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Stilte voor de storm
Stilte voor de storm. Ik merk dat het opvallend stil is op de universiteit, bijvoorbeeld in
bestuurlijke kringen. Ondanks een nieuw strategisch plan en de op handen zijnde
reorganisaties op de universiteit, zijn agenda’s van de medezeggenschap leeg en
moeten we het nieuws met een vergrootglas zoeken. Dan laat ik even buiten beschouwing de knoop die (eindelijk) is doorgehakt over het vervangen van de studiebeurs door
een leenstelsel. Maar vooralsnog lijkt het de Rotterdamse student koud te laten.
Dus vandaar: is het stilte voor de storm, of zijn we allemaal enorm toe aan de zomervakantie. Of beide?
EM kijkt in deze laatste editie van dit academisch jaar terug op het afgelopen jaar.
Wie waren er in het nieuws, en hoe gaat het nu met hen? Wat hebben we onthouden
van het afgelopen jaar? Wat is ons als redactie het meest bijgebleven? Er was genoeg
om uit te putten; wat dat betreft is het geen windstil jaar geweest op de EUR.
Namens de redactie wens ik iedereen veel leesplezier en een stormachtige zomer,
zodat we straks weer heerlijk uitgewaaid aan het nieuwe jaar kunnen beginnen.
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UITVERGROOT

MODESHOW OP WOUDESTEIN
Op 23 mei was er een heuse
catwalk op de campus. En dankzij het mooie weer kon de rode
loper buiten uitgelegd worden,
Ruim twintig modellen – zowel
semiprofessioneel als studentikoos geselecteerd door de dames van The New Fashion
Society – toonden de creaties
van zes Nederlandse modeontwerpers. Het vormde de afsluiting van de eerste editie van de
Fashion Week. GvdE (foto: RvdH)
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Is dat nu zo erg,
zo’n leenstelsel?
Tim Ficheroux en Wieneke Gunneweg van
EM kruisen de degens over het leenstelsel.

Bijna een jaar later dan gepland hebben de studenten van het Erasmus University College eind
mei hun intrek genomen in hun eigen pand vlak bij de Blaak in het centrum van Rotterdam.
De extensieve verbouwing van het voormalige Onderwijsmuseum tot university college liep
grote vertraging op, onder meer doordat er afgelopen zomer veel waterschade was na een
hevige regenbui. Architectenbureau (designed by) Erik van Egenraat tekende voor het ontwerp van het interieur van het university college. De buitenkant van het klassieke gebouw is
goeddeels gelijk gebleven.
Tevens werd afgelopen week bekend dat de universiteit een aanbesteding is gestart voor
het bouwen van studentenwoningen nabij het university college. Waar de woningen komen
en wanneer ze klaar moeten zijn, moet nog worden bepaald. WG (foto: RvdH)

STUDIEFINANCIERING

Wat betekent het leenstelsel voor jou?
Het leenstelsel komt er, maar wat verandert er nu precies voor jou als student? Vier vragen
en antwoorden.
Krijg ik nu geen studiefinanciering meer?
De basisbeurs verdwijnt per 1 september 2015.
Daarvoor in de plaats kunnen - het hóéft dus
niet - studenten geld lenen, tot maximaal 986
euro per maand. De ov-kaart voor gratis reizen blijft bestaan.
Ik studeer al. Geldt dit ook voor mij?
Het leenstelsel geldt voor alle studenten die
per 1 september 2015 (of later) beginnen met
een bachelor- of masterstudie. Dus ook voor
huidige bachelorstudenten die vanaf 1 september 2015 aan een master beginnen, vervalt de
beurs.
Met wat voor schuld zit ik straks opgezadeld?
De minimale schuld zal bijna 14.000 euro bedragen; hier kom je op uit als je alleen de ‘basisbeurs’ leent en na vier jaar afstudeert. Veel
studenten zullen echter aanvullend gaan le-

nen, dus dan loopt de schuld nog op. Momenteel hebben afgestudeerden al een gemiddelde
schuld van bijna 16.000 euro. De terugbetalingstermijn wordt verlengd van 15 naar 35 jaar
en aflossen hoeft pas als je ten minste het minimumloon verdient. Verdien je meer, dan betaal
je 1 tot 4 procent van je maandinkomen aan aflossing.
Blijft de aanvullende beurs bestaan?
Ja. Studenten met ouders die onder de 46.000
euro per jaar verdienen, hebben recht op een
aanvullende beurs, wat een gift blijft. Ligt het
inkomen van je ouders onder de 30.000 euro,
dan krijg je 365 euro per maand. Momenteel is
de aanvullende beurs maximaal 260 euro, bovenop de basisbeurs. Studenten met een handicap of een chronische ziekte houden een compensatie (nu is dat een extra jaar basisbeurs);
ze krijgen een kwijtschelding van 1200 euro bij
een afgeronde bachelor of master. TF

REKENVOORBEELD
Pim start met studeren in 2015 en leent per maand 250 euro
(ongeveer het bedrag van de huidige basisbeurs voor uitwonenden)
Schuld na 5 jaar studeren:
Af te lossen per maand (in 35 jaar met 1,5%* rente):
Rente betaald na 35 jaar:

€ 15.000
€ 46
€ 4320

*Rentepercentage is een gemiddelde schatting op basis van de rente van de afgelopen vijf jaar

WG: Eindelijk duidelijkheid en in de praktijk valt
het volgens mij best mee; veel studenten lenen
nu al, daar komt alleen het bedrag van de basisbeurs bij en zoveel is dat nu ook weer niet.
TF: Nou, de gemiddelde schuld is momenteel
rond de 15.000 euro en dat zal hoe dan ook toenemen. Vier jaar (maar veel studenten doen er
natuurlijk langer over) lang de basisbeurs lenen
betekent dat de gemiddelde student met bijna
30.000 euro schuld afstudeert.
WG: Een schuld is nooit leuk, hoewel men bij het
kopen van een huis minder moeilijk doet over
het lenen van een paar ton, terwijl je bij een studieschuld in ieder geval een onderpand hebt (je
kennis en kunde) dat niet zomaar in waarde
kan dalen, en dat moet je bij een huis nog maar
afwachten. Bovendien blijkt uit statistieken dat
hogeropgeleiden gemiddeld een stuk beter verdienen dan leeftijdgenoten met een lagere opleiding.
TF: Ik zie zelf veel meer in een soort extra belasting voor iedere afgestudeerde. Met dat geld
zouden dan de beurzen van een volgende generatie kunnen worden gefinancierd. Dat was ooit
een GroenLinks-idee, maar werd nooit erg serieus genomen.
WG: Aangezien steeds meer mensen een hogere
opleiding hebben (en dus zullen lenen), werkt
dit leenstelsel volgens mij bijna als een soort
verkapte belasting; ook omdat je langer mag
doen over het aflossen van je schuld voelt het
terugbetalen meer als een soort belasting die je
betaalt.
TF: Wat je eerste punt betreft: het verschil met
mijn voorkeur is dat het rechtvaardigheidselement verdwijnt in dit stelsel. Met een studietaks betalen degenen die al geld verdienen de
studiebeurs van de student die helemaal nog
niet zeker weet of hij daadwerkelijk die voordelen van een universitaire opleiding zal hebben.
Over die verlenging van de terugbetalingstermijn zou je ook kunnen zeggen dat het dom is
om mensen praktisch hun hele leven met een
schuld op te zadelen. Toegegeven, je betaalt
tussen de 1 en 4 procent van je inkomen terug,
dat is heel redelijk. Maar als je flink leent, zit je
tot je 60ste vast aan de schuld. Daarnaast betekent een verlenging van de terugbetaaltermijn
ook dat je langer rente opbouwt over je schuld.
WG: Hoe dan ook, ik vind het niet gek dat de student opdraait voor de kosten van zijn studie.
TF: Was dat maar zo. De belastingbetaler draait
nog steeds op voor bijna driekwart van de kosten van een universitaire studie. Ik mis een visie op wat het kabinet nu beoogt met het leenstelsel. Het is geen bezuinigingsmaatregel,
want het geld dat het oplevert – op lange termijn
– gaat volgens het akkoord terug naar het onderwijs. En het is geen principiële keus om studenten te laten opdraaien voor hun studiekosten; laat ze dan gewoon alles betalen.
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KORTAF
ROFFA MASCOTTE
UNIVERSITIES GAMES
Een leeuw met een
studentikoze knipoog die luistert naar
de naam Roffa, is de
mascotte voor de European Universities
Games die van 24
juli tot 8 augustus in
Rotterdam worden
gehouden. Hij staat
hier op de foto met meervoudig olympisch kampioen rolstoeltennis Esther
Vergeer. Over twee maanden komen
3000 studenten naar Rotterdam om
deel te nemen aan de EUGames2014,
het grootste multi-sportevenement
van Europa. De naam Roffa is gekozen door de fans van de EUGames via
Facebook.WG

NIEUW ONDERWIJSGEBOUW
MÉT WINKELS
Voor het multifunctionele onderwijsgebouw (MFO) is op 28 mei de eerste
paal geslagen. Medio 2015 moet het
gebouw tussen de gebouwen M en L
en de Plaza worden opgeleverd. Het
gebouw krijgt onder meer zonnecelpanelen en driedubbel isolatieglas. In
het gebouw kunnen studenten straks
colleges en werkgroepen volgen en
studeren op studieplekken met de
nieuwste technische snufjes. Er worden ook kantoren gehuisvest, en onderin komen winkels. Welke retailers
een plaatsje krijgen, wordt bepaald
aan de hand van een onderzoek onder
studenten en medewerkers. MvS

CHANT’EUR IS NIET MEUR
Chant’EUR, het koor van medewerkers – maar de laatste tijd vooral van
oud-medewerkers – van de universiteit heeft besloten te stoppen, omdat
er te weinig aanwas was van jong zingend bloed. Op 24 mei tijdens het
Open Campus Festival namen ze met
een flahmob-optreden in het paviljoen afscheid van het publiek. Het
koor bestond ruim 13 jaar en trad geregeld op bij kerstborrels en openingen van het academisch jaar. WG
> Op EM Online kun je een video zien van de
flashmob

Nu eens gele eenden in de vijver

Een net vol badeendjes werd te water gelaten voor de duckrace op 5 juni. Voortgeduwd
door een waterstraal van de jeugdbrandweer dromden de eendjes samen richting de
finish, een enkeling verdwaalde onderweg. RSM Star organiseerde race om geld in te
zamelen voor Make-a-wish, de organisatie die de wens van ongeneeslijk zieke kinderen
in vervulling laat gaan. Duizend euro heeft de actie opgeleverd; ongeveer vierhonderd
studenten en medewerkers kochten voor 2,50 eendjes. LJ (foto: RvdH)

ACHTERAF

Hangplek of bibliotheek?
Wat: Wat: De 12e Rotterdamlezing
Waar: Bibliotheektheater
Wanneer: 28 mei, 20.00 -22.00 uur
Het ging over onze gezondheid, de gezondheid van de Rotterdammers om precies te
zijn. De ‘professor van dienst’- zoals hij door
de aanwezige burgemeester Aboutaleb consequent werd genoemd – was Lex Burdorf,
hoogleraar Determinanten van volksgezondheid aan het Erasmus MC.
In een prettig beluisterbaar betoog doorspekt met statistieken, cijfers van levensverwachtingen en beelden uit de verschillende wijken in Rotterdam, kwamen enkele
opmerkelijke zaken naar voren. Niet zozeer
dat het leven van een inwoner van Nesselande gemiddeld zeven jaar langer duurt dan
dat van een bewoner van de buurt rond de
Maashaven, want dat was een paar jaar geleden al nieuws. Nee, het ging om de oorzaken
van het verschil in gezondheid. Bij ongezond
leven in de stad denk je aan fijnstof en een
ongezonde levenswijze, maar dat zijn niet de
belangrijkste oorzaken voor het verschil: dat
zijn een goede opleiding, een baan hebben
en een wijk met een sterke sociale cohesie,
dát is pas gezondmakend, aldus Burdorf.
Hoewel stoppen met roken, en eens wat
meer bewegen zeker ook helpen.
Na de lezing was er tijd voor discussie en die
ging vooral over de vraag of gezondheid ook
een eigen keus is, of dat de (lokale) overheid
meer moet doen om haar burgers gezond
te houden. De burgemeester discussieerde

volop mee, en deed wat opmerkelijke uitspraken – zeker voor een sociaaldemocraat.
Hoewel hij zijn betoog startte met de opmerking dat hij van huis uit voor een sterke
overheid was, uitte hij zijn verbazing over
het feit dat jongeren tijdens de ontmoetingen
die hij jaarlijks met ze heeft, nooit om een
bibliotheek of sportterrein vragen, maar altijd om een buurthuis of hangplek. Waarmee
hij maar wilde zeggen: de jongeren kunnen
ook dingen kiezen die beter uitpakken voor
hun gezondheid. Zo ook het programma
dat de gemeente organiseerde om kinderen
meer te laten bewegen; vrijwel alle kinderen
werden minder dik sinds ze dit programma
volgden, behalve de kinderen van Turkse
afkomst. Ook daar liggen individuele keuzes
aan ten grondslag, aldus de burgervader.
Burdorf, die in het verleden wel politiek
actief was, maar deze avond vooral wetenschapper wil zijn, weerlegt dat er een
scheiding is tussen eigen keuze en wat de
overheid kan of moet doen. Uit zijn onderzoek blijkt dat het niet of-of is, maar
en-en. De overheid beschermt haar burgers
bijvoorbeeld door het aanleggen van goede
riolering, maar ook door het terugdringen
van fijnstof in de lucht, maar kan tegelijk
ook gedrag beïnvloeden, bijvoorbeeld door
roken in de openbare buitenruimte te verbieden, zoals in New York het geval is, en het
aanleggen van een goed toegankelijk park,
waardoor ook ouderen uitgenodigd worden
om meer te bewegen.
Wieneke Gunneweg
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REORGANISATIES

KLACHTEN

CvB: Nieuwe gebedsruimte wordt algemeen
stiltecentrum
Van de gebedsruimte op de EUR, gevestigd
in het N-gebouw, wordt steeds meer gebruik gemaakt door studenten en medewerkers. Diverse studentenorganen en politieke partijen zetten vraagtekens bij de huidige ruimte. Het universiteitsbestuur werkt
aan een stilteruimte voor alle gezindten.
De commotie begon eind mei met een petitie
voor een grotere gebedsruimte, opgestart door

de overkoepelende multiculturele studentenorganisatie KASEUR. Daarnaast uitte KASEUR onvrede over het feit dat er niet vaak
genoeg wordt schoongemaakt.
Emina Ahmetovic, masterstudent Urban Management and Development, is niet blij met de
geluidsoverlast in het vrouwengedeelte. “Het
mannengedeelte ligt te dicht bij het vrouwengedeelte, waardoor de vrouwen vaak hun stemmen horen tijdens het bidden.” In navolging
van de studenten beklaagden ook de Rotterdamse afdeling van het CDA en NIDA zich over
de kleine afmeting van de bezinningsruimte,
waardoor lange wachtrijen ontstaan.
Klachten zijn er ook over het karakter van de
ruimte. Universiteitsraadslid Martijn Samson
is het niet eens met het exclusief islamitische
stempel: “Op de officiële website van de universiteit staat expliciet vermeld dat we hier een
islamitische gebedsruimte hebben. Wij vinden
dat zo’n ruimte toegankelijk moet zijn voor iedereen, religieus of niet.”
Nadat het College van Bestuur (CvB) op de
hoogte was gebracht van deze klachten, zei
rector Huib Pols dat er zo snel mogelijk een
grotere, algemene stilteruimte voor iedereen –
gelovig of niet – gerealiseerd zal worden. Plannen hiervoor bestonden al langer, maar vanwege de vele klachten heeft het CvB toegezegd
haast te zullen maken met een nieuw in te richten stiltecentrum. Daarnaast benadrukt het
CvB niets te zien in eventuele aparte ruimtes
voor mannen en vrouwen.
Aan de huidige plek, die volgens het College
islamitisch is en blijft, kan op dit moment weinig worden veranderd. Wel heeft het Erasmus
Facilitair Beheer (EFB) met KASEUR afgesproken dat er vaker schoongemaakt zal worden in
de gebedsruimte. MvS

NATIONALE STUDENTEN ENQUÈTE

Rotterdamse student bovengemiddeld tevreden
Studenten van de EUR zijn tevredener met hun
universiteit dan vorig jaar, zo blijkt uit de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête.
Ook dit jaar konden studenten aan de hogescholen en universiteiten de waardering voor
hun onderwijsinstelling uitdrukken in een
cijfer van 1 tot 5. Het gemiddelde cijfer - opgebouwd uit oordelen over belangrijke thema’s
als studiebegeleiding, toetsing en huisvesting
– van de EUR kwam uit op een 4,03, een fractie
hoger dan het landelijke gemiddelde (3,98), en
hoger dan vorig jaar. De opvallendste verandering is de aanmerkelijk hogere beoordeling van
de studieomgeving, die met liefst drie tienden
omhoog is gegaan naar 4,19. Daaruit valt te concluderen dat het nieuwe campushart, dat begin

dit collegejaar geopend werd, goed in de smaak
is gevallen. Ook de huisvesting voor studenten
is het afgelopen jaar blijkbaar flink verbeterd,
getuige de 3,53 uit 2013 tegenover de 3,71 van
2014.
Het gros van de studiethema’s wordt in
Rotterdam beter beoordeeld, bijvoorbeeld de
duidelijkheid van de roosters voor studenten
is erg fijn: het cijfer hiervan ligt met een 4,04
ongeveer een kwart punt hoger dan het landelijk gemiddelde. De onderdelen ‘voorbereiding
beroepsloopbaan’ en ‘stage en opleiding’ scoren met respectievelijk 3,23 en 3,18 duidelijk
het laagst van alle thema’s in de enquête, maar
niet opvallend slechter dan bij andere universiteiten en hogescholen. MvS

Stilte voor de
storm
De universiteit staat aan de vooravond van
grootscheepse reorganisaties. Verschillende
faculteiten zijn al een tijdje bezig met bezuinigen en daar komt de taakstelling van de centrale reorganisatie nog eens overheen. Op dit
moment worden voornemens goedgekeurd,
de eerste plannen zijn bijna rond en de decanen hebben er recent nog overleg over gehad.
Hoe staat het ervoor op de campus?
Op dit moment ligt het reorganisatieplan van
het iBMG ter goedkeuring voor aan het College van Bestuur (CvB). Van het vaste personeel moeten 20 fte’s (voltijdbanen) weg. Een
deel daarvan (6 fte’s) wordt opgevangen door
natuurlijk verloop; met de rest wil het iBMG
afspraken maken en hen van werk naar werk
begeleiden. Gedwongen ontslagen zijn eventueel pas aan de orde als dat traject medio
2015 nog niet succesvol is afgerond.
Ook bij de FSW zullen veel fte’s verdwijnen.
Het aantal zal waarschijnlijk tussen de 25 en
35 fte’s liggen. Het voornemen tot reorganisatie is inmiddels goedgekeurd en er wordt gewerkt aan een reorganisatieplan. Het streven
is om dat in februari 2015 te implementeren.
De ESL is in 2012 al begonnen met een reorganisatie, voornamelijk van het wetenschappelijk personeel. Daarnaast moeten er nu nog
8 fte’s in ondersteunende functies (5,2 voor de
ondersteuning van Onderwijs en Onderzoek,
2,8 in algehele ondersteuning) verdwijnen. De
faculteit kan nog niet zeggen of een reorganisatie noodzakelijk is, maar onderzoekt eerst
aan hoeveel en welke ondersteunende functies behoefte is met oog op het nieuwe onderwijsmodel.
Op de ESE moet voor 1 januari 2016 3,2 fte’s generieke ondersteuning weg en voor 1 januari
2017 4,2 fte’s van het ondersteunend personeel
van Onderwijs en Onderzoek. Gedwongen
ontslagen vanwege deze bezuiniging acht de
faculteit niet nodig; door verloop, aflopende
contracten en projecten die stoppen zullen er
vanzelf functies verdwijnen.
Bij Geschiedenis is het concept van het reorganisatieplan rond; daar treft de reorganisatie
het wetenschappelijk personeel. Het aantal
fte’s dat moet verdwijnen is afhankelijk van in
welke functieschalen de vermindering wordt
doorgevoerd. Het formatie- en personeelsplan
is in de eerste helft van juni gereed.
Tenslotte zal ook de Faculteit Wijsbegeerte de
dans niet ontspringen. Maar hoeveel fte’s daar
moeten worden ingeleverd en welke kant het
precies op zal gaan, is nu nog niet duidelijk.
> Houd erasmusmagazine.nl in de gaten voor actuele
ontwikkelingen rondom de verschillende reorganisaties.

12 juni 2014 | 11

CAMPUS

Philip Hans Franses die voor een derde
termijn bijtekende als decaan van de
Erasmus School of Economics.

Zit het ESE-pluche lekker?
“Het is gewoon een erg leuke baan. Het is toch
mooi om decaan te zijn van de faculteit waar
het allemaal mee begon honderd jaar geleden.”
Is het niet een mooi moment om te stoppen?
“Nu het weer goed gaat met de faculteit, ga ik
graag nog even door met besturen. Toen ik
acht jaar geleden begon, stond de ESE er financieel slecht voor en een forse reorganisatie was de consequentie. Nu alles op de rit
staat wil ik betrokken blijven bij wat nog gaat
komen: de verbouwing van het H-gebouw, mogelijk een duo-studie opzetten met Wijsbegeerte, en ik wil meer doen met onze dertigduizend alumni. In de VS zijn ze daar goed in;
daar kunnen we véél van leren.”
Betekent dit definitief het einde van uw wetenschappelijke carrière?
“Ik word 51, dus mijn wetenschappelijke piek
heb ik al gehad. Dus dan ga je besturen. Wat
trouwens ook meespeelde bij de verlenging
van mijn decanaat is dat er geen andere kandidaten waren. De gemiddelde leeftijd van
ons wetenschappelijk personeel ligt onder de
veertig en zij hebben nog geen bestuurlijke
ambities. En zo hoort het ook: een promovendus moet niet ambiëren om decaan te worden.”
U werkt sinds 1987 op Woudestein. Hoe komt
u zo honkvast?
“Ik verveel me hier geen moment, en de sfeer
op de nieuwe campus is prettig. Het buitenland polst wel eens of ik daar bestuurder wil
worden, en hoewel ik nu niet op zoek ben naar
zo’n avontuur, sluit ik niets uit. Je weet maar
nooit.” LJ

Musica è

Aan Emanuele Conte de eer om de vierde editie van het
Smitsefest te openen. Het liep weliswaar niet direct
storm op het Tinbergenplaza donderdag 5 juni, desalniettemin was de sfeer opperbest. Er waren behalve het
optreden van de muzikaal uiterst begaafde Italiaan, performances van de altijd charmante Sara Alves en haar
– don’t move , be cool – band The Smokin’ Aces, Hunted
Down en Peppers Inc. Om een uur of acht was kwam het
festijn, dat min of meer het slot van het SG Erasmusseizoen betekent, tot een eind. GvdE (foto: RvdH)

DE QUOTE

‘Our ultimate aim is
to reach a million people
at the end of 2016’
> zegt de pas afgestudeerde Daniel Gaspersz
(25). In ‘The Pitch’ van deze maand presenteert hij zijn bedrijf Dwillo, dat onlangs de
I WILL Award en Philips Innovation Award won.
Dwillo biedt een platform waarin studenten,
professionals en ondernemers makkelijk een
mentorrelatie met elkaar kunnen aangaan.

Meer weten over de drijfveren van
Gaspersz of de toekomst van Dwillo?
Kijk op www.erasmusmagazine.nl/
international/the-pitch of scan de
qr-code.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl
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Wat weten we eigenlijk
van Brazilië?
Braziliaans carnaval, caipirinha’s, favela’s en Brazilian wax. Maar wat weten
we verder nog over het land waar ‘onze jongens’ gaan voetballen deze zomer? En waarom hebben de Brazilianen nog steeds geen voetbalkoorts? We
vroegen het Braziliëkenner Lee Pegler.
tekst Thessa Lageman illustratie Unit20

Deze zomer organiseert Brazilië het WK
voetbal en over twee jaar de Olympische
Spelen. Kan dit land dat wel aan? Zo zijn
sommige voetbalstadions vlak voor het WK
nog steeds niet af. “Landen willen nu eenmaal graag gastheer zijn van belangrijke evenementen. Maar het klopt dat het meer is dan
ze aankunnen. Overigens maak ik me meer
zorgen over de Olympische Spelen dan over
het wereldkampioenschap, omdat de spelen
in één stad, Rio de Janeiro, plaatsvinden. Als
er veel activiteiten op een plaats geconcentreerd zijn, kan er van alles misgaan. Het WK
daarentegen vindt verspreid over twaalf steden in het land plaats.”

Speelt de corruptie ook mee? “Waarschijnlijk, maar het is moeilijk te zeggen in welke
mate. Brazilië wordt van oudsher gedomineerd door machtige families. Die bezitten
grote stukken land en bedrijven, en hebben
veel invloed in de politiek. Omdat deze structuur al zo lang bestaat, is het heel moeilijk om
dat te veranderen. Het gebrek aan een duidelijk programma van de regering is hier een
gevolg van. Deze sterk concurrerende belangen hebben een negatieve invloed op het beleid en de invoering daarvan.”
Is er nog veel armoede in Brazilië? “Brazilianen hebben de laatste tijd een gevoel van

‘Ik maak me meer zorgen over de
Olympische Spelen dan over het WK’
Waarom bouwen ze die stadions op het
laatste moment? De Minister van Sport zei:
‘Brazilië is net een bruid die niet op tijd op
haar bruiloft is, maar toch gaat de bruiloft
door’. “Bijna alles gebeurt altijd lastminute in
Brazilië. Dat merkte ik ook tijdens mijn werk
daar. Maar inderdaad, het komt dan uiteindelijk toch goed. De vertraging komt doordat
Brazilië nogal achterloopt qua logistiek. De
kwaliteit van de wegen en havens is slecht. Om
die reden adviseert de haven van Rotterdam
Brazilië bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe
havens.”

> Lee Pegler

zelfvertrouwen gekregen: we behoren tot de
BRIC (de groeiende economieën Brazilië,
Rusland, India en China; red.); het gaat goed
met ons land. Maar de economie blijft wel
achter bij de andere BRIC-landen. In 2010 was
er nog 8 procent groei, maar sindsdien maar 2
à 3 procent. In India heb je meer extreme armoede, maar daar heb je wel een grotere middenklasse dan in Brazilië. De contrasten zijn
enorm, vooral tussen het geïndustrialiseerde
zuiden, waar de steden Rio de Janeiro en São
Paulo liggen, en het grotendeels veel armere
noorden. De rijken worden steeds rijker. Maar

ook op stadsniveau zijn er enorme verschillen; zo wonen de rijken in Rio de Janeiro bijvoorbeeld pal naast de armen.”
Is het schoonvegen van de sloppenwijken
voor het WK een beetje gelukt? “Er zijn de
laatste jaren door het hele land reusachtige
wijken voor favela-bewoners uit de grond gestampt – de Braziliaanse versie van Vinexwijken. Toch zijn er nog altijd veel sloppenwijken. Er zijn ook niet altijd genoeg nieuwe huizen beschikbaar. Bovendien liggen enkele
nieuwe wijken te ver weg van het werk van
mensen. Sommige sloppenwijkbewoners willen ook helemaal niet weg uit hun oude buurt.
Anderen wel, omdat de nieuwe huizen beter
zijn, met bijvoorbeeld betere riolering.”
Brazilianen zijn normaal gesproken behoorlijk voetbalgek, maar tot nu toe blijft de
voetbalkoorts uit, ondanks dat de president
de bevolking opriep zich ‘gastvrij en vrolijk’
op te stellen. “Er moet natuurlijk meer gebeuren dan alleen maar zoiets te zeggen. Mensen
hebben genoeg van de euforie. Er worden miljarden besteed aan de nieuwe stadions, terwijl de gezondheidszorg en het onderwijs
slecht zijn en het levensonderhoud en het
openbaar vervoer duur. ‘We willen ziekenhuizen en scholen van FIFA-kwaliteit’, zeggen
mensen. Ik kan me er wel wat bij voorstellen.”
Was dat ook de reden dat vorige zomer
meer dan twee miljoen Brazilianen de straat
opgingen? “Ja, al deden er heel veel verschillende groepen mee. Mensen die tegen de hoge
prijzen van het openbaar vervoer waren, tegen onderdrukking van homo’s, studentengroepen, noem maar op. De protesten vonden
in bijna alle Braziliaanse steden plaats.”
Zijn de demonstraties hard neergeslagen?
“Dat valt mee, zeker vergeleken met eerdere
jaren. Het hoofd van het leger in Rio de Janeiro hield vorige zomer op een gegeven moment
een toespraak op tv. Hij benadrukte dat het
leger onderdeel is van het maatschappelijk
middenveld. Je zag dat hij zijn woede inhield
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en ook wist dat het leger de macht niet meer
over kan nemen, zoals vroeger gebeurde. De
demonstranten krijgen tegenwoordig veel
meer de ruimte om hun ideeën uit te dragen.
Belangengroepen zijn sterker geworden.
Maar er waren ook mensen bij die misbruik
maakten van de situatie en bijvoorbeeld winkels gingen plunderen.”
Zal het WK Brazilië nog wat opleveren of
betaalt de bevolking alleen maar de prijs?
De kosten zijn inmiddels gestegen van 2,3
naar 3,4 miljard euro. “Het is te hopen dat er
positieve effecten zijn, maar dat is altijd
moeilijk te meten, blijkt uit allerlei onderzoeken. Het hangt er erg van af hoe je zo’n evenement organiseert. Je moet echt een duidelijke
visie hebben en het verbinden met een sociaal
programma. Sommige stadions, bijvoorbeeld
in Recife, liggen bijna in de middle of nowhere. Dan mag een voetbalclub die na het
WK wel gebruiken, maar als het veel te ver
weg is, zal dat niet gebeuren. Dan is de zesbaansweg of het treintje erheen dus ook voor
niets aangelegd. Maar als bedrijven door het
WK bijvoorbeeld meer opdrachten krijgen en
het toerisme toeneemt, kan de economie wel
gaan groeien.”
Is het wel veilig om naar Brazilië te gaan als
voetbalsupporter of toerist? De misdaadcijfers zijn al jaren hoog en in Salvador, waar
het Nederlands elftal op 13 juni speelt, zijn
in april tientallen doden gevallen na een politiestaking. “In verhouding met de grootte
van de Braziliaanse bevolking is de hoeveelheid misdaad in het land niet eens zo extreem. Maar als er meer bezoekers komen,
kan het aantal incidenten wel toenemen. Veel
Brazilianen, vooral in de middenklasse, zijn
behoorlijk bezorgd over hun veiligheid. Dan
laten ze hun kinderen bijvoorbeeld door een
chauffeur en een dienstmeisje naar school
brengen. Naar mijn idee is het een beetje
overdreven, al zijn er wel arme gebieden waar
je beter niet na zonsondergang rond kunt
gaan lopen – net als in bepaalde wijken van
Rio de Janeiro overigens. Ik ben zelf nog nooit
beroofd in Brazilië, wel een keer in elkaar geslagen in Amsterdam.”
Wat is het ergste wat er kan gebeuren tijdens het WK? “Ik maak me vooral zorgen
over in hoeverre burgers een kans zullen krijgen om te zeggen wat ze willen. Ik denk dat er
veel demonstraties zullen zijn. Het wordt een
enorme test voor het land. Ik hoop dat repressie niet toe gaat nemen en er disproportioneel
veel geweld gebruikt gaat worden door de po-

litie. Dat is in het verleden vaak gebeurd, zoals in 1992 in São Paulo toen meer dan een
miljoen mensen een mars hielden voor vrede
en democratie en er zeventien mensen in de
gevangenis doodgeschoten zijn. Je kunt veel
voorbeelden van onrechtvaardigheid zien in
Brazilië, maar het is dan ook een land van
grote contrasten; het is arm en rijk, traditioneel en modern. Je komt er ook veel fantastische uitingen van creativiteit, tolerantie en
passie tegen.”
Hoeveel kans maakt Brazilië om het WK te
winnen? “Ik denk dat ze wel een kans maken,
want ze hebben een fantastisch team met een
hoog creatief niveau. Ik hoop dat ze gaan winnen. Ik ben geen voetbalkenner, maar ga wel
kijken. Het Braziliaanse team heeft trouwens
veel respect voor het Nederlandse team. De
mechanische sinaasappels – laranjas mecânicas – worden ze genoemd, vanwege de gestructureerde speelstijl.”

Lee Pegler (1958) is sinds
2003 docent en onderzoeker aan het International
Institute of Social Studies
(ISS) in Den Haag, deel van
de Erasmus Universiteit.
Hij is geboren in Canada
en heeft de Australische
en Nederlandse nationaliteit. Pegler studeerde
economie en sociologie
en behaalde zijn doctorstitel aan de London School
of Economics. Voor zijn
proefschrift ging hij in
1992 voor het eerst naar
het Latijns-Amerikaanse
land en leerde toen ook
Portugees. Sindsdien
komt hij jaarlijks in Brazilië
voor onderzoek, advieswerk en verschillende
projecten. Hij doet onder
meer onderzoek naar de
rechten van werknemers
en wereldwijde toeleveringsketens tussen
Brazilië en Nederland. Hij
adviseert de Wereldbank
en de International Labour
Organisation en eerder de
Australische regering.
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OPINIE

De Employee Self Service-portal
(ESS): het ICT-fiasco van de EUR
Filosoof F.A. Muller heeft het helemaal gehad met het nieuwe ICT-systeem wat hij moet gebruiken voor declaraties en tijdschrijven. Hij telt in het systeem maar liefst 25 ontwerpblunders als hij de ‘humeurvergallende bak digitaal drijfzand’ probeert te doorgronden.
De EUR heeft onlangs een ICT-systeem ingevoerd
(ESS-portal), waarin medewerkers moeten gaan ‘tijdschrijven’, waar men alle declaraties moet invoeren,
alsmede het verzoek om conferenties te mogen bezoeken. Kijkt u even mee?
Ik heb in mijn woonplaats Amsterdam in januari 2014
een conferentie bezocht en 200 euro betaald. Dit bedrag wil ik gaan declareren. Ik vul op het openingsscherm van de ESS-portal mijn personeelsnummer@
eur.nl en wachtwoord in. Wachten. Geen toegang.
Typefout? Nog een keer. Geen toegang. Ik kom niet
eens binnen. Achteraf blijkt dat in tegenstelling tot
inloggen voor je e-post en op Blackboard, hier geen @
eur.nl achter je personeelsnummer moet. Hoe moet je
dat in hemelsnaam weten? Staat nergens. (Blunder 1).
Wachten. Een draak van een scherm verschijnt, met
een te grote diversiteit (Blunder 2). Zoeken.
Linksonder staat

Mijn Taken

Gelukkig niet de taken van mijn collega doch mijn eigen Taken (Blunder 6: overbodig woord). Blanco pagina verschijnt. Nergens een mogelijkheid tot declareren (Blunder 7: declareren is volgens de ESS-portal
geen Taak). Laatste mogelijkheid, naast Mijn Taken:
Mijn Administratie

Gelukkig niet de Administratie van de rector magnificus, doch mijn eigen Administratie. Eindelijk, de
mogelijkheid tot declareren verschijnt:
Declareren

Ik kan kiezen uit:
Overzicht declaraties

Nieuwe reisaanvraag

Nieuwe Onkostendeclaratie
Declaraties indienen

(de ESS-portal is blijkbaar gericht op mensen met
ogen als telelenzen, zodat je iedere keer je schermletter met de hand moet vergroten: Blunder 3):
Dat wil ik. Ik vink dit aan. Niet aanvinkbaar (Blunder
4: misleiding). Rechtsonder herkansing (met een
spelfout):
Declaratie richtlijnen

Dit vink ik aan en kom op een webpagina van de EUR
terecht, alwaar ik niet kan declareren. Waar moet ik
nu heen om te declareren? Terug naar het draconische openingsscherm. Bovenaan:
Welkom

Vink ik aan. Blijf op dezelfde pagina. Link doet niks
(Blunder 5: dode link). Declareren is op dit moment
zeker een Taak voor mij, dus ik vink aan wat naast
Welkom staat:

Die opties hadden gemakkelijk op de vorige pagina
gekund; bespaart weer een nieuw scherm openen en
daarop wachten (Blunder 8: overbodige digitale hoepel). Bovenaan het scherm staat trouwens:
Onkostendeclaratie creëren

Creëren? Scheppen? Ik ben geen kunstenaar. Daar behoort te staan: Onkostendeclaratie indienen (Blunder
9: dom taalgebruik). Ik moet weer kiezen, uit:
Overige declaraties

Reis binnenland

Reis buitenland

Dit krijg ik echter pas te zien nadat ik op goed geluk
mijn muis op een leeg vakje met een rode asterisk *
heb gezet. Ligt allerminst voor de hand (Blunder 10).
Opent zich zo’n volmaakt overbodig en zielig uitklapvenstertje. Waarom staan bovenstaande drie opties
er niet meteen bij? Waarom moet men eerste weer
zo’n zielig venstertje uitklappen? (Blunder 10: stompzinnige en overbodige digitale hoepel). Ik vink aan:

De instructiefilmpjes vormen onbedoeld het collectieve
brevet van onvermogen van de ICT-afdeling
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Reis binnenland

Gebeurt niets. Muis erop gezet en op Return gedrukt.
Gebeurt weer niets. (Blunder 11: misleiding.) Wat nu?
Achteraf blijkt dat je een balkje starten moet aanvinken.
Waarom dat ook nog een keer? Waarom ga ik niet direct
naar het volgende scherm? (Blunder 12: overbodige hoepel).
Eigenlijk had op het openingsscherm een boomdiagram
moeten staan met aan de uiteinden de links die je bij aanvinken meteen sturen naar waar je moet zijn, dat scheelt
drie keer aanvinken en drie keer nieuwe schermen openen (Blunder 13: overbodige digitale hoepels, ondoelmatige organisatie.) Bij Afstand vul ik 0 km in, want ik declareer geen reiskosten (ik ben met de fiets naar de conferentie in mijn woonplaats gereden). Kan niet. Ik moet een
getal > 0 invullen (Blunder 14: correcte invoer gegevens
onmogelijk). We gaan nu naar
Details Reistraject

Er staat ‘0 km’ en daar wil ik ‘1 km’ van maken. Kan niet
(Blunder 15: misleiding). Een tabel verschijnt met een kolom Gereden kilometers. Vink ik aan. Gebeurt niets.
(Blunder 16: misleiding). Ik vink op goed geluk een oranje
vlakje aan eronder. Kan ik een aantal kilometers invullen. Ik moet daarna Aannemen aanvinken. Dit brengt
mij terug naar het beginscherm van de declaratie. Wat
moet ik daar nou? (Blunder 16: naar de verkeerde plaats
gestuurd.) Ik moet mijn bon inleveren. Ik heb een papieren bon. Wat nu? Geen enkele aanwijzing (Blunder 17).
Alleen bonnen in PDF-vorm kan dit geweldige systeem
aan (Blunder 18: onnodige beperking). Zit niets anders op:
een scan van de bon maken. Op pad naar een scantoestel.
Ik kan dus niet declareren achter mijn computer, zoals de
ESS-portal suggereert: ik moet op pad (Blunder 19: misleiding).
Idee: ik maak een foto van de bon met mijn iPhone, stuur
deze foto als aanhangsel van een e-bericht naar mijzelf,
open mijn e-postbus op mijn computer, download dit aanhangsel op mijn bureaublad, open dit jpg-bestand, en zet
het om in een PDF-bestand. Wat een tijdbesparing, dit digitaal declareren. Wauw. Terug naar de ESS-portal waar
we waren. Bovenaan staat:
Document invoeren

Ja, dat moet ik nu doen: mijn PDF-bon invoeren. Ik vink
dit aan. Gebeurt niets. (Blunder 20: misleiding.) Een tabel
met 6 kolommen:
Nummer

Status

Document Valuta

Onkostensoort

Bedrag Document

Document Datum

Attachment

Nummer, waarvan? Welk nummer? Status? Bedrag en
valuta en datum staan op de bon: overbodig om dit in te
gaan zitten vullen (Blunder 21: overbodige digitale hoepels). Ik vink Attachment aan om mijn PDF-bon in te

voeren. Gebeurt niets. (Blunder 22: misleiding) Wat nu?
Misschien is het verplicht eerst alle andere kolommen in
te vullen. Staat nergens (Blunder 23: ontbreken benodigde info). Ik vink Nummer aan. Een hokje van stippellijnen verschijnt. Daarbinnen kun je iets invullen. Ga er
heen met mijn muis. Kan niet. (Blunder 24: misleiding).
Dan niet. Waar moet ik nou mijn PDF-bon invoeren? Nog
een keer Attachment aangevinkt. Lukt natuurlijk weer
niet (die blunder hadden we al: Blunder 22). Werkelijk
geen enkel idee wat nu te doen. Geen aanwijzingen op het
scherm (Blunder 25). Ik vink het gehele scherm weg.
Mislukt. Tijd verspild. Irritatie.
Welgeteld vijfentwintig (25) ontwerpblunders waar ik op
ben gestuit door een enkel bonnetje te declareren. De
ESS-portal is een gebruikersvijandig doolhof, waar
men door talrijke overbodige digitale hoepels moet springen en waar datgene wat voor de hand behoort te liggen,
nauwelijks te vinden is. Kinderziekten? Driewerf neen.
Een doodgeboren wangedrocht. De talloze instructiefilmpjes die men op ieder punt van de ESS-portal kan en
moet bekijken, vormen onbedoeld het collectieve brevet
van onvermogen van de ICT-afdeling: blijkbaar wijst helemaal niets zichzelf en is overal ondersteuning en onderricht bij noodzakelijk. De gebruiker centraal stellen en
dienstbaarheid, dat is kennelijk Swahili voor de ICTafdeling van de EUR. Steve Jobs moet nog geboren worden. Welk een wrange ironie dat het toegangsscherm van
deze humeurvergallende bak digitaal drijfzand een koddige jongen met een MacBook van Apple toont --- die overigens niet bepaald vrolijk naar zijn scherm kijkt.
F.A. Muller, bijzonder hoogleraar Wijsbegeerte der exacte
natuurwetenschappen bij de Faculteit der Wijsbegeerte
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Twitteren en Facebooken

wat heb je eraan als
wetenschapper?

Wat heb je er als wetenschapper aan om te twitteren en een
profiel te hebben op verschillende sociale media en andere
platforms? Essentieel lijken sociale media niet volgens de
(ervarings)deskundigen die EM sprak. Wel zijn ze ‘erg handig’, ‘een
leuk extraatje’, ‘een mooi hulpmiddel’ en ‘een middel om je eigen
plek te verwerven’. tekst Thessa Lageman illustraties Bas van der Schot

J

ammer dat mensen vier jaar moeten wachten op
mijn onderzoek, dacht historicus Martijn Kleppe, die
promoveerde op onderzoek naar icoonfoto’s. Daarom
ging hij al tijdens zijn promotietraject informatie
delen op Twitter. ‘Potjandorie. Er ligt me hier toch
even een mooie drukproef van mijn boek op mijn bureau....’
twitterde hij toen zijn proefschrift af was. ‘Blokje schandalige zelf-pr’ noemt hij het. Een Volkskrant-journaliste
stuurde hem vervolgens een direct message, met als gevolg
een spread in de krant een dag voor zijn promotie. Inmiddels heeft hij een maandelijkse fotorubriek in NRC. Ook
voor zijn werk goed, want wetenschappers worden steeds
meer geacht om aan valorisatie te doen, kennis delen met
de maatschappij.
Bedenk goed wat je wilt bereiken als je op sociale media
gaat, adviseert Nicole Carlier, die vorige maand op de
PhD-day op de universiteit de workshop Social media for
scientists gaf, en tijdelijk werkzaam was op de Erasmus
School of Law. Dat doel kan bijvoorbeeld zijn je publiek informeren over je onderzoek, of je naam vestigen als expert,
zodat je bekend wordt bij journalisten en recruiters.

Laagdrempelig
Ook voor het aanvragen van subsidies kunnen sociale
media helpen, merkte Kleppe. “Je moet vaak consortia opzetten met maatschappelijke partners of bedrijven. Omdat
veel mensen me via Twitter kenden, was het veel makkelijker om binnen te komen.” Sociale media zijn laagdrempelig, dus ook als hij tips nodig heeft voor bijvoorbeeld
muziekclips over oorlog en media voor een collegereeks,
gaat dat gemakkelijk even via Facebook.
Twitter lijkt vooralsnog het populairste platform onder
academici, al zit een groot deel ook op Facebook. Soms
worden deze sociale media alleen voor privédoeleinden
gebruikt, maar vaak hebben wetenschappers die actief zijn
op Facebook hun collega’s, redacteuren van journals en
zelfs wat studenten als ‘vrienden’, en zitten in groepen die
over hun vakgebied gaan.
Zowel Facebook als Twitter zijn handig om op de hoogte
blijven van wat er speelt in je vakgebied, meent filosoof
Esther Keymolen: “Ik lees op die manier vaak belangrijke
artikelen die mensen hebben gedeeld. En als er een interessante conferentie is waar ik niet bij kan zijn, volg ik dat via
de hashtag van de conferentie.”

Minderheid
Toch maakt nog altijd maar een minderheid van de wetenschappers gebruik van sociale media en blogs. “Veel
onderzoekers hebben een groot netwerk, maar doen er
niets mee”, vertelt juriste Masuma Shahid, die trainingen
over het onderwerp aan academici en studenten geeft.
Veel wetenschappers zitten echter met vragen over sociale
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media, merkte ze. Een goed boek erover voor wetenschappers kon ze nergens vinden, dat is ze nu zelf aan het
schrijven.
Bestuurskundige en actief twitteraar Steven Van de Walle
vindt het jammer dat er veel interessante onderzoeken
worden gedaan die in een bureaula verdwijnen en waar
vervolgens niemand meer wat over hoort. Onder zijn volgers op Twitter zitten veel ambtenaren die op deze manier
wel eens een rapport waaraan hij heeft meegewerkt lezen,
dat ze anders misschien niet gezien zouden hebben. “Met
minimale inspanning bereik je dus meer lezers”, zegt hij.
Maar als iedere wetenschapper op Twitter zou zitten, wordt
het voor hem minder interessant, bekent hij. “Dan val je
niet meer op en wordt het tijd om ergens anders heen te
gaan.”

Actieve bloggers
Een blog bijhouden kan je als wetenschapper, volgens Carlier, wellicht nog het meeste opleveren. “Maar dan moet je
het wel goed doen. Dus regelmatig wat interessants schrijven, bijvoorbeeld elke maandag zo’n driehonderd woorden.” Een goed voorbeeld daarvan is econoom Bas Jacobs,
een van de actiefste bloggers van de Erasmus Universiteit.
Een nadeel is wel dat het veel tijd kost. Keymolen: “Je kunt
ook een bijdrage schrijven op een bestaand blog in plaats
van dat je elke week wat op je eigen blog moet zetten.”
Zoals op de PhDaily, een blog van verschillende promovendi van de EUR over onder andere hun leven, werk en
dagelijkse frustraties.
Carlier raadt wetenschappers ook aan hun LinkedIn-profiel
goed in te vullen, omdat je dan hoog uit komt in de resultaten van Google. Zorg in ieder geval voor een foto, een
samenvatting, en trefwoorden over jezelf, en vraag anderen
om aanbevelingen over je te schrijven. “Handig als iemand
bijvoorbeeld zoekt naar een interessante kandidaat voor
een gastlezing”, licht ze toe. Veel wetenschappers gebruiken Linkedin eigenlijk alleen als een soort adresboek.
Keymolen: “Als ik op een conferentie mensen heb ontmoet,
voeg ik die toe. Dan kan ik ze later terugvinden. Verder doe
ik er eigenlijk niets mee. Het is niet heel interactief.”
Er zijn ook netwerken speciaal voor wetenschappers, zoals
Academia.edu en Researchgate, waarop inmiddels 1230
academici van de EUR een profiel hebben. Beide zijn een
soort Linkedin voor academici, waar je ook artikelen kunt
uploaden en downloaden. Van de Walle heeft op beide een
profiel aangemaakt. “Even afwachten of het wat wordt”,
zegt hij. “Veel sociale netwerken bleken later niets te zijn.”
Hyves is hier natuurlijk een bekend voorbeeld van.
Essentieel voor academici zijn volgens Masuma Shahid:
Linkedin, Google Scholar, Academia.edu en Social science
research network (ssrn), dat in de VS heel populair is. Zelf
maakt ze voor haar werk nu alleen nog maar gebruik van
Linkedin, omdat ze nog aan het begin van haar academische carrière staat; Facebook en Twitter gebruikt ze
vooralsnog alleen privé.

Vakantiefoto’s
Sociale media en andere digitale platforms kunnen ook
minder positieve effecten hebben. “Denk eraan dat je alles
wat je niet in iemands gezicht zou zeggen, ook niet op
Twitter zet. Het is openbaar en blijft in principe opgeslagen”, adviseert Shahid. Je ideeën kunnen ook gekopieerd
worden, dus het is handig om niet alle details op Twitter te
zetten voor je een artikel gepubliceerd hebt. En let ook op
de publicatieregels van uitgeverijen.

“Een foto van jezelf in zwembroek met cocktails in je hand
op Twitter zetten, is misschien ook niet zo handig”, zegt
Shahid. Aan de andere kant blijkt uit onderzoek dat als je
je berichten een beetje persoonlijk maakt, mensen langer
blijven hangen, vertelt Carlier. Ze adviseert: “Schrijf niet te
zakelijk. Maak gebruik van humor en storytelling.” Mensen
vinden het prettig om te weten dat je ook ‘een persoon van
vlees en bloed bent’ en dat je niet alleen maar reclame voor
jezelf aan het maken bent. Shahid: “Probeer de balans te
vinden. Als bijna alleen maar collega’s je volgen, ligt het
niet zo voor de hand om vaak privézaken te delen.”

Tweets wissen
Van de Walle heeft wel eens een tweet gewist, waarvan hij
achteraf dacht dat het niet zo slim was om die te plaatsen.
Details wil hij niet geven. De universiteit en een uitgeverij
vroegen hem ook een keer een te kritische tweet te verwij-

‘Ik waardeer het dat er
op de EUR geen strenge
social-mediacode is
zoals bij veel bedrijven’
> Steven van de Walle, hoogleraar Bestuurskunde

Steven Van de Walle, hoogleraar Bestuurskunde, Faculteit der Sociale Wetenschappen
Eigen website via Wordpress/ medewerkerspagina van de EUR (maar houdt deze
niet bij)/ Twitter (2.684 tweets, 779 volgers)/ Facebook/ Linkedin (500+ connecties)/ Researchgate (89 volgers, 2.000 weergaven, 1.755 downloads)/ Academia.
edu (790 profielweergaven, 93 volgers)/ Google Scholar/ YouTube
Esther Keymolen, promovenda bij de Faculteit der Wijsbegeerte
Eigen website via about.me/ Medewerkerspagina van de EUR/ Twitter (890
tweets, 227 volgers)/ Facebook/ Linkedin (306 connecties)/ Academia.edu (403
profielweergaven, 33 volgers)/ Google Scholar/ Google Plus/ Pinterest
Masuma Shahid, docent bij de Erasmus School of Law en trainer social media
voor studenten en academici
Eigen website in aanbouw/ Linkedin (321 connecties)/ Twitter en Facebook (nog
niet openbaar)
Martijn Kleppe, postdoc onderzoeker bij de Erasmus School of History, Culture
and Communication en de Vrije Universiteit Amsterdam
Eigen website/ medewerkerspagina van de EUR (maar houdt deze niet bij)/ Twitter
(15.000 tweets, 2.062 volgers)/ Facebook/ Linkedin (500+ connecties)/ Academia.
edu (199 profielweergaven, 72 volgers)/ Google Scholar/ Google Plus/ Pinterest
Nicole Carlier, Freelance journalist, eindredacteur en tekstschrijver
Eigen website via Wordpress / Linkedin (490 connecties)/ Twitter (17.800 tweets,
1.435 volgers)/ Facebook
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deren, maar dat heeft hij niet gedaan. Ook Kleppe is wel
eens aangesproken op een te kritische tweet over de EUR
en begrijpt wel dat hij een visitekaartje van de universiteit
is. “Ik waardeer het dat hier geen strenge social-mediacode
is zoals bij veel bedrijven.” Keymolen voegt toe: “Er is nooit
besproken wat we wel en niet op internet moeten zetten.”
Persvoorlichter Jacco Neleman kan zich geen gevallen herinneren van wetenschappers die gevraagd werden tweets te
verwijderen. “Misschien was dat binnen de faculteiten. We
houden het natuurlijk wel in de gaten, maar vooral om te
retweeten”, zegt hij. Vorig jaar is wel het Handboek Social
Media verspreid (ook te downloaden van de EUR-website),
waar ‘tips en trucs’ in staan. Op het Erasmus MC is er nog
een apart mediaprotocol en informatie over sociale media
op intranet.

‘Veel onderzoekers hebben een groot
netwerk maar doen er niets mee’
> Masuma Shahid, trainer Social media voor studenten en academici

Nare opmerkingen
Communicatie op internet verloopt natuurlijk niet altijd
even beleefd en vriendelijk, en ook wetenschappers krijgen
wel eens nare opmerkingen naar hun hoofd geslingerd.
Kleppe: “Ik heb daar zelf niet zoveel last van, maar mijn
terrein is dan ook minder gepolariseerd dan die van sommigen van mijn collega’s.”
Promovendus Zihni Özdil van de Erasmus School of Culture and Communication, die zich erg actief in het maat-

schappelijke debat mengt, onder andere op Twitter, wijdde
zelfs een aparte blog op Tumblr aan wat hij op sociale
media over zich heen krijgt: ‘De bagger die je krijgt als je
als ‘allochtoon’ mondig bent in Nederland maaiveldenland.’
Een ander nadeel van het gebruiken van sociale media kan
zijn dat het tijdrovend is en kan afleiden van het gewone
werk. Keymolen: “Het kost me soms meer tijd dan me lief
is. Ik maak daarom gebruik van Anti-Social, een website
die social-mediasites tijdelijk blokkeert, zodat je zonder
afleiding hard door kunt werken.”
Van de Walle: “Als een publicatie klaar is en ik heb de tijd,
dan zet ik wat op sociale media, maar als ik het druk heb, is
het het eerste waar ik niets aan doe.” Kleppe vindt sociale
media niet tijdrovend, maar een ‘integraal deel’ van zijn
werk: “Het zit echt in mijn systeem: als ik iets interessants
lees, deel ik het.”

Mooi hulpmiddel
Als je sociale media niet wilt gebruiken of niet wilt bloggen,
doe het dan niet, benadrukt Carlier in haar workshop. “Doe
het niet omdat het hoort, uit plichtsgevoel. Dan is de kans
ook klein dat het een succes wordt.”
Niet alle wetenschappers moeten aan de social media,
vindt ook Shahid. “En als je onderzoek doet naar een actueel onderwerp dat voor een breed publiek interessant is,
ligt het meer voor de hand om erover te gaan twitteren dan
wanneer je bijvoorbeeld gespecialiseerd bent in historisch
recht.” Want dan kun je beter voor een platform kiezen
waar je een netwerk met mensen uit je vakgebied kunt
opbouwen.
Helemaal niet op social media zitten, maakt geen goede
indruk, vindt Van de Walle echter. “Ik verbaas me erover
als ik totaal niets over iemand vind bij een sollicitatie of
workshop. Je nodigt toch sneller iemand uit als je al wat
over hem weet.”
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Studiesucces allochtonen

Zonder netwerk red je het niet
Hun deelname aan het hoger onderwijs is spectaculair gegroeid, maar
toch doen allochtone studenten het nog altijd minder goed dan autochtone. Een goed netwerk van studievrienden en docenten kan helpen, leert de
ervaring. tekst HOP, Simone Barneveld/Eline Huisman fotografie Ronald van den Heerik

S

teeds meer niet-westerse allochtone studenten volgen hoger onderwijs. Het aantal instromers steeg
tussen 1997 en 2010 van zevenduizend naar ruim twintigduizend
studenten. In 2012 maakten niet-westerse allochtone studenten zo’n zeventien procent uit
van het totaal aantal studenten. Toch blijven
hun studieprestaties nog altijd achter bij die
van autochtone studenten. Sterker nog, in tien
jaar tijd hebben ze hun achterstand nauwelijks
ingelopen. Allochtone studenten vallen vaker
uit en halen minder vaak hun diploma binnen
de gestelde tijd.
Rick Wolff van onderzoeksinstituut Risbo
probeerde uit te vinden hoe dat komt. Zo blijkt
dat niet-westerse allochtonen vaak langer over
de middelbare school doen of een omweg maken naar de universiteit, bijvoorbeeld via het
mbo. Dat is een van de verklaringen waarom
ze vaker uitvallen dan autochtone studenten,
licht Wolff toe. Oudere studenten hebben soms
al een gezin of hebben al een ander diploma
op zak. “In elk geval behalen oudere studenten minder vaak binnen de gestelde tijd een
diploma.”
Een belangrijke rol in studiesucces is weggelegd voor zogenoemde sociale hulpbronnen,

zo ontdekte Wolff. “Studenten die sociaal en
academisch kapitaal weten op te bouwen,
dus die mensen om zich heen hebben die hen
motiveren en ondersteunen, vallen minder
snel uit. Wie goed contact heeft met medestudenten, docenten en studiebegeleiders heeft
meer succes. Dat geldt zowel voor autochtone
als voor allochtone studenten.”
De Hogeschool Rotterdam organiseert dat
soort hulpbronnen via doelgroepmentoraten. Oudere studenten zijn peer coach voor
beginnelingen en fungeren als rolmodel.
Garreling Michel, coördinator van Antuba,
het mentoraat voor Antilliaanse en Arubaanse
studenten, had zelf veel te danken aan haar
peer coach. “Op de hogeschool liep ik tegen
allerlei dingen aan. Ik dacht dat het wel handig
zou zijn om iemand te hebben die je de weg
wijst. Op Curaçao had ik mavo en havo gedaan
en ik kwam in Rotterdam op het hbo. Ik moest
alles zelf uitzoeken en regelen, maar ook een
nieuwe vriendenkring opbouwen. De mensen
waren afstandelijk en alles in Rotterdam was
zo groot. En dan de taal... ik dacht dat ik het
Nederlands wel beheerste. Maar iedereen
praat hier snel, de gezegdes kende ik niet en
als iemand een accent had, verstond ik het helemaal niet. Ik haalde mijn propedeuse niet in

één keer. Dan ga je aan jezelf twijfelen. Maar
als je van je peer coach hoort dat die het ook
niet makkelijk had, maar het uiteindelijk wel
haalde, dan denk je: als zij het kan, dan kan ik
het ook. Hier bij Antuba merk ik dat studenten
die goed gebruik weten te maken van peer coaches, gemotiveerder zijn en het goed doen.”

Regels van het spel
Behalve sociaal en academisch kapitaal, moeten studenten ook beschikken over cultureel
kapitaal. Hoe meer de culturele waarden die
studenten van thuis hebben meegekregen,
overeenkomen met die van de opleiding, hoe
meer ze zich er thuis voelen. Niet-westerse
allochtone studenten komen vaker uit een
achterstandssituatie en zijn veelal de eersten
van de familie die gaan studeren. Ze komen
het hoger onderwijs binnen zonder de regels
van het spel te kennen. Maar ook los van de
sociaaleconomische achtergrond hangt de etnische herkomst samen met het studiesucces,
laat het onderzoek van Wolff zien.
Volgens universitair docent en onderzoeker
Marieke Meeuwisse van de Erasmus Universiteit Rotterdam speelt familie een grote rol,
ook in het hoger onderwijs. “Denk niet: het
zijn volwassenen, dus thuis doet er niet toe.”
Zowel allochtone als autochtone studenten
krijgen steun van hun ouders, maar ouders
van autochtone studenten zijn meer gericht op
studiefacilitatie. Dat is een belangrijk verschil,
omdat studiefacilitatie leidt tot meer inzet voor
de studie en hogere cijfers.
Ze geven advies en hulp bij het studeren en
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vertellen over hun eigen ervaringen. Meeuwisse adviseert hogescholen en universiteiten
dan ook om de familie te betrekken bij de
opleiding en hen te informeren wat studeren
inhoudt. “Als er een discrepantie is tussen
de thuiscultuur en de opleiding, kan dat tot
conflicten leiden. Een student speelt dan twee
rollen: een als gezinslid en een als student.
Ze zetten zich dan minder in voor hun studie
waardoor ze lagere cijfers halen. Dat geldt
voor iedereen, maar niet-westerse allochtone
studenten brengen wel meer tijd met hun
familie door.”
Bijna alle allochtone studenten zijn zich
bewust van hun andere achtergrond, blijkt uit
de interviews die UvA-onderzoeker Rick Wolff
met hen hield. Ze worden daar regelmatig mee
geconfronteerd. Soms voelen ze zich buitengesloten door autochtone studiegenoten of
ongelijk behandeld door docenten.

Betrokkenheid
Maar wat kan de opleiding doen om de kans
op succes van deze studenten te verhogen?
Volgens Wolff bevorderen kleinschalige opleidingen het studiesucces van niet-westerse
allochtone studenten. Daarbij is het goed om
in het begin sterk te sturen en met betrokken docenten te werken. “Met veel structuur
in vooral het eerste jaar, geef je iedereen een
gelijke kans. Aanwezigheidsplicht helpt ook.
Studenten voelen zich dan meer betrokken bij
de opleiding. Ook werken in groepsverband,
georganiseerd door de opleiding is bevorderlijk voor het studiesucces. Zorg er als docent
wel voor dat groepen rouleren. Studenten vertelden me dat ze op die manier studiegenoten
hebben leren kennen op wie ze anders nooit
zouden zijn afgestapt.”

bindend studieadvies. De opleidingen geven
bovendien minder herkansingen. Wel kunnen
studenten een 5 compenseren met minimaal
een 7 bij een ander tentamen. ‘Nominaal is
normaal’ heet dit systeem, dat de doorstroom
van studenten moet bevorderen.
De gedachte is: wat goed is voor alle studenten, zou ook goed moeten zijn voor allochtone
studenten. En inderdaad profiteren allochtone
studenten van het nieuwe systeem. De doorstroom van zowel autochtone als allochtone
studenten met een Nederlandse vooropleiding
is aan de EUR sterk verbeterd, blijkt uit de
eerste resultaten. Bovendien is het verschil in
studiesucces tussen allochtone en autochtone
studenten iets kleiner geworden.

Gevoelig
Multiculturele studenten van de EUR reageren
terughoudend om hun ervaringen op de universiteit te delen. EM benaderde verschillende
studenten met een allochtone achtergrond,
maar velen van hen zeggen liever aan positieve

berichtgeving mee te werken, ‘omdat er al
zoveel negatief nieuws over ons is’. Germain Faser, voorzitter van KASEUR, het overkoepelend
orgaan voor multiculturele verenigingen, laat
weten dat de verenigingen gezamenlijk hebben
besloten geen interviews te geven rondom het
onderwerp gezien de gevoeligheid ervan.
‘Ik zou wel eens wat meer feiten willen zien’,
laat een studente via Facebook weten. ‘Naar
mijn idee wordt in onze cultuur studeren enorm
gestimuleerd.’ Multiculturele studenten hebben
volgens haar ‘veel meer te doen dan alleen
feesten’. We moeten hard werken om de studie
te bekostigen, juist omdat we uit een milieu
komen waarin onze ouders het niet zo breed
hebben.’ Bovendien helpen veel studenten hun
ouders, juist omdat zij ‘de weg kennen. Ja, dan
kan een opleiding iets langer duren.’

Onder ‘allochtone’ student verstaat Risbo elke student
waarvan in elk geval de vader of de moeder niet in
Nederland is geboren

Afgestudeerd na 8 jaar
WO
autochtoon
71
71
73
75
76
79
81
82
82
83

Startjaar
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

WO
allochtoon
51
53
54
58
62
65
66
69
69
69

HBO
autochtoon
71
72
72
72
72
72
72
73
73
72

HBO
allochtoon
54
54
54
54
55
56
58
59
58
57

Bron: CBS

Afgestudeerd na 8 jaar

‘Als iemand
een accent had,
verstond ik
het niet’

90
85
80
75
70
autochtoon WO

65

Verbeterd
Maar zulke maatregelen bevorderen natuurlijk ook het studiesucces van autochtone
studenten. In de grote steden kregen onderwijsinstellingen in 2011 geld om het studiesucces van allochtonen te verbeteren. De Erasmus
Universiteit Rotterdam, waar Wolffs onderzoeksinstituut Risbo aan verbonden is, heeft
dat geld deels besteed aan een maatregel die
voor alle studenten bedoeld is. Aan de meeste
faculteiten moeten ze hun eerste studiejaar in
één keer halen: 60 ECTS is de norm voor het

allochtoon WO
60

autochtoon HBO
allochtoon HBO

55
50
45
40
95

19
Bron: CBS

96

19

97

19

98

19

99

19

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

Startjaar

Het jaar
in beeld

De grote EM
nieuwsquiz

De favoriete verhalen
van de redactie

Zomerspecial

JAAR IN BEELD

12 juni | 20

OMSTREDEN
BEDRIJF GEEFT
BHV-CURSUS

Bij het Institute of Social Studies
(ISS) in Den Haag weigerde een
aantal medewerkers om de cursus bedrijfshulpverlening (BHV)
te volgen.

Dansende wetenschappers
Een van de ludiekere happenings afgelopen seizoen was toch wel
het door SG Erasmus georganiseerde Dancing with the Professors, 11
december vorig jaar. Elf weledelgeleerde heren en dames, allen gekoppeld aan een professionele danspartner, bonden in het Erasmus Paviljoen met elkaar de strijd aan.
Hieraan voorafgaand werden door de deelnemende dansduo’s de
danspassen driftig ingestudeerd. Ondanks slechts vijf weken danservaring, mocht huisarts en docent Klinische vaardigheden aan het
Erasmus MC Wilfred de Koning (58), zich na een solide jive tot winnaar kronen. In de 57 jaar ervoor had hij zich nimmer op een dansvloer gewaagd.
Aanvankelijk trainde De Koning met drievoudig Nederlands Kampioene Latin American Gwyneth van Rijn, overigens een oud-student
van hem, en momenteel promovenda in de oogheelkunde in Leiden.
Maar omdat zij wegens familieomstandigheden het evenement moest
laten schieten, werd De Koning te elfder ure gekoppeld aan Dana de
Gier, ook behorend tot de nationale top. Sinds die avond zegt De Koning gegrepen te zijn door de samba, rumba, chachacha, jive en paso
doble. “Ik vond het fantastisch. Het was hard trainen, maar daar houd
ik van. Bovenal heb ik er twee geweldige vriendinnen aan overgehouden.” Inmiddels heeft De Koning in een collega van zijn vrouw een
vaste danspartner gevonden, met wie hij mettertijd heel graag aan
een danswedstrijd wil meedoen. Het kersverse koppel wordt nog
steeds getraind door Van Rijn en De Gier. “In maart ben ik naar het
NK Latin geweest met Gwyneth en Dana en heb er een dagje rondgekeken. Toen is het idee geboren om te proberen ook een keer aan een
wedstrijd mee te doen. Maar, je moet je natuurlijk wel haalbare doelen
stellen; dus blijft het eerste doel om eerst die vijf dansen maar eens
onder de knie te krijgen.” Wellicht zien we De Koning dus over enkele
jaren terug, ‘schitterend’ op een Nederlands Kampioenschap... “Maar,
voordien is er heel veel water door de Maas gestroomd!”, relativeert
De Koning dit perspectief. Bovendien is hij met Van Rijn en De Gier
van plan om in Rotterdam een danswedstrijd tussen alle medische
faculteiten van Nederland te organiseren. “Het bevindt zich weliswaar nog in de ideeënsfeer, maar als we sponsors en een goede locatie
kunnen vinden… En, met een groot dansfeest voor alle studenten aan
het einde van de avond, dat zou toch geweldig zijn?”

De BHV-cursus voor de Erasmus
Universiteit wordt namelijk gegeven door G4S, een bedrijf dat omstreden is vanwege vermeende betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen in Israël en verschillende incidenten in Britse uitzetcentra en een Zuid-Afrikaanse gevangenis. Een van de medewerkers
die de cursus weigert te volgen is
dr. Jeff Handmaker, universitair
docent Law, Human Rights and
Development: “Je moet als publieksgefinancierde instelling niet
willen samenwerken met een bedrijf dat betrokken is bij ernstige
misdrijven. Twee van mijn collega’s en ik willen daar persoonlijk
in ieder geval niets mee te maken
hebben, dus wij gaan deze cursus
niet volgen. Onze BHV-kwalificaties lopen binnenkort af. In de tussentijd zullen we waarschijnlijk
een oplossing zoeken met een ander bedrijf om te zorgen dat we wel
als BHV’ers op het ISS kunnen blijven functioneren. Maar op de langere termijn willen we deze situatie wel veranderen binnen de EUR.
We gaan binnenkort om de tafel
met Juridische Zaken over deze
kwestie. Daaruit blijkt dat ze ons
in Den Haag serieus nemen en ons
niet zomaar aan de kant kunnen
zetten.” TF

GvdE (foto: MdG)
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TIM DE MEY

NAAR VOREN

Getto Kralingen
In november vorig jaar vergastte schrijver Ernest van der Kwast (33),
onder meer auteur van de bestseller Mama Tandoori, de EM lezers op
een uitermate vermakelijk essay, getiteld ‘Kralingen – the Ghetto’.
Hierin schetste de voormalige EUR-student Fiscale Economie een toch
wel enigszins ontluisterend beeld van de overlast die bewoners van Kralingen van studenten ondervinden. Sommige gezinnen blijken de wanhoop nabij, huizen worden te koop gezet omdat men de horreur van de
studentenburen niet meer aankan. Ook Van der Kwast heeft een studentenhuis als achterbuur, al zorgden de bewoners daarvan voor relatief
weinig overlast, maar in de ogen van zijn half-Italiaanse kinderen waren
ze tamelijk barbaars, aangezien ze hun spaghetti in stukjes sneden alvorens die op te lepelen.
Ruim een half jaar later is er aan de situatie nauwelijks wat veranderd.
Van der Kwast kreeg weliswaar veel reacties van bewoners van Kralingen, maar het probleem staat verder niet op de agenda van de wijk. “Bewoners willen toch niet graag te boek staan als klagers, reden waarom ze
bij overlast niet snel de politie zullen inschakelen”, vermoedt Van der
Kwast. “Ik voorzie voor deze zomer dan ook moeilijke tijden, als het leven
zich weer vooral buiten gaat afspelen. Studenten bevinden zich in hun
eigen beleving nu eenmaal alleen op de wereld, voelen zich onaantastbaar – waarschijnlijk voelde ik me ook zo toen ik nog studeerde. Maar ik
had een heel slechte hifiset, made in India.”
Zelf heeft hij de afgelopen maanden nog maar één keer uit het raam gehangen om te roepen of het wat stiller kan. “Ik denk dat mijn achterburen
wat ouder en wijzer geworden zijn, en wellicht relaties hebben gekregen.
Bovendien is de enige echte klootzak het huis uit gegooid.” Over hoe de
spaghetti er tegenwoordig wordt gegeten, tast hij in het duister.

Het op zijn laatste benen lopende academisch jaar
was voor de EUR het jaar van contrasten. Aan de ene
kant vierden we – terecht – met toeters en bellen
een royaal eeuwfeest. Aan de andere kant zag onze
instelling – zoals overigens zoveel instellingen in dit
land en in dit werelddeel – zich genoodzaakt haar
huishoudboekje op orde te brengen en daartoe aanzienlijke ombuigingen in het verschiet te stellen.
Eigenschappen van een geheel zijn lang niet altijd eigenschappen van de delen, maar in dit geval drong
het contrast door tot in de kleinste vezels van de instelling. Zowat alles en iedereen deelde zowel in de
uitbundigheid van het eeuwfeest als in de ontnuchtering van de ombuigingen. Sommige mensen, die
van nature neigen tot pessimisme, ervoeren het als
wrang. Anderen, die optimisme niet alleen als ‘morele
plicht’ zien, maar zich ook met verve van die taak
kwijten, zagen er veeleer een momentum in en probeerden de kansen te grijpen.
Ben ik pessimist of moet ik optimist zijn? Winston
Churchill, die zowat aan elkaar hing van de – soms
goedkope, soms inspirerende – oneliners, meende: ‘A
pessimist sees the difficulty in every opportunity; an
optimist sees the opportunity in every difficulty’. En onze lieve Brabantse held Theo Maassen varieerde op
dit thema met ‘een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist’. Als columnist, met al mijn beperkingen, ben ik hoe dan ook onvoldoende geïnformeerd om te beoordelen of het EUR-glas halfvol is of
halfleeg. Maar, gegeven de sociale dynamiek, lijkt het
mij onmiskenbaar dat we op een omslagpunt staan.
Wanneer de onvermijdelijke quo vadimus-vraag zich
dan stelt, denk ik enigszins weemoedig terug aan
Jacques in Kundera’s toneelbewerking van Diderots
Jacques de fatalist en zijn meester. Tegen het einde
van hun hilarische wandeltocht langs hun liefdesperikelen, doorspekt met – alweer: soms goedkope,
soms inspirerende – filosofische beschouwingen
over wat er al dan niet in de sterren staat geschreven, bereiken ze het punt waarop de Meester naar
voren wil gaan. “Maar ja, Jacques, waarheen is dat
precies, ‘naar voren’?” En dan antwoordt Jacques, in
een wonderlijke synthese van relativisme en fatalisme: ‘Ik zal u een groot geheim onthullen. Een van de
oudste trucs van de mensheid. Naar voren is naar
overal ... Waar u ook kijkt, overal is naar voren.’
Zonder verdere aarzeling en in het volle besef, dan
wel de volkomen illusie dat hij richting gaat kiezen,
besluit de Meester: ‘Vooruit, Jacques, naar voren.’
Tim de Mey is docent Theoretische filosofie

GvdE (foto: Paul Levitton)
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Gemeenteraadsverkiezingen
Dat studenten nauwelijks geëngageerd zijn bleek een mythe tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen. In
het hele Rotterdamse politieke
spectrum kon je stemmen op studenten.

Foodplaza
Vierdejaars bedrijfskundestudenten Shanise Abhelakh (21) en Onaba Aadi (24) juichten toen ze hoorden dat cateraar Albron uit het
L-gebouw zou verdwijnen en zou worden vervangen door het Erasmus Food Plaza met zes cateraars.
“Het eten van Albron was net zo smakeloos als gevangeniseten”, zegt
Abdelakh. “Of van dat voer dat militairen op een missie krijgen”, vindt
Aadi. “Bij Albron hebben we alleen in ons eerste jaar gegeten, toen we
nog groentjes waren.” “Buitenlandse studenten uit ons jaar lieten nog
liever een pizza op de campus bezorgen dan het eten van Albron naar
binnen te stouwen”, vult Abdelakh aan. Toen in januari het Erasmus
Food Plaza zijn deuren opende, rende het tweetal bijna direct naar
binnen. “Dit is wat je van een goede universiteit verwacht. Een goede
Starbucks en eten waarmee je met plezier je maag vult”, zegt Shanisa,
terwijl ze een hap neemt van haar ‘happy shrimp’ soep van Oodlz. Het
tweetal eet vooral bij New Fork en bij Oodlz. “We zijn gek op Aziatisch
en biologisch eten en proberen van alles uit”, aldus Aadi. “We hebben
het vanaf januari steeds drukker zien worden. Er is voor iedereen wat
en dat trekt steeds meer studenten aan.”
Dat beaamt Gianmarco Disario van New Fork, dat vooral biologisch
eten verkoopt. “Het is steeds drukker geworden. Vooral rond de lunch
werken we twee tot drie uur heel erg hard.” Met de eigenaren en medewerkers van de andere bedrijven kan hij het goed vinden. “We zijn
niet echt concurrenten van elkaar, omdat we zulke verschillende dingen verkopen.”
“De studenten van de VU zijn erg jaloers als ze zien hoe mooi en professioneel het er hier uitziet”, weet VU-alumnus Denise Fraats (32).
“De VU heeft alleen een mensa met kantine-eten. Dit zijn echt zes verschillende zaken”, zegt ze, met voor zich een salade van New Fork. De
prijs van haar eten vindt ze wel wat aan de hoge kant. “En wat nu als je
een simpel broodje wilt eten, met een appel?” Aadi en Abhelakh vinden de prijzen ook wat hoog, maar daar stappen de studenten gemakkelijk overheen. “Het eten van Albron was met vier tot vijf euro veel
goedkoper, maar dat kon je meteen in de prullenbak gooien. Studenten die het Food Plaza te duur vinden, kunnen altijd nog brood of iets
anders in de Spar-supermarkt kopen. Er is echt aan iedereen gedacht”,
zegt Aadi. Abhelakh: “En wij kunnen nu eindelijk eens trots zijn op
onze universiteit door de mooie campus en de fijne cateraars. Dat waren we eerder niet door die bouwput en Albron.” MZ (foto: RvdH)

Van links tot rechts, voor de gemeenteraad en de gebiedscommissies, en
als lijsttrekker, -duwer of campagneleider; de EUR-student was goed vertegenwoordigd. Natuurlijk fotografeerde
EM ook een PvdA’er die rode rozen
uitdeelde tijdens de verkiezingscampagne. De 27-jarige rechtenstudent
Mustapha Akchich stond als derde
op de lijst van de sociaaldemocraten in Delfshaven. Hoewel de partij
flinke klappen te verwerken kreeg
– ook in het rode bolwerk Delfshaven halveerde de PvdA bijna – werd
Akchich gekozen, en inmiddels is hij
fractievoorzitter. Het is voor hem wel
nog even wennen dat de deelgemeente,
waar Akchich de afgelopen vier jaar
ook al raadslid van was, is veranderd
in een gebiedscommissie. Hij is zeker
geen voorstander van die overgang en
merkt nu al de nadelen: geen politieke
slagkracht omdat de gebiedscommissie geen eigen budget heeft en veel
meer informeel gelobby. TF (foto: LW)
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Mink de muzikale
duizendpoot
Student Algemene Cultuurwetenschappen Mink Steekelenburg timmert muzikaal aardig aan de weg. Hij speelt als pianist/toetsenist momenteel in drie bands: Half Way Station,
Winterdagen en Crying Boys Cafe. Daarnaast mag hij graag
meespelen met andere bands.

UNIVERSITEIT IS BLANK
Mehdi el Manouzi, masterstudent Fiscaal recht, schreef in
november een opiniestuk in EM onder de titel: ‘De universiteit is blank, besloten en ondemocratisch’.

Zo stond de Rotterdamse singer/songwriter Sir Ian bij op piano
tijdens de opnames van een plaat, die in februari verscheen.
Van de psychedelische folkband Half Way Station zal later dit
jaar het album ‘Surface’ uitkomen. De sound is herkenbaar,
maar de elektronische invloeden van de hand van Steekelenburg zijn nieuw. Winterdagen, dat naast Steekelenburg bestaat
uit een contrabassist en een violist, zag dit jaar het licht en
treedt inmiddels regelmatig op. De band speelt zelf gecomponeerde songs, die het best te omschrijven zijn als neoklassiek.
Voorlopig hoogtepunt moet een optreden op het Oerolfestival
op Terschelling worden, volgende week. “We spelen daar in het
bostheater, verreweg de mooiste plek”, aldus een enthousiaste
Steekelenburg.
Ondanks al zijn muzikale exercities – en een bijbaan in een
skateboardwinkel – verloopt ook de studie nog geheel volgens
plan. Volgend jaar hoopt hij zijn bachelor af te ronden en aan
een master Kunst & Cultuurwetenschappen te beginnen.
GvdE (foto: Annefleur Verbaas)

“Het viel me op dat de collegezalen heel gemengd zijn, en allochtone studenten het ook goed doen, maar ondervertegenwoordigd zijn onder docenten en hoogleraren. Je ziet het buiten de universiteit ook, dat de baantjes bij leuke bedrijven
vaker naar autochtone afgestudeerden gaan, en een allochtone afgestudeerde die het ook goed deed in zijn studie, na
een jaar nog zonder werk zit. Het blijkt ook uit cijfers dat dit
zo is, en dat wilde ik opschrijven. Ik vond dat allochtonen te
weinig van zich laten horen in deze discussie.
“Ik merkte dat allochtone en autochtone medestudenten anders reageerden. Allochtone studenten reageerden alleen
een-op-een tegen mij. Ze willen of durven zich niet in een
grotere groep uit te spreken, blijven liever bescheiden in deze discussie; bang om als zeurpiet bestempeld te worden. Zelf
heb ik daar geen rekening mee gehouden. Ik heb ook vertrouwen in de toekomst; ik heb meerdere studies gedaan, doe het
nu goed in mijn master en heb een mooi cv. Ik ga voor een
carrière van een van de betere fiscalisten van Nederland.
Misschien dat ik alleen iets meer moet lopen en wat beter m’n
best moet doen om dat te bereiken.” WG

Aanstaande optredens van Mink:
Met Winterdagen: 18 Juni: Bostheater, Oerol, Terschelling / 20 Juni: Theater aan het
Spui, Den Haag
Met Half Way Station: 5 Juli: Tentstok Festival, Arnhem / 9 Augustus: De Grote Pit
Show, ’s-Gravenzande / 13 en 14 September: de Wereld van Witte de With, Waalse Kerk in Rotterdam
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Schaatsvereniging Alcedo
Inmiddels staan de schaatsen van de leden van schaatsvereniging
Alcedo alweer een tijdje in het vet, maar voorzitter en masterstudent
bij de ESE Martin Schaaphok (23) kijkt terug op een geslaagd winterseizoen.

HEART BEAT FESTIVAL
Honderd jaar Erasmus Universiteit, reden voor een
feestje. En een feestje, dat wérd het Heart Beat
Festival! Studenten en medewerkers gingen uit
hun dak op de muziek van Kensington, Hed Kandi,
Three/Third XL, Friends of the Family en Guus Bok
& the Boogies.
“Het was een geweldige dag”, zegt Koos van Kalsbeek van de organisatie van het Heart Beat Festival.
“Het was supermooi weer, er waren heel veel mensen
en iedereen was helemaal happy. De campus was net
een echt festivalterrein. Mensen zaten aan de waterrand naar muziek te luisteren, collega’s feestten met
elkaar en studenten, en voor eerstejaars was het een
geweldige eerste kennismaking met de universiteit.”
De meneer verkleed als Erasmus was heel populair
bij buitenlandse studenten, zegt Van Kalsbeek. “Ze
wilden allemaal met hem op de foto.” Het podium op
een hijskraan dat boven het publiek schommelde
trok ook veel bekijks. “Daar kregen we veel foto’s van
opgestuurd.” Het Heart Beat Festival was zó’n succes, dat er ook dit jaar een Heart Beat Festival gehouden wordt, op 1 september. “Dan is ook de opening
van het academisch jaar, en daarom willen we er ook
een feestje van maken voor studenten.” Of de line-up
van het vorige Heartbeatfestival geëvenaard wordt,
is maar de vraag. “We hadden de mazzel dat we Kensington al geboekt hadden voordat ze de 3FM-awards
wonnen”, zegt Van Kalsbeek. “Want daarna werd de
band minstens twee keer zo duur. Kensington was
een groot succes. We moeten dus een band zien te
vinden die net zo goed is, die zowel medewerkers al
studenten goed vinden, en die niet al te duur is. Maar
we hebben al een longlist, dus ik denk dat het wel
gaat lukken.” MZ (foto: MB)

“Toen we afgelopen zomer Alcedo oprichtten, hadden we geen idee of er
nog meer mensen interesse hadden in schaatsen. Maar in no time hadden
we allemaal enthousiaste schaatsers om ons heen.” De twee hoogtepunten van het schaatsjaar? “Makkelijk! De clubkampioenschappen in Den
Haag. Tijdens die wedstrijden kon iedereen eindelijk eens testen hoe hard
ze nu precies reden. We kregen speciale starttrainingen en namen van
tevoren door hoe de race moest verlopen. Niet dat je daar tijdens een
sprintwedstrijd verder nog mee bezig bent, hoor”, zegt Schaaphok grinnikend. “Want dan moet je niet nadenken, maar volle bak gaan. Doorklappen.”
Een ander hoogtepunt was de Rotterdamse vijfkroegentocht met stempelkaart. Alle leden bewogen zich vijf kilometer lang in schaatshouding
van kroeg naar kroeg. “Daarmee trokken we veel bekijks”, zegt Schaaphok. “Maar Rotterdammers zijn wel gekkere dingen gewend.” Bij iedere
kroeg kregen ze een stempel en er was ook kebab en zopie. “Een elfkroegentocht was net iets te ver, dan hadden we in de middag al aan het bier
gemoeten. En dan loop je na elf kilometer niet echt lekker meer. Nu hebben we vooral hard gelachen.” In de zomer staan de schaatsen weliswaar
op zolder, maar wordt er nog wel aan de schaatsconditie gewerkt. “Met
conditietraining, krachtoefeningen en techniektrainingen, lopen, fietsen
en skaten door het Kralingse Bos. Zodat we na de zomer weer verder kunnen schaatsen. En maffe dingen samen doen.” MZ (foto: LW)
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VERKEERSVEILIGHEID ROND
WOUDESTEIN
Hardrijdende auto’s, een parkeergarage
waar auto’s in- en uitrijden, en tramrails:
niet het veiligste decor om lopend of fietsend vanaf de Burgemeester Oudlaan de
campus te bereiken.

RON FOUCHIER
Moleculair viroloog Ron Fouchier, verbonden aan het
Erasmus MC, ontwikkelde in 2011 een variant op het vogelgriepvirus H5N1 dat door de lucht overdraagbaar is.
Toen hij zijn resultaten in Science wilde publiceren, had
hij ineens een exportvergunning nodig.
De informatie zou volgens het ministerie van Economische Zaken door terroristen kunnen worden misbruikt.
Volgens Fouchier was het gevaarlijker om het onderzoek
níet te publiceren. Met de kennis zouden namelijk besmettingen met gemuteerde varianten van het virus eerder getraceerd kunnen worden, zodat de besmette dieren
tijdig geruimd kunnen worden. De vergunning kreeg hij
uiteindelijk en in 2012 werd het artikel alsnog gepubliceerd.
Omdat dit de eerste keer was dat een dergelijke exportvergunning nodig was en Fouchier en zijn collega’s het er
niet meer eens waren, voerde het Erasmus MC afgelopen
zomer een proefproces over de vraag of wetenschappers
inderdaad in sommige gevallen een exportvergunning
moeten aanvragen. Ja, luidde het antwoord. Het Erasmus
MC liet het er niet bij zitten en ging in beroep.
Fouchier laat via zijn secretaresse weten: “Het beroep
loopt nog, het zal waarschijnlijk eind 2014 dienen. Daarom kunnen wij daar op dit moment niets over zeggen.” De
persvoorlichter voegt eraan toe: “De zaak en het beroep
zijn aangespannen door het Erasmus MC tegen de Nederlandse Staat, niet door prof. Fouchier. Dit omdat de uitkomst veel breder kan zijn dan dat het allleen betrekking
heeft op virologisch onderzoek.” TL (foto; LW)

Voormalig voorzitter van de CDA-fractie en
student Bedrijfseconomie Ruben Mink stelde vragen over de veiligheid rond de oversteekplek bij de parkeergarage op de campus. Veel studenten klaagden over de nieuwe
verkeerssituatie bij Mink en daarom schreef
hij een aantal brieven aan het College van
Burgemeester en Wethouders. En zoals het
nu lijkt, met resultaat: de verkeerssituatie is
nu veilig, zegt persvoorlichter van de Erasmus Universiteit, Jacco Neleman. Het fietspad over de Burgemeester Oudlaan naar de
universiteit is verbreed. En fietsers kunnen
niet langer oversteken vanaf het stadion
naar de Burgemeester Oudlaan. Daarentegen is er een extra fietspad aangelegd vanuit
de campus achter het M-gebouw langs naar
de Abram van Rijckevorselweg. “Dit alles
moet een veiliger situatie opleveren voor de
fietsers en voor de rest van het verkeer”, aldus Neleman. MZ

Tweetalige universiteit
De universiteit streeft naar tweetaligheid. Het belangrijkste medezeggenschapsorgaan probeerde op de troepen vooruit te lopen en besloot bij wijze van
proef drie maanden in het Engels te vergaderen.
Hoewel de taalvaardigheid van de raadsleden van een redelijk niveau was, concludeerde men toch dat de universiteit nog niet bepaald klaar is voor Engelstalige bijeenkomsten. “Nu we weer in het Nederlands vergaderen, merk ik toch wel hoeveel
makkelijker dat is”, vertelt René Karens, voorzitter van de Universiteitsraad. “Je
volgt de discussies veel beter en je ziet de nuance. Maar het ging minder slecht dan
ik had gevreesd. Iedereen kon zich prima verstaanbaar maken, terwijl ik had verwacht dat leden sneller op het Nederlands zouden overschakelen. Het ligt toch wel
in de lijn der verwachtingen dat de EUR steeds internationaler wordt, dus op termijn
zullen internationals ook meer participeren in de medezeggenschap. Door een paar
maanden in het Engels te vergaderen hebben we al wat voorwerk verricht.” TF
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ERASMUS SPORT ZIT
IN EEN FLOW
Jon de Ruijter kan tevreden terugblikken op een mooi seizoen. Sinds hij zo’n
anderhalf jaar geleden aantrad als directeur van Erasmus Sport, is het aantal
actieve sporters op de campus gestegen van 4600 naar 7600, en zijn de financiële zaken sterk verbeterd.

Fossielvrije universiteit
Student Vatan Hüzeir schreef in februari een open
brief in Erasmus Magazine waarin hij het College van
Bestuur (CvB) opriep de banden met fossiele-energiebedrijven te herzien, vanwege klimaatverandering.
Inmiddels ondersteunen zo’n vijftig EUR medewerkers de EURfossilfree-actiegroep . Op grond van overleg met het CvB gaat de groep aan de slag met een onderzoeksvoorstel om de banden tussen de universiteit
en bedrijven in de fossiele-energie-industrie kritisch
te evalueren. Daarnaast bedenkt EURfossilfree voor
de universiteit een plan om pensioenfonds ABP aan te
spreken op haar investeringsbeleid en gaat ze voorstellen doen om duurzaamheid beter te verweven in
het curriculum.
“Dit is natuurlijk nog maar een begin, maar het voelt
wel al als een eerste succes”, zegt Hüzeir. “Het feit dat
het College van Bestuur ons serieus neemt, betekent in
mijn ogen dat ze klimaatverandering erkennen als
probleem en daar op institutioneel niveau iets tegen
kan en wil doen. Daarnaast is het een enorme opsteker
dat inmiddels vijftig mensen mijn pleidooi ondersteunen. Veel van de ondertekenaars van mijn brief zijn
specialisten die hun carrière gewijd hebben aan wetenschappelijk onderzoek naar deze thematiek. Zonder hen hadden we deze eerste stappen niet kunnen
zetten.” TF

Dat is te danken aan de organisatorische veranderingen die onder zijn bewind
zijn ingezet. “Zowel intern als extern is er veel veranderd”, aldus De Ruijter. “Intern hebben we de organisatie strakker gemaakt, met name op financieel en functietechnisch gebied. “Het managementteam is in ere hersteld, met onder andere
iemand voor de HR en een verenigingscoördinator. Dat geeft een hoop rust en
duidelijkheid, nodig om extern te scoren.” Dat laatste is absoluut gelukt. Bewust
zocht Erasmus Sport de doelgroep op, onder andere door talloze flash mobs op de
campus, maar ook met diverse sportpasacties en natuurlijk een up-to-date sportaanbod. “Toen ik hier begon, was de meerjarendoelstelling 7500 sportpassen in
2016. Toch kunnen we niet nu rustig achterover gaan leunen. We moeten doorstijgen. En dat blijven we ook doen door middel van het aloude marketingadagium Be
Good And Tell It, want we zijn er nog lang niet.”
Er staan dan ook nog genoeg plannen op stapel. Zo kunnen sportkaarthouders
vanaf volgend seizoen gratis zwemmen in het Oostelijk Zwembad, en wordt gestart met Insanity, een soort ultieme body work-out, die met name populair is
onder internationale studenten. Ook kan er straks weer geschaatst worden op de
tijdelijke ijsbaan bij Leonidas. Op iets langere termijn – liefst al in de zomer van
2015 – wil De Ruijter de tennisbanen op de campus aanpakken zodat er ook competitiewedstrijden op gespeeld kunnen worden. En niet te vergeten: deze zomer is
de EUR gastheer van de European Universities Games.
“Wij willen sport nog meer in dienst laten staan van een levendige campus. De
campus heeft namelijk nog een enorm potentieel. Ze is al een stuk gaver gemaakt
door het Food Court en het Paviljoen, maar ook wij kunnen daar absoluut aan
bijdragen”, aldus de man die onlangs nog een heus strandje op de campus introduceerde, waar kan worden gevolleybald, gelounged, gebarbecued en wellicht
straks af en toe gekampeerd. Wat De Ruijter zelf ook heel erg leuk zou vinden:
een touwtrekwedstrijd bij de vijver voor het Erasmus Paviljoen. “Nat pak inbegrepen. Geweldig toch?!” GvdE (foto: J.E. Shine)
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Lustrum zet universiteit
goed op de kaart
Ronald de Groot, communicatieadviseur van de
economen, was afgelopen jaar ook directeur van
het Lustrumbureau, dat de festiviteiten rond het
honderdjarig bestaan van de universiteit organiseerde. Wat heeft het lustrum volgens hem opgeleverd?

ZAALVOETBALKAMPIOEN LAAT
EERSTE DIVISIE SCHIETEN
De zaalvoetballers van zaalvoetbalvereniging Rotterdamse Studenten
waren al druk bezig om sponsoren te vinden om in de eerste divisie te
spelen.
Het eerste team van de vereniging liet hun concurrenten de ballen om de
oren vliegen afgelopen jaar. En met resultaat: ze werden kampioen in de
hoofdklasse. De eerste divisie kwam daarmee heel dichtbij en de voetballers
verheugden zich al op spannende wedstrijden in Maastricht en Groningen.
Maar het sportieve feest gaat niet door. Twee voetballers moesten stoppen,
zegt voorzitter Thomas Verhaar. “Een van hen gaat stagelopen en voetballen
in Amerika, de ander werd gescout door Sparta en mag daardoor niet meer
zaalvoetballen. Ze waren erg goed, dus het kwam niet als een totale verrassing, maar jammer was het wel.” Verhaar en zijn medespelers zochten nog
wel naar geschikte vervangers binnen de club, maar zonder succes. “Veel
clubs die in de eerste divisie kunnen spelen en te maken krijgen met afvallers, gaan wanhopig op zoek naar vervangers”, zegt Verhaar. “Ze bellen naar
andere clubs omdat ze koste wat kost in de eerste divisie willen spelen. Maar
je weet dan helemaal niet of een voetballer wel in je team past.”
Verhaar vond het ook niet fair tegenover de sponsoren om door te gaan met
een minder goed team. “Wij willen zo hoog mogelijk spelen, maar wel graag
in de geest van de studentensport. De reden dat iedereen met voetbal is begonnen is omdat wij het leuk vinden om met vrienden te voetballen en andere studenten te leren kennen. Als we eerste divisie spelen, willen we daar
op de lange termijn blijven en niet maar voor een jaartje. We willen bouwen
aan een stabiele club.” MZ (foto: LW)

“In het oog springend zijn de verbindingen die we hebben weten te leggen of uit te bouwen met vele instellingen uit het Rotterdamse. Neem Theaterschool Hofplein, die gehuisvest is in het gebouw waar de Nederlandse Economische Hogeschool ooit begon aan de
Pieter de Hoochweg in Rotterdam-West. We hebben
meerdere keren de locatie gebruikt voor een evenement en het contact is uitgegroeid tot een samenwerking voor de langere termijn.”
Zo volgden economiestudenten van de zogenoemde
Dean’s List meerdere dagen een speciaal ontwikkeld
traineeshipprogramma, getiteld ‘Presenteren door acteren’. “Ik ben er een paar keer bij geweest en het is
fantastisch om te zien dat bepaalde technieken je leren om meer te werken met verbeelding en inlevingsvermogen. Het is de bedoeling dat studenten van de
Erasmus School of Economics ook volgend jaar dit
programma kunnen volgen. En, de samenwerking met
Theaterschool Hofplein krijgt verder meer lading door
de toetreding van rechtendecaan Suzan Stoter tot de
Raad van Toezicht. Hoe leuk is dat! Ik wil er maar mee
zeggen dat het lustrum wat mij betreft vooral veel
nieuwe contacten voor de universiteit heeft opgeleverd. Ik ben er trots op dat we de universiteit afgelopen
jaar goed op de kaart hebben gezet.” WG (foto: Anne Marie
Hazenberg)
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Trots op het Paviljoen

Ruben Cieremans is directeur van het Erasmus Paviljoen, dat afgelopen september de
deuren opende in het hart van de vernieuwde
campus. Een mooie horecagelegenheid met
een uitdagend publiek. Cieremans is nu al
trots op zijn tent.

FEEST IN DE BIEB

De universiteitsbibliotheek wordt meestal bevolkt door blokkende
studenten en koffieslurpers, maar tijdens de Centennial Party op 7
november maakten de boeken plaats voor stampende beats en gillende saxofoons.
Het Zuid-Afrikaanse duo Goldfish liet de UB sidderen op zijn grondvesten met dancemuziek, inclusief trompetten en een jazzy piano. En Bakermat, Prosper Rek en Nico Pusch draaiden hun stampende, melodieuze deephouse beats en swingende saxofoons op de plek waar normaal gesproken serene rust heerst. Miranda Qualm, voorlichter van de
UB kijkt terug op een geslaagd feest. “We wilden laten zien dat de UB
naast een plek om te studeren ook een plek om te vermaken is”, zegt ze.
De kaartverkoop liep dan ook ontzettend goed. Qualm: “Er werd op facebook veel in gehandeld, studenten vonden het blijkbaar erg leuk dat
ze nu ook konden feesten in de UB.”
Ze vond het wel apart om haar werkplek te zien transformeren in een
heuse party spot. “We hadden een time-lapse-cameraatje geplaatst,
waardoor je kon zien dat alle boeken werden verplaatst, de kasten eruit
gingen, er in no time een podium stond, en hoe het vervolgens vol
stroomde met feestende studenten en medewerkers.”
Tijdens het feest zelf hoefden de medewerkers van de UB zich geen zorgen te maken over het knoeien van bier op bijzondere boeken. “Alle boeken en alle apparatuur waren verplaatst. Zelfs op de vloer lag een speciale festivalmat en er waren speciale wc’s geregeld.” De biebleiding kon
dus onbevangen gewoon meefeesten. “Die hadden er speciale gouden
glitterpakjes voor aangetrokken.” Na het feest werden de plastic bekers
en andere troep van de grond geraapt en de UB weer studeer-proof gemaakt. Qualm vond het feest zó geslaagd, dat ze het zeker voor herhaling vatbaar vindt. “Als we de UB gaan renoveren, is het misschien wel
weer tijd voor een feestje”, zegt ze. “Want dan gaat alles er toch al uit.”

“De ziel zat vanaf dag één in het paviljoen. Dat
heeft met meerdere dingen te maken; allereerst
de inrichting, waar wij ons nog flink mee hebben bemoeid. Het is toch een grote open ruimte
met veel glas en een stenen vloer; de retromeubels, de zithoek met vloerkleed en de rode houten bar waren echt nodig om het sfeer te geven.
Ik ben er trots op dat we bij de aannemer hebben doorgedrukt dat er openslaande deuren
naar het terras moesten komen. Ook al is het in
Nederland niet altijd terrasweer, je ziet nu al
dat we er veel gebruik van maken. Verder is het
de oprechtheid en vriendelijkheid van het personeel die de ziel in de zaak hebben gebracht.
Niet alles liep vanaf het begin op rolletjes, maar
daar hadden bezoekers begrip voor. Wij zijn
ook tolerant voor de bezoekers; als ze hun eigen
broodje hier eten, zeggen we er wel wat van
maar sturen ze niet weg. En het feit dat alle gerechten bereid zijn met lokale producten en dat
we de hele dag alles van de kaart vers bereiden,
heeft zeker ook gezorgd voor ziel in het paviljoen. “Het is pionieren geweest, en nog. De ene
ochtend vraag je je af waar iedereen blijft, en
dan weer staat het bomvol en moet ik met een
andere medewerker van kantoor twee uur meedraaien om iedereen te kunnen bedienen.” WG

MZ (foto: Arie Kers)

JAAROVERZICHT
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Willem Schinkel

Ontevreden Nederlandse wetenschappers
richtten afgelopen herfst Science in Transition en het Platform Hervorming Nederlandse
Universiteiten op. Ze verzetten zich tegen
zaken die mis zijn in de wetenschap, zoals de
zoekgeraakte balans tussen onderwijs en
onderzoek. Socioloog Willem Schinkel was
als enige wetenschapper bij beide initiatieven betrokken.
Er zijn sindsdien verschillende debatten over
het onderwerp gevoerd, ook op de EUR. Directe
resultaten heeft dat niet. “Het is te vroeg en er
wordt nog te weinig over gepraat”, reageert
Schinkel. Ik zie het overigens niet zo dat er debatten zijn die dan gevolgen hebben.”
In een artikel in EM in januari zei hij onder
meer: “De afrekening op de kwantiteit van artikelen heeft zijn grootste piek gehad.” Minder
dan twee maanden later kwam het nieuwe Standaard Evaluatie Protocol van de overheid uit,
dat wetenschappers beoordeelt op werk waarin
meer aandacht voor maatschappelijke relevantie en integriteit is en minder nadruk op productiviteit.
Schinkel: “We weten ergens allemaal wel dat er
grote irrationaliteiten in het systeem zijn, en
stukje bij beetje zie je nu dat dat tot aanpassingen leidt. Voor de lange termijn is dit belangrijk, maar productiviteit blijft natuurlijk een
grote rol spelen, zij het op indirecte manier. Het
belangrijkste criterium is tegenwoordig het
binnenhalen van prestigieuze onderzoekssubsidies.” “We moeten op de universiteit weer leren wat het betekent een publieke instelling te
zijn”, voegt hij daaraan toe. En dat betekent volgens hem niet alleen maar concentreren op zaken als excellentie (‘een leeg concept dat zelfs
niet meer modieus is’) en het bevorderen van
economische groei via samenwerking met bedrijven. Het gaat om het doen van ‘vrij onderzoek dat democratische experimenten en meningsvorming, en participatie in de publieke
sfeer’ bevordert. TL

In september ging het gloednieuwe Erasmus University College (EUC) van start met de eerste 87 studenten.
Ze volgen naast intensief onderwijs een uitgebreid vaardighedenprogramma, variërend van
gesprekken met de burgemeester
tot rondleidingen in kunstgalerie
Witte de With (op de foto). De
eerste twee maanden waren even
wennen, zegt Liesbeth Noordegraaf-Eelens, verantwoordelijk
voor het vaardighedenprogramma. “De diversiteit van de studenten is veel groter dan bij andere
opleidingen, dus je moet rekening houden met de verschillende wensen en interesses.” Wat
haar ook opvalt, is de betrokkenheid van de studenten. “Ze hebben allerlei organisaties opgezet
en veel geregeld. Daar heb ik bewondering voor. Bij andere studies komt er veel informatie over
Rotterdam, de universiteit of het
onderwijs via ouderejaars, maar
dit zijn 18- en 19-jarigen die dat
helemaal zelf uitvinden.” TF

2113

Pas de laatste drie jaar van de honderd jaar die
de EUR oud is ben ik hier student. Dat is dus
slechts een fractie van de tijd dat de universiteit bestaat. Ik besef dat enorme aantallen
jonge heren en dames mij hier zijn voorgegaan
in de collegebanken. Nederland moet dan ook
barsten van de Rotterdamse alumni. Ik vind het
een mooi idee dat er al honderd jaar lang studenten van allerlei pluimage in de maatschappij terechtkomen nadat ze in Rotterdam zijn
geschoold. Fascinerend is ook dat er in die honderd jaar gigantisch veel is veranderd aan het
studeren zelf. Vroeger moest je als student ten
minste nog écht naar college gaan (of je moest
om aantekeningen smeken bij je vrienden), want
thuis je colleges terugluisteren was er niet bij.
Op digitale hulpmiddelen hoefde je zo’n beetje
de hele vorige eeuw sowieso niet te rekenen.
Laat staan op zoiets als Google of Wikipedia als
steun en toeverlaat. Hoe onhandig is dat?
En als er in de afgelopen honderd jaar al zoveel
veranderd is, hoe zit dat dan over nog eens tien
decennia? Zijn de hoogleraren dan vervangen
door hologrammen? Of laten we liever onze
persoonlijke drones naar de collegezaal vliegen,
om zo vanuit huis alles te kunnen volgen? Of is
de zeespiegel dan inmiddels zo gestegen, dat
de campus in de Maas ligt? Het zijn spannende
scenario’s om over na te denken. Ik zie mezelf
bijvoorbeeld al met een tweeëndertigste versie
van de Googlebril vals spelen bij tentamens.
Waarbij dan vast niet meer door een vertrouwde
grijze surveillant gesurveilleerd wordt, maar
door een allesziende robot. Misschien krijgen
we tegen die tijd zelfs allemaal simpelweg
nanochips in onze hersenen geïmplanteerd.
Die kant-en-klare kennis zou de ondergang van
een universiteit als de onze kunnen betekenen.
Toch vermoed ik dat de universiteit ook op haar
tweehonderdste verjaardag nog staat als een
huis, met de tijd is meegegaan en nog immer
gezegend is met een gezonde Rotterdamse
mentaliteit. Ook dan wordt er nog steeds niet
geluld, maar gepoetst. Collegejaar 2113: ik schrijf
mijn achterkleinkinderen nu alvast in.
Daniël Lambrichts is geneeskundestudent
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DE GROTE EM
NIEUWSQUIZ
Weet jij nog wat er afgelopen jaar is
gebeurd op de universiteit? Test je
kennis en win een barbecue voor je
vriendengroep op het volleybalveld
naast het sportgebouw.
door Lindemarie Jongste

1.
a.
b.
c.

d.

De opening van het academisch jaar wordt doorgaans in de Aula gevierd,
maar waar werd dit jaar
afgetrapt?

In concertgebouw De Doelen
In de Laurenskerk
Om de kosten te drukken was er geen
officiële opening – er stond ook al een
eeuwfeest op de planning
In het Erasmus Paviljoen

2.

Rechtenstudenten protesteerden aan het begin van
het studiejaar over het digitale boekenpakket.
Waarover klaagden zij?

a.
b.
c.

d.

Je mag studenten niet verplichten om bepaalde
literatuur te kopen
Het digitale boekenpakket is (te) duur
Deze literatuur bevatte nog geen video’s, oefenvragen en links naar andere literatuur, wat juist
de toegevoegde waarde is in vergelijking met een
fysiek boek
Alle antwoorden zijn goed

3.

a.
b.
c.
d.

Erasmus Paviljoen
is de officiële
naam, maar wat is
de bijnaam?

de Blokhut
Carré
de Glasbak
de Tempel

JAAROVERZICHT
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5.
4.
a.
b.
c.
d.

Welke Nederlandse band trad
op bij het Heart
Beat Festival op
5 september?

a.
b.
c.
d.

In oktober 2013 werd de leeftijdsgrens voor surveillanten
verlaagd, maar dat werd in december weer teruggedraaid.
Wat is nu de maximum leeftijd?

85
75
65
55

6.

Kensington
Chef’s Special
Go back to the zoo
Rats on rafts

a.
b.
c.
d.

8.
a.
b.
c.
d.

7.

Wetenschapper en
kunstenaar Peter
van Bergeijk stond
in september 2013
in EM vanwege zijn
expositie ‘Afgeleiden’. Waar
pleitte hij voor?
a.
b.
c.
d.

Er moet meer onderzoek geplagieerd
worden
Meer wetenschappers zouden
moeten gaan schilderen
Iets nieuws ontdekken is het
summum van wetenschap bedrijven
Zelfplagiaat is een schande

Welke royal was
aanwezig bij het
lustrumfeest op
8 november?

Koningin Máxima
Koning Willem-Alexander
Prinses Laurentien
Prinses Beatrix

De flyboarder in de vijver naast het Paviljoen had een sublieme promotiestunt
voor de EFR Business Week moeten zijn,
maar hij moest zijn activiteiten na een
kwartier staken. Waarom?

De flyboarder nam allerlei planten mee bij het opstijgen uit
de vijver
De studievereniging die de actie organiseerde, had geen
toestemming aangevraagd
De flyboarder werd aangevallen door een nijlgans
Natuuractivisten schreeuwden vanaf de kant dat dit funest is
voor het waterleven

9.
a.
b.
c.

d.

Rond 1 april waren velen in de
veronderstelling dat University
of Rotterdam de nieuwe naam
van de universiteit zou worden.
Welke reden gaf EM voor de
naamsverandering?

Erasmus woonde maar kort in Rotterdam, dus om een
universiteit naar hem te vernoemen is teveel eer
De EUR wil haar internationale karakter benadrukken en
aansluiten bij de goede reputatie van de stad
Jezelf vernoemen naar een humanist/filosoof legt te
veel nadruk op de geesteswetenschappen, terwijl de
EUR juist een economisch profiel heeft
Waarom zou je de universiteit noemen naar de
ontwerper van een brug?

JAAROVERZICHT
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10.

EM maakte
haar lustrumnummer volledig Engelstalig. Wat viel
er behalve dat nog meer op aan
dat nummer?

a.
b.
c.
d.

Collegevoorzitter Pauline van der
Meer Mohr was gasthoofdredacteur
Alle foto’s waren afgedrukt in sepia
De cover was gifgroen
Er stonden geen foto’s in

13.

De dalai lama
bracht op 12
mei een bezoek aan campus Woudestein. Wat kwam hij doen?

a.

b.
c.
d.

Een lezing geven over hoe spiritualiteit de wetenschap kan zuiveren
van fraude
Hij wilde een pizza eten in het
Paviljoen
Een boom planten met schoolkinderen uit Weesp
Hij gaf een gastcollege bij de
Faculteit der Wijsbegeerte

15.

11.

De collegemarathon van SEURious Solutions, geïnitieerd door de Erasmus School of History, Culture and
Communication voor Serious Request, die gepland
was op 19 december, ging niet door. Waarom niet?

a.
b.
c.
d.

Te weinig mensen kochten een stoel
Er waren niet genoeg thermosflessen om iedereen van koffie te voorzien
Door een griepepidemie was de helft van de sprekers gevloerd
Door brand was de betreffende collegezaal verwoest

12.

Het twintigste lustrum van
het Rotterdamsch Studenten
Corps moest alle voorgaande
overtreffen. Daarom bouwde
de vereniging

a.
b.
c.
d.

14.

Cedo Nulli deed een onderzoek (n=365) naar
het drugsgebruik onder
studenten. Welk resultaat is waar?

a.
b.
c.

d.

Drie op de tien studenten heeft wel eens harddrugs
geprobeerd
Geen enkele respondent gebruikte ooit harddrugs
Geneeskundestudenten gebruiken het vaakst
harddrugs in vergelijking met andere faculteiten
Meer dan de helft van de respondenten gebruikt
maandelijks harddrugs

Alle wetenschappers moeten dit jaar een
integriteitsverklaring tekenen. Ze zetten
hun handtekening onder vijf waarden:
Zorgvuldigheid, Betrouwbaarheid, Controleerbaarheid, Onpartijdigheid en…

a.
b.
c.
d.

Doelgerichtheid
Transparantie
Onafhankelijkheid
Vakbekwaamheid

Een megakermis met het hoogste reuzenrad van de wereld
De derde Maasvlakte met veel water en containers
Een heuse onderwaterwereld, inclusief aquarium met piranha’s
Een ondergronds gangenstelsel met discotheken en bars

16.
a.
b.
c.
d.

Bij de Centennial Party
in de Universiteitsbibliotheek op 7 november
draaiden een aantal dj’s.
Welke was er NIET bij:

Goldfish
Bakermat
Nico Pusch
Afrojack

JAAROVERZICHT
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18.

Welk sportteam werd dit seizoen kampioen, promoveerde naar de Eerste Divisie, maar besloot toch niet
hoger te gaan spelen?

17.

De camera’s die
op de campus
hangen zorgden
voor verhitte discussies in de
Universiteitsraad. Meerdere malen zijn er camera’s geplaatst
zonder toestemming van de raad.
Hoe vaak gebeurde dat in 2013?
a.
b.
c.
d.

Drie keer
Vier keer
Vijf keer
Zes keer

a.
b.
c.
d.

Studentenbasketbalvereniging Baros
Zaalvoetbal Vereniging Rotterdamse Studenten
Studentenvoetbalvereniging Antibarbari
Rugbyvereniging R.S.R.C.

Stuur je lijstje met antwoorden voor 30 juni naar
erasmusmagazine@em.eur.nl. Wie de meeste vragen goed
heeft beantwoord, kan deze prijzen winnen (beschikbaar
gesteld door Erasmus Sport):
1e prijs:
		
2e prijs:
3e prijs:

Barbecue inclusief drankjes voor vijftien vrienden/vriendinnen/
collega’s op het Zilveren Kruis Lounge and Sportsbeach
Vijf dinner vouchers voor het Erasmus Sportcafé
Twee koffiekaarten voor het Erasmus Sportcafé

De goede antwoorden staan vanaf 1 juli op onze website: www.erasmusmagazine.nl
ADVERTENTIE

Erasmus Universiteit Rotterdam

Win ‘n iPad!

1 augustus in
Schrijf je vóór
op een iPAD!
ns
en maak ka
1 August
Re-enrol beforeiPAD!
an
in
w
and

Schrijf je vóór 31 augustus in voor het
nieuwe collegejaar. Na die datum is
inschrijven NIET meer mogelijk!
Enrol before 31st August for the new academic
year. Enrolment after this date is NOT possible!

Wees slim, voorkom ellende.
Be smart, avoid trouble.
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EMuziek
Enthousiast, zelfverzekerd, gedreven, ambitieus, soms monomaan, grappig, uitgelaten, bescheiden, vastbesloten, creatief, zelden twijfelend, schuchter, Italiaans, Portugees, Duits, Zuid-Afrikaans, of gewoon van Nederlandse makelij, maar alle studenten
die ik het afgelopen seizoen langs zag komen voor de rubriek EMuziek waren in ieder geval zonder uitzondering gek van muziek
maken. Van de achtergrondpianist van wie niemand waarschijnlijk de naam weet, tot de knotsgekke rock-’n-roller, wereldberoemd in Rotterdam; van de jarenlang klassiek geschoolde mezzosopraan tot de hardrockzangeres met nauwelijks ervaring;
van de mediterrane zwoele singer/songwriter tot de oernuchtere drummer; van immer elegante ladies of jazz tot psychedelisch freakende toetsenisten; van het religieus geïnspireerde meisje met gitaar tot de jongen die Bob Dylan als grote voorbeeld
heeft. Allemaal hadden ze een verhaal, en bijna allemaal een droom. En allemaal stonden ze, behalve op het podium of in de
studio, dit seizoen in EM. Mooi.

Gert van der Ende

JAAROVERZICHT
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• Veerpont tussen Kralingen en Feijenoord in gebruik genomen • EUR-alumni hebben hoogste startsalaris van alle afgestudeerden in Nederland • 3 van de 10 EUR-studenten gebruiken harddru
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Henk Schmidt
Het gesprek dat mij het meest is bijgebleven, was dat met
scheidend rector magnificus Henk Schmidt. Schmidt bezit de
uitzonderlijke combinatie van de warmhartigheid van een zuiderling, en tegelijk de gave van het woord en de overtuiging
van een goede protestant.
Hij heeft in een enkele zittingsperiode als rector (vier jaar)
een enorme verandering in het onderwijs op de universiteit
bewerkstelligd, waardoor nu alle studenten in ieder geval in
hun eerste jaar alle 60 studiepunten moeten halen en minder
herkansingen krijgen voor tentamens. Dit alles om hen beter
door de studie te loodsen en het aantal afgestudeerden uiteindelijk te verhogen. De resultaten op de lange termijn voor
rendement en niveau van de afgestudeerden wachten we af,
maar van Schmidt weet je zeker dat hij niet twijfelt over de
goede uitkomst.
Opvallend was dat van alle mensen (een stuk of tien) die ik
voorafgaand aan het interview met Schmidt sprak, niemand

ook maar één woord kwaad sprak over hem of zijn beleid. Had
ik niet goed genoeg gezocht? Hielden de criticasters zich
stil, onder het motto over emeriti niets dan goeds? Of heeft
Schmidt écht iedereen in zijn werkomgeving weten te overtuigen met argumenten en wetenschappelijke resultaten over
het inperken van uitstelgedrag? Iets wat hij onvermoeibaar –
hooguit wat nukkig – deed, ook wanneer hij voor de zoveelste
keer geconfronteerd werd met kritiek op N=N. Ik ben er niet
achtergekomen.
Enkele EM-collega’s vonden het feit dat Schmidt zichzelf
in het interview ‘een profeet’ noemt op het gebied van vernieuwingen in het onderwijs, ‘arrogant’ en ‘megalomaan’.
Misschien hebben ze achteraf gelijk, maar biedt maar eens
weerstand aan een doorgewinterde profeet.

Wieneke Gunneweg

JAAROVERZICHT
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Integriteit
Alle wetenschappers van de Erasmus Universiteit moeten in
2014 de ‘integriteitsverklaring’ tekenen, waarin ze beloven
niet te frauderen of plagiëren. Het was een van de opvallendste wetenschapsnieuwtjes van het afgelopen jaar. We hebben recent dan ook verschillende fraudezaken gehad en ook
dit jaar maakt de Commissie Wetenschappelijke Integriteit
weer overuren met onderzoek naar fraude- en plagiaatzaken.
Niet vreemd dus dat de universiteit een reeks maatregelen
heeft genomen om herhaling te voorkomen. Of het ondertekenen van een formulier zin heeft, kun je je afvragen.
Wetenschappers moeten zich sowieso aan de Nederlandse
code van wetenschapsbeoefening houden en het is niet zo
dat de gevolgen groter zijn als je je handtekening hebt gezet
en toch gaat frauderen. Het formuliertje opeens tijdens je
beoordelingsgesprek onder de neus geschoven krijgen, lijkt in
ieder geval weinig effectief.
Het tekenen moet geen formaliteit zijn, vindt ook de
‘Taskforce’ Wetenschappelijke Integriteit, maar onderdeel van
een ‘bewustwordingsproces’. Sommige wetenschappers

hebben inderdaad behoefte aan meer duidelijkheid over wat
wel en niet mag – er zijn veel grijze gebieden. De trainingen
en bijeenkomsten over integer wetenschappelijk werken en
zorgvuldig datamanagement zullen dus wel zinvol zijn, hoewel
die helaas op de meeste faculteiten vooral voor beginnende
wetenschappers bedoeld zijn. Door het speciaal ontwikkelde
‘dilemmaspel’ te spelen moet de discussie over veelvoorkomende dilemma’s in de wetenschap verder uitgelokt worden.
Of het werkt is een tweede, want wie gaat er nou openlijk
toegeven wel eens over de schreef te zijn gegaan?
In ieder geval is het criterium ‘productiviteit’ van wetenschappelijke artikelen in de beoordeling van het werk van
wetenschappers onlangs geschrapt door de overheid – tot
opluchting van velen. Het is afwachten of dit tot minder fraude leidt, en of de productie niet stiekem toch belangrijk blijft
om carrière te maken. Hoe dan ook, fraude en plagiaat kun je
nooit helemaal voorkomen.

Thessa Lageman

JAAROVERZICHT
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Allochtone studenten
Als ik Marokkaanse jongens zie rondhangen – in
trainingspak, tasje om de nek en opgeschoren haren
– denk ik soms: ga toch werken of studeren. Door het
gesprek met zes allochtone studenten weet ik dat dit
soort vooroordelen deze jongens niet verder helpt. Als
zij keer op keer van vreemden, familie of een leraar
horen dat ze niet deugen, waarom zouden ze dan nog
moeite doen om het tegendeel te bewijzen? Het viel
me op dat de studenten zich niet van deze straatschoffies afkeren, maar zich er juist mee verbonden
voelen door hun gedeelde roots.
Het groepsgesprek vond plaats naar aanleiding van
Geert Wilders’ uitspraak over minder Marokkanen in

Nederland. Ik vind het knap dat de studenten niet
Wilders de schuld geven van het onvriendelijke klimaat voor minderheden in Nederland, maar in plaats
daarvan keihard hun best doen om de vaak negatieve
beeldvorming in de media recht te zetten. Dat doen
zij door te gaan studeren, nooit te laat te komen en
beleefd te zijn. En door te praten met jongeren die
vastzitten in de vooroordelen. Zo leerde geneeskundestudent Manal jongens die naar haar sisten dat ze
op deze manier nooit een vriendin zouden krijgen. Die
jongens waren hoogst verbaasd dat dat blijkbaar niet
zo werkt.

Lindemarie Jongste

Mensen met principes
Bestaan ze nog wel, mensen met principes? Voor iemand die zoals ik jarenlang in
Nijmegen woonde en studeerde, kan de Erasmus Universiteit kil, zakelijk en pragmatisch overkomen. Het verbaast me wel eens dat wetenschappers niet om het
minste of geringste op hun strepen gaan staan, of dat de meerderheid van de studenten de invoering van zo’n leenstelsel gelaten ondergaat. In Manhattan aan de
Maas voeren principes niet zo snel de boventoon. In Havanna aan de Waal deden
ze dat anders. Tot zover de bevestiging van de clichés.
In Rotterdam lopen ze namelijk wel degelijk rond. EM sprak dit jaar diverse studentondernemers met een missie, die een deel van de omzet doneren aan een goed
doel of enkel fairtrade inkopen. Maar ook ISS’ers die weigerden samen te werken
met een omstreden beveiligingsbedrijf waren in het nieuws. Een ander voorbeeld
is Maja Hertoghs, promovenda bij Sociologie, die een actiegroep startte om het
ABP ervan te overtuigen dat het pensioenfonds niet langer moet investeren in
Israëlische bedrijven. Dat zou bijdragen aan wat zij in EM 05 ‘het Israëlische regime van segregatie en bezetting’ noemt. Ook student Vatan Hüzeir richtte zijn
pijlen deels op het pensioenfonds, dat naast in Israël ook nog eens flink in fossiele
energie investeert. Hij riep in EM 13 de universiteit op om de banden met fossieleenergiebedrijven te herzien. Zijn EUR-fossilfree-groep, die grotendeels uit wetenschappelijk specialisten uit de duurzaamheidshoek bestaat, is inmiddels een paar
voorstellen aan het schrijven, waarmee de universiteit een stukje duurzamer zou
kunnen worden. Soms bereik je met principes meer dan met een businessplan.

Tim Ficheroux
JAAROVERZICHT
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ESAA Erasmus School of Accounting & Assurance
Management van Innovaties:
Hoe sturing te geven aan strategische innovaties en hoe deze succesvol te implementeren!
Wanneer gaat innovatie van experiment naar management? Of is dat omslagpunt er helemaal niet? En hoe ga je daar dan mee om als management, toezichthouder
of financieel expert? Hoe verhoudt out-of-the-box denken en ‘helemaal anders’ zich tot de op control gerichte beheersmodellen? Zowel voor een ‘for-profit’
omgeving als voor een public omgeving. Onder voorzitterschap van Jan Bonjer, eindredacteur bij het Financieele Dagblad, gaan de sprekers in op deze thema’s.

Prof.dr. Henk Volberda (RSM)
Henk W. Volberda is hoogleraar Strategisch Management
& Ondernemingsbeleid en Director Knowledge Transfer
aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens is hij wetenschappelijk directeur
van het top instituut INSCOPE: Research for Innovation.

Dave Vander Heyde MSc (IHC Merwede Holding B.V.)
Dave Vander Heyde is CFO van het niet-beursgenoteerde
IHC Merwede. IHC is wereldmarktleider als leverancier van
efficiënte schepen en equipment voor bagger- en natte
mijnbouwactiviteiten. Door de combinatie van het aanboren van nieuwe markten, waardecreatie en vernieuwend leiderschap is IHC uitgegroeid tot ‘The Technology
Innovator’.

Dr. Herman Wories (Royal DSM)
Herman Wories is Vice President Global Incubator bij DSM.
In zijn vorige rol leidde Herman het Innovation Program
Office van DSM’s Innovation Center waar hij o.a. een
Excellence in Innovatie programma en curriculum heeft
neergezet voor de ontwikkeling van de innovators van DSM.

Drs. Anneke van Zanen-Nieberg RA (Auditdienst Rijk)
Anneke van Zanen-Nieberg is sinds 2012 algemeen directeur bij de Auditdienst Rijk (Ministerie van Financiën).
Daarvoor was zij o.a. werkzaam als plaatsvervangend
secretaris-generaal bij het ministerie van Veiligheid en
Justitie, directeur bij de Algemene Rekenkamer en bij de
Directie Accountancy Rijksoverheid van het ministerie
van Financiën.

Voor uitgebreide informatie over het programma en aanmelding
bezoek www.esaa-symposium.nl
ESAA is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam

