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Opvallen 
Jeugdwerkloosheid klonk tot voor kort als iets voor kansarme jongeren die vroegtijdig hun 
opleiding verlieten, en geteisterd door omstandigheden en een gebrek aan motivatie niet 
aan de slag kwamen of konden blijven.
Nu kijkt de jeugdwerkloosheid ook afgestudeerde academici in het gezicht. Eén op de acht 
jongeren met een hbo- of wo-opleiding heeft geen betaalde baan en dat aantal stijgt. De 
kans dat je na je afstuderen direct in een passende baan rolt, is niet meer vanzelfsprekend 
en dat vraagt om een oplossing.
Die komt van de jongerenafdelingen van FNV en CNV. Zij pleiten voor het (weer) goedkoper 
maken van tweede studies. Op die manier daalt de jeugdwerkloosheid fors en verbreden 
jongeren hun kansen. De vraag is of een tweede studie altijd de kans op werk dusdanig 
vergroot, dat het de extra studieschuld ook de moeite waard maakt.
Wat ook kan helpen is: opvallen tijdens je sollicitatie. Schrijf niet zo maar in het wilde weg 
op elke vacature. De loopbaanadviseur van de universiteit roept het al jaren, maar merkt 
dat het nu pas doordringt tot de studenten. Laat weten waarom je juist bij díe organisatie 
op díe functie solliciteert. 
En zorg dat je kunt uitleggen waarom juist jij geschikt bent voor die functie. Dus onderneem 
iets naast je studie omdat je het écht leuk vindt, omdat het bij je past en niet (alleen) 
omdat je vriendjes en vriendinnetjes het doen. En gebruik die ervaring tijdens je sollicitatie. 
Zoeken naar een baan begint niet na het schrijven van je scriptie, maar op de dag dat je 
hier begint met studeren.

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM. Online
gunneweg@em.eur.nl
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UITVERGROOT

WIjnmEEsTERs
Een rijk bouquet van lelies, fris-
se appelen en zomerse meloen 
met een vleugje vanille, of ge-
woon een lekker droog wit wijn-
tje? Na de Procespraktijkdag 
van de Meesterweek 2013 kon-
den rechtenstudenten deelne-
men aan een workshop wijn-
proeven in advocatenkantoor 
Ploum Lodder Princen. Het 
grootste juridische recruit-
ment-evenement van de 
Benelux, georganiseerd door 
studenten, vond vorige week in 
Rotterdam plaats. TL (foto: RvdH)
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Kun je het succes van de ouderenpartij verklaren? 
“Er zijn kennelijk heel veel ouderen die van mening 
zijn dat ze te weinig overhouden.”

Is dat zo? “Dit gaat over beeldvorming. Er zijn men-
sen die last hebben van het kabinetsbeleid. Bijvoor-
beeld, iemand die alleen AOW heeft en geconfron-
teerd wordt met een hogere ziektekostenpremie. Die 
stemt met zijn voeten. Maar de inkomensverschillen 
die je bij de rest van de bevolking ziet, zijn hier ook 
aanwezig. Je hebt ook ‘oud geld’ in Blaricum. Het is 
niet zo dat heel oud-Nederland zielig is.”

Dat heeft Diederik Samsom geprobeerd te nuance-
ren. Zijn stelling: 50-plussers vormen de grootste 
groep van Nederland. “Ik vermoed dat hij daar ge-
lijk in heeft. Maar daar heb je niets aan als arme 
AOW’er.”

Volgens het CPB was in 2000 14 procent van de 
65-plussers arm. Nu is dat 1 procent. “Als ik het ge-
voel heb dat ik arm ben, wat kan mij het CPB dan 
schelen? Dat is niet de geleefde werkelijkheid. Men-
sen verwachten een bepaald welvaartsniveau. En aan 
dat welvaartsniveau wordt voor een hoop mensen 
niet voldaan.”

Allemaal ouderen die vijf keer per jaar op vakan-
tie willen en elke week willen golfen? “Dat zal de 
verwachting niet zijn. Er zijn mensen die het slecht 
hebben. En er zijn mensen die niet tevreden zijn. Die 
kunnen best een onrealistische verwachting hebben. 
Maar als je een klein pensioentje hebt en vindt dat je 

recht hebt op meer, omdat je je hele leven hard ge-
werkt hebt – ben je dan verwend? We weten alleen 
dat – afgezien van de echte crepeergevallen die door 
de PvdA wel uit de brand geholpen zullen worden – 
de ouderen er generiek niets bij krijgen. Omdat veel 
van hen hartstikke rijk zijn. Waarom zou je daar in 
een crisis geld naartoe sturen?”

Zijn het alleen 50-plussers die op 50PLUS stem-
men? “Dat weten we niet. Henk Krol zegt dat hij een 
bredere beweging aanvoert. Voor iemand van vijfen-
veertig is leeftijdsdiscriminatie net zo goed een issue 
als voor een vijftiger. Mensen willen laten zien dat ze 
ontevreden zijn. Vroeger deed je dat door op Geert 
Wilders te stemmen. Nu kies je voor 50PLUS. Maar 
het is natuurlijk een nachtmerrie als die peilingen 
werkelijkheid worden.”

Volgens TNS NIPO maakt 50PLUS kans op 24 ze-
tels. Zou Krol dat echt halen als er nu verkiezin-
gen zouden zijn? “Natuurlijk niet. Als er vandaag 
verkiezingen zouden zijn, zouden wij ons de afgelo-
pen drie weken hebben geïnformeerd. Dan was Henk 
Krol allang nat gegaan. Deze peiling zegt alleen dat 
Krol aan het premiersdebat van RTL mee zou mogen 
doen. Herinneren we ons Emile Roemer nog? Dat was 
ook even de gedroomde premier van Nederland.”

‘Een autochtoon wordt nooit een 
allochtoon. Iemand die arm is wordt 
meestal niet snel heel rijk en anders-
om. Maar oud worden we allemaal’ 
>  Chris Aalberts

Levert de stormachtige opmars van 50PLUS een strijd tussen de gene-
raties op? En waar blijft de jongerenpartij? Chris Aalberts, docent poli-
tieke communicatie: “Mensen willen laten zien dat ze ontevreden zijn.”  
tekst Geert Maarse fotografie Ronald van den Heerik
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Is 50PLUS een populistische partij? “Volgens de de-
finitie niet. Populisten werken met een vijandsbeeld. 
Ze strijden tegen joden, homo’s of de linkse kerk. Het 
gaat over wie er tot het echte volk behoort en wie 
niet. Voor Geert Wilders horen moslims niet tot het 
volk. Maar Henk Krol geeft niemand ergens de 
schuld van. Hij zegt alleen: dit kabinet maakt de ver-
keerde keuzes.”

Het leek de afgelopen jaren vooral te gaan over de 
multiculturele samenleving en Europa. Worden 
die issues vervangen door de strijd tussen genera-
ties? “In Italië is het een grote crisis. Cyprus is fail-
liet. Het probleem Griekenland is niet opgelost. De 
werkloosheid in Spanje is enorm. Leuk dat een of an-
der oppervlakkig nieuwsberichtje meldt dat de eco-
nomie weer een paar procent gaat groeien, maar de 
problemen zijn niet zomaar weg. In vergelijking met 
de Europadiscussie stelt het hele ouderenverhaal niet 
zoveel voor, laat staan dat er een generatiestrijd zou 
losbarsten in de politiek. G500? Ik hoor er niets meer 
van. 40MIN, een nieuwe partij die aangekondigd 
werd? Dat scheen een grap te zijn.”

Het gaat om een wij-zij tegenstelling, zoals je die 
ook tussen allochtonen en autochtonen hebt. Zijn 
ouderen de nieuwe allochtonen? “De tegenstelling 

jong-oud is een heel andere dan autochtoon-alloch-
toon of rijk-arm. Het gaat om overbrugbaarheid. Een 
autochtoon wordt nooit een allochtoon. Iemand die 
arm is wordt meestal niet snel heel rijk, en andersom. 
Maar oud worden we allemaal. Vinden wij nou wer-
kelijk als jeugd, dat ouderen slecht verzorgd moeten 
worden? Dat de AOW afgeschaft moet worden? Dat 
lijkt me niet.” 

Nou ja, vooral babyboomers moeten het af en toe 
flink ontgelden. Vanaf de jaren zestig hebben zij 
een enorme welvaartsgroei meegemaakt en aller-
lei voorzieningen voor zichzelf in het leven geroe-
pen. En dan zouden ze nu nog niet tevreden zijn. 
“De suggestie wordt gewekt dat politieke voorkeuren 
bepaald worden door privébelangen. Maar waarom 
heeft de Partij van de Arbeid dan zo’n hoogopgeleide 
achterban? Waarom zitten de meeste PVV-stemmers 
in steden waar nauwelijks moslims wonen? De mees-
te mensen stemmen met een publieke motivatie, voor 
een bepaald idee. Het geluid is nu: we zijn niet blij 
met het huidige beleid. Mensen willen aan die beeld-
vorming bijdragen.”

Denk je dat er in het politieke spectrum ruimte is 
voor een jongerenpartij? “Dat is geprobeerd, met 
BNN in 2010: Lijst nul; volledig kansloos. Het pro-
bleem is dat er niet zoiets bestaat als ‘het jongeren-
belang’. Is onderwijs een jongerenbelang? Groen-
voorziening? Veiligheid? Is het in het belang van jon-
geren om de AOW af te schaffen? Dat zijn allemaal 
publieke belangen. Het grootste probleem is voor 
veel mensen nog steeds de multiculturele samenle-
ving. Daarin ontbreekt elk generatie-element.”

Er was al eens eerder een ouderenbeweging in de 
politiek, halverwege de jaren negentig. Die haalde 
zeven zetels, maar viel al vrij snel weer uit elkaar. 
Gaan we eenzelfde ontwikkeling zien bij 50PLUS? 
“Je haalt niet zomaar vijfentwintig mensen van de 
straat die met zijn allen een coherente visie hebben, 
een fractie kunnen vormen en dat vervolgens vier 
jaar zonder ruzie uithouden. We weten dat dit soort 
partijen heel veel gelukszoekers aantrekt. Als je je 
partijkrant laat drukken door het bedrijf van je lijst-
trekker, ben je niet zo heel handig bezig. Mensen die 
serieus carrière willen maken in de politiek, kiezen 
voor een partij met een langere traditie. De enige re-
den dat Henk Krol hier lijsttrekker is geworden, is 
omdat hij financieel vrij is. Hij kan zich een misluk-
king permitteren.” 

Dr. Chris Aalberts (1977) is 
docent Politieke communi-
catie aan de Erasmus 
School of History, Culture 
and Communication (EUR) 
en de Haagse Hogeschool. 
Hij doet onderzoek naar de 
relatie tussen burgers, poli-
tiek, overheid en media en 
publiceerde onder meer 
boeken over spindoctors (U 
draait en u bent niet eerlijk, 
2010), twitterende politici 
(Veel gekwetter, weinig wol, 
2011) en populisme (Achter 
de PVV, 2012). Hij is een veel-
gevraagd commentator, van 
NRC Handelsblad tot 
Q-music.

‘De tegenstelling jong-oud is een heel 
andere dan autochtoon-allochtoon’ 



> procent van de christelijke studentes heeft seks voor 
het huwelijk, blijkt uit onderzoek van psycholoog Hans van 
Dijk van Tilburg University. Verder blijkt deze groep minder 
trouw aan de partner te zijn dan de mannelijke tegenhan-
gers. Duidelijk is wel dat aan de christelijke norm van sek-
suele onthouding voor het huwelijk door veel studentes in 
de praktijk niet voldaan wordt. LJa
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Onderwijs

N=N vanaf september EUR-breed

gelijke kansen

Dit bindend studieadvies, in combinatie met 
onvoldoendes compenseren, minder herkan-
singen en activerend onderwijs zien alle de-
canen en het College van Bestuur (CvB) wel 
zitten vanaf komend studiejaar. Faculteiten 
blijven vrij om daar hun eigen invulling aan te 
geven. Dit jaar begonnen al bijna alle facultei-
ten – Geneeskunde en Wijsbegeerte uitgezon-
derd – met de pilot van Nominaal is Normaal 
(N=N), zoals rector magnificus Henk Schmidt 
het hele pakket noemt. 
Het CvB en de decanen baseren zich op een 
tussenrapportage van onderzoeksinstituut 
Risbo, die de pilot over studievoortgang van 
eerstejaarsstudenten onderzocht. Risbo voor-
spelt dat bij het merendeel van de opleidingen 
eerstejaarsstudenten na één jaar net zoveel 
punten zullen halen als eerdere cohorten na 
twee jaar. Opvallend is dat het onderzoeks-
instituut zich baseert op de uitslagen van 
slechts twee of drie tentamens (op het moment 
van toetsen half januari was het collegejaar 
nog niet eens op de helft). Op basis van eer-
der onderzoek naar studiesucces bij de sociale 
faculteit, waar N=N al voor het tweede jaar 
loopt, neemt Risbo aan dat 88 procent van 
de studenten die de eerste paar tentamens 
hebben gehaald, uiteindelijk het hele jaar zal 
halen. Overigens lijkt het rendement bij de 

opleidingen Bestuurskunde, Pedagogische 
Wetenschappen en Sociologie dit jaar op een 
hoger niveau uit te komen dan in het eerste 
N=N-cohort (academisch jaar 2011-2012).
Een ander argument voor het voornemen om 
N=N EUR-breed in te voeren, is dat de in-
stroom van nieuwe studenten amper te lijden 
heeft gehad onder de invoering van N=N. Het 
marktaandeel voor de meeste opleidingen is 
zelfs wat gestegen ten opzichte van college-
jaar 2011-2012. Als verklaring hiervoor oppert 
persvoorlichter Jacco Neleman dat scholieren 
die van het vwo komen, niet bezig zijn met 
welk systeem de EUR hanteert.
Om alle opleidingen en aankomend eerste-
jaarsstudenten voor te bereiden op N=N moet 
er nog een hoop gebeuren. De Universiteits-
raad zal binnen acht weken met een advies 
komen en daarna moeten de faculteitsraden 
nog instemmen door wel of niet akkoord te 
gaan met de veranderingen in het Onderwijs- 
en Examenreglement. Daarin wordt per oplei-
ding vermeld welke regels er gelden voor on-
der andere compenseren van onvoldoendes en 
het aantal herkansingen. Voor Wijsbegeerte 
en Geneeskunde zal het erom spannen in hoe-
verre zij hun aankomend studenten al kunnen 
voorlichten over N=N op de Open Dag op 13 
april. LJ (foto: RvdH)

40

Nieuwe studenten moeten vanaf september volop aan de bak op de hele universiteit, want 
alle faculteiten willen dat zij zestig punten gaan halen in hun eerste jaar.

Klokkenluiders-
website tegen 
seksisme
Vrouwelijke wetenschappers die zich be-
nadeeld voelen in hun wetenschappelijke 
loopbaan, kunnen nu hun verhaal vertellen 
op klokkenluiderswebsite www.seksedis-
criminatieaandeuniversiteit.nl, eventueel 
anoniem. 

“De cijfers over de achterstand van vrouwe-
lijke wetenschappers zijn bekend. Iedereen 
weet dat Nederland onder aan de lijstjes 
bungelt”, zegt jurist Gina de Graaff van het 
Proefprocessenfonds Clara Wichmann, een 
van de initiatiefnemers van de website. 
“Maar het is moeilijk om je er iets bij voor te 
stellen als je niet weet wat er in de praktijk 
gebeurt.” Uit de Monitor Vrouwelijke Hoog-
leraren 2012 bleek dat er op de EUR slechts 
10,1 procent vrouwelijke hoogleraren wer-
ken; landelijk is dat 14,8 procent. 
Aanleiding voor de website is het proefpro-
ces van econoom Edith Kuiper tegen de Uni-
versiteit van Amsterdam. Ze meent van de 
sollicitatiecommissie geen eerlijke kans te 
hebben gekregen bij haar sollicitatie in 
2008 naar de functie van universitair do-
cent. De zaak maakt veel verhalen los van 
vrouwen die iets dergelijks hebben meege-
maakt. De Graaff: “De universiteiten komen 
vast met een persbericht waarin ze zich ver-
schuilen achter keurige procedures. Maar 
we moeten druk op hen uitoefenen. Ik heb 
niet het gevoel dat ze zich bewust zijn van 
het probleem.” HOP

CijFer



eUr niet in tOp 100
Vijf Nederlandse universiteiten beho-
ren tot de top honderd van universitei-
ten met wereldwijd de beste reputatie, 
meent het Britse tijdschrift Times Hi-
gher Education. De EUR staat niet in 
de lijst. 
Van deze vijf staat de TU Delft het 
hoogst in aanzien, net als vorig jaar. De 
Universiteit Leiden stijgt op de lijst en 
de Universiteit Utrecht en de Universi-
teit van Amsterdam dalen enigszins. 
Wageningen staat net als vorig jaar nipt 
in de top honderd. De Times Higher 
Education World Reputation Rankings 
is een afgeleide van de jaarlijkse rang-
lijst van de beste universiteiten ter we-
reld, waarin niet alleen wetenschappe-
lijke impact en andere meetbare ‘feiten’ 
meewegen, maar ook de reputatie on-
der wetenschappers. Die is tegenwoor-
dig zo belangrijk, dat Times Higher 
Education (THE) er al enkele jaren een 
aparte ranglijst aan wijdt. HOP/TF

ese biedt Flexibele sCrip-
tiebegeleiding
De ESE wil studenten met aandachts- 
of concentratiestoornissen, autisme en 
niet -aangeboren hersenletsel extra be-
geleiden bij het schrijven van hun ba-
chelor- of masterscriptie. Het initiatief 
komt van marketingdocent Nel Hof-
stra, die merkte dat studenten met 
ADHD of ADD of andere problemen 
die tot concentratieverlies leiden, bui-
ten de boot vallen wanneer ze tegelijk 
met honderden andere studenten door 
de scriptie worden geloodst. In totaal 
zijn er nu drie docenten beschikbaar 
die, naast hun gewone werkzaamhe-
den, flexibele scriptiebegeleiding kun-
nen geven. LJ

jOnge nederlandse 
vrOUwen Op vOOrsprOng
In Nederland hebben jonge hoogopge-
leide vrouwen vaker een baan dan hun 
mannelijke leeftijdsgenoten. In 2011 
had slechts 72 procent van de hoogop-
geleide mannen tot 24 jaar een baan. 
Onder vrouwen van die leeftijd was dat 
aandeel 81,8 procent. Alleen in Noor-
wegen was het verschil volgens de Eu-
ropese statistieken groter: daar had 
61,6 procent van de mannen een baan, 
tegen 73 procent van de vrouwen. Ook 
in de groep van 25 tot 29 jaar hebben 
Nederlandse hoogopgeleide vrouwen 
een voorsprong: 91,5 procent van hen 
heeft een baan, tegen 89,1 procent van 
hun mannelijke leeftijdsgenoten.  HOP

kOrtaF

CAMPUS

Wat: Mijn Icoonfoto’s, een game waarin je 
kunt aangeven welke foto het beste een 
historisch moment verbeeldt.
Waar: C-hal
Wanneer: 6 maart

Welke foto’s staan in ons geheugen gegrift 
als verbonden aan een belangrijke gebeur-
tenis? Welke foto’s worden in de geschiede-
nisboeken gebruikt om een gebeurtenis te 
illustreren? De promotie van Martijn Kleppe 
kan je bijna niet ontgaan zijn in de afgelopen 
maand. Met optredens in De Wereld Leert 
Door, op Radio 1, en een paginagroot artikel 
in de Volkskrant werd zijn onderzoek naar 
canonieke icoonfoto’s breed uitgemeten. Wat 
eigenlijk ontbrak in al die media-aandacht 
was het project dat voortkwam uit het pro-
motieonderzoek naar welke foto’s in de Ne-
derlandse geschiedenisboeken keer op keer 
fungeren als illustratie van een bepaald his-
torisch onderwerp. Kleppe heeft namelijk 
een heuse game ontwikkeld, die gespeeld 
kan worden in een schoolbank. Het apparaat 
wordt op de EM-redactie inmiddels liefko-
zend ‘The Iconorator’ genoemd, en reist de 
komende twee jaar door heel Nederland.
Bij het spelen van de game kun je in drie ver-
schillende levels een foto bij een historisch 
moment kiezen. Wat is jouw icoonfoto bij 

bijvoorbeeld Pim Fortuyn? Kies je voor de 
foto waar Ad Melkert beteuterd voor zich uit 
staart terwijl een lachende Fortuyn hem pas-
seert? Illustreren de rode taartresten in zijn 
gezicht, na de presentatie van De puinhopen 
van acht jaar Paars, de periode-Fortuyn be-
ter? Of kies je voor de foto van het ontzielde 
lichaam van de politicus op het Mediapark in 
Hilversum?
Veel herkenbare foto’s passeren de revue tij-
dens het spel, zoals Marco van Basten, die na 
de finale van het EK 1988 de beker omhoog 
houdt, of de mannen in witte pakken, die op-
doken nadat een vrachtvliegtuig neerstortte 
in de Amsterdamse Bijlmer. Andere histori-
sche onderwerpen zijn moeilijker met een 
foto te illustreren. De hongerwinter bijvoor-
beeld, of de multiculturele samenleving. Ver-
wacht geen spannende game met veel actie, 
maar vooral een moment om na te denken 
over wat voor beelden we associëren met de 
vaderlandse geschiedenis en waarom. Inte-
ressant voor de deelnemer en ook zeker een 
creatieve manier van dataverzameling.
Wil je ook tien minuten in The Iconorator zit-
ten? Momenteel staat de witte schoolbank in 
het L-gebouw en daarna verhuist het appa-
raat naar T. Je kunt de game ook spelen op 
www.mijnicoonfoto’s.nl. 
                                                  Tim Ficheroux (foto: RvdH)

the iconorator
aCHteraF
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De 15 miljoen euro komt bovenop een be-
drag van 35 miljoen dat al was gereserveerd 
in een potje voor werkloze jongeren en ou-
deren. De helft van het geld wordt besteed 
aan het mbo. De bedoeling is dat meer 
mbo’ers doorstromen naar niveau drie of 
vier en voor een richting kiezen waar meer 
werkgelegenheid is, bijvoorbeeld de tech-
niek. 
De andere 25 miljoen gaat naar de begelei-
ding van werkzoekende jongeren op regio-
naal niveau. Het kan bijvoorbeeld besteed 
worden aan startersbeurzen, of aan jonge-
renloketten, waar afgestudeerden terecht- 
kunnen voor advies over scholing of het vin-
den van een baan.
Eind februari maakte het Centraal Bureau 
voor de Statistiek de werkloosheidscijfers 
van januari 2013 bekend. Van de jongeren 
tot 25 jaar bleek 15 procent werkloos thuis te 
zitten, 2 procent hoger dan een kwartaal 
eerder en 5 procent hoger dan twee jaar ge-
leden. Onder pas afgestudeerde hbo’ers en 
wo’ers ligt dit cijfer iets lager: een op de acht 
heeft geen werk. Voor de groep hoogopgelei-
den tussen de 25 en 35 jaar is de werkloos-

heid gestegen naar 5,4 procent, een verdrie-
dubbeling ten opzichte van 2008.
Vorige maand presenteerden jongerenorga-
nisaties een pakket aan maatregelen om 
jongeren beter toegerust de arbeidsmarkt 
op te laten komen. Volgens studentenorga-
nisaties LSVb en ISO, en vakbonden FNV 
Jong en CNV Jongeren speelt onderwijs 
daar een belangrijke rol in. Ze hebben liever 
jongeren in de collegebanken dan thuis op 
de bank. Onderdeel van de voorgestelde 
maatregelen is een tweede studie aanbieden 
tegen normaal tarief. Momenteel kost een 
extra studie al snel tussen de vijf- en tien-
duizend euro. Als tweede studies weer tegen 
het normale collegegeldtarief zouden wor-
den aangeboden, zou dit acuut de jeugd-
werkloosheid verminderen, is de redenering 
van de jongerenorganisaties.
Daarnaast waarschuwen ze dat het invoeren 
van een leenstelsel en het afschaffen van de 
ov-studentenkaart kan leiden tot een nog 
grotere verdringing op de arbeidsmarkt. De 
verwachting is dat studenten meer zullen 
gaan werken en sneller zullen afstuderen 
om hoge schulden te voorkomen. TF

arbeidsmarkt

50 miljoen tegen 
jeugdwerkloosheid

Bussemaker in het nauw?
Minister Jet Bussemaker wil komende zomer 
het wetsvoorstel voor het leenstelsel door de 
Tweede Kamer loodsen. 

De bewindsvrouw op OCW wil dat de studiefi-
nanciering in september 2014 is afgeschaft, 
maar ondertussen brokkelt de steun voor haar 
plannen af. En die steun is noodzakelijk, anders 
krijgt Bussemaker het leenstelsel niet door de 
Eerste Kamer.
Vorige maand discussieerden de onderwijs-
woordvoerders in het parlement met de minis-
ter over de invoering van het leenstelsel. Alleen 
op hoofdlijnen, maar zo uitgebreid, dat er voor 
Bussemaker nauwelijks tijd over bleef om de 
vragen van de Kamerleden te beantwoorden. 
Ondertussen stapelt het ene onderzoek zich op 
het andere, en worden er steeds meer gaten ge-
schoten in Bussemakers berekeningen. Zo stel-
de het Centraal Plan Bureau (CPB) onlangs haar 
cijfers over het aantal studenten dat niet aan 
een studie zou beginnen bij van zevenduizend 
naar bijna elfduizend. 
Het Nibud en het Bureau Krediet Registratie 
(BKR) stellen dat deze berekeningen niet klop-
pen, omdat de rente over de lening bij DUO niet 
wordt meegenomen in de analyse van het CPB. 
Die rente kan tijdens de aflossingsperiode oplo-
pen tot duizenden euro’s. Volgens het BKR en 
het Nibud geeft Bussemaker hiermee geen re-
presentatieve weergave van de werkelijke 
schuld die studenten met een leenstelsel zullen 
oplopen. In de komende maanden worden er 
nieuwe onderzoeken naar de effecten van het 
leenstelsel verwacht van Bussemakers eigen 
ministerie, het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS), het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) en het Center for Higher Education Policy 
Studies  (CHEPS) in Twente.
In de Eerste Kamer zijn eigenlijk maar twee op-
ties voor Bussemaker. Ze heeft de steun van D66 
en Groenlinks nodig, of van D66, de SGP, 50plus 
en de Onafhankelijke Senaatsfractie. Voor beide 
opties zal de minister flink moeten toegeven, 
zeker nu D66 na aankondiging van de nieuwe 
bezuinigingsronde van Rutte en Asscher heeft 
gezegd dat hulp voor het leenstelsel wéér een 
stap verder weg is. Toegeven op de aanvullende 
beurs voor studenten met weigerachtige of on-
vindbare ouders, of een hogere aanvullende 
beurs, lijken stappen in de goede richting. 
GroenLinks zou graag een lager collegegeld 
zien, daarvan worden de gevolgen ook onder-
zocht. Uitstel is gevaarlijk, gezien de ervarin-
gen met het overhaast invoeren van de langstu-
deerboete. Zeker voor D66 valt er veel te win-
nen. De partij probeert zich namelijk al jaren te 
profileren als de onderwijspartij, en die strijd 
wordt nu op zijn hevigst gevoerd met de rege-
rende concurrent PvdA. TF
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analYse

medezeggensCHap

U-raad start publiciteitsoffensief
Een nieuwsbrief, een up-to-date web-
site, en een facebook- en twitterac-
count: daarmee wil de Universiteitsraad 
haar zichtbaarheid vergroten en de ach-
terban bereiken.

“Medewerkers en studenten weten vaak niet 
goed wat medezeggenschap op de EUR in-
houdt”, zegt Universiteitsraadvoorzitter Re-
né Karens. “Het is belangrijk dat we laten 
zien wat we doen.” Zichtbaarheid is dit jaar 
een speerpunt voor Karens, de eerste stu-
dent die de voorzittershamer hanteert. “Met 
de website en de nieuwsbrief willen we ie-
dereen informeren over wat er speelt in de 
medezeggenschap op centraal niveau.” Zo is 
er op de website informatie over de raad en 
de raadsvergaderingen te vinden en worden 
er nieuwsberichten geplaatst.
Facebook, twitter en het bijhouden van de 
website, had dat niet al jaren geleden ge-
moeten?  Inderdaad, geeft Karens toe, “en in 

die zin was er ook wel een achterstand in te 
halen”. Waarom de online communicatie uit 
de U-raad niet eerder van de grond is geko-
men, durft hij niet te zeggen. “Ik denk dat de 
prioriteit lag bij het goed functioneren van 
de medezeggenschap. Daar moet de priori-
teit ook blijven liggen. Misschien dat ik het 
als student minder druk heb en tijd heb voor 
wat extra activiteiten.”
Karens denkt niet direct resultaat te zien 
van de inhaalslag. “We krijgen al wel wat in-
put via facebook en twitter, en dat zal wel 
toenemen naarmate de verschillende kana-
len meer bekendheid krijgen, maar ik hoop 
dat het resultaat vooral zichtbaar is met de 
medezeggenschapsverkiezingen volgend 
jaar.” Dan wordt er alleen voor de student-
geledingen gestemd en bij die verkiezingen 
liggen de opkomstpercentages meestal tus-
sen de 10 en 15 procent. TF

> De U-raad is te vinden op: www.eur.nl/uraad ; 
www.facebook.com/UraadEUR ;  @UraadEUR

Het kabinet heeft 15 miljoen euro extra uitgetrokken om 
jeugdwerkloosheid te bestrijden. Ook komt er een ambassadeur die zich volledig 

zal richten op de aanpak van werkloosheid onder jongeren.



Hanna Kimmel, bestuurslid van de re-
cent opgerichte Rotterdamse afdeling 
van de Socrates Honours Society.

wat is de Socrates Honours Society?
“Het is een landelijke vereniging die ta-
lentvolle middelbare schoolleerlingen en 
studenten met veel ambitie een podium 
wil bieden waarop ze hun talent kunnen 
ontwikkelen. Hiervoor worden onder an-
dere stages en workshops aangeboden. 
Ook stellen wij ambitieuze studenten in 
staat een netwerk te vormen, zowel tussen 
studenten onderling, als tussen studenten 
en het bedrijfsleven. De Rotterdamse afde-
ling van  de Socrates Honours Society is op 
1 september vorig jaar opgericht.”
wat zijn de eisen voor toelating?
“De eis voor toelating is voor een middel-
bare scholier dat hij slaagt met een 7,5 als 
gemiddeld eindcijfer; een bachelor-stu-
dent moet zijn propedeuse halen met een 
8,0 gemiddeld. Hoewel hbo-studenten van 
harte welkom zijn bij de Socrates Honours 
Society, profileert de Rotterdamse afdeling 
zich in het opstartjaar vooral op de Eras-
mus Universiteit.”
sluiten jullie talent uit door louter te se-
lecteren op eindcijfers?
“Op een bepaalde manier natuurlijk wel. 
Als talent van studenten of leerlingen niet 
omgezet kan worden in goede cijfers, kun-
nen wij daar niets mee. Het is echter wel 
zo dat wij ons als Rotterdamse afdeling 
aan het beleid van de landelijke Honours 
Society moeten houden, die zich voor de 
selectie baseert op eindcijfers.”
de naam socrates doet elitair aan. zijn 
jullie dat ook?
“Nee, wij zijn een organisatie die studen-
ten en leerlingen stimuleert die meer wil-
len en aankunnen dan binnen het regulier 
onderwijs wordt aangeboden. Hier kan de 
samenleving als geheel ook de vruchten 
van plukken. Wij zijn momenteel bezig 
een denktank van de Socratesleden op te 
richten die zich, in samenwerking met or-
ganisaties als ngo’s, met oplossingen voor 
bijvoorbeeld milieuproblematiek gaat be-
zighouden. Het is zeker niet onze insteek 
om onszelf als elite boven het volk te plaat-
sen.” LJa

  “Economen hebben geen flauw  
 benul hoe we uit deze systeemcrisis 
moeten komen, maar bepalen 
  wel de toon van het smalle debat       
 in Nederland”

de QUOte

> Twittert Jan Rotmans, hoogleraar Duurzame Transities, op  4 maart, misschien in de 
hoop op een discussie binnen de EUR?
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De lente kwam en ging weer
Studenten koesteren zich op het Tinbergenplaza in de zon. Deze dinsdag werd in Eind-
hoven de hoogste temperatuur ooit gemeten (18,5°C) op 5 maart in Nederland. Helaas 
was de pret van korte duur. Nog geen week later moesten handschoenen en mutsen 
weer uit de kast getrokken worden. GE (foto: RvdH) 
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Op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit 
wordt flink gebouwd. Echter op één terrein blijven de 
investeringen achter en dat uit zich in de nog steeds 
geringe naamsbekendheid (of in marketingjargon: de 
merkbeleving) van campus Woudestein bij belangrijke 
lokale/regionale stakeholders. 

Als regelmatige gebruikers van het openbaar vervoer 
is het ons opgevallen dat wanneer de torens van het H- 
en het T-gebouw in zicht komen, de trammachinisten 
het hebben over Woudestein – thuisbasis van voetbal-
club Excelsior – en de buschauffeurs het over de halte 
Kralingse Zoom hebben waar de HES/Hogeschool 
Rotterdam verblijf houdt. In beide gevallen wordt geen 
melding gemaakt van de aanwezigheid van een grote 
en internationaal vermaarde universiteit in deze hoek 
van Kralingen. Waarom dit zo is, valt helaas niet uit te 
leggen aan binnen- en buitenstaanders, en aan buiten-
landse studenten en collega’s.
Het kan toch niet zo zijn dat een voetbalclub die in de 
kelders van de eerste divisie opereert en een regionale 
hogeschool belangrijker zijn dan onze Erasmus 
Universiteit? 
Zien de vervoerders RET, Arriva en QBuzz de Erasmus 
Universiteit niet staan, of is dit simpele maar trieste feit 

dat de EUR wordt genegeerd onze bestuurders ont-
gaan? Komt dit laatste doordat deze bestuurders niet 
het openbaar vervoer nemen, of, als ze wel eens af en 
toe de tram of de bus naar de campus nemen en de me-
dedeling horen over het bereiken van de bestemming 
voor voetbalclub Excelsior en/of Hogeschool 
Rotterdam, dit gelaten en/of ongehoord ondergaan? 
Zo maakt QBuzz het wel erg bont: als je met de bus bij 
Kralingse Zoom wegrijdt, kondigt de buschauffeur 
doodleuk de halte HES aan. Kennelijk rept geen enkele 
openbaar vervoerder over de Erasmus Universiteit, 
maar wel over de veel later gebouwde HES en over die 
veredelde amateurclub uit Kralingen. 
Een eigen spoorstation á la Tilburg Universiteit hoeft 
nu ook weer niet, maar voor het verhogen van de merk-
beleving en de naamsbekendheid van de Erasmus 
Universiteit zou het geen kwaad kunnen om vanuit het 
bestuursgebouw even een telefoontje te plegen naar de 
burelen van de RET en Arriva. Dat kost bijna niets. 

Wim Hulsink, hoofddocent Strategisch Management en 
Ondernemerschap en Richard Schenkeveld, IT-
helpdeskmedewerker, Rotterdam School of Management 
Erasmus University

OPINIE

RET, Arriva en QBuzz zien de Erasmus 
Universiteit niet staan!

> EM bij oud papier
Het was een droevige aan-
blik: de ongekreukelde 
Erasmus Magazines wier le-
ven als tijdschrift eindigden 
in een papiercontainer, nog 
vóór iemand een letter had 
kunnen lezen.
Dat overkwam naar schat-

ting honderden EM’s vorige 
week. 
Hoe ze in de afvalbakken 
terecht zijn gekomen? 
Niemand die het weet. Dat 
de covertekst luidde: ‘Bye 
Bye Albron’ – met daarin 
een artikel over het ge-
dwongen vertrek van de ca-
teraar wegens een slechte 
score in een klanttevreden-
heidsonderzoek - en dat de 
magazines vooral in de 
buurt van Albron-
verkooppunten verdwenen, 
doet vermoeden dat hier 
geen sprake is van toeval. 
Maar zeker weten doet 
EDDN het niet. Navraag bij 
de cateraar leverde niets 
op. De dader ligt op het 
kerkhof, heet het dan. 
Wat weten we wél over de 

dader(s)? Hij (of zij) leest 
vooral grote letters, anders 
had hij (of zij) gezien dat 
het artikel verderop in het 
blad slechts feitelijk ver-
meldt dat cateraar Albron 
moet vertrekken vanwege 
het lage rapportcijfer dat 
vooral de medewerkers van 
de universiteit hen hebben 
gegeven. En, hij (of zij) heeft 
wel verstand van milieu-
vriendelijke afvalverwer-
king: alle weggegooide ma-
gazines werden aangetrof-
fen in een papiercontainer. 
Dat dan weer wel.
Treurig werd de redactie er 
wel van; zonde van het pa-
pier, zonde van het werk. 
Een typisch geval van 
‘shooting the messenger’. 

> Dancing with 
professors (2)
In de vorige editie meldde 
EDDN al dat er in het lus-
trumjaar een opmerkelijk 
avondje georganiseerd zal 
worden: Dancing with the 
professors. Gekoppeld aan 
een professionele danser 
en beoordeeld door een 
deskundige jury, voeren 
hoogleraren en docenten 
een ingestudeerde dans uit, 
is het plan van Studium 
Generale & Erasmus Cultuur. 
En omroep Wakker 
Nederland zou het slaapzand 
nog in de ogen hebben als 
dit belangrijke nieuws onop-
gemerkt zou blijven. Het 
dansevenement van de 
eeuw haalde dan ook de 
ontbijtjournaals bij de om-

roep voor hardwerkend-en-
vroeg-tv-kijkend Nederland. 
Waarbij presentatrice 
Leonie ter Braak meldt dat 
de Erasmus Universiteit 
‘professoren én hooglera-
ren’ zoekt voor het dans-
evenement. Dus.
Of het hierdoor komt, is niet 
duidelijk, maar het loopt 
storm met het aantal aan-
meldingen. Het schijnen er 
al vijf te zijn. Vooral bij de 
RSM blijken zich aardig wat 
dansgrage docenten te be-
vinden, maar meer wil de 
organisatie er niet over 
kwijt.
EDDN duimt alvast dat er 
ook nog een duikplank en 
een skischans bij het stu-
dentenpaviljoen worden ge-
bouwd!

EDDN

>EN DAN DIT NOG...
…voor al het kleine nieuws dat niet onvermeld mag blijven. 

Tips? redactie@em.eur.nl
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TIM DE MEY 

DOCTOR 
MULTIPLEX
Op 24 maart zal het precies een decennium geleden 
zijn dat ik aan de Universiteit Gent promoveerde in de 
wijsbegeerte. Sindsdien droom ik er heimelijk van om 
nog eens een promotie te mogen voorbereiden. 
Jarenlang geconcentreerd studeren op, en koortsach-
tig schrijven over het meest fundamentele en dringen-
de wetenschappelijk probleem … Omringd worden door 
mensen die (heel veel) begrip voor je opbrengen en 
(heel veel) geduld met je hebben en je (heel veel) ruim-
te geven … Voor eeuwige studenten en aanstormende 
academici is een promotie voorbereiden gewoonweg 
de hemel op aarde. Heel veel zo!
Van een tweede of zelfs derde promotie mag ik dan 
wel dromen, alleen: wij hebben daar totaal geen tradi-
tie in. In de Lage Landen vind je nauwelijks een doctor 
doctor of een doctor multiplex. In Duitsland wel! Daar 
is het zelfs gebruikelijk, niet alleen voor academici, 
maar bijvoorbeeld ook voor politici om meerdere doc-
toraten te bezitten.
Recent is die traditie echter in een kwaad daglicht ko-
men te staan. De Duitse doctormultiplexcultuur lijkt er 
sommigen – niet de minsten – toe aan te zetten zich 
onrechtmatig de vruchten van de wetenschappelijke 
ijver van andere personen toe te eigenen. Plagiaat dus! 
En daar zijn beroemde voorbeelden van. Merkels ge-
doodverfde opvolger Karl-Theodor zu Guttenberg dien-
de in 2011 op te stappen als minister van Defensie na-
dat de promotiecommissie van de universiteit van 
Bayreuth hem wegens plagiaat zijn doctorstitel had 
afgenomen. En vorige maand nog moest Merkels boe-
zemvriendin Annette Schavan, nota bene minister van 
Onderwijs en Wetenschappen, eraan geloven nadat de 
universiteit van Düsseldorf haar doctorsbul had terug-
gevorderd.
Als docent ben ik helaas ook al af en toe in aanraking 
gekomen met plagiaat. Daar zijn natuurlijk keurige en 
discrete procedures voor: dat wordt dan eerst aan de 
examencommissie gemeld en die onderzoekt en be-
oordeelt dan verder of er daadwerkelijk sprake is van 
plagiaat, en welke maatregelen er eventueel getroffen 
moeten worden. 
Een keertje maakte een EUR-student het wel erg bont. 
Ik moest een essay beoordelen, begon het te lezen en 
dacht al na drie vier zinnen: ‘Wow, dit is echt wel goed 
geschreven. Hier zit schwung in. En het gaat ook er-
gens over.’ Wat verderop in het essay begon ik echter 
meer en meer zinsdelen te herkennen. En uiteindelijk 
bleek het hele essay ge-copy-pasted te zijn uit mijn 
eigen tekst, die ik als cursusmateriaal op de RUG ge-
bruikte! Ik moet toegeven, flatterend is het wel om ge-
plagieerd te worden!

Tim de Mey is docent Theoretische filosofie 

Met plezier heb ik de reactie van Harry Geerlings gelezen 
(EM #12). Al ben ik niet de eerste die over het betaald par-
keren heeft geschreven, mijn gezellige collega Peter Ach-
terberg heeft er ook al een spraakmakende column over 
geschreven. 

Ik vind het erg interessant, die CO2-footprints. Ook het 
‘noaberschap’ spreekt me enorm aan als Tukker. Daarom 
ga ik vanaf 1 mei mijn autootje parkeren in de wijk De 
Esch. Plek zat en gratis! En heb ik meteen mijn ochtend-
wandelingetje gehad en het scheelt me aardig wat geld in 
de maand. Dat kan ik wel gebruiken, zeker in deze tijden, 
waarin alles duurder wordt.
Mijn punt is, dat het voor veel medewerkers niet altijd mo-
gelijk is om met het openbaar vervoer of de fiets hier te ko-
men. Dus nee, ik vind het geen fair deal. Een fair deal is 
dat al het ondersteunend personeel tot schaal 10 kwijt-
schelding van het parkeergeld krijgt. Wetenschappelijk 
personeel kan thuiswerken, ondersteund personeel niet of 
nauwelijks. Als ik goedkoper en sneller op mijn werk kon 
komen, zou ik dit al lang gedaan hebben. Helaas wordt 
daar verder niet op ingegaan door prof.dr. Harry 
Geerlings. Zou zijn prakje al warm klaar staan als hij 
thuiskomt, na een dag hard werken? Ik hoop het.
Gelukkig krijgen we een mooie vijver!

Jolien Veensma, secretaresse FSW Sociologie

BRIEF

Betaald parkeren: 
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D
aar sta je dan met je diploma vers 
op zak. Je wilt dolgraag aan de slag 
na al die jaren hard studeren. 
Maar krijg maar eens een leuke 
baan als er nog honderden studen-

ten op dezelfde vacature reageren. “Laatst 
solliciteerde een studente geschiedenis op 
een educatieve baan bij het Anne Frank 
Huis”, vertelt loopbaanadviseur Dorianne van 
Schaik van de EUR. “Op die functie hadden 
750 mensen gereageerd. Vergeet het dan 
maar.”  
Want opvallen tussen 750 getalenteerde, 
goedgebekte studenten is haast onmogelijk. 
Vooral als iedereen zegt ‘gepassioneerd’ te 
zijn. Heineken wilde af van sollicitaties waar-
in studenten zichzelf allemaal als ‘gepassio-
neerd’ zagen. Ze bedachten een eenmalige en 
avontuurlijke sollicitatie: ‘The Candidate’. De 
sollicitanten werden, net als kinderen die met 

beroemde voetballers het stadion betreden, 
aan de hand naar binnen geleid. Daarna werd 
hun toekomstige werkgever  zogenaamd on-
wel en eindigde het sollicitatiegesprek met 
een brandweeroefening, waarbij iemand van 
het dak sprong. Wanhopige brandweerlieden 
kwamen net een man te kort om het gespan-
nen doek vast te houden. De sollicitant die het 
meest gemotiveerd was om te hulp te schie-
ten, kreeg de baan. 
“Heel veel studenten zeggen dat ze een passie 
voor het bedrijf hebben. Maar ze vergeten te 
vertellen waar ze dan zo gepassioneerd van 
zijn”, vertelt Lisette Rikkers, recruiter van 
management trainees bij Heineken. “Hun mo-
tivatie zou net zo goed voor een andere multi-
national kunnen gelden.” 
Van Schaijk beaamt dit. Zij geeft workshops 
aan studenten en pas afgestudeerden om hun 
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 

“Heel veel studenten denken bij een sollicita-
tie dat ze maar beter heel breed kunnen solli-
citeren, en ze zijn al blij als een baan een 
beetje bij ze past. Van Schaijk mag graag pa-
rallellen trekken tussen solliciteren naar een 
baan en het op zoek zijn naar een partner.
Maar als je een vriendje of vriendinnetje 
zoekt, dan zoek je toch ook niet naar een wil-
lekeurig meisje met bruin haar? Dan ga je 
toch ook voor the one and only? En je wilt ook 
dat je vriendje jou leuk vindt om wie je bent, 
en niet omdat hij vindt dat je ‘een beetje’ bij 
hem past. Zo is het met een baan ook. Je kunt 
beter goed zoeken naar een baan die perfect 
bij je past. Want werkgevers willen een werk-
nemer met een passie voor hun bedrijf.”

Motivatie
Roy van Bokkem (22), premaster Bedrijfskun-
destudent, snapt dat wel. Hij heeft net het hbo 
afgerond en zijn vriendin is momenteel al aan 
het solliciteren. “We maken wel eens ruzie 
over de manier waarop zij en haar vriendin-
nen een sollicitatiebrief schrijven. Ze schrijft 
op een avond wel acht brieven en die lijken 
veel op elkaar. Dat is niet handig. Bedrijven 
vinden het prettig als je als student ook echt 
voor hen gaat en dat moet ook uit een brief 

Hoe val ik op 
bij een sollicitatie?

Met 750 andere pas afgestudeerde studenten naar dezelfde, felbegeerde 
baan solliciteren lijkt een mission impossible. Hoe voorkom je een nachtmerrie 
vol afwijzingen? EM sprak met studenten over profileren, opvallen tijdens je 
studie, en met recruiters over solliciteren met passie.                                
 tekst Martine Zeijlstra illustratie Bas van der Schot



14 maart 2013 | 15COVERVERHAAL

blijken. Op een goede brief moet je minstens 
een paar dagen broeden.”
Nog beter is het om bedrijven al tijdens je stu-
die te leren kennen, vinden recruiters Lisette 
Rikkers, Nienke Duncker van OC&C Strategy 
Consultants en Ellenoor de Wit van PostNL. 
Duncker: “Als je een brief schrijft, vinden wij 
het belangrijk dat je echt aan kunt tonen dat 
je belangstelling voor ons hebt. Al tijdens je 
studie kun je naar recruitment days komen en 
deelnemen aan workshops. Dat is de enige 
manier om erachter te komen welke mensen 
er bij een bedrijf werken en of het werk je 
aanspreekt. Je komt dat niet te weten als je al-
leen maar op een website rondsnuffelt. Je 
moet ervan proeven. Als je een bedrijf niets 
vindt, kom je daar ook zo achter. En als Pietje 
of Marietje al heeft deelgenomen aan een 
workshop van ons, maakt dat de motivatie 
voor ons bedrijf ook duidelijk”, zegt Duncker. 
Van Bokkem is van plan dit advies ter harte 
te nemen. “Ik ga nu zeker al tijdens mijn stu-
die bij bedrijven kijken.”
“In plaats van zo breed mogelijk te sollicite-
ren, is het handiger om juist de search te ver-
kleinen en dat vergt een andere manier van 
solliciteren”, zegt loopbaanadviseur Van 
Schaijk. “Je kunt beter eerst kijken naar wie 
je zelf bent. Pas na een grondige zelfanalyse, 
weet je wat je aanspreekt en motiveert. Daar-
na ga je kijken welk bedrijf daarbij past. Zo 
kon het gebeuren dat een student die niet de 
meest fantastische papieren had, toch is aan-
genomen bij de backoffice van de Rabobank 
op de afdeling binnenvaart; puur op motiva-
tie. Hij had niet de hoogste cijfers, maar zijn 
vader en oom waren binnenvaartschippers  
en hij voer iedere vakantie op de boot mee, en 
wist er alles van. Hij was gek op de binnen-
vaart. Ik heb samen met hem een sollicitatie-
brief opgesteld waarin we puur en alleen op 
die passie voor varen ingingen. En dat werk-
te.”

Buiten de comfortzone
Maar ook al zit het met die motivatie meer 
dan goed, het cv moet ook dik in orde zijn 
voor de meeste bedrijven. Recruiters De Wit, 
Duncker en Rikkers vinden nevenactiviteiten 
erg belangrijk. Commissies, besturen en vrij-
willigerswerk vormen een belangrijk onder-
deel van het cv. En ook daarbij is motivatie 
van belang. “Als je een bestuur doet, terwijl je 
het niet leuk vindt, dan prik ik daar tijdens 
een gesprek zo doorheen”, zegt De Wit. “Dan 
kun je daar maar beter geen energie in stop-
pen.” 
Mariah Blankendal (20) en Stella Kumi (21), 

beiden tweedejaars IBA, zijn juist daarom ac-
tief in commissies en besturen waar ze erg 
enthousiast over zijn “Ik denk dat als wij 
klaar zijn met onze studie, de economische si-
tuatie nog steeds niet goed is”, zegt Blanken-
dal. “Dus wij hebben nu zoveel mogelijk ne-
venactiviteiten.” 
Blankendal is actief in het bestuur van een at-
letiekvereniging buiten de universiteit. En ze 
zet zich in voor een net opgerichte studenten-
vereniging. “Ik vind het leuk om iets te helpen 
opbouwen.” Ook doet ze vrijwilligerswerk. “Ik 

vind het belangrijk om iets terug te doen voor 
de maatschappij. Zo ben ik opgevoed door 
mijn moeder.” Het is druk, maar dat vindt ze 
niet erg. “Ik krijg er juist meer energie door. 
Van nietsdoen loop ik juist vast.” 
Kumi zit in het bestuur van een Ghanese stu-
dentenvereniging, doet commissiewerk voor 
ASAH (Association of Students of African 
Heritage) en vrijwilligerswerk voor Giving 
Back. “Ik denk dat het handig is om commis-
siewerk te doen dat je leuk vindt, en dat an-
ders is dan anders”, zegt ze. “Want iedereen 
doet al een commissie in een klassieke stu-
dentenvereniging.” 
De aanpak van Kumi blijkt volgens recruiters 
inderdaad een schot in de roos. “Als ik op een 
cv zie dat een student bij veel verschillende 
soorten instellingen of verenigingen ervaring 
op heeft gedaan, dan spreekt dat me aan”, 
zegt Rikkers. “Omdat je dan iedere keer met 
andere situaties en mensen te maken krijgt. 
Dat zegt me meer dan verschillende functies 
bij dezelfde vereniging. Als je ook nog verant-
woordelijk bent geweest voor grote budgetten 
en evenementen, is dat eveneens een pre.”
Een barcommissie doen en vooral aan de bar 
hangen maakt niet veel indruk op recruiters. 
“Sommige studenten dikken hun verantwoor-
delijkheden in een commissie erg aan. Terwijl 
ik ook wel weet dat een eettafelcommissie 
niet heel veel tijd kost. Het is beter om het 
niet groter te maken dan het is”, zegt De Wit.
Een stage of studieverblijf in het buitenland 
staat ook goed op het cv, vinden de recruiters. 
Rikkers: “Wij zijn vooral op zoek naar men-

sen die buiten hun comfortzone durven te tre-
den. Zoals tijdens een buitenlandverblijf, om-
dat je dan nieuwe vrienden maakt en je in een 
ander land bent.” 
Duncker hecht vooral belang aan een buiten-
landverblijf waarbij je echt uit je comfortzone 
stapt.  “Wekelijks gaat er een vliegtuig vol 
Nederlandse studenten van Schiphol naar 
Stockholm. Zij arriveren daar in een gespreid 
bedje, de noodzaak ontbreekt om een andere 
taal dan Nederlands te spreken en ze hoeven 
zich niet aan te passen aan de cultuur. Het 

spreekt me dan meer aan als iemand echt zijn 
eigen pad volgt. Ga naar een universiteit met 
de studie van jouw dromen. Of naar het zui-
den van Chili voor een stage of vrijwilligers-
werk. Maakt niet uit wat, zolang het buiten je 
comfortzone is, want alleen dan leer je er-
van!”  

Connecties
Een eigen runnen bedrijf tijdens de studen-
tentijd is ook gunstig. Bedrijfskundestudent 
Budi Voogt (21) heeft een booking agency voor 
artiesten. “Ik wilde altijd al een eigen bedrijf 
hebben. Lukt het niet, dan heb ik altijd nog 
mijn studie en ervaring als back-up.” Alhoe-
wel studiecijfers voor bedrijven steeds be-
langrijker lijken te worden, vermoedt Voogt 
niet dat het de doorslag geeft bij een sollicita-
tie. “Ik denk dat connecties en je netwerk en 
motivatie veel belangrijker zijn. Als ik ie-
mand voor mijn bedrijf zou moeten aanne-
men, dan heb ik liever iemand met allemaal 
zesjes die een ontzettende passie heeft voor 
muziek en goede connecties heeft, dan ie-
mand met allemaal negens die alleen maar in 
de bibliotheek zit en een paar commissies 
heeft gedaan. Die laatste huur ik wel in als ik 
contracten voor muzikanten moet regelen. 
Daarvoor is een pietje precies met hele goede 
cijfers uitermate geschikt. Maar niet voor de 
dagelijkse omgang in de muziekbusiness. En 
zo werkt het volgens mij ook met het vinden 
van andere banen. Als je goede connecties 
hebt, kom je ook met wat lagere cijfers aan 
een baan.”

‘Als je een vriendje of vriendinnetje zoekt, 
dan zoek je toch ook niet naar een 
willekeurig meisje met bruin haar?
> Dorianne van Schaik



Van wie? Maikel Peppelenbosch.
Functie? Hoogleraar Experimentele Gastro-enterologie bij het Erasmus MC.
Wat? “We doen verschillende onderzoeken met poep. We bekijken de bac-
teriële toestand van de darmen en halen het DNA eruit.”
Waar? “Elke ochtend wordt hier wel wat afgeleverd. Het komt van de tien-
duizenden mensen die meedoen aan studies als Generation R en Ergo. We 
bewaren het in ons vriezerpark op -20 of -80° C of in vaten droog stikstof.”
Waarom? “We screenen op dikkedarmkanker en doen onder andere onder-
zoek naar diabetes en de ziekte van Crohn.”
Hoe gaat het?  “We krijgen meer binnen dan wat we kunnen onderzoeken 
en willen daarom de komende tijd meer onderzoek automatiseren.”
Hoe is het om te doen? “Haha. Als je bij deze afdeling gaat werken, dan 
weet je dat dit erbij hoort.” TL (foto: LW)
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Het werkveldDe loopbaanadviseur is dat helemaal met 
Voogt eens. “Het is goed om je connecties in 
te zetten en familie, vrienden en huisgenoten 
uit te horen over hun werk om erachter te ko-
men wat je aanspreekt.” 

Eigen baan creëren
De zoektocht naar een baan begint bij zelf-
analyse en weten wat je leuk vindt. Een goed 
cv en een gemotiveerde, toegespitste sollicita-
tiebrief waarin je uitlegt wat je van het bedrijf 
vindt en waarom je daar nu precies bij past, 
zijn een goed begin. 
Maar het allerbelangrijkste is volgens Van 
Schaijk: solliciteer niet op vacatures. “Slechts 
20 procent van alle vacatures wordt gepubli-
ceerd, 80 procent is onzichtbaar. Die vind je 
door zelf een brief te sturen naar het bedrijf 
waar je graag zou willen werken. Richt je je 
alleen op die 20 procent, dan heb je last van 
massale concurrentie. Ik geef al jaren een 
workshop ‘Op naar je baan’, waarin ik dit on-
der andere vertel. En dit is pas het eerste jaar 
dat de boodschap echt doordringt, omdat stu-
denten nu doorhebben hoe hard de concur-
rentie is op Monsterboard en al die andere va-
caturesites. Eerder dachten ze nog dat zij het 
wel zouden redden tijdens een sollicitatiege-
sprek en met brieven vol algemene woorden 
en een verhaal waarom zij bij een bedrijf wil-
len werken, zonder zich af te vragen waar het 
bedrijf precies naar zoekt. Maar het werkt 
niet langer om als een jonge hond in een solli-
citatie te springen.”
Laat een bedrijf dat jou het meest aanspreekt, 
ook zien dat je ergens verstand van hebt, zegt 
Van Schaijk. “Veel werknemers klagen over 
dertien-in-een-dozijn-brieven. Als je een 
open sollicitatiebrief stuurt, waarin je het be-
drijf analyseert en ook met een concreet idee 
tot verbetering komt, val je wel op.” 
Een student van haar workshop wist alles van 
e-marketing, maar niet hoe hij dat goed kon 
inzetten tijdens een sollicitatie. “Hij schreef 
een bedrijf aan waar je online vakanties kon 
boeken. Hij had zelf ook al eens een vakantie 
via hen geboekt. Een ideale kans. ‘Wat zou je 
hen nu aanraden om te verbeteren, met al 
jouw kennis?’, vroeg ik hem. Zo had hij het 
nog niet bekeken om op die manier een solli-
citatiebrief te schrijven. Ouders roepen vaak 
dat je op alles moet solliciteren en dat maakt 
dat sommige studenten vol onrust hier bin-
nenkomen. Ze raken in tranen en zijn wanho-
pig als ze elke dag opnieuw al die vacatures 
zien. Maar de tijd van het lukraak enkel via 
vacatures solliciteren is voorbij. Je moet je ei-
gen baan creëren. Dat lijkt lastig, maar je 
hebt er maar één nodig.”  

COVERVERHAAL
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klas en samen op de universiteit zaten. 
Nu nog staan al die beelden levendig op haar 
netvlies, maar Nadia is bang dat ze zullen 
vervagen. Daarom wil ze alle hoogtepunten 
opschrijven, zodat ze die altijd terug kan le-
zen. Om dezelfde reden heeft ze een fotocolla-
ge gemaakt van allerlei foto’s met Ilja. Ze 
vindt het fijn om de collage te bekijken, maar 
tegelijkertijd beseft ze dat het duo Nadia en 
Ilja niet meer bestaat. Ze wordt stil als dit tot 
haar doordringt en haar ogen worden vochtig: 
“Het wil er nog niet in dat het ophoudt bij je 
23e. Ik geloof gewoon nog niet dat ik hem 
nooit meer zal zien.” 

Vierde vrijdag
Het duo leerde elkaar kennen in de brugklas 
van het Emmauscollege in Capelle aan den 
IJssel en vanaf de tweede klas raakten ze echt 
bevriend. Met twee andere vrienden fietsten 
ze dagelijks samen naar school en ook ’s 
avonds en in het weekend kwam Ilja veel over 
de vloer bij Nadia thuis. “Hij vond het zo ge-
zellig bij ons.” Verliefd op elkaar zijn ze nooit 
geweest. Nadia is juist blij dat hij echt een 
vriend kon zijn, iemand die haar gerust kon 
stellen. “Hij was de meest zorgeloze persoon 
die ik ken. ‘Komt wel goed Naatje’, zei hij al-
tijd”. Meteen voegt ze eraan toe dat hij haar 
als enige zo mocht noemen, want ze heeft een 
hekel aan die afkorting. Juist die onbezorgd-
heid gaat ze missen, want daarin was hij haar 
tegenpool. Lachend herinnert Nadia zich hun 
eindexamen. “Ik zat te shaken voor een toets, 
terwijl hij dacht: waar maak je je druk om? 
Hij ging er fluitend doorheen en haalde het 
ook.” 
EM spreekt Nadia vier maanden na het onge-
luk, maar gewend aan zijn dood is ze aller-
minst. “Gek eigenlijk, ik denk nu veel meer 
aan hem dan toen hij nog leefde.” Ilja’s afwe-

zigheid is het eerste waar ze aan denkt als ze 
’s ochtends wakker wordt. Tijdens haar werk 
in het Delta Psychiatrisch Centrum in Poortu-
gaal kan ze die gedachten redelijk van zich 
afzetten, maar zodra ze in de auto stapt naar 
huis, komen de gedachten aan Ilja meteen 
weer bovendrijven. Daarom kijkt ze er tegen-
op om een paar dagen vrij te zijn; het geeft 
haar teveel gelegenheid om verdrietig te zijn. 
Ook voelt Nadia zich schuldig als ze op stap 
is geweest met vriendinnen, en Ilja uit haar 
gedachten is geweest. Hoe kan ik het zo leuk 
hebben gehad, terwijl Ilja net dood is, vraagt 
ze zich dan af. “Dit gevoel wordt gelukkig een 
beetje minder. Hij vindt het vast fijn als ik lol 
maak.”

Ondanks dat het haar verdriet doet, weet Na-
dia dat het goed is voor de verwerking om 
veel aan hem te denken en over hem te pra-
ten. Gelukkig kan ze altijd terecht bij haar en 
Ilja’s ouders, haar vriend Jeroen en vrienden 
en studiegenoten. Om Ilja te herdenken, 
spreekt Nadia elke vierde vrijdag van de 
maand af met studievrienden. De vierde vrij-
dag is niet toevallig gekozen, want het cijfer 
vier hoort bij Ilja: als basketballer van de Wa-
terdragers uit Nieuwerkerk aan den IJssel 
was het zijn rugnummer. 

Zombie
Het nachtelijke telefoontje van haar vader 
met het slechte nieuws noemt ze het vreselijk-
ste moment uit haar leven. Ze was bij haar 
vriend in Rotterdam-Noord; compleet over-
donderd en overstuur. “Ik wist niet wat ik 
moest doen. Uiteindelijk ben ik bij mijn 
vriend gebleven en heb daar het hele huis 
schoongemaakt. Later hoorde ik dat mijn 
moeder thuis hetzelfde had gedaan.” 

‘Ik denk nu veel 
meer aan hem 
dan toen hij nog 
leefde’
“Het is het ergste wat je kan overkomen”, zegt 
afgestudeerd psychologe Nadia (23) thuis aan 
de keukentafel over het overlijden van haar 
maatje Ilja van der Wal. Hij kwam op 4 juli 
2012 om het leven bij een auto-ongeluk op de 
Hoofdweg in Capelle aan den IJssel. Hij stak 
het kruispunt over en werd geschept door een 
20-jarige automobilist die met 102 km per uur 
door een rood stoplicht reed. “Als hij twee se-
conden later de weg over was gestoken, was er 
waarschijnlijk niets aan de hand geweest; dat 
maakt het hele voorval zo bizar.” 
Nadia staart voor zich uit, ondertussen haar 
handen warmend aan een grote kop groene 
thee. Dat Ilja de auto niet heeft zien aanko-
men, geeft haar enige troost. “Hij is niet bang 
geweest, heeft geen pijn gehad en heeft het 
zelf niet beseft, gelukkig.”
Een paar dagen voor het ongeluk hadden ze 
met een tuinfeest Nadia’s 23e verjaardag ge-
vierd. Daar hebben ze nog vrolijke foto’s van 
gemaakt – de laatste foto’s samen, blijkt ach-
teraf. “We hadden altijd zoveel lol samen, 
daar hoefden we niks speciaals voor te doen, 
gewoon een beetje kletsen, of films kijken, zo-
als The Matrix en Inglorious Bastards. Die 
moest ik volgens hem echt zien.” Een brede 
lach verschijnt rond haar mond. Het zijn 
vooral de leuke herinneringen die bovenko-
men als ze aan Ilja denkt: samen naar mu-
ziekfestivals, zoals Dunya of Pinkpop, 
schaatsen of de jaren dat ze bij elkaar in de 

      Nooit meer 

samen
     bier drinken

Als student leef je zorgeloos: je maakt plannen en fantaseert over later. Toch 
kun je geconfronteerd worden met de dood; van een grootouder, maar ook 
van een goede vriend of vriendin. Nadia en Anne maakten het afgelopen jaar 
mee en vertellen hoe het is om als twintiger een leeftijdgenoot te verliezen.                                          
tekst Lindemarie Jongste fotografie Michel de Groot

‘Het wil er nog niet 
in dat het ophoudt 
bij je 23e’  > Nadia
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Toevallig had Nadia eerder op de avond al wel 
het nieuwsbericht van de overleden fietser 
gezien op Facebook. Toen haar vader belde, 
wist ze meteen dat het om Ilja ging.
“Ik leefde als een zombie, de weken na het on-
geluk”, zegt Nadia. Er moest veel geregeld 
worden en dat maakte dat ze toch elke och-
tend opstond, zich aankleedde en ontbeet. Tot 
de begrafenis zat ze elke dag bij Ilja’s ouders 
thuis. “De uitvaart is deels langs me heenge-
gaan. Ik was wel aanwezig, maar ook weer 
niet. Mensen hadden tegen me gepraat en met 
me geknuffeld, maar dat kon ik me achteraf 
niet herinneren.” 
Nadia vindt het nog te vroeg om te zeggen of 

ze zich nu minder drukmaakt om allerlei din-
gen door Ilja’s dood. “Nu valt alles daarbij nog 
in het niet.” 

De jonge automobilist die Ilja aanreed is op 27 
februari door de Rechtbank in Rotterdam veroor-
deeld tot twee jaar cel en hij mag vijf jaar niet 
autorijden. De uitspraak noemt Nadia een klap in 
het gezicht, aangezien de eis vijf jaar cel en zeven 
jaar rijontzegging was. 

‘De tranen
kwamen pas 
toen we haar 
kamer verlieten’
“Lieke was bang om vergeten te worden, 
maar dat is absoluut niet nodig,” stelt Anne 
van Greevenbroek (22) hoofdschuddend. 
De rechtenstudent en vicepreses van de 
Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten 
Vereeniging (RVSV) heeft in haar kamer 
in de Lambertusstraat talloze foto’s staan 
van haar goede vriendin en jaarclubgenoot 
Lieke Castenmiller. De bedrijfskundestu-
dent overleed op 28 mei 2012 aan longkan-
ker, ze was 21 jaar. 
Anne vindt het fijn om Lieke nog tegen te 
komen: er staan foto’s op haar bureau en 
salontafel, en op haar telefoon, want Liekes 
foto staat ingesteld als achtergrond. “‘Hé, 
hoe is het?’, denk ik dan wel eens, en dan 
heb ik het gevoel dat ze een beetje bij me 
is.” Emotioneel wordt Anne dan niet, maar 
wel als opeens tot haar doordringt dat Lie-
ke niet meer terugkomt. 

Bitterballen
Voorjaar 2011. Anne kan zich het moment 
waarop Lieke over haar ziekte vertelde nog 
goed herinneren. Het was op een maandag 
bij Lieke thuis tijdens een van de wekelijk-
se etentjes met hun jaarclub Boomerang. 
“Van tevoren had ze iedereen met klem ge-
vraagd om te komen. En zonder er doekjes 
om te winden gooide ze er tijdens het eten 
uit dat ze longkanker had. ‘En ik ga dood’, 
voegde ze er zonder te twijfelen aan toe.” 
Verbijsterd en vol ongeloof viel iedereen 
stil, maar Lieke bleef sterk en kon er goed 
over praten, vertelt Anne. “Ze wilde abso-
luut niet zielig gevonden worden en han-
delde daar ook naar. We zijn die avond 
zelfs nog bitterballen gaan eten bij café 
Stobbe. Haar nuchtere kijk op haar ziekte 
maakte het voor ons allemaal makkelijker 
om ermee om te gaan.” 

Armband
Energiek en strijdlustig: dat was Lieke, en 
zo zou iedereen haar ook omschrijven, al-
dus Anne. “Ze hield van het leven en heeft 
tot aan het eind gedaan wat ze wilde: rei-
zen, feesten, studeren. We hebben in mei 
2011 zelfs nog samen zorgeloos vakantie 
gevierd op Sint Maarten. Alleen een boek 
schrijven is haar niet meer gelukt.”
 Schrijven over haar ziekte deed de be-
drijfskundestudent al wel op haar blog: 
‘Lieke net even anders’. Doorspekt met 

ACHTERGROND

Nadia met een fotocollage als aandenken aan Ilja
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anekdotes over amateuristische artsen, 
over de knapperd die bloed kwam prikken 
en over de wijntjes die ze ab-so-luut niet 
zou opgeven. “Liekes schrijfstijl komt pre-
cies overeen met haar karakter: ze was 
spontaan, maakte overal een lolletje van 
en dikte verhalen graag iets aan”, glim-
lacht Anne. Ze werd daarom gemist bij de 
vereniging toen ze tijdens haar ziekte min-
der aanwezig kon zijn. Aan de andere kant 
was het extra bijzonder als ze er wél was. 
“Lieke was er heel stellig in: ziek zijn doe 
ik bij mijn ouders, in Rotterdam wil ik 
feesten.” Daarom spraken de vriendinnen 
weinig over haar ziekte en bleven zij voor-
al op de hoogte via de blog en sms’jes van 
Lieke. 
Door haar ziekte is de jaarclub nog hechter 
geworden, merkt Anne. Om dat te symboli-
seren dragen de veertien meiden allemaal 
dezelfde ‘slavenarmband’ met de inscriptie 
‘Boomerang Invictus’, dat onoverwinnelijk 
betekent. “Met de armband wilden we Lie-
ke laten zien hoe sterk onze band is en dat 

ze altijd bij ons zal horen.” Ze wilde de arm-
band dan ook per se omhouden na haar 
dood, terwijl de begrafenisondernemer 
daar moeilijk over deed. Anne grinnikt als 
ze terugdenkt aan die standvastigheid, een 
eigenschap waar ze zelf ook wat meer van 
zou willen hebben. “Lieke accepteerde geen 
nee: als ze iets wilde, zorgde ze ervoor dat 
ze het kreeg, en vaak lukte dat.” 

Place to hide
Na ruim een jaar van chemokuren en zie-
kenhuizen, besloot Lieke eind mei 2012 dat 
het genoeg was geweest. Het experimente-
le medicijn Crizotinib had haar nog een 
paar maanden extra gegeven, maar kon 
haar niet genezen. Samen met clubgenoten 
Christin en Susan is Anne nog een laatste 
keer bij Lieke geweest. Met lood in hun 
schoenen vertrokken ze met de trein naar 
het Utrechtse ziekenhuis. “We hadden 
maar vijf minuten, omdat Lieke al zo ver-
zwakt was. Alle clubgenoten hadden nog 
een kaartje geschreven en we hadden een 
lied voor haar ingezongen: ‘Place to hide’ 
van Lucie Silvas, waar we deels een eigen 
tekst op hebben gemaakt. Het bezoek was 
een beetje ongemakkelijk, maar ze bleef 

sterk. Daardoor kwamen bij ons de tranen 
pas toen we haar kamer verlieten.” Na het 
bezoek zijn de drie vriendinnen gaan lun-
chen in Utrecht om bij te komen, en gek ge-
noeg was dat best gezellig, zegt Anne.
De rechtenstudent vindt het fijn dat ze nog 
afscheid heeft kunnen nemen. Ze denkt dat 
het verwerken van Liekes dood anders is 
omdat ze al zo lang ziek was. “Je kunt je 
toch een beetje voorbereiden op het nare 
bericht.” Wat de jaarclub gaat doen op Lie-
kes sterfdag, weet Anne nog niet. “We gaan 
er in ieder geval een leuke dag van maken. 
Een feestje, zoals zij ook zou doen.”

Marathon
Om geld in te zamelen voor meer onder-
zoek naar het kankermedicijn Crizotinib, 
doen acht vriendinnen van Lieke op 29 mei 
mee met de ‘Ringvaart’; een roeimarathon 
van honderd kilometer van Leiden naar 
Delft. Ook heeft het hele RVSV-bestuur op 
9 maart meegedaan aan een spinningmara-
thon die is georganiseerd door de ouders 
van Lieke voor hun fietstocht naar Alpe 
d’HuZes. 
In collegejaar 2011-2012 overleden er zes 
EUR-studenten, in de vier jaar ervoor wa-
ren dat er twee of drie per jaar. 

‘Ze hield van het 
leven en heeft tot 
aan het eind 
gedaan wat ze 
wilde’  > Anne
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Anne met een foto van Lieke en zichzelf
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B
etalen voor een donororgaan is 
overal ter wereld, met uitzondering 
van Iran, verboden. Desondanks 
schat de Wereldgezondheidsorga-
nisatie dat er jaarlijks acht- tot 

tienduizend illegale orgaantransplantaties 
plaatsvinden. De donoren komen veelal uit de 
Derde Wereld en handelen uit financiële 
overwegingen. Een nier – het orgaan waar het 
in de meeste gevallen om gaat – levert een 
paar duizend dollar op, en je kunt prima le-
ven met alleen het overgebleven exemplaar. 
Minder bekend is dat in veel gevallen de do-
noren dit niet vrijwillig doen. Zij staan een 
nier af onder dwang, of uit financiële wan-
hoop. Deze mensenhandel en uitbuiting zijn 
vanzelfsprekend verboden, maar er is te wei-
nig over bekend om de regels goed te kunnen 
handhaven. 
Ook op de poli van het Erasmus MC melden 
zich een paar keer per jaar patiënten met 
complicaties, nadat zij in het buitenland ille-
gaal een nieuwe nier ontvingen. Zelfs als art-
sen vermoeden dat er mensenhandel in het 
spel is, kunnen zij door hun beroepsgeheim 
niets met deze informatie doen. EM sprak met 
Frederike Ambagtsheer.

Wat was de reden voor de aanvraag? “Steeds 
vaker zijn er in Europa aanwijzingen dat en-
senhandel bestaat, die als doel onvrijwillige 
orgaanverwijdering heeft. In 2010 was ik op 
een vergadering van de VN hierover. Daar 
werd pijnlijk duidelijk dat onderzoekers en 
artsen beschikken over veel informatie die 
kan helpen om dit verschijnsel aan te pak-
ken, maar dat deze informatie de autoriteiten 

niet bereikt. De recherche, Europol of Inter-
pol zeggen: ‘We weten helemaal niks.’  Ons 
doel is vooral informatie verzamelen, zodat 
duidelijker wordt hoe je mensenhandel voor 
orgaandonatie signaleert en je de bestaande 
regels beter kunt handhaven.” 

Bij het Coördinatiepunt Mensenhandel werd de 
afgelopen jaren slechts één geval van mensen-
handel voor orgaanverwijdering gemeld. Be-
staat dit probleem wel? “In onze aanvraag 
verwezen we naar bekende cases. In Zuid-

Het Erasmus MC gaat onderzoek doen naar illegale orgaandonatie. Hiervoor 
kreeg het een EU-subsidie van 600.000 euro. Onderzoekscoördinator Frederike 
Ambagtsheer nam samen met professor Willem Weimar het initiatief voor de 
aanvraag. De toekenning is uniek, want het is voor de eerste keer dat de Eu-
ropese Unie geld steekt in een grootschalig onderzoek naar deze handel.                                                                 
tekst Robin van Essel fotografie Ronald van den Heerik

    De schimmige handel 

in organen
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Frederike Ambagstheer
Frederike Ambagtsheer (1983) is als onder-
zoekster verbonden aan de afdeling Nefro-
logie en transplantatie van het Erasmus MC. 
Ze studeerde Criminologie op Woudestein 
en Rechten in Leiden. In 2010  begon ze 
met haar promotieonderzoek naar illegale 
orgaanhandel. Ook is ze coördinator van 
ELPAT, een Europees platform voor ethische, 
juridische en sociale vraagstukken rond 
orgaandonatie. Dit platform werd in 2007 
opgericht door prof. Willem Weimar van het 
Erasmus MC.



14 maart 2013 | 21

Afrika is onlangs een netwerk opgerold en 
zijn er mensen berecht, ook artsen. Er waren 
daar meer dan honderd transplantaties ver-
richt tussen 2001 en 2003. Het was een goed 
georganiseerd syndicaat, met aan het hoofd 
Ilan Perry, een Israëliër, en daaronder een 
scala aan professionals: vertalers, nefrolo-
gen, chirurgen, ronselaars, mensen die de 
donoren en patiënten begeleiden bij de vlieg-
reis... Er werden jarenlang donoren uit Brazi-
lië naar Durban gehaald. Zij werden in slop-
penwijken geronseld om tegen betaling een 
nier af te staan aan patiënten uit Israël. Som-
mige donoren meldden zich vrijwillig.”

Dan is het toch geen ‘onvrijwillige orgaanver-
wijdering’? “Mensenhandel en uitbuiting lig-
gen juridisch heel complex. Als iemand uit 
armoede wordt verleid een nier af te staan, 
kan dat al mensenhandel zijn. In dit geval be-
taalden Israëlische patiënten 120.000 dollar 
voor de transplantatie en konden dat gewoon 
bij hun ziektekostenverzekering declareren. 
De donoren kregen vijf, zesduizend dollar, 
dus vooral die artsen hebben jarenlang mil-
joenen verdiend. Ook zijn er gevallen bekend 
van Soedanezen die onder valse voorwendse-
len naar Caïro in Egypte worden gelokt, om 
daar onder bedreiging een nier af te staan.”

Waarom doen die slachtoffers niet massaal 
aangifte? “Ten eerste is de politie vaak be-
trokken bij het complot. Ten tweede is in veel 
culturen een orgaan afstaan een taboe. Ook 
zijn er weinig instanties die voor de slachtof-
fers opkomen. De opgerolde netwerken zijn 
waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg. 
Maar het is niet ons doel om de omvang in 
kaart te brengen. Onmogelijk.”

Er duiken regelmatig verhalen op van Nederlan-
ders die hun nier op internet te koop aanbie-
den, om schulden af te kunnen lossen. Is dat 
dan ook uitbuiting? “Het is in ieder geval ille-
gaal. Er staat een jaar gevangenisstraf en een 
geldboete op. Of iedereen daarvan op de 
hoogte is, weet ik niet. We hebben geen aan-
wijzingen voor uitbuiting in Nederland. Hier 

zijn acht academische centra die orgaan-
transplantaties mogen uitvoeren. Het wereld-
je is klein, alle artsen kennen elkaar. De soci-
ale controle is groot. Dat is wel een verschil.”

Er zijn stemmen die suggereren dat decrimina-
liseren van orgaanhandel de oplossing is om 
georganiseerde misdaad de wind uit de zeilen 
te nemen. Waarom gebeurt dat niet? “Er zijn 
veel redenen. Het eerste argument is een 
stukje angst. Tegenstanders zeggen: ‘Als we 
daar aan beginnen’...”

Dat zeiden we ooit ook over euthanasie en 
abortus. “Ja, dat is zo, maar er is internatio-
nale wetgeving die dat verbiedt. Nederland 
staat op het punt een Europees verdrag te ra-
tificeren en dan kunnen we fluiten naar nati-
onale regulering. Een ander argument is dat 
je een orgaan hoort weg te geven uit altruïs-
me en dat je daar geen prijskaartje aan moet 
hangen. Om de zwaksten in de samenleving 
te beschermen.”

Is het meer een ethische dan juridische kwes-
tie? “Het is een enorm morele discussie. Een 
beroemde uitspraak van een chirurg is: ‘It’s 
immoral to sell your organs, but it’s also im-
moral to see patients die on the waiting list.’ 
Je kunt donoren prima beschermen door ze 
geld te geven. Ze verdienen dat ook, want een 
nierdonatie levert de overheid in tien jaar 
acht ton op aan bespaarde dialysekosten. Op 
dit moment profiteert iedereen ervan, behal-
ve de donor die zijn best moet doen zijn trein-
kaartje gecompenseerd te krijgen.”

Hoor ik daar ook een persoonlijke mening? “Na-
tuurlijk. Ik vind dat de discussie altijd open 
moet blijven en mensen niet op hun onder-
buikgevoel af moeten gaan. Bij dit onderwerp 
moeten je rationeel nadenken voordat je je 
mening geeft. Ik zie het ook vanuit criminolo-
gisch oogpunt. Met het verbod houden we het 
aanbod laag en dus de handel in stand.”

Is het onderzoekstechnisch niet gevaarlijk om 
al een mening toegedaan te zijn?
Ons primaire doel is informatievoorziening, 
om het handhaven van de bestaande regelge-
ving te verbeteren. Niet direct om aan deze 
discussie bij te dragen. Maar dat wil niet zeg-
gen dat we daar onze ogen voor sluiten. Er is 
een heel groot verschil tussen misbruik ma-
ken van iemands kwetsbare positie en een 
fair deal tussen donor en patiënt; dat is com-
mercie. Maar stel dat je orgaanhandel regu-
leert. Dat betekent niet dat mensenhandel 
nooit meer zal plaatsvinden. Die twee kun-
nen naast elkaar bestaan. Dat is de bood-
schap die ik wil meegeven.” 

ACHTERGROND

Het onderzoek
Het onderzoek van het Erasmus MC richt zich op de vraag, het aanbod en het faciliteren van 
de – illegale – mensenhandel die als doel heeft het verwijderen van een nier bij de slachtoffers. 
De nier wordt daarna op de zwarte markt verkocht aan patiënten uit westerse landen, waar de 
vraag naar donororganen groot is en de wachtlijsten lang.
Het project duurt drie jaar en is een samenwerking tussen verschillende instanties, zoals EU-
ROPOL, de Europese transplantatiekoepel Eurotransplant en UNODC, de crimefighters van de VN. 
Het Erasmus MC coördineert het onderzoek. De Europese Unie kende een subsidie van 600.000 
euro toe. Daarmee wordt bijna 90 procent van het onderzoek gefinancierd. De overige 10 procent 
wordt door de betrokken partijen zelf betaald. Eind dit jaar worden de eerste resultaten verwacht.



H
et grootste misverstand dat er be-
staat over eetstoornissen is dat de 
patiënten allemaal graatmager zijn. 
Hoewel een aantal anorexiapatiën-
ten ernstig vermageren, ziet het 

overgrote deel van de mensen met een eet-
stoornis er normaal uit. Dit komt omdat niet 
alle patiënten zichzelf uithongeren. Er bestaan 
binnen de wetenschap drie verschillende ty-
pen eetstoornissen. De eerste is anorexia ner-
vosa, en hoewel dit misschien het bekendste 
type is, zijn er in Nederland maar 5500 men-
sen die hieraan lijden. Anorexia wordt geken-
merkt door een vertekend lichaamsbeeld. De 
patiënt heeft een intense angst voor ge-
wichtstoename waardoor zij – het overgrote 
deel van de patiënten is vrouw – extreem gaat 
lijnen. Van alle psychiatrische ziekten kent 
deze vorm het hoogste sterftecijfer. Dit komt 
niet alleen door de lichamelijke gevolgen van 
de ziekte, maar ook door het hoge aantal zelf-
dodingen. 

Boulimia nervosa
Het tweede type is boulimia nervosa, hier lij-
den zo’n 22.000 mensen in Nederland aan. Pa-
tiënten met boulimia hebben last van eetbuien. 
Hierbij moet je denken aan een eetbui waarbij 
je in één keer de gehele aanbevolen hoeveel-
heid calorieën voor één dag naar binnen 
werkt. Zo’n eetbui is een drang die je niet kunt 
stoppen, het overkomt je als het ware. Patiën-
ten stoppen alleen met eten als ze gestoord 
worden door iemand, in slaap vallen of dusda-
nige buikpijn krijgen dat verder eten niet meer 
gaat. Na een eetbui voelt iemand zich vaak 
schuldig of er kan een gevoel van walging ont-
staan. Veel boulimiapatiënten proberen het 
eten dan ook weer kwijt te raken door te bra-
ken of door grote hoeveelheden laxeermidde-
len te gebruiken. Dit is ook de reden dat ie-
mand die lijdt aan boulimia niet heel dun hoeft 
te zijn, laxeermiddelen stimuleren namelijk de 
dikke darm, maar wanneer het eten de dikke 
darm bereikt heeft, is de energie al opgesla-
gen. 

Overige eetstoornissen
Dan is er nog de categorie ‘Eetstoornis Niet 
Anderszins Omschreven’ (NAO). Volgens Au-
stralisch onderzoek lijdt ongeveer één procent 
van de bevolking aan deze vorm. Kenmerkend 
voor de eetstoornis NAO zijn ook de herhaal-

delijke eetbuien, maar vaak worden deze niet 
gecompenseerd met braken. Hiske Visser was 
zelf patiënt NAO. “Ik was de hele dag bezig 
met eten of eigenlijk met niet eten. Het is niet 
zo dat ik graag heel mager wilde worden, maar 
ik was vooral bang dat ik te dik werd. Die angst 
om dik te worden beheerste op een gegeven 
moment mijn hele leven.” Wanneer Hiske bij 
een college zat, kon ze alleen maar aan eten 
denken: Wat heb ik vandaag al gegeten? Wat 
mag ik nog eten? Wat ga ik eten? Hoeveel  
calorieën zitten daarin? Met wie ga ik eten? 
Deze riedel voltrok zich keer op keer in haar 
hoofd, waardoor zij zich nergens anders meer 
op kon concentreren. 

Oorzaken
Hoe kan deze ziekte zich ontwikkelen? Profes-
sor Van Furth stelt dat meisjes vlak voor hun 
pubertijd vaak wat meer energie opslaan, 
waardoor ze iets dikker worden. Deze energie 
hebben ze later nodig om te groeien en meest-
al verdwijnt het vet dan ook weer. Maar een 
aantal meisjes ontwikkelen dan een verstoord 
lichaamsbeeld. “Alle eetstoornissen beginnen 
met lijnen. De één is biologisch vatbaarder 
voor een eetstoornis dan de ander, maar als ie-
mand die vatbaar is begint met lijnen, gaat het 
vaak de verkeerde kant op.” 
Naast biologische factoren spelen omgevings-
factoren een rol. Meisjes worden dagelijks ge-
confronteerd met het schoonheidsideaal waar-
aan zij moeten voldoen. Reclames over lijnen 
en afvalproducten zijn dan ook vaak op vrou-
wen gericht. Daarnaast zijn er ook een aantal 
psychologische factoren te noemen die kunnen 
bijdrage aan een verkeerd zelfbeeld. Mensen 
met een eetstoornis zijn vaak uitermate per-
fectionistisch en tegelijkertijd ook heel onze-
ker – een giftige combinatie. 

Vroeg behandelen
Eetstoornissen kunnen tot ernstige lichamelij-
ke klachten lijden, zoals het uitvallen van be-
paalde orgaanfuncties. Behalve lichamelijke 
klachten zijn er ook psychische en sociale ge-
volgen voor de patiënt. Hiske: “Omdat ik er 
vreemde eetgewoonten op na hield, wilde ik 
niet meer eten in het bijzijn van anderen. Dat 
betekende dat ik etentjes en borrels vermeed. 
Ik trok mij steeds meer terug en zat meestal 
alleen op mijn kamer.” 
Hoe eerder een patiënt behandeld wordt voor 

de stoornis, des te groter de kans op genezing. 
Van de jongeren geneest 70 procent. Maar hoe 
ouder men wordt, hoe lager het genezingsper-
centage. Uiteindelijk geneest 25 procent van 
de anorexia- en boulimiapatiënten  niet, waar-
van 5 tot 10 procent overlijdt. 

Eten als probleem
“Iedereen kent wel iemand met een eetstoornis”, stelde professor Eric van 
Furth tijdens een bijeenkomst op de EUR op woensdag 27 februari. Van Furth  
en ervaringsdeskundige Hiske Visser van de Ursalakliniek spraken met stu-
denten psychologie over deze ziekte die soms leidt tot de dood.
tekst Céline Maesssen fotografie Levien Willemse

Meer informatie
Wil je meer weten over eetstoornissen? Kijk 
dan op de website www.proud2Bme.nl. Op 
deze website kun je ook verhalen lezen van 
patiënten, en chatten met een deskundige. 
Heb je problemen met eten maar is de stap 
naar de huisarts te groot? Volg dan het 
online zelfhulpprogramma op www.featback.
nl. Je kunt ook altijd de studentpsycholoog 
benaderen voor hulp.
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Voorheen gold ‘bijklussen’ nog 
als ‘besmet’ of als ‘diefstal in de tijd 
van de baas’. Tegenwoordig moedigt 
de universiteit nevenwerkzaamhe-
den juist aan. Wat zijn de regels, 
voordelen en risico’s? 
tekst Thessa Lageman illustratie Unit20

D
e EUR staat positief tegenover het 
door u verrichten van nevenwerk’, 
valt te lezen op haar website. ‘In 
de meeste gevallen getuigt het 
immers van uw maatschappelijke 

betrokkenheid en bevordert nevenwerk uw 
deelname aan voor de EUR belangrijke net-
werken.’ Adjunct-directeur bij het SSC Human 
Resources & Finance Hugo van der Wilk be-
aamt: “Door actief te zijn in de samenleving 
komen wetenschappers bij wijze van spreken-
uit hun ivoren toren.”
Een aantal jaar geleden – voordat de markt-
werking in het hoger onderwijs omarmd werd 
– werd er nog heel anders naar nevenfuncties 
op universiteiten gekeken. In 1992 ontstond 
een rel over bijklussende hoogleraren van de 
EUR. NRC Handelsblad berichtte uitvoerig 
over dertig Rotterdamse hoogleraren, die in 
reguliere werktijd colleges verzorgden voor 
de Rotterdam School of Management en daar 
bedragen van 1200 gulden per dagdeel voor 
ontvingen, in totaal 1,1 miljoen gulden. 
De in 1991 ingevoerde ‘regeling voor bijbanen’ 
van de EUR werd daarop verduidelijkt en aan-
gescherpt. De Vereniging van Universiteiten 
VSNU kwam vervolgens in 1994 met een ge-
dragscode voor bijklussende universitaire 
medewerkers. Voor nevenwerk diende voort-
aan toestemming gevraagd te worden en de 
verdiensten zouden naar de universiteitskas 
vloeien; de universiteit kon dan beslissen wat 
een medewerker zelf mocht houden. In de 
laatste versie van De Nederlandse Gedragsco-
de Wetenschapsbeoefening, die van 2012, 
staat dat ‘iedere aan een universiteit verbon-
den wetenschapsbeoefenaar’ een actueel en 
volledig overzicht van zijn relevante neven-
functies moet publiceren en die informatie 
toegankelijk moet maken via de website van 
de universiteit.
Medewerkers van de EUR moeten daarom het 
Erasmus Nevenwerk Register invullen. Bij in-
diensttreding wordt dit genoemd, en in de 
jaarlijkse beoordelingsgesprekken hoort de 

leidinggevende te vragen of er nog wat veran-
derd is in de situatie. Hugo van der Wilk heeft 
geen indicaties dat mensen het stelselmatig 
vergeten in te vullen of het zelfs bewust niet 
melden. Toch zijn er in het openbare, online 
register organisatieonderdelen te vinden die 
niet ingevuld zijn. 
De regels in het Erasmus MC liggen iets an-
ders, legt de woordvoerder aldaar uit. On-
danks dat de geneeskundefaculteit de richtlij-
nen van de VSNU en ook de KNAW onder-
schrijft, vallen de universitaire medische cen-
tra onder een andere cao, waarin niets over 
openbaarmaking staat. Inmiddels is wel afge-
sproken om de nevenfuncties van hoogleraren 
openbaar te maken, om de wetenschappelijke 
integriteit te waarborgen. Die staan in een Ex-
celbestand op de website van het Erasmus 
MC, ook te vinden via een link in het Erasmus 
Nevenwerk Register. De lijst is echter in juli 
2011 voor het laatst aangepast, en niet alle 
hoogleraren staan erin vermeld. Afwijkend in 
de CAO Universitair Medische Centra is ook 
dat medewerkers vooraf geen toestemming 
van de werkgever nodig hebben als ze neven-
werk willen doen, ‘tenzij deze nevenwerk-
zaamheden het belang van deze medische  
centra en/of een goede functie-uitoefening 
kunnen raken.’ 
Het is opvallend hoeveel nevenfuncties veel 
van de hoogleraren van het Erasmus MC heb-
ben. Vaak gaat het om onbezoldigd werk, of er 
staat bij dat de inkomsten afgedragen worden 
aan de afdeling. “Het wordt gestimuleerd om 
ook buiten de muren van het eigen ziekenhuis 
te kijken”, vertelt Rob Pieters, hoogleraar Kin-
deroncologie, die zelf rond de 25 nevenfunc-
ties heeft, een niet ongebruikelijk aantal. “Het 
is goed voor de ontwikkeling van je afdeling. 
Samenwerking met andere instituten komt je 
wetenschappelijk werk en de patiëntenzorg 
ten goede. Anders ben je te geïsoleerd.”
Pieters doet het nevenwerk ‘voor de ontwikke-
ling van zijn vak’, zegt hij. Zijn belangrijkste 
nevenfunctie is als een van de initiatiefne-
mers bij het Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie, dat in 2016 in Utrecht open-
gaat. Hij werkt voor de helft van zijn tijd aan 
de ontwikkeling van het centrum, dat het 
Erasmus MC hiervoor betaalt, waardoor an-
deren zijn werk over kunnen nemen. Met de 
rest van zijn nevenwerk, waaronder als voor-
zitter van de Raad van Toezicht Stichting Kin-
derOncologie Nederland, is hij gemiddeld een 
halve à hele dag per week kwijt. “Al die func-
ties horen bij mijn dagelijkse werk”, zegt hij. 
“Sprake van een dubbel belang is er niet.” 

Gouden samenwerking
Roy Thurik, hoogleraar Economie en Onder-
nemerschap, ziet zijn nevenfuncties eigenlijk 
niet als nevenwerk, maar als een essentieel 
onderdeel van zijn werk op de universiteit. De 
belangrijkste van zijn zes nevenfuncties is 
zijn werk als wetenschappelijk adviseur bij 
Panteia/ EIM. Aan het begin van zijn carrière 
eind jaren tachtig werkte hij daar vier dagen 
in de week en een dag als bijzonder hoogle-
raar op de EUR. Een paar jaar later kon hij 
volledig hoogleraar worden en maakte op ver-
zoek van de baas van het onderzoeksbureau 
de afspraak vier dagen in de week bij de EUR 
te werken en nog een dag in de week bij het 
bureau. 
“Dat bleek een gouden samenwerking”, zegt 
Thurik. Zonder zijn werk bij het bureau was 
het onderwijs over ondernemerschap op de fa-

'Dankzij bijbanen kom je 
nog eens buiten de deur'



culteit nooit zo tot bloei gekomen, durft hij te 
stellen. Nooit concurreerde zijn werk bij het 
bedrijf volgens hem met zijn werk voor de uni-
versiteit, integendeel. “We hebben hier op de 
faculteit ook magere tijden gehad met heel 
weinig medewerkers. Dan was het prettig dat 
ik mensen van Panteia/ EIM in kon zetten.” 
Zijn andere vier nevenfuncties, waaronder een 
paar keer per jaar naar de GSCM-Montpellier 
Business school voor gezamenlijk onderzoek, 
kosten maar weinig tijd. Zijn werk is afwisse-
lend op deze manier, vindt hij. “Alleen een 
puur academische baan, zonder praktische 
kant, was mij te beperkt geweest. Buiten de 
deur krijg ik input voor mijn databestanden 
en vind ik inspiratie.”
Ook Eric van Heck heeft naast zijn werk als 
hoogleraar Informatie Management en Mark-
ten bij de Rotterdam School of Management 

een paar nevenfuncties. Hij is er maar een 
paar dagen per jaar aan kwijt en hij krijgt er 
slechts een onkostenvergoeding van 200 euro 
voor. “Mijn werk op de universiteit kost veel 
tijd als je het goed wilt doen”, laat hij weten. 
Zijn nevenwerk bestaat vooral uit advisering 
over het soort onderzoek dat gedaan kan wor-
den, bijvoorbeeld als lid van hun onafhanke-
lijke academische adviesraad aan consultan-
cybedrijf Inno.com. Ook hij merkt hoe nuttig 
het is om contacten buiten de EUR te hebben, 
bijvoorbeeld om nieuwe onderzoeksrichtingen 
te verkennen.
Van Heck koos er echter bewust voor om geen 
echt consultancywerk, advies aan bedrijven, te 
doen, zoals verschillende andere wetenschap-
pers, om het risico van belangenverstrengeling 
bij voorbaat uit te sluiten. “Ik wil graag mijn 
neutraliteit behouden en kunnen zeggen wat ik 
wil”, zegt hij. “Als ik als consultant zou werken 
dan zouden mensen zich kunnen gaan afvra-
gen of ik wel onafhankelijk ben.”

Belangenverstrengeling
In 2009 ontstond er nog commotie over mo-
gelijke belangenverstrengeling bij de Rotter-
damse viroloog Ab Osterhaus. Hij was be-
trokken bij onderzoek naar en advies over 
vaccins tegen Mexicaanse griep bij het be-
drijf ViroClinics van het Erasmus MC, in op-
dracht van farmaceutische bedrijven. Vol-
gens de hoogleraar was er echter geen spra-
ke van belangenverstrengeling, omdat de 

verdiensten rechtstreeks ten goede kwamen 
aan wetenschappelijk onderzoek. Ook het 
Erasmus MC verklaarde dat hij transparant 
en volgens de regels handelde.
De artsenfederatie KNMG en de Gezond-
heidsraad vroegen kort daarop de Koninklij-
ke Nederlandse Akademie van Wetenschap-
pen (KNAW) mee te denken over een advies 
over belangenverstrengeling. Ruim dertig, 
vooral medische organisaties ondertekenden 
de Code ter voorkoming van oneigenlijke be-
invloeding door belangenverstrengeling in 
januari 2012. Een wetenschapper loopt vol-
gens de code het risico van belangenver-
strengeling in geval van persoonlijke finan-
ciële belangen. Bijvoorbeeld als een deskun-
dige financiële belangen heeft bij een advies 
in verband met een adviseurschap in het be-
drijfsleven of bij een belangenorganisatie. 
Ook zou onder meer extern gefinancierd on-
derzoek en kennisvalorisatie kunnen leiden 
tot belangenverstrengeling, ‘Er kan immers 
een spanning ontstaan tussen onafhankelij-

ke wetenschappelijke beoordeling en moge-
lijke belangen bij ‘vermarkting’’, staat te le-
zen.
De hoogleraren Pieters, Thurik en Van Heck 
verzekeren dat er in hun geval geen sprake 
is van belangenverstrengeling. Ook denken 
ze niet dat hun universitaire taken door het 
nevenwerk ondergesneeuwd raken, of dit 
nou overdag, ’s avonds of in de weekenden 
uitgevoerd wordt. Pieters: “We hebben so-
wieso geen ‘9 tot 5’-werktijden.” Thurik: “De 
regels zijn duidelijk. Als de resultaten van 
het reguliere onderwijs of onderzoek niet 
goed genoeg zijn, mag je niet doorgaan met 
je nevenwerk.”
Maar is wel altijd goed na te gaan of iemand 
zijn of haar taken goed verricht? Van Heck: 
“Als er heel veel tijd in gaat zitten, kan ik me 
voorstellen dat het universitaire werk in de 
knel komt, maar dat speelt hier in ieder ge-
val niet.” Van der Wilk, van het SSC HR&F, 
stellig: “In de dertig jaar dat ik hier werk heb 
ik geen misstanden gezien.”  

‘In de dertig jaar dat ik hier werk heb 
ik geen misstanden gezien’ >  Hugo van der Wilk

Nevenwerkzaamheden
Nevenwerkzaamheden zijn activiteiten voor 
bedrijven of organisaties buiten de universi-
teit, die voortvloeien uit de universitaire func-
tie, kortom functies waar een medewerker 
voor gevraagd is vanwege zijn of haar baan 
op de EUR. Meestal gaat het om bestuur, 
onderzoek, onderwijs of advies. Vooral we-
tenschappers, in het bijzonder hoogleraren, 
hebben dit soort bijbanen, maar ook het 
ondersteunend en beheerspersoneel kunnen 
eventuele nevenwerkzaamheden hebben. Zo 
hebben ook de leden van het College van 
Bestuur verschillende bijbanen. Voor ieder-
een geldt dat deze werkzaamheden moeten 
worden aangegeven.
Nevenfuncties mogen dus, als de Regeling 
Nevenwerk van de EUR maar niet over-
schreden wordt. Daarin staat dat het niet 
toegestaan is om nevenwerk te verrichten 
dat concurreert met de universiteit, dat niet 
verenigbaar is met de taken of het aanzien 
van de universiteit, of wanneer de uitoefening 
van iemands functie hieronder lijdt. Zo is het 
niet verstandig als een wetenschapper zich 
verbindt aan een onderzoeksinstituut met 
een bedenkelijke reputatie, en mogen de 
reguliere onderwijs- en onderzoekstaken niet 
in het gedrang komen.
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Maar liefst 339 mensen kregen in 2012 
de graad van doctor aan de EUR. Elke 
editie voelt EM een recent gepromo-
veerde aan de tand.

Naam: Rik Wehrens (28), 
instituut Beleid & Manage-
ment Gezondheidszorg.
Proefschrift: Beyond two 
communities.

Wat is je belangrijkste ontdekking? 
“ZonMw, de organisatie voor gezondheids-
onderzoek, heeft een paar jaar geleden Aca-
demische Werkplaatsen Publieke Gezond-
heid opgericht om te zorgen dat onderzoek 
meer aansluit op de behoeften van beleids-
makers en professionals en er meer gebruik- 
gemaakt wordt van wetenschappelijke in-
zichten. Zo’n structuur blijkt het beste te 
werken als er veel ruimte is om te experimen-
teren. Als alles van boven vastgelegd is, ko-
men er veel minder nieuwe ideeën uit.” 

Wat heeft de maatschappij aan je on-
derzoek? “Ik doe aanbevelingen aan de 
subsidieverstrekkers van de Academische 
Werkplaatsen om de samenwerking beter te 
laten verlopen. Academische werkplaatsen 
zie je ook steeds meer op andere plaatsen in 
de zorg, zoals de thuiszorg en de jeugdge-
zondheidszorg.”

Wanneer zag je het niet meer zitten? 
“Ups en downs heb je in elk promotietraject. 
In het eerste jaar was ik wat lang op zoek 
naar de juiste invulling van mijn onderzoek, 
maar dat kwam later helemaal goed. Soms 
was het lastig dat ik twee begeleiders met 
een andere achtergrond had die me verschil-
lende adviezen gaven.”

Je studeerde Cultuur en wetenschap-
studies in Maastricht. Hoe ben je te-
recht gekomen in het beleid van de 
gezondheidszorg? “Die studie was heel 
breed. De vacature voor de promotieplek 
leek me interessant en mijn promotor heeft 
dezelfde achtergrond. Het is bovendien goed 
om zaken van een andere kant te bekijken.”

Wat doe je nu? “Ik ben begonnen aan een 
postdocproject bij iBMG. We ontwikkelen 
een nieuwe methode waardoor professionals 
ervaringen van chronisch zieken beter kun-
nen begrijpen.” TL

KLAAR 
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Volgens het maandblad kost de vergrijzing 
Nederland niet alleen maar handen vol geld. 
Zestig procent van het vrijwilligerswerk in 
Nederland wordt namelijk door vijftigplussers 
gedaan, aldus het blad dat zich baseert op 
CBS-cijfers. Rond de 2,7 miljoen senioren zetten 
zich gemiddeld 260 uur per jaar belangeloos in, 
vooral in de zorg, voor religieuze organisaties of 
de sportvereniging. Plus Magazine vermenigvul-
digde het aantal uren met een uurloontje van 5 
euro en kwam zo op een schatting  van een 
waarde van 3,5 miljard euro. De gemiddelde 
leeftijd van vrijwilligers wordt hoger, zegt hoog-
leraar Lucas Meijs in het blad, en ook neemt het 

aantal zeventigplussers dat vrijwilligerswerk 
doet toe. Waarom dan niet vrijwilligerswerk sti-
muleren met een financiële prikkel? Per 1 april 
korten pensioenfondsen namelijk de pensioe-
nen van miljoenen werknemers en gepensio-
neerden, waaronder ook die van de medewer-
kers van de EUR. 
Fractievoorzitter Henk Krol van de 50PLUS-
partij noemt het ‘een sympathiek idee’. “Het 
feit dat zoveel ouderen zich na hun pensione-
ring belangeloos inzetten voor een ander, ver-
dient zeker een grote pluim”, reageert hij. Toch 
wijst hij ook op de inzet van jongere vrijwilli-
gers en in het bijzonder de mantelzorgers. 

“Vooral op die laatste groep wordt een niet 
mis te verstaan beroep gedaan door alle be-
zuinigingen in de zorg. Jong en oud verdient 
hiervoor onze waardering. Maar wellicht moe-
ten we dat in de fiscale hoek zoeken; een 
voordeel waar alle vrijwilligers van kunnen 
profiteren”. 
Vrijwilligerswerk Rotterdam kan als ‘uitvoerder 
van het vrijwilligerswerk’ niet reageren op de 
bewering. Ook de woordvoerder van het ABP, 
het pensioenfonds voor overheid en onderwijs, 
zegt geen politieke uitspraken te kunnen doen. 
“Het fonds voert een regeling uit die sociale 
partners samen maken.”

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen 
(ANBO) vindt het voorstel ook ‘sympathiek’, 
maar is van mening dat de pensioenkortingen 
los staan van vrijwilligerswerk. Directeur Liane 
den Haan vindt het verdedigbaar dat mensen 
die langdurig werkloos zijn, een wat minder 
strikte sollicitatieplicht hebben als zij vrijwilli-
gerswerk doen. “Dat kan een opstapje naar een 
nieuwe baan zijn”, zegt ze. “De pensioenkortin-
gen komen echter voort uit een heel ander pro-
bleem: een pensioenstelsel dat niet toegerust 
is op de huidige economische en demografi-
sche uitdaging. Het één heeft echt helemaal 
niets te maken met het ander.” TL

Wat beweren onze wetenschappers zoal en wat 
vinden anderen daarvan?

DE BEWERING

De bewering: ‘Ik kan me voorstellen dat gepensioneerden die vrijwilligerswerk 
doen minder op hun pensioen worden gekort.’
Van wie? Lucas Meijs, hoogleraar Strategische filantropie en vrijwilligerswerk.
Waar en wanneer?  In het maartnummer van Plus Magazine.

'Het feit dat zoveel ouderen zich na hun 
pensionering belangeloos inzetten voor een 
ander, verdient zeker een grote pluim'  
>  Henk Krol, fractievoorzitter 50PLUS-partij



Café De Bel
Gerard Scholtenstraat 61b

Sfeer 9
Sjanskansen 7

Studentikoosheid 3

Biertje € 2,10

UIT/GAAN

Je moet in Rotterdam uitkijken dat je het niet over elke wijk begint te roepen, 
maar voor het Oude Noorden geldt: dit is een wijk in opkomst. Belwinkels en 
shoarmazaken zitten er nog steeds op elke straathoek, maar daartussenin 
verschenen de afgelopen jaren steeds meer galeries, designwinkels en leuke 
horecazaken. De Zwart Janstraat was altijd al een bruisende levensader. Nu 
komen ook de straten daarachter tot wasdom.
Je kunt heerlijk lunchen bij Lof der Zoetheid, fantastisch tapas eten bij Destino 
en in zeer besloten setting drinken bij de beste cocktailbar van Rotterdam: De 
Dokter (enkel op uitnodiging). Maar tussen die oogverblindend goed uitge-
dachte concepten is er her en der ook nog een ouderwets bruin buurtcafé 
overeind blijven staan.
Café De Bel huist op de hoek van de Gerard Scholtenstraat en de Benthuizer-
straat, op een steenworp afstand van de Zwart Janstraat. Het is een kroeg 
waar ZZ Top en Gary Moore uit de speakers komen en een blonde bartijgerin 
– vijftigplus, doorrookte stem – achter de tapkast staat. Aan het plafond 
hangen een stuk of twintig gitaren, de muur is behangen met skateboards, 
stormlampen, oude klokken en wat er de afgelopen jaren nog meer aan wilde 
blijven plakken. De zaak is verdeeld in twee delen. Beneden wordt gedronken 
en gepraat. Boven wordt gerookt en gespeeld – op een flipperkast en een 
pooltafel. 
Het publiek is een geruststellende mix van stelletjes die even één biertje 
komen doen en stamgasten met lange haren en een motorjas. Elke woens-
dag en zondag hebben ze hier livemuziek, wat De Bel een enorme schare 
vaste fans heeft opgeleverd. Het is zo’n zaak waar de ene stamgast geld op 
de rekening van een andere stamgast zet, omdat die even platzak is omdat 
hij iets aan zijn auto vervangen heeft. Sociale samenhang, zonder iemand uit 
te sluiten. De bardame lijkt iedereen bij naam te kennen. En bij wie ze niet 
kent, doet ze haar best door na het afrekenen te vragen: “Neem je er nog een 
van mij?” GM (foto: MB)
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Veilige haven in opkomende buurt
Café De Bel is een biker bar en buurtkroeg ineen. Met 
livemuziek en een barvrouw die zich ontfermt over 
iedereen die de drempel over stapt.

Naam: 
Irene Vissers

Leeftijd: 21
Sport: 
turnen
Studie:

 tweedejaars 
Geneeskunde

Funny Apps
Voor als je op de bus moet wachten of 
voor het nodige vermaak tijdens een 
saai college, selecteert EM de leukste 
apps voor Android en de Iphone

Wreck this App
De bestseller van Keri Smith, Wreck This Journal, 
heeft een app gekregen: Wreck This App. Keri Smith 
spoort mensen aan om zowel creatief als des-
tructief te tekenen. In het boek maak je tekenin-
gen die je vervolgens uit het raam smijt of mee 
onder de douche neemt. Met je smartphone is dat 
natuurlijk af te raden, maar je kunt wel uren vin-
gerverven buiten de lijntjes of lekker krassen om 
wat agressie kwijt te raken. (€ 3,99)

Zombies, Run!
Een app die van hardlopen een leuk spel maakt. In 
deze interactieve game speel je de rol van Runner 
5. De zombies hebben de macht gegrepen en jij 
bent één van de laatste mensen die de wereld van 
de ondergang kan redden. Jouw missie is om de 
basis te verlaten en spullen te verzamelen. Via je 
oordopjes hoor je vervolgens wat je moet verza-
melen en waar je heen moet gaan, terwijl je onder-
tussen de geluiden hoort van zombies die steeds 
dichterbij komen. (€ 5,99)

Where’s the party?
Zin in een leuk feestje maar je hebt geen idee wat 
er te doen is? Gebruik dan de Party App, dan vind je 
de leukste feesten bij jou in de buurt. Heb je geen 
zin om dikke reisgidsen mee te sjouwen naar Pa-
rijs of New York? En wil je toch weten waar je ge-
weest moet zijn? Download dan de app van Time 
Out.  (Beiden gratis)

Postcard App
Vind je het ook zo jammer dat je nooit meer een 
mooie postkaart ontvangt of verstuurt? Met Car-
tolina App maak je van je standaard mails en 
sms’jes een waar kunstwerk. Je kunt kiezen uit 
verschillende illustraties; customize je bericht en 
stuur een mooi digitaal kaartje naar je vrienden en 
familie. (€ 1,79) CM



Faculty of Poetry
Een avond vol poëzie, waarvan er 
meer zullen volgen. De avond start 
met een gedicht van campusdich-
ter Umeu Bartelds, waarna ieder-
een welkom is zelf een gedicht 

voor te dragen (eigen werk of dat van een favoriete 
dichter). 
Donderdag 14 maart vanaf 20.00 uur
Zaal CT-05, Woudestein

Students On Stage: 
Soundskape | Muziek

Funky band Soundskape heeft 
twee zangeressen die prachtig 
samen zingen begeleid door een 
krachtige rockband. 

Woensdag 20 maart vanaf 17.00 uur
Café In de Smitse, Woudestein

Denkcafé: Onbegrijpelijke seks
Waarom planten mensen zich 
voort via seks? Kan de evolutiethe-
orie het bestaan van seks verkla-
ren? Had Darwin dan toch ongelijk?

Woensdag 20 maart vanaf 20.00 uur
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam 

Wetenschapscafé: Dementie: 
wat brengt de toekomst?

Dementie dreigt volksziekte num-
mer 1 te worden, maar effectieve 
behandeling blijft uit. Waar zal het 
onderzoek zich de komende jaren 
op richten?

Maandag 25 maart vanaf 19.30 uur
Dik T, Hoogstraat 110, Rotterdam

Studio Erasmus | Talkshow
De maandelijkse talkshow van 
de Erasmus Universiteit vanuit de 
Rotterdamse Schouwburg op de 
dinsdagavond.
Dinsdag 26 maart vanaf 19.30 uur
Rotterdamse Schouwburg, Schouw-
burgplein 52, Rotterdam 

 

Rotown College | Muziek
Rotterdams talent in de spotlights. Iedere tweede en 
vierde dinsdag van de maand. Met vanavond o.a. The 
Surfs.
Dinsdag 26 maart vanaf 21.30 uur
Rotown, Nieuwe Binnenweg 17-19, Rotterdam

Meer informatie?
> Meer informatie? www.eur.nl/sgec of www.facebook.

com/studiumgeneralerotterdam. Alle programma’s zijn 

gratis toegankelijk tenzij anders vermeld.

STUDIUM GENERALE & 
ERASMUS CULTUUR AGENDA

‘Je moet vooral 
lef hebben’

SPORTTYPE

Naam: 
Irene Vissers

Leeftijd: 21
Sport: 
turnen
Studie:

 tweedejaars 
Geneeskunde

LIFESTYLE

Hoe lang turn je al? “Vanaf mijn negende.”
Hoe kwam dat zo? “Ik vond gymnastiek op de 
lagere school altijd erg leuk. Dus toen ik in groep 

7 zat, ben ik op een vereniging gegaan. Dat was 
een uurtje in de week een beetje handstandjes en 

koprolletjes maken, en wat oefeningetjes op de 
mat doen. Later werd dat twee keer in de week drie 

uur, en op een gegeven moment zelfs drie keer in de 
week met af en toe een externe training.”

Is negen jaar niet oud om met turnen te beginnen? “Toen 
ik begon, waren er inderdaad genoeg meisjes die veel 
jonger waren, soms vier, vijf jaar oud. Die kwamen 

vaak uit echte turnfamilies, ik niet.”
Ben je goed? “Ik barst niet van het talent, dus rich-
ting topsport is het nooit gegaan.”
Uit welke disciplines bestaat damesturnen? “Oefe-
ningen op de vloer, de evenwichtsbalk, de brug  
met ongelijke leggers en de sprong.”
Heeft een van die onderdelen je voorkeur? “Mijn 

favoriete onderdeel is de brug. Ik ben sterk in 
mijn buik en armen en dat komt daar wel van 

pas. De sprong vind ik – zelfs na zoveel jaar 
turnen – niks. Ik mis de techniek en 

sprongkracht in mijn benen ervoor.”
Verschilt het damestur- nen veel van de het herenturnen? “Bij 
mannen gaat het meer om kracht; bij dames ligt de nadruk op 
techniek. Ook zie je daar meer bijzaken, zoals sierlijke 
pakjes en muziek.”
Een beetje meer ritmische gym- nastiek dus eigenlijk? 
“Nee zeg, daar heb ik echt niets mee!”
Hoe groot is de studententurnvereniging Euroturn? “We hebben nu zo’n dertig 
leden. We zijn dit jaar sterk gegroeid; er zijn vooral meer jongens bijgekomen. 
De verdeling is nu bijna fifty-fifty.”
Is dat te danken aan het veelbesproken Epke-effect? “Nou dat geloof ik niet. Ik 
denk dat de jongens vooral graag salto’s willen leren maken om straks stoer 
te doen op het strand, haha.”
Welke eigenschappen zijn essentieel voor turnen? “Vooral lef hebben. En door-
zettingsvermogen, want je moet het namelijk niet erg vinden om honderd-
duizend keer dezelfde oefening te moeten doen eer je iets echt onder de knie 
hebt. Maar als dat eenmaal een beetje lukt, is turnen echt kicken.”
Hing je slaapkamer vroeger vol posters van turnidolen? “Nee! Daar heb ik nooit 
wat mee gehad. Ik moet soms wel lachen om meiden met wie ik train die 
honderden verschillende pakjes hebben en bijvoorbeeld van alle grote namen 
in de sport weten welke vloermuziek bij hen hoort.”
Je bent nu 21. Is je houdbaarheidsdatum wat turnen betreft bijna voorbij? “Ik heb 
er wel eens aan gedacht om te stoppen, maar geen enkele andere sport is zo 
leuk. Sommige meiden stoppen er al op hun zestiende mee en  – ik geef toe 
– het is geen sport voor vrouwen van vijftig. Maar zolang ik niet steeds denk 
‘ik ben te oud’, kan ik nog jaren vooruit.” GvdE (foto: MdG)
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Berichten voor deze rubriek 

kunt u sturen naar: erasmus-

magazine@em.eur.nl. Nadere 

informatie? Bel 010-4081115.

Prof. Albert Jan van den Berg, 

Professor of Law (Arbitration 

Chair) at Erasmus School of 

Law, won the Award for “Best 

Prepared and Most Respon-

sive Arbitrator” from Global Ar-

bitration Review (GAR) 2013 at 

the GAR Awards in Bogotá (Co-

lombia). 

Prof.mr. Edwin Bleichrodt 

(1968), hoogleraar Straf- en 

strafprocesrecht bij de Eras-

mus School of Law (ESL), is 

door de ministerraad voorge-

dragen als advocaat-generaal 

bij de Hoge Raad der Nederlan-

den. Bleichrodt blijft verbon-

den aan de ESL. Behalve hoog-

leraar straf- en strafproces-

recht, is Bleichrodt nu ook 

voorzitter van de sectie Straf-

recht van de ESL. Hij zal op 1 

september 2013 aan de slag 

gaan bij de Hoge Raad.

Dr. F.A. Muller, theoretisch fi-

losoof aan de faculteit der 

Wijsbegeerte, is door het Ge-

biedsbestuur Geestesweten-

schappen benoemd tot lid 

van de beoordelingscommis-

sie Promoties in de Geestes-

wetenschappen 2013. Deze 

commissie beoordeelt promo-

tievoorstellen in de Geestes-

wetenschappen die zijn voor-

geselecteerd door de univer-

siteiten.

Joep Schenk MA, promoven-

dus bij de Erasmus School of 

History, Culture and Communi-

cation heeft een research 

grant binnengesleept van de 

German Academic Exchange 

Service (DAAD). Dit is een van 

de grootste fondsenverstrek-

kers die internationale uitwis-

seling van studenten en we-

tenschappers steunt. Met de 

subsidie van € 3000,- kan 

Schenk drie maanden archief-

onderzoek doen in diverse 

Duitse bedrijfsarchieven. Het 

onderzoek van Schenk maakt 

onderdeel uit van zijn proef-

schrift ‘Coal, Iron Ore and 

Steel. Rotterdam Business 

and the German ‘Montan’ Indu-

stry, 1868-1940’.

Prof.dr. Willem Schinkel(1976), 

bijzonder hoogleraar Sociolo-

gische theorie aan de Facul-

teit Sociale Wetenschappen 

(FSW), is per 1 april 2013 be-

noemd tot bijzonder hoogle-

raar Sociologische theorie aan 

dezelfde faculteit vanwege 

het Erasmus Trustfonds. 

Schinkel gaat zich op deze 

leerstoel vooral bezighouden 

met onderzoek aansluitend bij 

zijn ERC-grant Monitoring Mo-

dernity. Daarnaast richt hij 

zich op het onderwijs in de 

Sociologische theorie en de 

Wetenschapsleer.

Prof.dr.Th.M. (Ignace, Ig) Snel-

len (1933), emeritus hoogleraar 

Bestuurskunde van de Eras-

mus Universiteit Rotterdam, is 

op 28 februari tijdens het Fes-

tival der Bestuurskunde on-

derscheiden met de L.P. van 

de Spiegelprijs vanwege zijn 

bijdrage aan de bestuurskun-

de. De prijs is een eerbetoon 

aan een persoon uit de weten-

schap of de praktijk van het 

Nederlandse openbaar be-

stuur, die door zijn loopbaan of 

oeuvre een brug heeft gesla-

gen tussen de bestuurskunde 

en het openbaar bestuur.

Prof.dr.ing. G.R. (Geert) Teis-

man, hoogleraar Bestuurskun-

de bij de Faculteit der Sociale 

Wetenschappen, is met in-

gang van 1 februari jongstle-

den aangetreden als weten-

schappelijk directeur van Plat-

form31. In deze functie zal hij 

onder meer verantwoordelijk 

zijn voor het onderzoekspro-

gramma Kennis voor Krachtige 

Steden (KKS), in het bijzonder 

de valorisatie van kennis in de 

stedelijke (beleids)praktijk. 

Geert Teisman blijft als hoog-

leraar Bestuurskunde verbon-

den aan de Erasmus Universi-

teit Rotterdam.

ERASMUS MC
In het Erasmus MC zijn twee 

nieuwe bijzonder hoogleraren 

benoemd vanwege het Eras-

mus Trustfonds: prof.dr. E.C.M. 

van Gorp, met de leeropdracht 

Klnische virologie, i.h.b. de exo-

tische virusinfecties, en

prof.dr. H.L.A. Janssen op de 

leerstoel Virale hepatitis.

Prof.dr. A.G. Uitterlinden is be-

noemd tot hoogleraar Com-

plexe genetica van volksziek-

ten. Hij bekleedde deze leer-

stoel eerder vanwege het 

Erasmus Trustfonds

OVERLIJDENS
BERICHT

Het College van Bestuur heeft 

met leedwezen kennis geno-

men van het overlijden van 

Dr. J.E. (Jos) Mooij op 28 febru-

ari 2013. Mevrouw Mooij is 

vanaf 1996 werkzaam ge-

weest bij het International In-

stitute of Social Studies, sinds 

2009 onderdeel van de Eras-

mus Universiteit Rotterdam, 

als universitair hoofddocent 

en sinds 1 maart 2011 Deputy 

Rector for Educational Affairs.
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What is your spark?
What makes Marlies Dekkers, Willem Mid-
delkoop or Mei Li Vos happy? Students can 
ask them such questions and more during a 
meet and greet at the EFR-Business Week.

To be successful and have a nice income. 
That is what most students expect from their 
career. And yet money and a nice office, 
including your company car, do not guarantee 
happiness, thinks Jesse Vonk. He is organizing 
the Meet and Greet. It may be true that you 
derive more happiness from being creative, 
helping people, or from a 30-hour work week 
instead of double the amount. Vonk hopes 
that students will be inspired by the round 
table conversations with popular Dutch 
entrepreneurs, politicians and journalists to 
give more thought to what really makes them 
happy. “Perhaps this will lead students to 
make a different choice after their studies.” 
The format of the meet and greet brings 
groups of eight students and two professionals 
together in the Burgerzaal of the City Hall. 
Controversial statements such as “People 
who sleep more than 8 hours lack ambition” 
and “You must always strive for more” are 
designed to spark a lively dialogue. In three 
rounds, each lasting 40 minutes, happiness, 
ambition and success will be the themes 
of conversation. A total of eighty students 
will be selected for this event based on their 
motivation. In the afternoon students can 
participate in the Dilemma Game. In this 
game, two students would have to choose one 
option or the other, for instance studying at 
Harvard or going on a trip around the world 
for two years. Professionals get to play as well, 
for instance choosing what is more important 
for getting ahead in life: a good set of brains or 
a broad network? Mayor Ahmed Aboutaleb, 
journalist Barbara Barend, VVD party 
member Pieter Duisenberg and presentor 
Lauren Verster – it took considerable effort to 
assemble this diverse group of professionals. 
Vonk approached them individually and 
shared his ambition to inspire fellow students, 
explaining his idea in more detail during 
personal conversations. “We cannot offer any 
payment, so I really had to convince them 
to come here. They have to genuinely like 
having contact with students.” More so than in 
previous years, the Business Week is designed 
to motivate students to think about what they 
really want, instead of blindly choosing for a 
traineeship at a multinational. In other words, 
finding an answer to the question what is your 
spark is the principal idea of the event. Of 
course, there will also be ample opportunity to 
meet companies and recruiters. LJ
 

‘We want to learn Dutch’
Many foreign students would like to take Dutch classes and get help with finding a 
job after graduating. That would increase the likelihood of internationals to stay in 
the Netherlands.

Spring arrived, only to leave again
Basking in the sun, a student eats his lunch on Tinbergenplaza. This Tuesday, the highest 
temperature ever for a 5th of March in the Netherlands was registered in Eindhoven. 
Unfortunately the fun was fleeting. No less than a week later gloves and hats were once 
again recruited from their closet retreat. GE (foto: RvdH) 

The Social and Economic Council of the 
Netherlands (SER) conducted a survey 
among five hundred international 
students. More than half are considering 
staying in the Netherlands, and another 
38 percent is already certain that they 
will stay. Last year, the CPB Netherlands 
Bureau for Economic Policy Analysis 
concluded that foreign students are a 
valuable asset for the Dutch economy. 
If one out of five works here for a couple 
of years after graduating, the net gain 
for the Dutch economy amounts to 740 
million euros per year. Therefore the 
Cabinet of the Netherlands wants to 
know what motivates students to stay or 
to leave. The SER will shortly formulate 
official advice on the matter, but has 
already posted the results of their survey 
online.
The majority of students made relevant 
comments. Nearly half wants simpler 
procedures for residence permits. A good 
55 percent favours the idea of internships 
with companies. And one in three 
would like to remain in their student 
accommodation for the first year after 
graduating. 

Internationals from outside the European 
Union basically have one year to find a 
job after graduating. If they do not find 
anything, they have to leave the country. 
For now, this also applies to Bulgarians 
and Romanians, even though they are 
from EU member states. In case they 
lose their job, they only have a couple of 
months to find something new. One of the 
respondents commented that there could 
be some leeway and more flexibility in 
this regulation. The student had already 
found a job during his master programme 
and would like to be able to make use of 
the “orientation year” in case he loses his 
job or decides to quit. The comments from 
the respondents reveal that the rules 
and regulations can be cumbersome. 
One Bulgarian remarked that it is almost 
impossible to get a work permit. So 
Bulgarians leave after receiving their 
diplomas to apply their skills someplace 
other than the Netherlands.
Someone else pointed out that his wife 
can only work ten hours a week with 
her visa. “She would have to be granted 
permission to work more for me to 
consider staying here.” HOP
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IBA-student Niels Albrecht experienced one of the most 
typical North American festivities when he was on ex-
change to the University of British Columbia (UBC) in 
Vancouver, Canada last fall: he celebrated Thanksgiving 
with locals. Albrecht: “My Canadian roommate invited 
me to share dinner with him and his parents for Thanks-
giving. You can’t get deeper into culture than this.” While 
fond of the hospitality of the Canadians, Albrecht was 
surprised by the high level of prices. 
Albrecht: “Prices for groceries in Vancouver are double 
or triple those of Rotterdam supermarkets.” For a six-
pack of beer in the supermarket you pay 10 euros, and in 
a club a beer costs about 6 euros. Jesse Vonk, who went 
on exchange to Bocconi University in Milan, also ran into 
high prices in clubs in Milan: the price of a drink is about 
10 to 15 euros, even if you order a glass of water. The food 
is relatively inexpensive however, especially if you know 
the good places for eating out. Whatever the case, going 
on exchange is often far from cheap. One has to spend 
additional money on housing, groceries, and for most stu-
dents also: trips and parties. 

Buying a product
Despite the great time Vonk had in Milan, he had imag-
ined his arrival differently beforehand: “When I arrived 
in front of my room in the centre of Milan, not one of my 
three roommates was home. They arrived three days 
later.” In the meantime, Vonk had to reside in a local 

hostel, which actually taught him a valuable lesson: he 
learned to get around by himself. “Luckily it was very 
easy to get to know new people through the hostel,” he 
explains. In the end, it is important to realize that making 
exchange an unforgettable experience is largely in your 
own hands.
Indeed, social contact greatly contributes to a positive 
exchange experience. “Saying ‘yes’ all the time,” is 
Albrecht’s tip to get to know people. Although, not all stu-
dents might be evenly eager to get to know you. Albrecht: 
“Asian students in Vancouver tend to stick together with 
their own group.” This complicates attempts to initiate 
contact. “In some courses Asian students made up about 
90 percent of the student population.”
Something else that actually disappointed Albrecht a 
bit was the ease with which he managed to obtain high 
grades. Albrecht studied sufficiently for passing grades, 
but he ended up finishing his exchange cum laude. 
Albrecht: “The rumor was going at UBC that professors 
were giving out a bit higher grades, because students pay 
such high tuition fees. This way, it feels more like buying 
a product rather than actually learning something. Even 
though students were still ambitious, if you score way 
higher than expected, it lowers the standards of effort 
you put into studying.”
During her stay in Indonesia, medicine student Dikra 
Laajab noticed a large difference to education in The 
Netherlands. Though she got to know the Indonesian 
folk as a very kind people, some doctors were running 
very late for appointments or they didn’t show up at all. 
“I learnt to lessen my punctuality”, she explains. “I am a 
really punctual person myself, and if I find myself con-
fronted with a less punctual lifestyle abroad, I must find 
a way to cope with this somehow.” Laajab travelled to 
Indonesia with a group of 12 students to learn about the 
spreading of infectious diseases there, such as malaria 
and tuberculosis. In general, she had a great time there. 
Vonk also ran into disorganization in Milan: “I wanted to 
buy soccer tickets for AC Milan at a bank. They told me at 
one day there were sold out, and the next I found out they 
still had stock.” 
Laajab experienced the tangible poorness in Indonesia 
as shocking at times. During a visit to a local hospital in 
the capital Jakarta Laajab saw many people who suffered 
from Tuberculosis, a disease that is treated successfully 
with relative ease in The Netherlands. “This makes you 
realize how lucky we are to live incountry with such an 
advanced healthcare system.”   

Exchange: The whole picture
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Going on exchange is often seen as one of the best experiences of a lifetime. 
However, students on exchange can be confronted with unexpected disap-
pointments. To highlight the other side of the coin, three students share their 
experiences, tips, and tricks.    text and photo’s Leon Jansen

Jesse Vonk Dikra Laajab

Niels Albrecht
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BLIJDORP ZOO
Diergaarde Blijdorp, one of the 
oldest zoos in the Netherlands, 
has developed into one of the 
more interesting zoos worldwide. 
The park covers a large area. The 
management strives to create 
natural and spacious living areas 
to provide comfortable habitats 
for animals. The zoo offers a wide 
array of different animals ordered 
and categorized by geographical 
origin. With, fingers crossed, good 
weather and more sun hours in 
the upcoming spring, many ani-
mals will spend time in the areas 
outside making them more visible 
to the public. Blijdorp expects 
newborn giraffes and polar bears 
due to spring fever among the zoo 
animals. The zoo is very proud 
to show the young rhino that was 
born last year, which can even 

be seen outside visiting hours 
through a webcam on the website. 
From the end of March onwards, 
the zoo will be opened until 6pm.
www.diergaardeblijdorp.nl

SHADY MOMENTS AT THE 
KUNSTHAL
The Kunsthal features photo-
graphic works that revolve around 
human forms and sensual depic-
tions in the exhibition ‘Shady 
Moments’ from Rotterdam-based 
artist duo Schilte & Portielje. The 

transformed and remixed im-
ages are made using materials 
that were gathered over the years 
from digital image libraries. The 
photographs in the exhibition 
are characterized by a frequent 
use of black and white, and many 
sexualized images. The Kunsthal, 
located at the Museumpark, is the 
first of its kind in the Netherlands. 
What distinguishes the Kunsthal 
from a typical museum is the fact 
that it has no fixed collection. 
Instead, Kunsthal focuses on dif-
ferent exhibitions featuring a wide 
array of different topics related to 
popular culture: from M.C. Escher 
to Leonardo da Vinci, or even an 
exhibition about North-Korea. 
www.kunsthal.nl

GASTRONOMIC TASTE 
EXPERIENCE
The ‘Westelijk Handelsterrein’ – 
located not far from the Erasmus 
Bridge – is the stage for a gastro-
nomic event on Sunday the 24th of 
March. For the price of 40 euros 
you can design your own taste ex-
perience in four delicious courses. 
For each course, you can choose 
one of the seven participating 
restaurants in the ‘Westelijk Han-
delsterrein’ area. Next to small 
dishes that are up for tasting, live 
music will provide an atmospheric 
backdrop. Make sure to not order 
tickets last minute.
www.proefhetwestelijkhandelsterrein.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Leon Jansen

What do you study? 
The General Management MScBA at 
RSM. It’s a 16-month programme, so I 
will graduate in December.

How long is your stay?
I have been here for more than half a 
year, quite a long period. But I try to 
visit home once in a while. For example, 
I celebrated New Year’s in Moscow with 
my friends and family. And my friends 
come to visit me here, which makes me 
feel absolutely fantastic.

What are your plans for Europe?
I managed to travel to Brussels, Brugge, 
Antwerpen, Frankfurt, Berlin and 
Vienna, but my studies are far more 
intense than I expected.

Sports and hobbies? 
Skiing and football; I also enjoy 
photography and jogging. 

Suit or jump suit?
I don’t know if Barny’s theory of being 
suited-up works, but I really enjoy 
wearing suits. If only someone could 
iron them for me...

Favourite fruit?
Big sweet watermelon.

Is Rotterdam hip enough for you?
I have to confess: my first impression 
of Rotterdam was quite negative. 
However, I quickly got used to the lack 
of a historical city centre. Favourites 
now include the multiculturalism, the 
Erasmus Bridge or Witte de With, and 
getting everywhere by bike.

Ideal vacation: beach, city, or mountains? 
I have lived in Moscow for more than 20 
years, and I always liked the craze and 
the pace of a huge city. As for the 
holidays, I am really into mountain skiing.

Tell me something about your country.
Russia is the biggest country in the 
world - Netherlands is one of the 
smallest; Russia has lots of natural 
resources - Netherlands has almost 
none; Russia is increasingly 
authoritarian - Netherlands is very 
liberal. So you might ask how a Russian 
feels in the Netherlands. Great, I tell 
you. I really enjoy the country and 
especially the Dutch people.

Any advice for internationals?
Buy a bicycle. The freedom it gives you 
is fascinating.Name: Pavel Yarema

Nationality: Russian
Age: 23

GOING 
DUTCH



Stijl? “Ik zou mijn stijl omschrijven als 
schizofreen. Afgelopen weekend heb ik 
een mantelpakje gekocht. Nu vind ik de 
sophisticated stijl leuk, maar ik kan 
morgen ook in een afgeknipte spijker-
broek met kisten eronder lopen. Ik heb 
een vriendinnetje in Milaan en één in 
London, dus als ik bij hen op bezoek ga, 
koop ik veel kleren. Ik haal voornamelijk 
inspiratie uit de stijl van mijn vriendin in 
London en haar vrienden. Zij zitten op de 
kunstacademie en zij hebben de meest 
bizarre outfits, maar het staat altijd goed 
omdat het gewoon rockt.”

Prima ballerina. “Ik dans al vanaf 
mijn zesde en mijn droom was 
om danseres te worden bij 
bijvoorbeeld het Scapinoballet. 
Ik heb de dansacademie in 
Tilburg gedaan. In mijn 
eerste jaar kreeg ik 
een hernia. Dus toen 
moest ik het wat 
rustiger aan 
doen. Maar 
tijdens de toetsen 
moest je meedoen. 
Dat heb ik dan ook gedaan, 
maar daarna hebben ze me 
naar de fysiotherapeut 
moeten tillen. Mijn lichaam 
was op. Op een dag werd ik 
wakker en dacht: ‘Waar ben ik in 
godsnaam mee bezig?’ Ik 
realiseerde me dat ik mijn eigen 
lichaam kapot aan het maken was 
en dat ik er niet meer honderd 
procent voor ging. Ik ben na twee 
jaar academie gestopt.”

Carrièretijger. “Ik ben een jaar bij een 
supermarkt gaan werken en in de 
tussentijd heb ik bedacht wat ik wilde 
gaan doen. Vervolgens ben ik criminolo-
gie gaan studeren. Ik vind het heel leuk 
en ik kan me weer voor de volle honderd 
procent voor iets geven. Ik denk dat het 
komt door mijn balletverleden dat ik zo 
gedisciplineerd en ijverig ben. Ik zou ook 
graag willen promoveren en carrière 
willen maken, in de wetenschappelijke 
wereld, dan wel in het bedrijfsleven. Dan 
kan mijn vriend huisman worden en voor 
de kinderen zorgen.”

Take it easy. “Ik houd van het bourgon-
dische leven, van wijn en eten. Samen 
met mijn vriend ga ik graag naar 
Sevilla op vakantie. Ik vind het 

heerlijk om dan even helemaal 
nergens aan te denken. In 
Rotterdam heb ik best een druk 
leven en het is fijn om daar af 
en toe aan te ontsnappen en in 
de zon te liggen. Vroeger was ik 
chronisch vermoeid door het 
combineren van dansen en 
school. Ik vind het nu dan ook 
heel belangrijk om af en toe 
mijn rust te nemen. ” 
CM (fotografie: RvdH)

Claudia Hinten
Masterstudent Accountcancy

Gigi Ravelli
Lorena Gonzalez in GTST

 DUBBELGANGERS 

Voor ‘Dubbelgangers’ zoekt EM op de EUR naar look-a-likes van be-

kende mensen. Suggesties zijn van harte welkom: redactie@em.eur.nl.

CULiNAiR REALiSmE
Om de keuken voor verder verval te behoeden hebben mijn 
huisgenoten en ik allemaal een eigen afwasplankje. Een 
plankje waar wij onze met pastasaus geplamuurde borden 
en bakjes met kleverige muesliresten op kunnen neerkwak-
ken. Dit om er vervolgens twee weken niet naar om te 
hoeven kijken. 
Laatst echter trof ik op dit plankje geen Mount Everest van 
vervuild serviesgoed aan, maar een kookboek. Eentje die de 
auteurs de doortastende naam ‘De Studentenkookgids – Ba-
sis’ hadden meegegeven. De subtiele hint van mijn medebe-
woners was duidelijk: het was zo’n dag waarop ik van hen de 
keuken in moest duiken. Iets waar ik normaliter onderuit 
probeer te komen. Niet omdat ik koken niet leuk vind, maar 
het lukt me gewoonweg nooit. Als ik ook maar iets laat 
aanbranden of overkoken, trek ik mezelf terug als een 
bokkige kleuter en baan mezelf een weg naar de snackbar 
op de hoek – een toko waar ik inmiddels een graag en veel 
geziene gast ben. Mijn neiging nooit te willen koken is 
natuurlijk je reinste ontwijkgedrag. Jammer, want ik wíl wel, 
maar ik raak te gauw ontmoedigd. Terwijl ik tegen belangstel-
lende kennissen verkondig dat ik later misschien wel de kant 
van de chirurgie op wil gaan, kan ik nog niet eens een kipfilet 
snijden zonder mijn vingers daarbij ongeschonden te laten. 
Zo zak ik bij elke poging beetje bij beetje verder weg in een 
negatieve culinaire spiraal. Een angstig gevoel, want als ik nu 
niet ingrijp, dan slijt ik mijn dagen straks enkel met walgelijke 
magnetronmeuk. Het lijkt me razend mooi om een volwaardig 
zevengangendiner op tafel te kunnen goochelen. Maar ik 
moet ook beseffen dat ik niet van de ene op de andere 
seconde Herman den Blijker het nakijken kan geven. Leren 
koken is een langdurig en intensief proces, waarbij herhaling 
de sleutel is. Er komt gevoel bij kijken, techniek, planning en 
– in mijn geval – ook een flinke pollepel geduld. Eigenlijk zou ik 
mezelf een weekend lang terug moeten trekken met een 
goedgevulde voorraadkast, de ‘Studentenkookgids – Basis’ 
en een EHBO-doos. Al bikkelend, gerecht voor gerecht, die 
hele gids doorkoken. De weg naar de haute cuisine is daarna 
alsnog kilometerslang, maar misschien komt er zo toch nog 
een dag waarop ik zonder brandwerend pak achter het 
fornuis kan plaatsnemen. Ik blijf realistisch.

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

“Ik ken Will and the 

People al een paar jaar. 

Afgelopen zomer braken 

ze door bij het grote 

publiek met het nummer 

‘Lion in the Morning 

Sun’. Nu moet ik ruim op 

tijd kaartjes kopen voor 

een concert omdat ze 

zo populair zijn.”

“Ik had een hele 

verzameling spitzen. 

Op de dansacademie 

deed je daar een 

paar maanden mee. 

Dat valt nog mee, 

want de echte 

topballerina’s doen 

maar één avond met 

een paar spitzen.”

“Ik volg het Honours 

Programma van Criminolo-

gie. Samen met studenten 

van Bedrijfskunde en 

Rechten heb ik aan een 

onderzoek gewerkt over 

fraudeur Bernard Madoff. Ik 

vind het heel interessant 

dat iemand zo geweten-

loos kan zijn.”

“Dit boek van Franz 

Kafka lees ik voor 

mijn boekenclub. Het 

is een club van 

Criminologie. Het is 

heel gezellig, en het 

zorgt er ook voor dat 

ik af en toe nog een 

goed boek lees.”

De stijl van Nienke de Munck (23)
Student Criminologie

DiT BEN iK 
Daniël 

Lambrichts

Blouse: H&M
Ketting: Zara
Rok: Mango
Schoenen: Van Haren


