekracht vergroten. Ideeën voor concrete projecten moesten 
van onderop ontstaan, wat in 2013 uitmondde in de oprichting van acht 
gezamenlijke centres. Een rondgang langs de centres leert dat tijdgebrek hun 
grootste vijand is.            tekst Saskia Bonger (Delta) en Erik van Rein (EM) fotografie Sam Rentmeester

       Samenwerking universiteiten Leiden, Delft en Rotterdam 
  Sprint of marathon?

De universiteiten van 
Leiden, Delft en Rotterdam 
kondigden in 2011 aan dat 
ze vergaand gaan samen-
werken. In 2012 sloten de 
universiteiten een strate-
gische alliantie. Maar wat 
gebeurt er nu eigenlijk 
binnen die samenwerking? 
De universiteitsbladen 
Delta (TU Delft) en EM 
(EUR) kruipen de komende 
maanden achter de 
schermen en maken een 
driedelige serie over ‘LDE’. 
Deze keer over de samen-
werking tussen de weten-
schappers.
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posterprijs en het geven van workshops werkt 
het centre aan naamsbekendheid.
Het Centre for Sustainability heeft na een 
moeilijke start richting gevonden binnen het 
brede gebied van duurzaamheid. Het centre 
zet in op een relatief nieuw gebied, het beheer-
sen van materialenstromen. Het mocht op 4 
november meteen een side event organiseren 
bij de bijeenkomst van het prestigieuze UNEP 
International Resource Panel in Rotterdam. 

Cultuurverschillen
Hoe inspirerend de samenwerking ook is, ge-
makkelijk is het niet altijd. Onderzoekers spre-
ken soms letterlijk elkaars taal niet. Daar komt 
bij dat de definitie van succes nogal eens ver-
schilt. Waar de één zo snel mogelijk wil pu-
bliceren in een vooraanstaand internationaal 
vakblad, ziet de ander een nationaal blad als 
geschikter podium. Waar voor de één samen-
werken met bedrijven natuurlijk is, is het voor 
de ander nieuw terrein.
“Er is geen handleiding ‘omgaan met Leidena-
ren’ nodig”, grapt één van de geïnterviewden. 
Maar onderzoekers moeten de verschillen wel 
respecteren en elkaar successen gunnen. Al-
leen dan kunnen ze samen verder. Wat daar-
bij helpt, zo is de ervaring, is dat onderzoe-
kers echt uit andere gebieden komen. Overlap 
leidt niet zelden tot onenigheid over wie wat 
mag doen. 
De marketingafdelingen van de universitei-
ten waken intussen over de imago’s van hun in-
stellingen. Dat heeft erin geresulteerd dat de 
naam LDE (voor Leiden, Delft, Erasmus) niet 
meer mag worden gebruikt. Het heet nu ‘Stra-
tegische alliantie Leiden-Delft-Erasmus’. Hoe-
wel niet iedereen die regel even strikt naleeft, 
is het zo voor de centres omslachtig zichzelf 
te verkopen. Steeds moeten ze de alliantie er-
bij noemen, met de volledige namen van de 
universiteiten erbij. Een huisstijl is er niet, al 
hebben de websites wel één beeld: eentje die 
bewust in niets lijkt op die van de drie instel-
lingen.   

Obstakels
Zo zijn er meer organisatorische obstakels. 

Tegen sommige – andere ondersteunende sys-
temen, verschillen in regels en procedures – 
loopt ieder centre op. Ook de verschillen in 
academische jaarindeling zijn een probleem. 
Dat maakt dat veel onderzoekers ervoor te-
rugdeinzen om bijvoorbeeld samen een minor 
op te zetten. De minor Responsible Innovati-
on, de eerste in het samenwerkingsverband, 
heeft dat probleem opgelost door Rotterdamse 
studenten één kwartaal te laten volgen waar 
Leidse en Delftse studenten het volledige pro-
gramma van twee kwartalen doen. Niet ideaal.
Er zijn ook obstakels waar niet iedereen te-
genaan zal lopen. Governance wil een ge-
zamenlijke master. Dat moet een tweejarige 
multidisciplinaire topopleiding worden met 
de beste onderzoekers van de drie instellin-
gen, ingangseisen aan studenten, een eigen lo-
catie en stages in het buitenland. Alleen, mo-
menteel mogen Leiden en Rotterdam wettelijk 
geen tweejarige master aanbieden. Er wordt 
gezocht naar een oplossing, in de tussentijd 
bestaat het centre feitelijk niet. Gezamenlijk 
onderzoek is er al langer, zo redeneren de on-
derzoekers, daar hebben ze (voorlopig) geen 
centre voor nodig. Werk genoeg.

Tijdgebrek
Gebrek aan tijd heeft bijna iedereen. Ook al is 
het aanvankelijke enthousiasme groot en zijn 
de ideeën voor onderzoek en onderwijs tal-
rijk, dan nog is het lastig tijd te vinden. Na-
tuurlijk past het onderzoek voor het centre 
binnen het werk dat een wetenschapper al 
doet, maar in de praktijk komen er taken bij 
terwijl de aanstelling gelijkblijft. 
De kartrekkers waken ervoor dat mensen niet 
omvallen. Ze houden administratieve romp-
slomp - websites bouwen, bijeenkomsten or-
ganiseren en toekomstvisies schrijven - weg 
bij de inhoudelijke taken. Want wetenschap-
pers moeten hun werk zo soepel mogelijk 
kunnen doen en zo weinig mogelijk gedoe aan 
hun hoofd hebben. Omdat ze anders - het is 
al voorgekomen - afhaken. En dan komt de 
toekomst van een centre, dat zwaar leunt op 
de ideeën van onderzoekers, snel op losse 
schroeven te staan. > 

Stand van zaken

De acht centres uit het verhaal bevinden zich in 
verschillende stadia van oprichting. Aan het ene 
uiterste staat onder meer het Centre for Frugal 
Innovation in Africa, dat concrete resultaten heeft 
geboekt (zie pag. 20). Aan het andere uiterste 
staat Governance, waarvan de toekomst onzeker 
is. Hoe zit het met de zes andere?

Education and Learning
WAPENFEIT: Drie modules voor professionele 
training kunnen in januari starten.
UITDAGING: Wetenschappers die zich extra 
inzetten moeten waardering krijgen van collega’s 
en leidinggevenden.
> www.centre-for-education-and-learning.nl

Metropolis and Mainport
WAPENFEIT: Er lopen al onderzoeksprojecten met 
NWO- en EU-financiering.
UITDAGING: Het centre bestaansrecht geven op 
een speelveld met meerdere andere centres.
> nog geen website

Global Heritage and Development
WAPENFEIT: Er zijn meer dan tien subsidieaanvra-
gen ingediend.
UITDAGING: Steeds duidelijk krijgen waar onderzoe-
kers gezamenlijk optrekken en waar ze alleen of 
in andere verbanden werken.
> www.centre-for-global-heritage-and-develop-
ment.nl

European Research Centre for Economic and 
Financial Governance
WAPENFEIT: Workshops voor Europese beleidsme-
dewerkers en Europarlementariërs hebben de 
naamsbekendheid vergroot.
UITDAGING: Het Europese netwerk opbouwen krijgt 
voorrang boven geld binnenhalen. Uiteindelijk 
moet het daar wel van komen.
> www.euro-cefg.eu

Sustainability
WAPENFEIT: Een subsidieaanvraag bij Kic Raw 
Materials van het European Institute of Techno-
logy is de deur uit.
UITDAGING: Onderlinge concurrentie door overlap-
pende onderzoeksgebieden voorkomen.
> www.centre-for-sustainability.nl

Safety and Security
WAPENFEIT: Twee NWO-subsidies zijn binnen.
UITDAGING: het formuleren van andere thema’s dan 
cyber.
> www.centre-for-safety-and-security.nl

Hoe inspirerend de samenwerking ook is, 
gemakkelijk is het niet altijd. Onderzoekers 
spreken soms letterlijk elkaars taal niet 
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Het Centre for Frugal Innovation in Africa loopt 
goed en wordt vooral gedragen door een 
kleine, enthousiaste groep onderzoekers. Is 
dat voor de toekomst voldoende? 

Vinden Zambianen het koken van bonen op tradi-
tioneel houtskool echt nodig of voldoen duurzame 
en goedkopere houten pallets ook? En lukt het 
om arme Afrikanen op termijn aan een goed huis 
te helpen als ze bereid zijn een deel van hun loon 
in een spaarfonds te stoppen? Iva Peša struint in 
Zambia dit soort initiatieven af voor het Centre for 
Frugal Innovation in Africa (CFIA). De postdoc is de 
eerste onderzoeker die fulltime verbonden is aan 
het center, één van de acht interdisciplinaire on-
derzoekscentres die zijn aangesloten bij de stra-
tegische alliantie tussen de Universiteit Leiden, de 
TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 
Zambia doet Peša op dit moment veldwerk en kijkt 
ze welke duurzame ontwikkelingen goed zijn voor 
Afrikaanse maatschappijen. “Die nieuwe produc-
ten moeten niet alleen goedkoop zijn, maar ook 
worden geaccepteerd door de bevolking.” 

Enthousiasme
Dat is dan ook het doel van frugal innovation, 
een fonkelnieuwe wetenschapstak. Frugal is een 
synoniem voor spaarzaam en de wetenschaps-
sector moet ervoor zorgen dat bedrijven slimme 
apparaten en diensten kunnen ontwikkelen die 
geld opleveren en de inwoners van ontwikkelings-
landen ook écht vooruit helpen met bijvoorbeeld 
armoedebestrijding of gezondheid. Peter Knor-
ringa, hoogleraar Private Sector & Development 
aan het Institute for Social Sciences van de EUR, 
is een van de oprichters van het CFIA. Hij ziet toe 
op de ontwikkeling van de onderzoeksgroep. Knor-
ringa was samen met hoogleraar Management van 

Technische Innovaties Cees van Beers uit Delft en 
André Leliveld, senior researcher aan het African 
Studies Centre in Leiden, al langer bezig met frugal 
innovation. “Toen wij hoorden over de strategische 
alliantie viel het kwartje en zijn we om de tafel 
gaan zitten. Achteraf gezien vraag ik me af waar-
om we dit niet eerder hebben gedaan.” 
Aan enthousiasme inderdaad geen gebrek bij de 
CFIA-onderzoekers, het is de belangrijkste reden 
waarom de samenwerking goed verloopt. Dat er 
‘een klik’ en ‘chemie’ is tussen de ongeveer vijftien 
betrokken onderzoekers bij het relatief kleinscha-
lige CFIA wordt vaak aangehaald als belangrijk 
ingrediënt voor de goede samenwerking. Interdis-
ciplinair onderzoek vereist namelijk een tolerante 
houding ten opzichte  van andere wetenschaps-
disciplines. “Je kunt dus geen grote ego’s gebrui-
ken”, zegt Caspar van Woensel, universitair docent 
Burgerlijk Recht en Intellectueel Eigendomsrecht 
aan de Universiteit Leiden. “Je moet openstaan 
voor aanvullingen op jouw vakgebied.” Ideeën 
worden een paar keer per jaar uitgewisseld tijdens 
brainstormsessies. Voor Van Woensel was dat de 
eerste keer wel wennen. “Je praat met andere ter-
men en spreekt de ‘taal’ van het andere vakgebied 
niet. Ik legde uit hoe intellectuele eigendomsrech-
ten een positieve bijdrage kunnen leveren aan 
frugal innovations en had niet verwacht dat dit zo 
nieuw was voor de medici en ingenieurs aan tafel.” 
De geestdrift van de onderzoekers leidde al tot 
een aantal concrete resultaten. Zo werd er een 
voorhoofdthermometer ontwikkeld door medisch 
antropologen van het LUMC en industrieel ontwer-
pers uit Delft, die ervoor zorgt dat ook analfabeten 
kunnen zien wanneer iemand koorts heeft. Ook 
ging er al een EUR-student naar Ghana om de ver-
koopmogelijkheden voor een in Delft ontworpen 
weerstation te verkennen. 

Groot geld
Dit soort kleine deelprojecten loopt goed, maar 
uiteindelijk kan het center alleen voortbestaan 
met het binnenharken van subsidies. Tot eind 2015 
kan het CFIA nog steunen op startkapitaal van 
de stuurgroep, daarna moet het center zichzelf 
bedruipen. Inmiddels liggen er al twee concrete 
onderzoeksvoorstellen te wachten op honorering, 
waarvan één bij de grote Nederlandse weten-
schapsfinancier NWO. Bij die aanvraag bleek dat 
het nog moeilijk is om ook formeel als center te 
handelen. NWO verwacht namelijk één hoofdaan-
vrager. Dat betekent dat de subsidie wordt toege-
kend aan één universiteit, terwijl het onderzoek 
daadwerkelijk steunt op drie universiteiten. “Het 
zou wel aardig zijn als je de samenwerking formeel 
gestalte kunt geven door onderzoeksvoorstellen 
ook via het center in te dienen”, zegt hoogleraar 
Van Beers. 
Niet alleen in Nederland moet men nog wennen 
aan de nieuwe samenwerking, ook in Europa is 
er nog werk aan de winkel wat betreft naams-
bekendheid van het center en de nieuwe we-
tenschapstak frugal innovation in het algemeen. 
Lukt dat niet, dan is de kans op het grote geld 
uit het prestigieuze financieringsproject Horizon 
2020 klein. De eerste aanvraagronde is geweest, 
maar die heeft het center bewust laten schieten. 
André Leliveld: “Dat kwam simpelweg te vroeg. Je 
vergroot je kans op succes in Europa door succes 
aan te tonen, daarom kiezen wij eerst voor aanvra-
gen in Nederland. Vanuit daar bouwen we verder.” 
EvR   

> Dit was deel 1 van een serie over ‘LDE’. De volgende aflevering gaat 
over de samenwerking in het onderwijs en verschijnt in januari 2015 
in EM en Delta.

         
Centre for Frugal Innovation loopt goed



EINDE VAN DE MAAND

‘Een jaar extra’
Wie: Barbra Stok (22)
Wat: master Media & Journalistiek 
en voorzitter International Faculty 
Association ACE  
Woont: bij haar ouders in 
Papendrecht 

Inkomsten per maand
BIJBAAN: € 400,- indexeringsmedewerker bij Notubiz 
LENING: € 600,- bij DUO 
ZORGTOESLAG: € 72,- 

Uitgaven per maand
COLLEGEGELD: € 100,-
ZORGVERZEKERING: € 100,- 
UITGAAN: € 230,- 
KLEDING: wisselt heel erg, deze maand al bijna € 150,-
(UIT)ETEN: € 200,- 
PERSOONLIJKE VERZORGING: € 40,-
TELEFOONREKENING: € 40,- 
SIGARETTEN: € 100,- 
SPORTSCHOOL: € 22,- 

Sparen
Daar ben ik niet zo goed in. Het ligt eraan hoeveel ik 
overhoud aan het einde van de maand. Dat kan vijftig 
euro zijn, maar ook een tientje.   

Bestuursjaar 
Dit bestuur is parttime, maar eigenlijk ben ik er bijna 
fulltime mee bezig. Daardoor eet ik vaak op de uni-
versiteit en die kosten kunnen behoorlijk oplopen. 
Aan het einde van de maand begin ik daar meestal 
pas op te letten. Doordat ik het als voorzitter zo druk 
heb staat het schrijven van mijn thesis even op een 
laag pitje, maar voor de zomer wil ik mijn master wel 
afronden. 

Lening
Dit jaar bouw ik voor het eerst van mijn leven een 
studieschuld op. Omdat het mijn eigen keuze was om 
een bestuursjaar te gaan doen en ik hierdoor een jaar 
uitloop heb, vind ik het tegenover mijn ouders wel zo 
netjes dat ik het grootste deel van mijn collegegeld 
nu zelf betaal. Van die € 600,- en mijn bijbaantje kan 
ik goed leven, ik heb voor het eerst in jaren geen geld-
problemen meer. Ik leen maar één jaar en niet maxi-
maal, dus met terugbetalen kom het vast wel goed. 

Uitgaan
Elke week ga ik sowieso naar de kroeg in Papen-
drecht en stappen in Rotterdam. Op een avond geef 
ik tussen de € 30,- en € 50,- uit en als ik nog met de 
taxi naar huis moet kost dat ook een tientje. Gemid-
deld rook ik vier pakjes per week. Stoppen ben ik niet 
van plan. 

Thuis wonen 
Bij mijn ouders wonen bevalt nog prima. Met mijn hui-
dige uitgavenpatroon kan ik een kamer lastig betalen, 
al zou het wel makkelijker zijn om in Rotterdam te 
wonen. BK (foto: RvdH)
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O
verheden en musea hebben allerlei 
verwachtingen van wat erfgoe-
deducatie bij jongeren teweeg-
brengt”, vertelt Geerte Savenije. 
Het wordt ingezet om meer sociale 

cohesie te creëren, het verleden tot leven te 
brengen, het belang van erfgoed over te dragen 
op jongeren, of ‘het Nederlandse erfgoed’ te 
beschermen. Maar er is nooit echt empirisch 
onderzoek gedaan naar de effecten op de jon-
geren die deelnemen aan erfgoedprojecten. Tot 
vorige maand. Toen promoveerde Savenije op 
een verkennend onderzoek naar hoe middel-
bare scholieren gevoelige geschiedenis ver-
beelden en betekenis geven aan erfgoed. Save-
nije, die zelf een bevoegdheid als eerstegraads 
geschiedenisdocent heeft, volgde zes weken 
lang groepjes middelbare scholieren die deel-
namen aan erfgoedprojecten over slavernij en 
de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van en-
quêtes, interviews en videobeelden bekeek ze 
hoe jongeren zich inleven in gevoelige geschie-
denis en hoe dat leerproces verloopt. 

Stereotyperen
Die keuze voor gevoelige geschiedenis is be-
wust. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat 
het moeilijker wordt om vanuit verschillende 
perspectieven te kijken of te accepteren dat er 
andere perspectieven zijn, legt Savenije uit. 
“Kinderen worden er zo in opgeslokt, dat ze al-
leen nog maar vanuit hun eigen perspectief 
kunnen kijken.” Uit haar casussen – een be-
zoek aan het NiNsee en het Nationaal 
Slavernijmonument met kinderen uit 2-havo en 
een tentoonstelling in Museon over kinderen 
in oorlogstijd met 4- en 5-vwo’ers – blijkt onder 
andere vooral dat kinderen veel stereotyperen 
als ze over erfgoed spreken.
Voorafgaand aan een bezoek aan het NiNsee 
en het instituut voor het Nederlandse slaver-
nijverleden, zei een leerling uit 2-havo over 
een medeleerling bijvoorbeeld: “Hij is zwart en 
komt uit Afrika, dus hij zal slavernij wel be-

langrijk vinden.” Savenije keek onder andere 
naar hoe kinderen erfgoed verbinden aan hun 
eigen identiteit. Speelt hun achtergrond een rol 
bij het toekennen van waarde aan erfgoed?
Het kan heel nuttig zijn als leerlingen in ge-
sprek gaan over gevoelige geschiedenis en erf-
goed, vertelt Savenije, juist ook over die voor-
oordelen. “Ze leren daardoor andere perspec-
tieven kennen. Maar die projectie van vooroor-
delen levert ook het gevaar op dat kinderen 
zich in hokjes geplaatst voelen.” Erfgoed en ge-
voelige geschiedenis komen sowieso voorbij in 
het onderwijs, dus je kunt de reflectie erop be-
ter inbouwen. Op die manier biedt de docent 
een veilige omgeving aan, waarin identiteit, 
perspectieven en emoties met betrekking tot 
erfgoed worden besproken. Als een docent de-
ze ruimte niet biedt, vindt het gesprek buiten 
het klaslokaal plaats en heeft de leraar geen 
zicht op de effecten. De leerling uit Afrika 
voelde zich overigens helemaal niet persoon-
lijk verbonden met het Nederlandse slavernij-
verleden. Zijn voorouders waren in Afrika ge-
bleven en nooit tot slaaf gemaakt, redeneerde 
hij, dus de slavernij had niets te maken met 
zijn verleden. 

Niet mijn erfgoed
Veel kinderen uit de havo 2-klas vonden het 
lastig hun eigen identiteit te beschrijven en te 
bespreken. “Op die leeftijd zie je dat ze nog 
erg zoekende zijn. Ze waaien liever mee met 
wat iedereen vindt, dan dat ze hun eigen iden-
titeit uitdragen”, vertelt Savenije. Bij de leer-
lingen uit 4- en 5-vwo kwam die eigen identi-
teit veel duidelijker naar voren. “Oudere mid-
delbare scholieren zijn in staat om te reflecte-
ren op hoe hun eigen identiteit wordt beïn-
vloed door naar geschiedenis te kijken. Ze 
zijn breedsprakig en willen van alles vertel-
len over hun eigen achtergrond.”
Het is vooral interessant om te zien hoe het 
werkt als ze erfgoed niet als zodanig erken-
nen. Verschillende leerlingen gaven aan dat 

'Hij is zwart, dus hij zal slavernij 
wel belangrijk vinden'

Er gaan bakken met geld naar erfgoedprojecten. Maar niemand weet wat daar precies het 
effect van is. Geerte Savenije volgde middelbare scholieren tijdens hun bezoek aan 

tentoonstellingen over gevoelige geschiedenis. Geschiedenisdocenten moeten volgens 
haar meer aandacht besteden aan kritische reflectie op erfgoed.

tekst Tim Ficheroux fotografie Ronald van den Heerik

‘In urban classrooms 
geeft de stedelijke 
diversiteit kans op 
meer perspectieven 
en verschillende 
meningen’ > Geerte Savenije
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ze de Tweede Wereldoorlog persoonlijk niet 
belangrijk vinden. “Ze hebben een heel ge-
laagd beeld van hun eigen identiteit en hoe ze 
bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog daar-
aan kunnen verbinden.” Savenije geeft een 
voorbeeld van een leerling die allerlei facet-
ten van haar identiteit verbindt aan de manier 
waarop zij betekenis geeft aan een tentoon-
stelling over kinderen in de Tweede 
Wereldoorlog: “Zij omschrijft zichzelf in de 
eerste plaats als jongvolwassene, en omdat ze 
in de jaren negentig is geboren, geeft ze per-
soonlijk nauwelijks om de geschiedenis van 
de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast noemt ze 
zichzelf Nederlandse, en daarom vindt ze het 
belangrijk dat ze die geschiedenis wel kent. 
Ze geeft aan dat ze er geen gevoelens of emo-
ties bij heeft omdat ze ook Marokkaanse is: 
haar voorouders zijn nooit slachtoffer ge-
weest van de Tweede Wereldoorlog. En vanuit 
haar islamitische achtergrond vindt ze het 
verwerpelijk, omdat oorlog voeren verwerpe-
lijk is.”

Holocaust ontkennen
Het was precies die diversiteit waar Savenije 
in haar onderzoek naar zocht. De klassen die 
ze volgde kwamen uit gemengde wijken in 
Amsterdam en Den Haag. “In urban class-
rooms geeft de stedelijke diversiteit kans op 
meer perspectieven en verschillende menin-
gen. Als er een grote sociaaleconomische, reli-
gieuze of culturele diversiteit is, zullen er ook 
meer manieren zijn waarop kinderen beteke-
nis geven aan het verleden.” Een van de leer-
lingen was zich daar bewust van. “Je bent nu 
op een allochtonenschool”, zei hij tegen 
Savenije. “Als je op een school met alleen maar 
witte kinderen zou vragen wat ze van de 
Tweede Wereldoorlog vinden zal iedereen het 
wel belangrijk vinden.”
Hoewel hij waarschijnlijk gelijk heeft, wijst 
Savenije erop dat ook hier meteen vooroorde-
len worden uitgesproken. Veel leerlingen dach-
ten dat joden de Tweede Wereldoorlog wel een 
stuk belangrijker zouden vinden. 
Met de boodschap dat docenten een veilige 

omgeving moeten bieden om het gesprek over 
erfgoed te voeren, geeft Savenije momenteel 
gastcolleges op docentenopleidingen en lezin-
gen voor geschiedenisdocenten en erfgoedme-
dewerkers. “Ik hoop dat ik er zo aan kan bij-
dragen dat er in het midelbaar onderwijs meer 
aandacht komt voor kritische reflectie op erf-
goed."   

Geerte Savenije (1984) promoveerde in oktober met het 

proefschrift Sensitive History under Negotiation: Pupils’ 

Historical Imagination and Attribution of Significance 

while Engaged in Heritage Projects. Haar onderzoek is 

onderdeel van een breder NWO-programma over erf-

goed-educatie. Postdoc Stephan Klein en promoven-

dus Pieter de Bruijn onderzochten respectievelijk de 

rol van de geschiedenisleraar erfgoedmedewerker in 

erfgoededucatie en de educatieve materialen die daar-

bij worden gebruikt. Het NWO-programma wordt op 

maandag 24 november afgesloten met de boekpresen-

tatie van Verlangen naar tastbaar verleden van Maria 

Grever en Carla van Boxtel, onderzoeksleiders van het 

programma.

20 november 2014 | 23



WETENSCHAP 17 januari 2013 | 2120 november  2014 | 24

Bierenslimheid
Weinig sectoren zijn zo bruisend als de 
biersector. Dat leert het onderzoek van 
Jochem Kroezen (RSM), die promoveerde 
op een onderzoek naar de bierindustrie. 
Hoewel grote bierfabrikanten als 
Heineken en Bavaria veel macht naar zich 
toetrekken, weten kleine bierbrouwers 
toch te overleven, en zien ook steeds weer 
nieuwe brouwers kans om vat te krijgen 
op de markt. Deels heeft de kleinere brou-
wer het tij mee, omdat consumenten van 
oudsher kritisch zijn wanneer het op hun 
biertje aankomt. Ze houden niet van mas-
saproductie, maar van traditionele, eerlij-
ke producten. Bierproducenten komen het 
publiek hierin tegemoet door gezamenlijk 
festiviteiten te organiseren, zoals het jaar-
lijkse Bokbierfestival. De bierconsument 
maakt daar kennis met de ‘technicus’ die 
het ‘perfecte biertje’ kan brouwen, of ont-
moet er de ‘historicus’ die alles weet van 
de lokale biertraditie. Zo wordt de vraag 
naar lokaal bier aangezwengeld. Lokale 
bierbrouwers spelen vervolgens handig in 
op die belangstelling, door oude brouw-
installaties weer te laten borrelen en oude 
namen en recepten onder de bestofte va-
ten vandaan te toveren. DR

Vrouwenemancipatie 
stagneert in Nederland
Hoewel de kloof tussen mannen en vrou-
wen wereldwijd afneemt, stagneert het te-
rugdringen van de ongelijkheid in 
Nederland. Dat concludeert professor 
Henk Volberda met de recent gepubliceer-
de Global Gender Gap Index. Deze baro-
meter wordt  jaarlijks gepubliceerd door
het World Economic Forum, waarvan 
Henk Volberda (hoogleraar Strategisch 
management bij de RSM) vertegenwoordi-
ger is in Nederland. Hoewel Nederland re-
latief gezien tot de wereldtop behoort qua 
vrouwenemancipatie, lopen we volgens 
Volberda toch steeds meer achter op met 
name de Scandinavische landen. Vrouwen 
domineren de studentenpopulatie in het 
Nederlandse hoger onderwijs, maar ko-
men vaak terecht in parttimebanen. Het 
‘reservoir’ aan hoogopgeleide vrouwen 
met uitstekende studieresultaten wordt 
niet genoeg benut. In Scandinavische lan-
den zijn betere regelingen om werk en ge-
zin te combineren. Ook denkt Volberda 
dat het de hoogste tijd is om serieus na te 
denken over een minimum aantal vrou-
wen in bestuursfuncties. DR

> NIEUWS KORT > TOPPUBLICATIE

De term machiavellisme is afgeleid van de 
Italiaanse filosoof Niccolò Machiavelli (1469-
1527), die schreef dat manipulatie en bedrog 
onontbeerlijk zijn voor het behalen van succes. 
Niet zo verwonderlijk dus dat manipulatief ge-
drag vaak wordt geassocieerd met buitenge-
wone intelligentie. Toch blijkt het tegenoverge-
stelde eerder waar, volgens Verbeke en zijn 
team. Ze onderzochten verkopers bij bedrijven. 
Via een vragenlijst werd hun manipulatieve 
aanleg bepaald. En daarna werden ze onder de 
hersenscanner gelegd. Wat blijkt? De machia-
vellisten onder hen hebben eerder een beperk-
te dan een geavanceerde sociale intelligentie. 

Charisma
Op een bepaalde manier bezitten machiavellis-
ten wel degelijk een hoge dosis sociale intelli-
gentie. Ze zijn bovengemiddeld goed in het 
paaien van anderen. Ze weten als geen ander 
waar mensen in het sociale interactieproces 
behoefte aan hebben, en spiegelen de per-
soonlijkheid van de ander. Zo weten ze iemand 
in te pakken. Maar waar machiavellisten een 
surplus bezitten aan spiegelend vermogen, ont-
breekt het hen aan slimheid en werkelijk inle-
vingsvermogen. Ze zijn niet bijzonder begaafd, 
maar scoren eerder beneden het gemiddelde 
wat betreft IQ. Vaak gaan ze daardoor al van 
kindsbeen af  pesten en manipuleren, om zo 

status te veroveren in de ogen van anderen. Op 
sociale intelligentie scoren ze ook lager. Hoewel 
ze heel goed amicaal kunnen doen, weten ze 
uiteindelijk niet écht wat de ander bezighoudt. 
Dit drijft de machiavellist geregeld tot paranoï-
de gedachten. Reden waarom machiavellisten 
weinig vertrouwen hebben in anderen en alleen 
maar meer zullen manipuleren. Uiteindelijk, zegt 
Verbeke, worden machiavellisten gek van zich-
zelf. 

Lage controle
Met een flinke dosis charisma weten machia-
vellisten zich naar binnen te babbelen bij een 
bedrijf. Vaak kunnen ze goed aanvoelen welke 
bedrijven weinig controle kennen, zodat ze op 
eigen houtje kunnen opereren zonder gesnapt 
te worden. Bedrijven kunnen volgens Verbeke 
maar beter de machiavellist zoveel mogelijk 
buiten de deur houden. Ze kunnen weliswaar 
als geen ander kortetermijndoelen behalen, 
maar op den duur doen deze cynische haaien 
het bedrijf meer kwaad dan goed. DR

Het onderzoeksartikel door Willem Verbeke en ande-

ren is getiteld ‘Theory of Mind and Empathic 

Explanations of Machiavellianism’ en verscheen in 

de Journal of Management en werd enige weken uitge-

roepen als een der best gelezen artikelen van het  

tijdschrift. 

Onderzoekers van de EUR publiceren wat af. Zo nu en dan zit er een toppubli-
catie tussen. Zoals het onderzoek naar manipulatieve verkopers en ‘machia-
vellisme’ in het bedrijfsleven, uitgevoerd door hoogleraar Sales en Account-
management Willem Verbeke (Erasmus School of Economics) en een aantal 
collega’s, onder wie Rick Bagozzi, Roel Dietvorst, Frank Belschak, Wouter van 
den Berg en Wim Rietdijk. 

"Macchiavellisten worden 
uiteindelijk gek van zichzelf"
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B
orn in San Marino and raised 
near the tourist seaside resort 
of Rimini, Lorenzo D’Alessio 
is now a History and Culture 
student in Bologna. From 

September to January, he’s an exchange 
student in Rotterdam. As his pedal harp 
was too big to bring with him, he current-
ly practises at the Stichting Kunstzinnige 
Vorming Rotterdam (SKVR). Unfortunately 
they don’t have the regular pedal harp, so 
D’Alessio has to make do with a slightly 
smaller variety (44 strings instead of the 
regular 47) while he’s in Holland. But he’s 
happy enough. In fact, he even performed 
on stage on campus during the latest edi-
tion of the Piano Bar. He played a piece 
by the French harpists and composers 
Carlos Salzedo (‘Inquietude’) and Mar-
cel Tournier (‘Au Matin’). “I’m a big fan of 
Salzedo, Stravinsky and Debussy, but I’m 
also influenced by alternative rock music, 

like Imogen Heap. I really love experimen-
tal, mystic music.”
He started playing piano and having key-
board and music theory lessons at the 
age of 6 before moving on to the harp 
six years later. “I wasn’t very keen on the 
piano  and my teacher’s behaviour didn’t 
help. Soon after quitting the piano, I fell 
in love with the harp. It really was love at 
first sight. Many people think of the harp 
as a woman’s instrument. They obvious-
ly don’t know that most pieces for harp 
were written by men.” His mother put him 
in contact with a distant aunt, who had 
studied the instrument for many years. 
She started teaching the 13 year old 
D’Alessio on a weekly basis throughout 
the summer. He then went to the music 
school in Rimini. “Every week, eighty mi-
nutes by bus there and back for a one 
hour lesson. But despite that I really en-
joyed playing.” His parents didn’t mind him 
stopping his piano playing and were very 
supportive, even buying him a real harp. 
After a few months, the aunt suggested 
that he should attend the Conservatory 
Bruno Maderna in Cesena, which he did. 
Now he’s in his eighth year and will be 
graduating soon. One of his teachers was 
Stefania Betti, who is quite well-known in 
Italy. She has continued to support him, 
despite D’Alessio’s periods of insecurity 
and laziness. “She was like a second mum 
to me and helped me overcome these.”
“What I love about the instrument is that 
it’s a soloist in the orchestra; it can’t be 
categorised. It’s different from the others 
and isolated, like myself. Furthermore, 
the sound – although sometimes diffi-
cult to hear – is unique and ancient. So-
mehow the harp and I are on the same 
frequency.” These days, D’Alessio is prac-
tising hard, composing his own music 
and writing his own lyrics, and has also 
taken up playing the piano again, along 
with the guitar. He also likes to paint. “I 
like to do things which enable me to pre-
sent my inner inside to a public”, he ex-
plains. D’Alessio definitely wants to form 
a band, but knows this will be difficult in 
his hometown. “Quite a lot of people there 
are narrow-minded, think I’m strange, but 
I don’t care. I work on my own and anyone 
who wants can follow me.”  

> EMuziek

‘Love at first sight’

Italian Lorenzo D’Alessio (21) studies History 

and Culture in Ravenna. He’s in Rotterdam as 

an exchange student until the end of January. 

Lorenzo has played the harp for thirteen years.

tekst Gert van der Ende fotografie Michel de Groot
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Happy Birthday
Fotograaf des Vaderlands Ilvy Njiokiktjien kreeg 
als opdracht om een fotoserie te maken over fa-
milie. Ze besloot een serie te maken over verjaar-
dagen en bezocht er honderd in Nederland. Zoals 
die van de zevenjarige Sophie die met haar vrien-
dinnetjes in prinsessenjurken cupcakes en ander 
roze snoep eet, alsof ze in een Disneyfilm zit. Of 
het gekke feest met het thema ‘ABC’ (Anything 
But Clothes) waar de gasten in zelfgemaakte kle-
dingstukken van aluminiumfolie en plasticzakken 
kwamen. Ook zijn er ontroerende foto’s, zoals die 
van de 43-jarige Daan die terminaal ziek is. Hij 
weet dat het zijn laatste verjaardag is, er zijn ca-
deaus en er wordt gelachen. Al deze foto’s zijn te 
bewonderen in het Fotomuseum van Rotterdam. 
> Wanneer: Vanaf zaterdag 8 november in het Nederlands 

Fotomuseum. Toegang: € 9,- Studenten € 4,50

Uitverkoop
Kunst kan mooi zijn of ontroerend, maar het 
wordt ook vaak gezien als een dure hobby. De 
aankoop van een simpel werk kan al gauw in de 
honderden euro’s oplopen. Voor liefhebbers van 
kunst met een studentenbudget wil ik daarom 
de depotverkoop van de Kunstuitleen tippen. Bij 
de Kunstuitleen kun je al vanaf 4 euro per maand 
een kunstwerk huren. Inmiddels heeft de Kunst-
uitleen zoveel werken dat ze besloten heeft een 
deel van de collectie te verkopen. De prijzen zijn 
heel schappelijk, van € 50,- tot € 200,-. De Kunst-
uitleen verzamelt voornamelijk werk van Rotter-
damse kunstenaars. Er is voor elk wat wils: foto-
grafie, popart, historische tafereeltjes of een 
mooie ets of litho.
> Waar: Kunstuitleen, Nieuwe Binnenweg 75

Wanneer: 21 november t/m 5 december

Groot Erasmus Dictee
Er wordt weleens geroepen dat ‘de jeugd van te-
genwoordig’ niet meer kan spellen. Onzin natuur-
lijk, en dat kun jij bewijzen tijdens het Groot Eras-
mus Dictee op maandag 1 december op de uni-
versiteit Het is geschreven door de eindredac-
teur van EM, dus verwacht vreemde zinnen en 
onmogelijke woorden. Wil je liever je Engelse 
skills testen? Ga dan voor het Engelse dictee , dat 
voorgelezen wordt door Pauline van der Meer 
Mohr, voorzitter van het College van Bestuur. Het 
Nederlands dictee wordt voorgelezen door Ton 
van der Pijl, secretaris van het College van Be-
stuur. Natuurlijk zijn er prijzen te verdienen, zoals 
een e-reader. Aanmelden is gratis en kan via de 
site van SG Erasmus.
> Wanneer: Maandag 1 december, Erasmus Paviljoen

Info: www.eur.nl/sgerasmus/agenda  

> CÉLINE’S CHOICE

Ferro Dome
Rotterdam krijgt er een nieuw podi-
um bij: de Ferro Dome op de Keile-
weg. De Ferro Dome was eerst een 
gashouder, recht tegenover de 
voormalige tippelzone op de Keile-
weg, maar staat nu al jaren leeg. De 
organisator van het festival Dance 
Valley en de voormalig directeur van 
de Heineken Music Hall bouwen hier 
aan een nieuwe poptempel voor 
maar liefst zesduizend bezoekers. 
De eerste party staat al gepland, 
namelijk op vrijdag 26 december. 
Het feest Contra van Rotterdamse 
dj’s Nino & Frankie bestaat drie jaar 
en dat vieren zij met een groot 
technofeest in de Dome. Maar er is 
meer te doen in het kerstweekend. 
Zaterdag 27 december vindt ‘Enter 

the Dome’ plaatst. Een ouderwets 
hardcorefeest dat ons moet laten 
terugdenken aan de tijden van de 
Energiehal (‘de gabbertempel’) – 
een divers openingsweekend laten 
we maar zeggen. Ook de Oud- en 
Nieuwparty staat gepland, waarop 
we van hardcore naar een meer ur-
ban housefeest gaan: ‘Sexedup’. 
Een landelijk bekend feest waar in 
vorige edities onder anderen Yellow 
Claw en Chuckie optraden. De tic-
kets gaan hard, want iedereen wil 
het zien. Of de Dome volgend jaar 
nog bestaat? Ik heb mijn twijfels.

> Wanneer: Openingsweekend 

26, 27 en 28 december. Keileweg 25

Toegang vanaf € 10,- 

info: www.ferrodome.nl 

Céline studeerde in Amsterdam, maar kwam acht jaar geleden 

naar 010. Inmiddels is ze een grote bekende bij de lokale horeca. 

Voor elke EM selecteert ze voor jullie de mooiste voorstellingen, 

de leukste exposities en de tofste party’s in de stad.
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NRC/Nieuw Rotterdams 
Café

Witte de Withstraat 63

Sfeer 9
Sjanskansen 7

Studentikoosheid 6
Biertje € 2,60

> UIT/GAAN

Ooit werd in dit statige gebouw vooral gevochten tegen de stress van de 
constante deadlinedruk, maar tegenwoordig wordt in het voormalige redac-
tiepand van NRC Handelsblad juist gedronken ter ontspanning. Het Nieuw Rot-
terdams Café zit in de avonduren altijd stampvol. Als je het populaire en bij 
goed weer goedgevulde terras links laat liggen en binnen op zoek gaat naar 
een zitplekje, is het ondanks het gigantische formaat van het fraai ingerichte 
pand – hippe fauteuils, meerdere strakke bars en allerlei artistieke portretten 
aan de muur – moeilijk zoeken. Heb je eenmaal een plek gevonden, dan geef 
je ‘m niet zomaar op. Daarvoor is het in NRC veel te goed toeven.
De Witte de Withstraat wordt vaak geroemd om zijn pluriforme karakter: ge-
zellig, kwalitatief en cultureel verantwoord uitgaan kan er op talloze manie-
ren. Van deze veelzijdigheid vormt NRC een puike afspiegeling. Genieten van 
de uitgebreide lunch- of dinerkaart, borrelen met een lekkere bittergarnituur, 
flink doorzakken met (speciaal)bier en wijn om vervolgens met de voetjes van 
de vloer te gaan in het intieme danskeldertje: het kan er allemaal. Als kers op 
de taart kun je er elke zondagmiddag, wanneer het grootste deel van de Rot-
terdamse horecagelegenheden er tamelijk verlaten bij ligt, luisteren naar 
veelbelovende jazzmuzikanten van eigen bodem. 
Al met al dus logisch om eens flink de loftrompet af te steken over NRC, maar 
betekent dat dan dat er helemaal niks te klagen valt? Nou, nee. Zo heeft de 
immense populariteit van het Nieuw Rotterdams Café ertoe geleid dat je van 
studentenprijzen nauwelijks kunt spreken. Daar zal de gemiddelde gast ech-
ter niet voor wegblijven: er komen vooral yuppen die al een tijdje afgestu-
deerd zijn. Een andere veelgehoorde kritische noot is de betrekkelijk vroege 
sluitingstijd (twee uur), waardoor de echte feestbeesten gedwongen zijn om 
hun nachtelijke escapades na een bezoek aan NRC op een andere locatie te 
vervolgen. Ook dat deert de meesten niet, want op de Witte de With heb je 
genoeg keus. MvS (foto: MB)

Veelzijdig genieten in NRC
Voor de enorme variatie aan kwaliteitskroegen in de Witte 
de Withstraat lopen vrijwel alle hoogopgeleide Rotterdam-
mers warm. Aan animo geen gebrek bij het gezellige, hippe 
en veelzijdige Nieuw Rotterdams Café.

DE ROBOTS KOMEN ERAAN | DENKCAFÉ
Zorgrobot Zora begeleidt sinds kort revalidatie-
oefeningen in een bejaardenhuis in Vught. Ieder-
een heeft - zonder het te weten – wel eens een 
nieuwsbericht gelezen dat geschreven is door een 
‘journabot’, een programma dat zelf teksten kan 
schrijven. Nieuwe robots rukken op en zullen veel 
middelbaar en hoger geschoold werk overnemen, 
juist het ‘denkwerk’.
Maandag 24 november vanaf 20.00 uur
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam, € 2,50 / € 5,00

THE FUTURE OF FASHION IS NOW
Museum Boijmans Van Beuningen toont dit najaar 
in een grote tentoonstelling de mode van de 
toekomst, met werk van onder anderen Viktor & 
Rolf, Christophe Coppens (België), Hussein Chala-
yan (Cyprus) en Rejina Pyo (Korea). Kaarten kunnen 
worden gereserveerd via de webshop. Woensdag 26 
november van 14.00 tot 17.00 uur. Museum Boijmans 
van Beuningen, Rotterdam, € 7,50 / € 17,00

HET ERASMUS DICTEE
Ben jij de expert of het gebied van de Nederlandse 
taal? Doe dan mee met het Groot Erasmus Dictee 
op maandag 1 december en wie weet ga jij met 
de hoofdprijs naar huis! Je kunt meedoen aan een 
Nederlands of een Engels Dictee.
Maandag 1 december vanaf 19.30 uur
Erasmus Paviljoen

CHARITY OPEN MIC NIGHT
Singer-songwriters, dichters, comedians en andere 
artiesten van de EUR laten van zich horen tijdens 
de internationale Charity Open Mic Night. Tijdens 
deze avond wordt het podium vrijgegeven en krijgt 
iedereen die dat wil, de mogelijkheid om plaats te 
nemen op het podium.
I.s.m. Erasmus Student Network Rotterdam, Maandag 
8 december vanaf 20.00 uur, Erasmus Paviljoen

STUDIO ERASMUS | TALKSHOW
Maandelijkse talkshow over wetenschap en actu-
aliteit. Met interviews, minicolleges en live muziek. 
Deze maand o.a. straatdokter Marcel Slockers over 
de verbeterde leefomstandigheden voor daklozen 
en Kellie Liket over ‘slechte’ goede doelen.
Dinsdag 9 december vanaf 20.30 uur
Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam

DEBATNACHT
De beste debatten, scherpste interviews en prik-
kelendste stellingen - met bier en bitterballen. De 
jaarlijkse Rotterdamse Debatnacht is een festival 
van het vrije woord. Een oudejaarsconference, maar 
dan op intellectueel topniveau. Met Sunny Bergman, 
Bert Keizer, Paul Cliteur, Brenno de Winter en vele 
anderen. 
Zaterdag 13 december vanaf  20.00 uur
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam
€ 7,50 / € 10,00 / € 15,00

> Meer informatie? www.eur.nl/sgerasmus of 

www.facebook.com/sgrotterdam. Alle programma’s zijn 

gratis toegankelijk tenzij anders vermeld.

SG ERASMUS AGENDA
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Dr. Hester Dibbits is per 1 no-

vember 2014 benoemd tot bij-

zonder hoogleraar Historische 

Cultuur en Educatie aan de 

Erasmus School of History, Cul-

ture and Communication 

(ESHCC), vanwege het Landelijk 

Kennisinstituut Cultuureducatie 

en Amateurkunst (LKCA). Dib-

bits is in deze hoedanigheid 

verbonden aan het Centrum 

voor Historische Cultuur (CHC) 

van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Hester Dibbits 

(1965) is lector Cultureel Erf-

goed en tevens Course Director 

van de internationale Master 

Museology van de Reinwardt 

Academie van de Amsterdam-

se Hogeschool voor de Kunsten 

(AHK). 

R. (René) Karens MSc is bij be-

sluit van de Universiteitsraad 

van 30 september jl. opnieuw 

voor een termijn van twee jaar 

benoemd tot voorzitter van de 

Universiteitsraad van de Eras-

mus Universiteit Rotterdam per 

1 december 2014.

D.M. Koppenol MA (Dirk), Eras-

mus School of History, Culture 

and Communication, received 

his N.W. Posthumus Research 

Certificate for the Advanced 

Training. The Posthumus Insti-

tute assumes that PhD stu-

dents participate in the re-

search school on an individual 

basis and complete a portfolio 

that meets specific criteria.

Prof.mr. L.J.J. (Lodewijk) Rogier, 

hoogleraar Staats- en be-

stuursrecht aan de Erasmus 

School of Law, gaat met emeri-

taat. Ter ere van zijn afscheid 

wordt op 28 november 2014 het 

symposium “Handhaven in de 

grote stad” gehouden. Aanslui-

tend vindt om 16.00 uur zijn af-

scheidsrede plaats in de Aula 

van de Erasmus Universiteit.

ERASMUS MC

Prof.dr. P Katsikis is benoemd 

tot hoogleraar Immunologie

Prof.dr. Escher is benoemd tot 

bijzonder hoogleraar Inflamma-

toire darmziekten bij kinderen 

en

Prof.dr. C.J. van der Woude is 

benoemd tot bijzonder hoogle-

raar Inflammatoire darmziekten 

bij volwassenen, beiden van-

wege het Erasmus Trustfonds.

 COLOFON 
Uitgave
EM 06 – 20 november 2014
Jaargang 18, 2014-2015
Erasmus Universiteit Rotterdam
ISSN: 0922 – 713x
Oplage: 10.000

Bezoekadres EM
Erasmus Magazine
Gebouw E, kamers ET 41-48
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postadres
Erasmus Magazine
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Telefoon / e-mail
010-4081115
erasmusmagazine@em.eur.nl

Em.Online
EM Online bevat actueel nieuws, en Erasmus 
Magazine verschijnt in zijn geheel ook op de 
website: www.erasmusmagazine.nl

Redactie
Wieneke Gunneweg , hoofdredacteur
Gert van der Ende, eindredacteur
Tim Ficheroux, redacteur nieuws en web
Daan Rutten, redacteur
Matthijs van Schie redacteur
José Luijpen redactieassistent/corrector

Medewerkers
Fotografie: Ronald van den Heerik, Levien 
Willemse, Michel de Groot, Milan Boonstra
Cartoons: Bas van der Schot
Columns: Tim de Mey, Daniël Lambrichts
Teksten,  Saskia Bonger, Najat Chaatouf, Inge 
Janse, Britte Kastelein, Anne Kielman, Geert 
Maarse, Céline Maessen, Sanne van der Most, 
Eric Oosterom, Erik van Rein, Cherish 
Wirabangsa
International Pages: Daniël Boonstra, Kate 
Sytnik, Ernest Thiesmeier
Vertalingen: Business Translation Services B.V.

Adverteren
Interne advertenties en EM Lokaal-
advertenties bij Erasmus Magazine: 010-
4081115 of erasmusmagazine@em.eur.nl 
www.erasmusmagazine.nl/advertenties
Overige advertenties via Bureau van Vliet B.V., 
Zandvoort, tel.: 023-5714745 of 
www.bureauvanvliet.com

Vormgeving
Unit20, Yoe San Liem, Maud van Velthoven

Druk
De Bondt, Barendrecht

HOP
Erasmus Magazine is aangesloten bij het 
Hoger Onderwijs Persbureau

Redactieraad
Charles Boucher (voorzitter), Brigitte 
Hoogendoorn, Pieter Kuijt, Michael Rabbers, 
Arthur de Ruiter, Natasha Schön, Marijke de 
Vries.

Cover
Unit20

Volgende editie EM
EM 07 verschijnt op 11 december 2014.

© Erasmus Magazine
Auteursrechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag zonder schriftelijke toestemming 
van de hoofdredacteur overgenomen worden.

20 november 2014 | 28SERVICE

ADVERTENTIES

EuroCollege, versneld en 
begeleid hbo en mbo zoekt: 

Administratief medewerker 
voor 20 uur (m/v)

Representatief, uitstekende 
beheersing van de Nederlandse 
taal en ervaring met MS Office.

Geïnteresseerd?
www.eurocollege.nl

Contact:
Mw. C. Verboom 
T: 010 – 478 01 29 
E: c.verboom@eurocollege.nl

advertentie receptie.indd   1 10/21/2014   2:59:41 PM

Beter 
wachten op 
de trein, 
dan wachten 
op een nier.

Ga naar nierstichting.nl

Irritant hè, wachten?! 
Een nierpatiënt wacht 
ook. Tot z’n bloed is 
gespoeld, tot er een 
donornier is, of… 
tot het te laat is.
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Sustainable 
RSM hit by 
reorganisation
The Sustainable RSM project group will be 
hard hit by the reorganisation of support 
staff at Rotterdam School of Manage-
ment (RSM). During the meeting of the 
Faculty Council on 6 November it became 
clear that the temporary plan calls for 
the elimination of a total of 4.4 FTEs from 
among the support staff. Sustainable 
RSM, which oversees the social and eco-
logical sustainability of the faculty, will 
be decreased from the current 1.7 FTEs to 
0.9 FTE. 

The reorganisation stems from the mandate 
given all faculties by the Executive Board 
to cut down on support activities. In total, 
RSM must achieve savings of EUR 206,000 
annually. “In order to determine which sup-
port services will be reduced or eliminated, 
we took a look at the services that have the 
least effect on education and research at 
the faculty. Within this framework, we pri-
marily examined whether it was possible 
to dismiss as few people as possible with a 
permanent position,” says Mr Frank van der 
Kruk, Director of Operations at RSM. 
During the meeting it became clear that the 
temporary plan called for Sustainable RSM 
itself to get by with a mere 0.5 FTE in the 
future. Some adjustments were carried out 
in consultation with the Faculty Council. For 
example, upon further examination it was 
decided to keep the position of Academic 
Coordinator, but the number of working 
hours will decrease. The position of the Stu-
dent Assistant to the project group will also 
be retained.
Nevertheless, Sustainability Coordinator 
Mr Joey Johannsen laments the cost-saving 
measures. “We have shown that we make a 
difference in many aspects and we would 
like to continue doing so in the future. It is 
very important, especially in these times, to 
alert students and employees to social and 
ecological sustainability.”
Mr Van der Kruk does not wish to say which 
other positions will be eliminated. The reor-
ganisation plan is not yet final. The Faculty 
Council still needs to provide its advice, 
after which the reorganisation plan will be 
submitted to the Executive Board for ap-
proval. EvR

The aim of relocating the pub is to make 
it more prominent and to give it a more 
central position on the campus. “It must 
enhance the character of the new Plaza”, 
says EFB’s Bas Takens. “It will also be-
come an amenity for all students, not just 
for students of RSM.” The new pub will be 
the same size as the current pub in the  
T building.
However, the plans have not yet been 
given the green light. The board of In de 
Smitse and EFB are currently still dis-
cussing the layout and new tenancy con-
ditions. If the campus pub moves, it will 
have to pay rent for the new premises. 
Takens won’t say exactly how much this 
will be, “but there will be a price.” 
Takens expects a tenancy agreement to 
be signed at the beginning of 2015. Ac-
cording to current plans, the pub would 
open its doors in its new location in the 
first quarter of 2016. EvR (photo: MdG)

Students protest against 
disappearing student grants
On Friday, November 14th around five thousand students gathered at the Malieveld in 
The Hague, a location known to host large protests. The students were protesting the 
disappearance of student grants. Currently, students living away from home receive 
EUR 279 – for students living at home this is EUR 100 – as a concession for university 
expenses. A law is currently being introduced in the Netherlands which will mean that 
these study grants will be converted into loans. Opponents fear that studying will be-
come less accessible and that an entire generation of young people will be saddled with 
heavy debt. TF (Photo: Hans Stakelbeek)

Possible new location for 
campus pub In de Smitse 
Campus pub In de Smitse and the Erasmus Facility Centre (EFB) are discussing 
possible relocation plans for the pub within the campus. In de Smitse could move 
to the ground floor of the Hatta building.

Students protesting in The Hague
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Liberian student George Jacobs is doing a 
master programme at Erasmus University 
Rotterdam. But although he’s safe in the 
Netherlands, his wife, children and friends 
are left behind in a country ravaged by the 
Ebola virus. “Yes, it’s very stressful for us 
all,” he says.

text: Erik van Rein photography Ronald van den Heerik

George Jacobs (39) is wearing a woolly hat and 
a winter coat and scarf, in spite of the fact that 
it’s pleasantly warm in the hall of the Institute 
for Social Sciences in The Hague. He finds the 
Dutch climate very cold and bleak. However, 
he hasn’t come here to enjoy the weather: he’s 
here to obtain his master degree in Social Pol-
icy for Development.
George has been working at the Ministry of 
Health in the Liberian capital of Monrovia for 
many years. But just as he finally got the op-
portunity to come and study in the Nether-
lands this summer, Liberia was hit by the 
deadly and extremely contagious Ebola virus, 
which has meanwhile cost thousands of peo-
ple their lives. But he still decided to come 
here, even though he has had to leave his wife 
and young family behind for a year. “The 
choice was a difficult one for me to make, but 
I’d been hoping and praying for a long time 
that I could study in the Netherlands,” he says.

Neighbouring countries
George was working at the Liberian Ministry 
of Health last March when the Ebola virus 
started spreading throughout western Africa. 
Health care is free in Liberia because the 
country is still licking its wounds after almost 
20 years of civil war. “Patients from neigh-
bouring Sierra Leone and Guinea came to Li-
beria so they could benefit from our free 

health care too, and they brought the Ebola 
virus with them,” explains George. 
 Since we don’t know a great deal about the vi-
rus, which causes internal bleeding and is 
very often fatal for those infected with it, there 
are hardly any resources for dealing with it in 
poverty-stricken Liberia. According to 
George, the fact that the virus is spreading so 
rapidly is also due to the Liberian people’s to-
tal lack of confidence in their government. 
“Our Ministry received information on the 
cases of infection and we distributed this in-
formation among the public, but they refused 
to believe us,” he says sadly. “Liberians have 
an ingrained distrust of the government be-
cause of all that’s happened in the past. Even 
experts were saying on the radio that they 
didn’t believe Ebola had spread to Liberia! So 
when people started dying from the virus, 
their bodies weren’t taken away - their fami-
lies and friends just buried them in the normal 
way. And the virus spread like wildfire, be-
cause there’s often a considerable chance of 
infection just after an Ebola patient has died.”

Stressful
But George has nevertheless stopped working 
at the Ministry of Health for a while in order 
to study in the Netherlands. An Ebola epidem-
ic had broken out when he left for the Nether-
lands at the end of August, and tickets cost 
four times as much as a result. He was able to 
travel to Europe from Accra, the capital of 
Ghana. 
He is frequently confronted with the situation 
in his own country during his intensive mas-
ter programme. A lot of his friends and col-
leagues at the Ministry of Health – most of 
whom were relief workers – have already suc-
cumbed to the virus. His three children, the 
eldest of whom is only 7, are unable to attend 

school because all the schools are closed, and 
George’s wife often has to run risks by going 
to busy places like markets just to buy food. 
“My wife phoned me a couple of weeks ago to 
say that someone living a couple of houses 
away had died of Ebola,” says George. “They 
couldn’t remove the body simply because they 
didn’t have the resources. And this was terri-
bly stressful. There are a lot of poor people liv-
ing in that building who come into contact 
with each other, which means they run a huge 
risk of contracting the virus. I was ringing the 
police and the Ministry in Liberia from here 
for days to urge them to get relief workers to 
remove the body as soon as possible. But they 
only did this after three days. Thank heavens; 
nobody’s become infected as far as I know.”

Concentration
George has no regrets about his decision to 
come to the Netherlands. Some of his friends 
are annoyed and have criticised him because 
they feel he’s left his family in the lurch, but 
George isn’t letting their comments worry 
him: “My wife and I took this decision togeth-
er,” he says. “She’s a very strong person, she 
told me to go, I was the one who wasn’t sure. I 
do feel I have a responsibility to keep my wife 
and children safe and help my country, but at 
the same time, I’ve worked and prayed so very 
hard up to the time I was able to leave. Now 
I’ve made my choice, and I have to stick to it. I 
haven’t any regrets, but it’s still difficult.”
And the situation isn’t making it any easier for 
George to study either. “It’s tough, there’s a lot 
of pressure, but I have to succeed,” he says. 
“I’d be a double failure if I didn’t complete the 
programme successfully. After all, I knew 
about the situation when I left. I wouldn’t have 
gone to the Netherlands unless I’d felt I could 
cope.” 

No regrets of having left Liberia
George Jacobs 
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Céline Maessen

NOW&WOW
At the beginning of this century, 
Rotterdam was home to a popu-
lar club called Now & Wow. The 
club was known for its innovative 
dance music and theatrical dance 
acts. Although the club no longer 
exists, the club’s former owners 
hold a Now & Wow festival twice a 
year, featuring fantastic decor and 
absurdist acts, while DJ Felix da 
Housecat provides the character-
istic music. The door policy isn’t as 
strict as it used to be, but an outfit 
a la Berlin Adolf Hipster, New York 
Speedfreaker or Tokyo Love Hotel 
Lolita will pretty much guarantee 
you entry.
> When: Saturday 13 December. Tickets 

€ 24. Info: www.nowandwowfest.com 

DICTATION
Test your English language skills 
with the Great Erasmus Dictation. 
Both a Dutch and an English dicta-
tion will be given on Monday, 1 De-
cember. The English version will be 
read by Pauline van der Meer Mohr, 
chair of the Executive Board, the 
Dutch version by Ton van der Pijl, 
secretary of the Executive Board. 
The winner will be awarded a prize. 
Registration is free via the SG Eras-
mus website.
> When: Monday 1 December, Erasmus 

Pavilion. Info: www.eur.nl/english/sg

erasmus/calendar/news/article/67477-

the-erasmus-dictation 

ART ROCKS
On 30 November, the Art Rocks 
contest will be held at Museum 
Boijmans Van Beuningen. Musi-
cians are asked to write their own 
soundtrack to a particular painting 
or work of art. They can choose 
from 30 different pieces, from Riet-
veld’s famous Red and Blue Chair to 
Dali’s Venus de Milo with drawers. 
The musicians cover a wide range 
of backgrounds; some make beats, 
others play the flute or sing in a 
choir. Visitors can vote on the best 
song tracks and these votes will be 
combined with jury assessments 
to determine which tracks will con-
tinue to the finals in Groningen.
> When: Sunday 30 November in Museum 

Boijmans Van Beuningen.

ARAB FILM FESTIVAL
From Friday 12 December to Sunday 
14 December, Cinerama theatre will 
be hosting the Arab Film Festival. 
This festival is exclusively focused 
on Arab films by filmmakers from 
the Middle East and northern Af-
rica, such as the Egyptian film Fac-
tory Girl, about a girl that works in 
a textiles factory. All hell breaks 
loose when she falls in love with 
her manager and a pregnancy 
test comes back positive. Another 
beautiful film, Asmaa, is about a 
woman and the prevailing HIV ta-
boo in the Arab world. These films 
have English subtitles. 
> Where: Cinerama, Blaak. Info: www.fa-

cebook.com/arabcamerafestival

What do you study?
I study International Business and Eco-
nomics (IBEB) at the Erasmus School of 
Economics.

Why in Rotterdam?
The Netherlands is the nearest country 
to Germany where you can study in Eng-
lish. As my family lives in Cologne it was 
my first choice. Otherwise I might have 
gone for somewhere else. Who knows?

What do you want to become?
Unrealistically, I want to become the ul-
timate overlord of the whole world. But 
that’s more of a fantasy. Keeping it re-
alistic, I want to become an economics 
counselor for a governmental organisa-
tion. But actually it is much more likely 
that I will work for a company later on 
and not for a country.

What are you passionate about?
My passions are music, politics, history, 
comedy, and philosophy. Not neccessar-
ily economics.

Tell us something about your country
Lithuania is a country full of great po-
tential. While we are somewhat realising 
this potential in the fields of sciences 
and sports, social issues remain a prob-
lem. The country still has to catch up 
with other first world countries when it 
comes to topics like unemployment, law 
and political participation. 

Do you like Rotterdam?
I cannot say yes or no to this question 
but I can give you a little description of 
what I think of the city. You might be 
able to infer my liking for this place from 
these three terms, which sum up Rotter-
dam in my opinion: Modern architecture, 
nice people, and tons of dog shit.

Fast food or home cooking 
I usually lack the skill as well as the time 
to cook a decent meal at home. So I have 
to go for fast food.

Who are your heroes?
Hands down, it’s my parents. It is only 
because of them that I am who I am and 
that I have what I have. They support me 

in what I am doing, financially as well as 
morally. 

Who is your favourite intellectual?
That must be either Richard Dawkins or 
Christopher Hitchens. Both of them are 
very bright minds and great debaters, 
especially when it comes to religious is-
sues, as they are both atheists, just like 
myself.

Favourite drink/ favourite food?
I really don’t think I can pick out a single 
dish or drink as my most favourite one. 
Instead I would like to choose a national 
cuisine, which is the German one. It just 
has this amazing abundance of meat, 
sauerkraut and beer. Besides that, I lived 
in Germany and my family still does. That 
could play a role in my decision.

Clubbing or pub crawl?
I really like the social aspect of going on a 
pub crawl. Getting to know people in an 
uncomplicated and casual way, while ha-
ving a couple of drinks. Besides, I could 
not dance in a club to save my life. Blame 
my dancing skills. Ernest Thiesmeier

Name:
Mindaugas 

Valentukevicius

Nationality:
Lithuanian, though I lived 

in Germany for some 
years, where I also gradu-

ated from high-school.

Age: 21

GOING 
DUTCH



DRONE
Toen ik laatst op een luie studieontwij-
kende woensdagavond voor de buis hing 
in mijn huispak, en inspiratieloos langs een 
hoop flauwekulprogramma’s zapte, werd 
na een minuutje of tien mijn aandacht 
plots getrokken door De Wereld Draait Door. 
Niet door het hypnotiserende motiefje op 
de das van Matthijs, maar door iets wat 
op de grote zwarte praattafel stond uitge-
stald: een drone in ambulancekleuren. Van 
Nieuwkerk praatte over deze uitvinding 
met een technische student uit Delft. De 
tafelgast legde in begrijpelijke taal uit hoe 
het concept in elkaar zat, terwijl het ge-
likte prototype naast hem stond te blinken. 
Als er iemand met een hartaanval op de 
stoep belandde, moest er door de omstan-
ders gebeld worden naar 112. De vliegende 
defibrillator zou vervolgens aan komen 
vliegen en naar alle waarschijnlijkheid le-
vensreddend optreden. Een revolutionair 
en veelbelovend project, waarvan zelfs 
tafelheer Prem Radhakishun even een paar 
minuten stil werd. 
Uitbuikend van mijn ongezonde avondmaal, 
werd ik zelf ook even stil van de Delftse 
inventiviteit. Gegrepen door het feit dat 
drones blijkbaar niet alleen maar kunnen 
bombarderen, dwaalden mijn gedachten af 
naar studentgerelateerde gebruiksalterna-
tieven voor het vliegende apparaat. In de 
kroeg een meter bier zonder morsen naar 
mijn vrienden krijgen bijvoorbeeld, dat zou 
door de lucht toch een stuk makkelijker 
gaan dan laverend door de mensenmassa. 
Een bierdrone moest er dus sowieso 
komen. En zou ik de ochtend daarna te 
brak zijn om uit mijn bed te komen, dan is 
een medicijnendrone eveneens onont-
beerlijk, om paracetamolletjes in mijn 
mond te droppen. En uiteraard had de net 
door mij verorberde pizza ook prima met 
een bezorgdrone aan huis kunnen worden 
gebracht. 
Toch besefte ik al snel dat het misschien 
maar beter was dat mijn studenten-
concept nooit echt geïntroduceerd zou 
worden. Dan zou het voor de leek namelijk 
nóg makkelijker zijn om ons studenten als 
lui en laks te bestempelen. Al was de jonge 
uitvinder uit Delft in DWDD in ieder geval 
een positieve uitzondering op het eeuwige 
studentenimago. We presteren heus wel 
wat! Nu moest ik alleen zelf nog even van 
de bank af komen.

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

“Mijn USB-stick met 

muziek heb ik altijd in 

mijn tas zitten. Ik ben 

dol op jazz, soul en funk. 

Dat verwerk ik dan ook 

als ik zelf achter de 

draaitafels sta.” 

“Mijn iPad is gevallen 

en nu is het scherm 

gebroken. Vreselijk, 

want ik gebruik hem 

elke dag.” 

DIT BEN IK 
De stijl van André de Vries (32)
Hét gezicht van de Starbucks op de campus

Stijl? “Op de campus ben ik altijd in mijn Starbucks-
outfit: zwart overhemd en een groene sloof. Maar ik 
heb misschien wel honderd spijkerbroe-
ken. Ik heb altijd in de detailhandel 
gewerkt, onder andere als manager 
bij Men At Work en Scotch & Soda. Bij 
al deze winkels kreeg ik korting als 
ik iets kocht, dus ik heb in de loop der 
jaren zo veel gekocht dat ik de 
komende jaren wel voorzien ben 
van kleding. Ik heb elke dag 
een hoed op; daaraan kun je 
mij in mijn vrije tijd 
herkennen.”

Starbucks “Ik heb niet 
gestudeerd. Na de Mavo 
ben ik gelijk gaan werken. 
Dat kwam omdat we thuis 
arm waren; mijn moeder 
was alleenstaand. Ik dacht 
als ik iets wil, moet ik gaan 
werken. Ik vind dat soms jammer, 
maar het heeft me gevormd tot 
wie ik ben. Vorig jaar ben ik 
begonnen aan een bedrijfsplan 
voor mijn eigen lunchzaak, maar 
ik wist nog niks van koffie. Toen 
heb ik gesolliciteerd bij Starbucks. 
Het is een leuk bedrijf om voor te 
werken. Ik mocht tijdens de 
verbouwing van het Foodcourt op 
de campus twee maanden naar 
London om daar te werken voor 
Starbucks. Ik vind het elke dag leuk 
om achter de counter te staan en 
een praatje te maken met de 
studenten.”

Lunchzaak “Ik wil graag dat mensen 
bewuster gaan eten in plaats van bij 
de Burger King of een broodje bij de 
Turk. Daarom wil ik een lunchzaak met 
biologische producten. Op de kaart 
komen vooral soepen en salades. Het 

liefst wil ik een saladebar waar mensen zelf een 
salade kunnen samenstellen. Het moet een plek 
worden waar mensen een goede kop koffie kunnen 
drinken met een gezonde maaltijd – fastfood maar 
dan gezond. Mijn plan is bijna klaar, alleen zoek ik 
stiekem een student economie die het financiële 
stuk van mijn bedrijfsplan wil nakijken. Dat is niet 
mijn sterkste punt.”

ADHDre. “Ik ben naast barista ook dj. Ik draai 
housemuziek met een funky geluid; 

Afrohouse, maar ook techhouse  en 
deephouse. Ik heb op het Amsterdam 
Dance Event gedraaid. En eens in de 
zoveel tijd draai ik op een feest in 
Rotterdam. Mijn artiestennaam is 
ADHDre, dat hebben mijn vrienden 
verzonnen. Als ik zelf uitga, kun je me 
vinden in Bird en soms in Toffler. 

Voordat ik naar een feestje ga, kijk ik 
eerst wie er draait. Dat is misschien een 

beetje ouderwets, vroeger ging een feest 
vooral om de line-up, terwijl er tegenwoor-
dig veel gezellige feesten zijn waar geen 
bekende namen staan.” CM (fotografie: 

RvdH)

“Mijn Rubik’s Cube 

heb ik ook altijd in 

mijn tas zitten. Ik 

speel ermee als ik 

me verveel.” 

“Deze harmonica heb ik 

van mijn moeder 

gekregen. Ik vind het 

heerlijk om erop te 

spelen. Ik kan er niks 

van, maar het geluid dat 

uit een harmonica komt, 

vind ik prachtig.”

DANIËL 
  LAMBRICHTS

Kleding André
T-shirt: J.C. Rags
Broek: Scotch & Soda
Schoenen: Palladium
Bril: Hans Anders
Horloge: Fossil




