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Ik vrees dat ik het hier (weer eens) over de catering moet hebben. Cateraar Albron hield een 
klanttevredenheidsonderzoek, of beter gezegd: een klantontevredenheidsonderzoek. De cijfers 
liegen er niet om; als uw kind met zo’n rapport zou thuiskomen, waren de rapen gaar.
Kort samengevat: Albron bakt er niks van en de medewerkers en studenten zitten nog tot 2015 
met de gebakken peren.
Ik moest ineens denken aan de Piramide van Maslow en aan Mario, de pizzabakker van Iglo uit 
de jarentachtig-commercials. Maslow en Mario stellen het volgende: je moet onderaan begin-
nen (‘die bodem’). 
Maslow stelt in zijn hiërarchische ordening van behoeften, dat de basis van menselijk welzijn 
wordt gelegd als voldaan is aan een aantal fundamentele behoeftes: slapen, eten, drinken, 
poepen en seks. Pas dan kun je als mens doorgroeien naar een staat van zelfontplooiing. En 
dat laatste is typisch iets wat studenten en medewerkers op de universiteit komen doen: zich-
zelf ontplooien. En daarin worden ze (laat ik niet overdrijven) op z’n minst gehinderd door de 
slechte kwaliteit en hoge prijs van die basisbehoefte: het eten en drinken op de campus.
Op geen enkel artikel krijgt EM zoveel reacties van lezers, als op die over de catering. Het raakt 
letterlijk een fundamenteel punt.
Dus onderschat niet welke invloed de slechte reputatie van een cateraar heeft, en andersom: 
wat een goede maaltijd kan betekenen voor de sfeer onder collega’s, de uitstraling van de uni-
versiteit en het welbevinden van studenten en medewerkers.
Of, om pizzabakker Mario te citeren: “Als die bodem is lekkerder, die hele pizza is lekkerder*.”

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

* voor de jongelui: zoek op YouTube op ‘pizza’, ‘crossa’ en ‘Iglo’.

20 | Uitslag medewerkersonderzoek 
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Onderaan beginnen (‘die bodem’)
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ROEIERS OP GLAD IJS
Met deze vrieskou wordt er wei-
nig geroeid bij studentenroeiver-
eniging Skadi. Toch blijven de le-
den niet stilzitten. Op donderdag 
9 februari bonden de roeiers hun 
ijzers onder voor een wedstrijdje 
schaatsen op het Noorderkanaal. 
Over een afstand van 200 meter 
werd één tegen één bepaald wie 
het snelste was. De krachtme-
ting op het ijs werd gewonnen 
door Ruben Osnabrugge.
Vanwege een paar zwakke plek-
ken in het ijs werd de afstand 
van 350 meter, die normaal ge-
sproken bij het roeien wordt af-
gelegd, niet gehaald. Dat mocht 
de pret niet drukken, want het 
was gezellig, en voor wie niet 
van schaatsen hield, was er koek 
en chocomel. EvdE (foto: LW)
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Tandartsen mogen sinds 1 januari als proef drie 
jaar hun prijzen zelf bepalen. Voorheen deed de 
overheid dat, maar minister Schippers van Volks-
gezondheid hoopt dat door onderlinge concur-
rentie de prijzen dalen en de kwaliteit verbetert. 
Denkt u dat ook?  “Ik ben niet gelukkig met dit ex-
periment, omdat niet is voldaan aan een cruciale 
voorwaarde, namelijk de zichtbaarheid van eventu-
ele kwaliteitsverschillen. Die transparantie zie ik 
ook niet snel van de grond komen. Prijsverschillen 
zijn na wat zoeken op de websites van tandartsen 
meestal nog wel te achterhalen. Maar het is voor 
consumenten vooralsnog onmogelijk om vast te 
stellen of een duurdere tandarts ook beter is.” 

Is het mogelijk om de kwaliteitsverschillen in-
zichtelijk te maken?  “Zoals overal in de gezond-

heidszorg is het meten van kwaliteit moeilijk maar 
niet onmogelijk. Hiervoor dienen prestatie-indica-
toren te worden vastgesteld en ingevuld. Dit ge-
beurt al bij ziekenhuizen. Daar wordt dan bijvoor-
beeld gekeken naar het aantal heropnames, sterfte-
cijfers of patiënttevredenheid. Voor een succesvolle 
liberalisering zouden op websites als kiesbeter.nl en 
zorgkaartnederland.nl ook van tandartsen be-
trouwbare kwaliteitsgegevens beschikbaar moeten 
zijn.”

Stappen mensen gemakkelijk over wanneer ze 
niet tevreden zijn over hun tandarts? “Veel men-
sen zullen liever bij hun vertrouwde tandarts blij-
ven. Bovendien is er geen overschot aan tandartsen: 
veel van hen hebben al genoeg patiënten. Tandart-
sen hebben dus een sterke positie.”

Marco Varkevisser (1974) is 
universitair hoofddocent 
Gezondheidseconomie bij 
het instituut Beleid & Ma-
nagement Gezondheids-
zorg (iBMG). Hij doet onder-
zoek naar liberalisering van 
zorgmarkten, ziekenhuisfu-
sies en mededingingstoe-
zicht in de gezondheids-
zorg. Zijn studenten kozen 
hem tot docent van het jaar 
in 2010-2011. Hij studeerde 
economie in Rotterdam.

Marktwerking in de zorg: Geen garanties op succes 
Krijgen steeds meer Nederlanders slechte gebitten omdat de 
tandarts zo duur is geworden, of zal dat meevallen? Is marktwer-
king in de zorg überhaupt wel een goed idee? EM vroeg het ge-
zondheidseconoom Marco Varkevisser.

tekst Thessa Lageman  foto Levien Willemse
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Tandartsen zeggen dat de prijsstijging vergeleken 
met vorig jaar enorm meevalt, maar volgens 
zorgverzekeraar VGZ zijn de prijzen gemiddeld al 
met 7 procent gestegen. En tandartsen mogen de 
prijzen later dit jaar nogmaals verhogen. “Er is 
veel onduidelijkheid over de precieze prijsontwikke-
ling. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
is het lastig om de prijzen van nu te vergelijken met 
die van vorig jaar omdat de onderliggende presta-
ties verschillen. Het zou mij echter verbazen als de 
prijzen blijken te zijn gedaald.”

Krijgen we de komende jaren meer slechte gebit-
ten te zien?  “Dat is te kort door de bocht, maar op 
termijn niet uit te sluiten. Het zou immers kunnen 
dat mensen met lage inkomens op de tandarts gaan 
bezuinigen. Vooralsnog hebben veel Nederlanders 
een aanvullende tandartsverzekering en zal het met 
de negatieve gevolgen wel meevallen.”

Maar tandartstarieven overstijgen vaak toch het 
maximumbedrag dat de gemiddelde verzekeraar 
vergoedt?  “In dat geval zullen mensen een deel 
van de behandeling uit eigen zak moeten betalen of 
op zoek moeten gaan naar een goedkoper alterna-
tief. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit laatste 
mechanisme sterk genoeg is om de prijzen weer te 
laten dalen.”

Patiënten worden als ‘zorgconsumenten’ aange-
moedigd te shoppen tussen zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars om een weloverwogen keuze te 
maken. Is dat realistisch, wordt niet vooral op 
prijs gelet?  “Als patiënt of verzekerde heb je inder-
daad het recht om te kiezen, maar het hoeft niet. Zo-
lang de groep kritische zorgconsumenten maar 
groot genoeg is, zullen zorgaanbieders en verzeke-
raars worden geprikkeld hun prestaties te verbete-
ren. Dat op de zorgverzekeringsmarkt nu vooral op 
de premie wordt geconcurreerd, is inderdaad een ri-
sico. De kwaliteit van de door verzekeraars inge-
kochte zorg speelt nog nauwelijks een rol. Het lijkt 
er echter op dat dit begint te veranderen: zorgverze-
keraars kiezen steeds vaker voor bepaalde voor-
keursaanbieders en beginnen hun verzekerden te 
adviseren waar de zorg van goede kwaliteit is.”

Is het in 2006 ingevoerde zorgstelsel – marktwer-
king met overheidsregulering – een succes te 
noemen?  “Dat is lastig te zeggen, want het is nog 
maar relatief kort geleden ingevoerd en er zijn dus 
nog geen echte studies naar gedaan. De bedoeling 
was de kwaliteit te verhogen en de doelmatigheid te 
verbeteren. Dat de marktwerking nu al zou zijn 
mislukt omdat de premies zijn gestegen en het eigen 
risico is toegenomen, zoals de SP en de PvdA nog 
wel eens beweren, is in ieder geval een drogreden. 
Vanwege de vergrijzing en ontwikkelingen op me-
disch-technologisch gebied zullen de kosten van ge-
zondheidszorg hoe dan ook blijven stijgen. Markt-
werking kan een nuttige bijdrage leveren aan be-
heersing van deze stijging door het realiseren van 

prikkels om de doelmatigheid te verbeteren. Daar-
naast zou de overheid, meer dan nu gebeurt, men-
sen moeten stimuleren om gezond te leven, bijvoor-
beeld door roken veel sterker te ontmoedigen.”

Dus u zou niet blij zijn als de SP in de regering 
komt en de marktwerking in de zorg weer terug-
draait?  “Het lijkt me niet verstandig. Het huidige 
systeem verdient een kans. Er is tientallen jaren 
over gediscussieerd. Meer overheidsbemoeienis is 
in mijn ogen in ieder geval niet de oplossing voor 
alle problemen. Dat zie je bijvoorbeeld aan het Ver-
enigd Koninkrijk waar ze al jaren worstelen met de 
vraag hoe de publieke National Health Service 
(NHS) beter te laten functioneren.” 

Komt door de marktwerking de solidariteit met 
mensen met lage inkomens niet in het geding?
“In Nederland hebben we geen excessen zoals in de 
Verenigde Staten. We hebben hier nog veel over-

heidsregulering. De kern daarvan staat niet ter dis-
cussie. In de VS is bijvoorbeeld geen verplichte ba-
sisverzekering en geen bescherming tegen hoge 
ziektekostenpremies als je een keer ziek bent ge-
weest.”

Hoe weet u dat ons huidige systeem positief kan 
uitpakken? Zijn er goede ervaringen elders? “Nee, 
we zijn een van de eerste landen met dit zorgstelsel, 
en vanuit het buitenland kijkt men met belangstel-
ling naar wat hier gebeurt. En hoewel we geen har-
de garanties hebben dat ons systeem met geregu-
leerde marktwerking zal werken zoals bedoeld, zijn 
er wel genoeg studies die laten zien dat concurrentie 
onder de juiste randvoorwaarden ook in de zorg tot 
goede resultaten leidt. Als mocht blijken dat het 
echt niet werkt, dan moet je natuurlijk de moed heb-
ben om een radicaal andere keuze te maken. Daar 
staat tegenover dat het evenmin verstandig is om 
overhaast op grote schaal vrije prijzen in te voeren, 
zoals in de mondzorg en ook in de ziekenhuizen. 
Deze liberale minister is een groot voorstander van 
marktwerking en wil nu snel doorpakken, maar het 
was verstandiger geweest om eerst goed te onder-
zoeken wat de effecten zijn.”

Critici zeggen dat zorgprofessionals door markt-
werking gestimuleerd worden zoveel mogelijk 
consulten of verrichtingen te doen om hun eigen 
inkomen te vergroten.  “Dat risico is er zeker. 
Daarom is het van groot belang om na te denken 
over slimmere bekostigingssystemen. Feit blijft dat 
dergelijk ongewenst gedrag lastig is aan te tonen.”

Als patiënt wil je er toch op kunnen vertrouwen 

dat wat de dokter of tandarts doet medisch 
noodzakelijk is?  “Natuurlijk. Alleen als patiënt 
heb je daar als gevolg van informatiegebrek niet 
echt zich op. De zorgverzekeraars zouden dat wel 
moeten hebben. In sommige gebieden van Neder-
land worden bijvoorbeeld onverklaarbaar veel meer 
geneesmiddelen voorgeschreven. Zorgverzekeraars 
kunnen dan bij artsen informeren hoe dat zit. Daar-
naast is het van groot belang dat goede richtlijnen 
worden ontwikkeld en zorgverleners deze volgen.”

U heeft zelf promotieonderzoek gedaan naar fu-
sies van ziekenhuizen en adviseert daar niet te 
snel toestemming voor te geven.   “Iedere fusie 
doet het aantal keuzemogelijkheden, en dus de con-
currentie, afnemen. Zeker omdat fusies in de prak-
tijk lang niet altijd het succes brengen dat vooraf 
wordt beloofd, zou de Nederlandse Mededingings-
autoriteit (NMa) streng moeten zijn. Natuurlijk 
kan het voor bepaalde specialistische behandelin-

gen zinvol zijn om de expertise en schaal van ver-
schillende kleine ziekenhuizen te bundelen. Maar of 
je daarvoor fusies nodig hebt, betwijfel ik.”

Ver moeten reizen naar een ziekenhuis is ook 
geen pretje.  “Uit mijn eigen onderzoek komt naar 
voren dat de reisbereidheid niet heel groot is, maar 
dat patiënten wel bereid zijn om te reizen als een 
verder weg gelegen ziekenhuis meer kwaliteit biedt. 
Zeker nu het aantal ziekenhuizen in Nederland als 
gevolg van fusies afneemt, vormen nieuwe fusies 
daarom een risico voor de concurrentie met moge-
lijk hogere prijzen en een lagere kwaliteit als ge-
volg.”

U bent voorstander van het verlenen van voor-
rang in de zorg door mensen er extra voor te la-
ten betalen. Ook zouden volgens u winsten in de 
gezondheidszorg toegestaan moeten worden.  
“Private investeerders met gezonde langetermijn-
doelstellingen nemen niet alleen het broodnodige 
geld mee, maar ook bepaalde expertise en kennis. 
We moeten daar niet te bang voor zijn, mits aan be-
paalde voorwaarden wordt voldaan, zodat ‘snelle 
jongens’ buiten de deur worden gehouden. Ook 
over voorrangszorg wordt in Nederland te kramp-
achtig gedaan: er is veel verzet tegen vanuit de ge-
dachte dat het niet solidair is en een tweedeling in 
de zorg tot gevolg heeft. Maar gezien de manier 
waarop in ons land de toegang tot zorg voor ieder-
een is geregeld, valt dat volgens mij wel mee en 
gaat juist iedereen er per saldo op vooruit. Als ie-
mand door meer te betalen buiten kantooruren eer-
der geholpen kan worden, komt een andere patiënt 
op de wachtlijst ook eerder aan de beurt.”  

‘De vrije prijzen zijn overhaast ingevoerd’
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Alleen op de 
wereld
Een hele ijsvlakte voor jezelf. Dat overkwam Mar-
lous Meulendijks vorige week dinsdagmiddag. Het 
was venijnig koud, waardoor – waarschijnlijk –  de 
meeste schaatsers te vinden waren op een kleine 
zijplas, waar ook warme chocomelk en broodjes 
worst te koop waren. Toen ze nog geneeskunde stu-
deerde, schaatste Meulendijks, als het maar even 
kon, al op de Kralingse Plas. Inmiddels is ze afgestu-
deerd, maar woont nog steeds in de buurt.  Ze heeft 
nog een paar vrije dagen voordat ze aan haar nieu-
we baan op de afdeling Gynaecologie van het Slot-
ervaart Ziekenhuis begint, . (tekst en foto RvdH)

WINTER IN KRALINGEN

Bijna de helft van de studenten en precies 
de helft van de medewerkers geven aan 
dat ze redelijk tot zeer slecht tevreden 
zijn over de verrichtingen van de cateraar 
op de campus. 
Vooral de prijs-kwaliteitverhouding is 
een doorn in het oog van de clientèle: van 
de studenten is 83 procent hierover ‘zeer 
ontevreden’. En zelfs 94 procent vindt dat 
er wat aan de prijs moet gebeuren, opdat 
ze vaker hun lunch bij Albron zouden 
nuttigen. Slechts 15 procent van hen is 
bereid meer dan € 3,50 uit te geven voor 
een lunch. Nu bezoekt zo’n 60 procent 
van de studenten de mensa twee tot vijf 
maal per week. 
Bij het personeel – waarvan 70 procent 
twee tot vijf maal per week wel eens wat 
bij de cateraar koopt en een derde bereid 
is meer dan € 3,50 voor een lunch uit te 
geven – is de prijs ook het meest heikele 
punt: voor 86 procent vormt het een be-
lemmering om vaker naar de mensa te 
gaan, al vormt de kwaliteit met 57 pro-
cent voor hen eveneens een fikse barrière 
voor een frequenter bezoek. 
Overkoepelend cateringmanager bij Al-
bron, Michel van Wijk, noemt de resulta-
ten ‘teleurstellend’. “Wij zijn graag met 

eten en drinken bezig, dan is dit natuur-
lijk niet leuk.” Vanzelfsprekend zijn Van 
Wijk en de zijnen druk bezig om verbe-
terpunten aan te brengen, maar dat valt 
niet mee wanneer juist aan de – contrac-
tueel vastgelegde – prijs weinig valt te 
veranderen. “Toch pakken we de prijs-
kwaliteitverhouding aan door de kwali-
teit te verbeteren; onder andere door nog 
versere broodjes en een gevarieerder aan-
bod.”
Van Wijk geeft toe dat het geen sinecure 
is om voor de afgesproken prijs van 
€ 3,87 voor een warme maaltijd ‘iets echt 
hoogwaardigs’ neer te zetten. “Met vijf, 
zes euro kun je dat natuurlijk veel beter 
doen.”
Het streven van Albron om bij het vol-
gende klanttevredenheidsonderzoek, dat 
eind 2012 plaats zal vinden, een 7 te sco-
ren, lijkt derhalve een utopie. Van Wijk: 
“Ik denk dat dat heel moeilijk zal wor-
den, ja.” Kees Lansbergen, directeur 
Erasmus Facilitair Bedrijf (EFB), onder 
wiens auspiciën de catering valt, zegt 
‘erg geschrokken’ te zijn van de 
uitslag.”Wij wisten natuurlijk al wel dat 
er onvrede was – er waren ook al wat ver-
beteringen doorgevoerd – maar dit kan 

natuurlijk niet.” Lansbergen gaat op kor-
te termijn met Albron om tafel, want ook 
hij neemt aan het eind van dit jaar met 
minder dan een 7 geen genoegen. Ter 
aansporing heeft de universiteit Albron 
alvast een geldelijke boete – een contrac-
tueel vastgelegde malus bij ondermaats 
presteren – opgelegd. “Kijk, prijs en 
prijs-kwaliteitverhouding blijven altijd 
lastige zaken; daarover is niemand snel 
tevreden. Maar er zullen door Albron 
grote stappen moeten worden genomen, 
waarbij de kern is gelegen in het assorti-
ment, ook voor buitenlandse studenten, 
de presentatie, en toch ook in de prijsstel-
ling buiten het nice price-assortiment.”
Het contract, dat loopt tot 1 juli 2015, op-
zeggen, is voorlopig nog niet aan de orde. 
“Wij zorgen er liever voor dat ze de afge-
sproken prestaties halen”, aldus Lansber-
gen. GvdE 

> Zeer ontevreden
Als het gaat om de gelever-
de producten, zijn mede-
werkers vooral niet te spre-
ken over de kwaliteit van de 
warme maaltijden, salades 
en soepen (deze producten 
worden respectievelijk door 
61, 48 en 39 procent voor-
zien van het predikaat ‘zeer 
slecht’). Ook bij studenten 
smaakt de warme maaltijd 
niet (52 procent is ‘zeer on-
tevreden’). Of het nu de 
hoeveelheid is, de smaak, 
de variatie of – vooral – de 
prijs, het krijgt allemaal een 
dikke onvoldoende. Even-
min lijken de studenten ge-
charmeerd van de salades; 
40 procent is er zeer onte-
vreden over.

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Albron krijgt dikke 
onvoldoende
Medewerkerkers	geven	Albron	het	rapportcijfer	4,4;	studenten	honoreren	de	
campuscateraar	met	een	4,6.	Dat	is	de	uitkomst	van	het	klanttevredenheidson-
derzoek	van	Albron	eind	vorig	jaar.	Ruim	tweeduizend	studenten	en	perso-
neelsleden	deden	mee	aan	het	online	onderzoek.



Tram 7 duurt nog wel even
Studenten hadden het natuurlijk al lang gemerkt: tram 7 stopt niet meer voor de deur van de 
Erasmus Universiteit. En dat duurt nog wel eventjes: tot 23 november van dit jaar rijdt tram 7 een 
ingekorte route. De herinrichting van de Oude Dijk in Kralingen is de boosdoener, deze is afge-
sloten. Gedurende de werkzaamheden rijdt de tram de bestaande route door Crooswijk en gaat 
rechtdoor over de Boezemweg naar het Oostplein. Daar is een tijdelijk eindpunt. Op het vervallen 
traject bieden de metro en tramlijn 21 een alternatief. EvdE (foto: RvdH)

Wat:	Lunchlezing	Studium	Generale
Waar:	collegezaal	3,	Erasmus	MC
Wanneer:	woensdag	8	februari,	12.30	uur

Helaas, Sophie en Filemon zijn er niet, maar 
gelukkig wel broodjes en een uitermate kundig 
panel met daarin een filosofe van de genees-
kunde, een kinderarts, een hoogleraar farmacie 
en een ziekenhuisapotheker. Het is de eerste 
aflevering van een lezingenserie van SG onder 
de ronkende titel ‘Spuiten en slikken for real’. 
Vandaag staan de ritalin-slikkende studenten 
centraal. Schimmige onderzoekjes uit de VS be-
weren dat wel 20 procent van de studenten het 
spul neemt voorafgaand aan een examen. Kan 
dat? Mag dat? Is het erg? Is het gevaarlijk? Dat 
soort vragen dus.
Nicole Humfeld – de apotheker – mag als 
eerste van start. Een turbo op je brein, kan 
dat überhaupt? Is de vraag die zij zal trachten 
te beantwoorden. Vooralsnog zorgen ritalin 
(ADHD-medicijn) – maar ook modafenil (middel 
tegen narcolepsie) en cholinesterase-remmers 
(gebruikt bij de bestrijding van de ziekte van 
Alzheimer) – op korte termijn voor grotere alert-
heid en minder vermoeidheid; op langere ter-
mijn zijn de middelen gewoon schadelijk voor de 
neuronen. En of ze nu daadwerkelijk tot hogere 
examencijfers leiden is maar de vraag, maar als 
je streeft naar bloeddrukstijging, minder eetlust 
en meer beweeglijkheid: lekker blijven slikken. 
Toch sluit Humfeld absoluut niet uit dat er in 
de nabije toekomst pills that make you smart 
op de markt komen. Vraag is dan: vinden wij dit 
toelaatbaar?

Met die vraag mag de volgende spreekster aan 
de slag, Maartje Schermer, de filosofe. Zij gaat in 
op de ethische aspecten van cognitieve enhance-
ment, zoals het verbeteren van het functioneren 
van de hersens bij gezonde mensen ook wel 
wordt genoemd. Ze heeft er haar eigen studen-
tenpopulatie terloops wel eens naar gevraagd. 
Zo’n 6 procent vergreep zich wel eens aan de 
pillen, een percentage dat volgens Schermer 
niet echt hoog te noemen is, zeker als je het 
vergelijkt met de cannabisinname. Ze benadrukt 
eveneens de risico’s en noemt middelen als 
ritalin en modafenil zelfs potentieel gevaarlijk. 
En dan zijn er de ethische gevaren, zoals het 
risico van dwang door de werkgever (in het leger 
gebeuren vergelijkbare zaken al), sociale dwang, 
en oneerlijke voordelen (vergelijkbaar met do-
pingslikkers in de sport).  Het neemt volgens 
haar niet weg dat ‘breinversterkers’ individueel 
en maatschappelijk nut kunnen hebben. Maar in 
plaats van een cognitieve wapenwedloop te be-
ginnen, kunnen mensen natuurlijk ook gewoon 
eens een paar nachten goed slapen proberen.
De kinderarts – Rob Rodrigues Pereira – die na 
haar mag spreken, ontpopt zich als een heuse 
advocaat van de duivel. Althans, hij zet het slik-
ken in zulk een perspectief, dat je er bijna an-
ders tegenaan gaat kijken. Natuurlijk helpt een 
middel niet bij iedereen, net zomin als een bril 
niet helpt bij iemand die geen bril nodig heeft. 
Eigenlijk gaat het volgens hem bij cognitieve 
enhancement om niets meer en niets minder 
dan het je niet neerleggen bij de wetten van de 
natuur. In die zin past het naadloos in het rijtje 
van brillen, viagra, beugels, protheses, IVF, vac-
cinaties en plastische chirurgie. Neemt niet weg 
dat je van een gewone paardenbloem nooit een 
roos kan maken, aldus Pereira. Maar wel een 
heel mooie paardenbloem. GvdE

Over de paarden-
bloem en de roos
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Studentenmail naar 
de cloud
De studentenmail gaat eind februari 
verhuizen naar de ‘cloud’. Dat betekent dat 
studenten via internet bij al hun mailtjes en 
documenten kunnen komen. 24EUR7, het 
nieuwe mailprogramma van Microsoft, biedt 
standaard een lijst met mailadressen van alle 
EUR-studenten, inclusief hun studie. De 
geïntegreerde agenda kunnen studenten 
synchroniseren met SIN-Online, zodat 
automatisch colleges en werkgroepen in je 
agenda verschijnen, inclusief de 
roosterwijzigingen.
Ook nieuw is de Skydrive, een platform waar 
je documenten kunt opslaan en delen. Je kunt 
in 24EUR7 per document aangeven of je die 
wilt delen met vrienden, of met alle studenten 
uit je werkgroep bijvoorbeeld. 24EUR7 
voldoet aan alle (strenge) eisen die in Europa 
aan een veilige IT-omgeving worden gesteld. 
Bovendien kunnen studenten voor alle func-
tionaliteiten aangeven met wie ze die willen 
delen. In het laatste weekend van februari 
gaan alle mailaccounts over naar 24EUR7. 
Studenten hoeven daar niets voor te doen. Zij 
die hun EUR-mail hebben doorgeschakeld 
naar een privémailadres zullen waarschijnlijk 
niets van de migratie merken. LJ
> Kijk op eur.nl/24EUR7 voor meer informatie

Weg met een beurs
Wil je graag een paar maanden of langer voor 
je studie naar het buitenland? Wellicht kom je 
in aanmerking voor een beurs. 
De bekendste is de Erasmusbeurs van de 
Europese Commissie. Het voordeel ervan is 
dat veel praktische zaken voor je zijn 
geregeld, waaronder vrijstelling van lokale 
collegegelden, de erkenning van 
studiepunten, huisvesting, etc. Het nadeel is 
dat je er alleen maar naar partner-
universiteiten van de EUR in Europa kunt 
gaan. Maar er zijn meer opties:
•	 Beurzen	voor	studie	en	stage	buiten	Europa
•	 Culturele	Verdragen
•	 Stichting	A.A	van	Beek	Fonds
•	 VSB	beurs
•	 China	Programma
•	 Prins	Bernhard	Cultuurfonds
•	 Europees	Universitair	Instituut
•	 Fulbright	beurzen
•	 Beurzen	van	de	Australische	overheid			
	 voor	master,	PhD	of	onderzoek

> De voorwaarden, selectieprocedures en 
deadlines voor aanmelding verschillen per 
beurs. Meer informatie: bij het Erasmus 
Studenten Service Centrum, de medewerker 
internationalisering van je faculteit of de 
website van de Nuffic (BeursOpener). TL

KORTAF
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Ze won er de Bolk-prijs op het con-
gres van de Nederlandse Vereni-
ging van Anatomen mee. En dan te 
bedenken dat ze de presentatie 
maar een paar uur van tevoren kon 
voorbereiden, omdat ze de dag er-
voor de eerste versie van haar 
proefschrift moest inleveren bij de 
kleine commissie. 
Myrrhe deed haar onderzoek bij 
het Erasmus MC, promoveert half 
april in Utrecht (omdat haar pro-
motor verkaste naar deze universi-
teit), maar moet daarna nog afstu-

deren bij geneeskunde in Rotter-
dam, want door de twee research-
masters die ze volgde en door haar 
promotie, was ze nog niet toegeko-
men aan het lopen van de coschap-
pen.
Ondertussen vindt Myrrhe haar 
uitlaatklep in de kunst; ze tekent 
en schildert en heeft daar al gere-
geld mee geëxposeerd. Haar werk 
noemt ze ‘expressief’: het verbeeldt 
de dynamiek tussen mensen, geab-
straheerd maar nog wel figuratief. 
Ook met haar kunst won ze een 

prijs; de Jongtalentprijs in het 
Gooi. Ze omschrijft het verschil 
tussen wetenschap bedrijven en 
kunst maken: in het lab zie je din-
gen voor het eerst, dat is heel span-
nend. En in de kunst máák je din-
gen voor het eerst. Maar ze ziet 
ook een parallel: bij beide is toewij-
ding belangrijk, de motivatie moet 
uit jezelf komen. In beide vindt ze 
voldoening en in beide blinkt ze 
uit. WG

Voldoening vinden in wetenschap en kunst
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Myrrhe van Spronsen (30)

ONTSLAGEN HOOGLERAAR 
Ramadan in Rotterdam voor rechtszaak

De jury had gelijk, toen ze – una-
niem – Myrrhe prezen om haar 
presentatiekunst en het begrijpelijk 
kunnen uitleggen van iets wat heel 
ingewikkeld is: het reguleren van 
de transportprocessen in zenuwcel-
len. Op een aanstekelijke manier 
vertelt ze over de rails, de treintjes 
en de ‘energiefabriekjes’ in onze ze-
nuwcellen.

TALENT 
AAN DE EUR

UITWISSELING

Blokkensysteem 
blok aan been 
Op	uitwisseling	naar	het	buitenland?	Veel	stu-
denten	dromen	ervan.	En	toch	zal	een	groot	
deel	van	hen	de	stap	niet	zetten:	het	blokkensy-
steem	op	sommige	faculteiten	sluit	niet	goed	
aan	op	de	onderwijsindeling	van	buitenlandse	
universiteiten,	aldus	een	aantal	studenten	van	
de	sociale	faculteit	en	het	Erasmus	MC.	

Door het blokkensysteem kun je vakken en dus pun-
ten mislopen. De uitwisseling voor het volgen van 
een minor in het buitenland vindt plaats tijdens de 
eerste blokken van het derde bachelorjaar. Echter, 
deze blokken duren vaak korter dan het eerste semes-
ter van een buitenlandse universiteit. Dat betekent 
dat studenten op zoek moeten naar vakken die ze 
sneller kunnen afronden. In de praktijk blijkt dit 
vaak een heel gepuzzel. Christiaan de Jong, student 
van het Erasmus MC en lid van de Universiteitsraad, 
noemt het zelfs ‘een oerwoud’.
Marlies Vreeswijk van het International Office FSW 
zegt dat zij studenten daarbij kunnen helpen. “We 
zorgen ervoor dat ze bepaalde vakken hier kunnen af-
ronden of op een eerder tijdstip op de universiteit van 
bestemming.” Volgens Vreeswijk zijn er ook genoeg 
studenten die zich niet laten afschrikken door het 
blokkensysteem: “Het aantal geïnteresseerden is dit 
jaar booming.” Vorig jaar meldden zich –met veel 
moeite - vijftig studenten aan voor studeren in het 
buitenland. Dit jaar zijn er al tachtig geïnteresseer-
den langsgeweest.
Gonny	Pasaribu,	studieadviseur	internationaal	van	
het Erasmus MC, erkent dat het geen ideaal systeem 
is, maar zegt dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. 
“Wanneer studenten zich op tijd oriënteren is er niets 
aan de hand.” Zij adviseert studenten met een buiten-
landambitie ongeveer een jaar van tevoren te begin-
nen met voorbereiden. Bij de international offices lij-
ken ze zich op dit moment meer druk te maken om 
een heel ander obstakel: de langstudeerboete. Het zou 
kunnen dat studenten terughoudender worden met 
een uitwisseling, omdat ze bang zijn voor vertraging, 
en dus een fikse boete. EvdE

Tariq	Ramadan	was	maan-
dag	30	januari	even	terug	
in	Rotterdam:	voor	een	
rechtszaak	én	voor	een	de-
bat.	

In de rechtbank werd rector 
magnificus Henk Schmidt, ten 
tijde van het vertrek van Ra-
madan nog decaan van zijn fa-
culteit (FSW), gehoord. On-
derwerp van onderzoek: had 
Ramadan uit het telefoonge-
sprek op 13 augustus 2009 
met Schmidt kunnen opmaken 
dat hij direct moest stoppen 
met zijn werkzaamheden voor 
het Iraanse Press TV om zijn 

betrekking als gasthoogleraar 
aan de EUR te behouden? Ra-
madan meent van niet, en de 
islamoloog eist in de civiele 
zaak betaling van gedorven 
inkomsten en eerherstel door 
de universiteit.
Schmidt benadrukte dat hij 
duidelijk tegen Ramadan – 
die op vakantie was – heeft 
gezegd dat hij moest stoppen 
en wel direct vanwege de grote 
onrust die er met name bij de 
gemeente Rotterdam was ont-
staan over zijn werk voor het 
Iraanse tv-station.
Borg van Nijnatten, destijds 
directeur van de FSW, beves-

tigde in de rechtbank dat er 
een termijn is genoemd in het 
telefoongesprek, maar hij kon 
zich niet herinneren welke dat 
was. Volgende week wordt be-
kend of Ramadan ook nog 
wordt gehoord.
Dezelfde dag ‘s avonds werd 
Ramadan door EUR-socio-
loog Willem Schinkel be-
vraagd over zijn nieuwste 
boek ‘On Super-Diversity’. 
Schinkel ging in dialoog met 
de filosoof en islamoloog over 
de betekenis van multidimen-
sionale diversiteit in de multi-
culturele samenleving. EvdE 
(foto: MdG)

Willem Schinkel (l) in gesprek met Tariq Ramadan



Kinderlongarts prof. Harm Tiddens (55). 
Vrijdag 3 februari schaatste hij met nog 
zo’n tien medewerkers van het Erasmus 
MC in het kader van skate4air onder 
barre omstandigheden een 200 kilome-
ter lange tocht op de Weissensee. 

En hoe ging het? “Het ging goed. Ik ben wel 
vier keer gevallen, maar ik had een soort helm 
op gelukkig. Ik heb er 9 uur en 58 minuten over 
gedaan en had zo nog wel een paar rondjes kunnen 
schaatsen. Ik was ook helemaal niet stijf de volgende 
dag. Het was wel bar koud; ’s ochtends min twintig, 
met een windje erbij waardoor de chill factor rond de 
min dertig lag. We waren met een fantastische mix 
van belanghebbenden; artsen, patiënten, ouders, 
verpleging, echt mooi. Echt indrukwekkend was de 
finish van onze ICT-specialist Martijn Oudeman. 
Hij is Cystic Fibrosis-patiënt en heeft een dubbele 
longtransplantatie gehad. Bij aankomst bedankte 
hij als eerste zijn donor. Van de 143 deelnemers, zijn 
er uiteindelijk zes voortijdig afgevoerd – waaronder 
iemand met een hersenschudding, iemand met een 
gebroken heup, en iemand met een bekkenfractuur.” 

Wat is Skate4Air precies? “Het is een initiatief 
van de vader van een patiënt en van een vriend. 
Ze willen zo geld inzamelen voor onderzoek naar 
longziektes bij kinderen, met name taaislijmziekte 
(Cystic Fybrosis). Dat onderzoek is niet interessant 
voor de farmaceutische industrie, is technisch uiterst 
gecompliceerd en erg duur. Vorig jaar werd de spon-
sorschaatstocht voor het eerst gehouden en werd er 
zo’n 225.000 euro opgehaald. Dit jaar staat de teller 
op 280.000 euro.”

Is koude lucht slecht voor de longen? 
“Het is wel belastend ja. Koude, droge lucht kan het 
slijmvlies, zeker bij inspanning, beschadigen. Met 
name astmapatiënten kunnen hier last van hebben. 
Ik heb zelf astma, en was bij de finish wel enigszins 
pieperig. Een goede warming-up en braaf je medicij-
nen nemen helpt echter wel. En natuurlijk jezelf goed 
kleden tegen de kou; zo had ik drie lagen over mijn 
benen en op mijn bovenlichaam vier.”

En nu op naar de Elfstedentocht?
“Helaas ben ik geen lid. Dus als iemand zijn 
startbewijs aan me kwijt wil... Maar ik denk dat de 
reglementen dat wel zullen verbieden.” 
GvdE (foto: Rosaria Macri)

> Wie meer wil weten over Skate4Air of de ontberingen 
van de deelnemers wil zien, ga naar www.skate4air.nl 

Het	is	soms	wel	erg	druk	
bij	de	kopieerapparaten	in	
de	Universiteitsbibliotheek	
(UB).	Hoewel	er	wel	wordt	
gemopperd,	heeft	de	UB	nog	
geen	klachten	ontvangen.	

In	de	Posthumuszaal	zitten	
verschillende studenten die 
regelmatig te maken hebben 
met drukte voor de kopieerap-
paraten. Vooral als je snel iets 
wilt kopiëren of printen, is tien 
minuten wachten al lang, zeg-
gen zij. En niet altijd hebben 
ze zin om te vragen of ze tus-
sendoor mogen. 
Het oponthoud wordt vaak 
veroorzaakt door psychologie-

studenten die net werkgroep 
hebben gehad en en masse 
hun studiemateriaal gaan ko-
piëren of printen. Eerstejaars 
Debby Verhagen is een van 
hen en vindt het zelf ook geen 
pretje om zo lang te moeten 
wachten. “Ik ben op donder-
dag vaak pas om half acht 
’s avonds thuis, terwijl mijn 
werkgroep om zes uur stopt 
en ik gewoon in Rotterdam 
woon.” 
Later terugkomen op een rusti-
ger moment vindt ze geen op-
tie, maar dat is wel het advies 
van de UB om wachtrijen te 
vermijden. Hoofd Gebruikers-
ondersteuning Ineke van der 

Kramer heeft nog geen op-
merkingen of klachten voorbij 
zien komen over te lange rijen 
voor de in totaal zes kopieer-
apparaten. De UB is niet van 
plan om meer kopieerappara-
ten aan te schaffen. 
“Het zijn piekmomenten. 
Vooral tussen elf uur ’s och-
tends en vier uur ’s middags 
is het druk en zie ik studenten 
in de rij soms zelfs een stoel 
erbij pakken.” Volgens Van 
der Kramer is het een oud pro-
bleem, dat eenvoudig opgelost 
kan worden door de piekuren 
te vermijden. “We zijn tot mid-
dernacht open en ’s avonds 
ben je meteen aan de beurt.” LJ

Wachtrij voor kopieerapparaat
ub
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     Van het lezen van een goed boek is 
nog nooit iemand slechter geworden

zegt René van Swaaningen, hoogleraar Criminologie aan de EUR, over 
de straf die een politierechter oplegde aan een wegpiraat: het lezen van 
‘Tonio’ (een requiem voor de in het verkeer omgekomen zoon van de 
schrijver A. F. Th. van der Heijden).

DE QUOTE

Flashmob	op	Erasmus	MC
Dit keer geen mensen die opeens uit het niets 
beginnen te dansen, maar een bijzondere, 
muzikale flashmob. Kijk op EM.Online!.

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

LSVb	kondigt	protestweek	aan
Van 19 tot en met 23 maart organiseren de 
Landelijke Studenten Vakbond en zijn lidbonden 
acties tegen de plannen van staatssecretaris 
Zijlstra.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Meer	buitenlandse	studenten	dan	hbo’ers
Er zijn in 2011 meer buitenlandse studenten 
dan hbo’ers aan een universitaire opleiding 
begonnen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van 
universiteitenvereniging VSNU.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Scan	deze	qr-code
en surf meteen met je smartphone naar 
EM.Online! 

 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

ONDERTUSSEN OP EM ONLINE   
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(ON)GEHOORD

(On)gehoord is de brie-
ven- en opinierubriek 
van Erasmus Magazine. 
De pagina’s staan open 
voor iedereen die wil 
reageren op de inhoud 
van Erasmus Magazine 
of een opiniebijdrage 
wil schrijven over zaken 
die de Erasmus Univer-
siteit in de meest brede 
zin, of het hoger onder-
wijs in het algemeen 
betreffen. Anonieme 
bijdragen worden niet 
geaccepteerd. Inzen-
ders dienen hun naam, 
adres en telefoonnum-
mer of e-mailadres bij 
de redactie bekend te 
maken. De redactie be-
houdt zich het recht 
voor stukken in te kor-
ten, dan wel (in over-
leg) aan te passen. Wilt 
u reageren, stuur uw 
bijdragen dan naar opi-
nie@em.eur.nl 

> Lichte snack
EM is er uit. Het snoepje 
van de maand is geworden: 
[tromgeroffel]… het fiets-
lampje! Deze lekkere lichte 
snack is sindskort verkrijg-
baar bij de snoepautomaat 
in de L-hal. Een gerse geste 
van het facilitair bedrijf, dat 
daar nog aan toevoegt: ‘Als 
blijkt dat er voldoende 
vraag naar is, dan blijft de 
verkoop van de fietslampjes 
doorgaan.’
Dus bedenk goed wat je met 
je laatste € 2,50 doet!

> Scheuren in Carrousel
Getwijfeld wordt ook aan 
de draagconstructie was 
restaurant de Carrousel. 
Vorige week werd de helft 
van de mensa afgesloten 
omdat de damwand die bui-
ten is geslagen voor de par-

keergarage, niet stabiel 
leek. Na twee dagen werd 
het sein ‘veilig’ gegeven. 
Maar de scheuren in de bei-
de hoeken van de Carrousel 
maken het toch raadzaam 
om niet te hard te stamp-
voeten als Albron weer te 
veel rekent voor uw maal-
tijd.

> EUR-kampioenschap 
Wordfeud?
Er is een heuse rage gaande 
onder EUR-medewerkers: 
Wordfeud! Het inmiddels 
alombekende scrabbelen-
via-je-smartphone zorgt 
voor een fanatieke doch vro-
lijke strijd tussen collega’s 
van diverse afdelingen.
Amanda Koopman, commu-

nicatiemedewerker is een 
‘early adapter’, ze speelt al 
sinds juli vorig jaar, nog 
voor de rage begon. Inmid-
dels is ook collega Ger Lug-
tenberg (Corporate Events) 
aangestoken door René van 
der Zwet (Head of Course 
Bureau van het IHS) die 
’s ochtends en ’s avonds een 
paar potjes speelt. Ook het 
secretariaat van het College 
van Bestuur oefent de spel-
lings- en woordkennis met 
Wordfeuden. Secretaresse 
Yvonne Dijkstra vermaakt 
zich kostelijk met haar col-
lega’s “zolang ik win en ze 
er mee kan pesten, haha. 
Dan is het handig dat er een 
chatfunctie bijzit.” 
De chatfunctie die bij het 
spel zit, wordt graag ge-
bruikt. “Het leidt tot veel 
gefoeter en hilariteit – zowel 
via de chat , als ’s ochtends 
oog-in-oog”, aldus Lugten-
berg.
Koopman (‘een kei’ volgens 
collega Lugtenberg) heeft 
met hem de afspraak dat ze 
geen woorden meer onder 
de 20 punten leggen. Haar 
hoogste score was 150 pun-

ten – ‘ik weet niet meer voor 
welk woord’. “De helft van 
het succes zit hem in het 
hinderen van anderen. Dus 
nooit de 3 keer woordwaar-
de vrijleggen!”
Van der Zwets mooiste 
woord was ‘swipi’ wat hem 
90 punten opleverde. Vol-
gens alle Wordfeuders gaat 
het niet ten koste van hun 
werk. Lugtenberg zag wel 
steeds vaker de krant on-
aangeraakt blijven liggen. 
“Nu sta ik een half uur eer-
der op om toch iets van de 
krant te lezen.”
Oproep: EM wil een EUR-
kampioenschap Wordfeud 
organiseren. Wordfeuders 
kunnen zich melden: redac-
tie@em.eur.nl

> Correctie 2x
In de vorige EDDN stond 
dat een van de vlaggenmas-
ten bij de hoofdingang was 
omgewaaid, maar nu blijkt 
dat deze is omvergereden. 
Verder zat er een fout in het 
gebruikte motto, dat had 
moeten zijn: ‘Stevig onder 
de stormen’.

	VAN	DER	SCHOT	

EDDN	

>EN DAN DIT NOG...
…voor al het kleine nieuws dat niet onvermeld mag blijven. 
Tips? redactie@em.eur.nl

> Tree Shack: instortingsgevaar?!
Het begon zo mooi: de samenwerking tussen GreenEUR en 
TreeHouse. Samen maakten ze van de gekapte bomen op 
de campus een prachtige blokhut. Nu, krap een jaar later, 
zetten de mannen van Tree House de blokhut af met rood 
lint: instortingsgevaar! Een van de steunbalken is verscho-
ven waardoor de hele constructie wel eens in elkaar zou 
kunnen donderen.
Bij de Beveiliging hadden ze de situatie al langer in de 
smiezen, maar zij kozen ervoor geen maatregelen te nemen, 
omdat de Tree Shack toch snel van de campus zal verdwij-
nen. Begin maart schenkt GreenEUR de blokhut namelijk 
aan een kinderboerderij in Rotterdam.
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Albron levert rommel en de gevolgen gaan 
verder dan we denken 
Deze arme hoogleraar heeft zich recent aangesloten bij de Occupy Albron beweging 
op Facebook, want op een lege maag kan je niet werken. De 4,4 op 10 in het Albron 
klanttevredenheidsonderzoek is natuurlijk geen verrassing. Klanten stemmen mas-
saal met hun voeten. Ik ben al in mijn tweede week aan de Erasmus Universiteit over-
geschakeld op m’n eigen lunchpakket en bijna alle collega’s doen hetzelfde. Het 
sportgebouw trekt meer klanten. Er staan rijen bij de snackfaciliteiten op en rond de 
campus. Wanneer we bezoekers hebben, proberen we zo weinig mogelijk op de cam-
pus te eten en collega’s laten stiekem niet gecontracteerde cateraars leveren op de 
campus. Zelfs de faciliteiten aan de Kralingse Zoom worden, ondanks de afstand en 
ondanks het feit dat Broodexpress overprijsde matigheid verkoopt, steeds meer alter-
natieven. De perifere locatie van onze campus laat helaas niet toe dat zich nog meer 
alternatieven vestigen rond de campus om Albron totaal uit de markt te dwingen. De 
restaurants ‘Fred’ en ‘In de Keuken van Floris’ vallen helaas ook niet binnen mijn dage-
lijkse budget. 
Campuscatering vermijden kan helaas niet altijd. Wanneer ik ‘s avonds doceer loop ik 
wel eens bij Albron langs – tweemaal een eigen lunchtrommel met broodjes per dag 
is voor mij geen optie. Ik word dan telkens weer geconfronteerd met het beperkte 
aanbod, de lage kwaliteit, en de hoge prijzen. Vooral in de nevencategorie (dranken, 
snacks, broodjes) valt op hoe Albron zijn prijzenbeleid spiegelt aan dat van een 
A-locatie. Ik snap niet hoe een gewone student dit kan betalen. 
De studenten in ons avondprogramma klagen steen en been – na hun lange werkdag 
haasten zij zich naar Rotterdam en willen nog snel iets eten alvorens tot 22.00 uur 
college te volgen. Het gebrek aan aanvaardbare catering komt elk jaar scherper terug 
in de evaluatie van ons masterprogramma. Zelfs eenvoudige zaken lopen verkeerd bij 
Albron. Iets eenvoudigs als een belegd broodje kan Albron niet maken: het brood is 
taai, beleg is matig, ze zijn ijskoud, en wanneer je op het verkeerde moment komt, 
zijn ze meestal vochtig geworden. Bovendien circuleren maar 4-5 varianten die bijna 
nooit wijzigen. Je betaalt er ook nog eens veel voor.
De echte kosten van de huidige catering zijn onzichtbaar: klagende studenten en 
daaruit resulterende imagoschade, ontevreden medewerkers, de werkdag die nood-
gedwongen korter wordt omdat er ’s avonds bijna niks eetbaars meer is te vinden. 
Universiteitscatering gaat om zoveel meer dan voedsel. Het gaat om het creëren van 
een goede, betaalbare en lekkere omgeving om samen met je collega’s te eten en in-
formatie te delen (met boterhammen achter de computer werkt dit niet). Het gaat 
om je gasten het idee te geven dat ze welkom zijn. Vooral buitenlandse studenten en 
collega’s zijn extreem negatief over het eten op de campus.
Dit is echt een punt waar het College van Bestuur dringend werk van moet maken, 
want de catering is een constante bron van ergernis. En een bron van schaamte. 
Wanneer we (buitenlandse) gasten of studenten hebben op onze afdeling, betrap ik 
me erop dat ik me constant excuseer voor onze catering. Van Albron moeten we wei-
nig beterschap verwachten – zij gaan er toch vanuit dat ze geen volgend contract 
meer krijgen, en proberen tot het contract afloopt nog een zo groot mogelijke winst 
uit de Woudestein-locatie te persen.
Hoe kunnen we dit oplossen? Als de EUR marktwerking wil, zorg dan voor echte 
marktwerking. Een contract aan een monopolist geven, werkt niet echt. Zorg voor 
veel aanbieders, en geen verbod op externe cateraars en bijhorende boeteclausules. 
Geef op de foodplaza de concessie aan een paar kleine broodjeszaken, liefst een star-
ter en absoluut geen keten, en laat die stevig de concurrentie aangaan met Albron. 
Met de huidige prijzen is catering aan de EUR een potentiële goudmijn - indien 
Albron er niet in slaagt winst te maken, dan zit er iets fout in hun zakenmodel.
Er is ook een ander alternatief: catering in eigen beheer nemen: een kookteam op de 
payroll van de universiteit, dat we direct kunnen aansturen. 
Ik ben natuurlijk een Belg en dus niet geheel onbevooroordeeld wanneer het om 
voedsel gaat. Albron levert rommel en is te duur, en de gevolgen van slechte catering 
gaan verder dan we denken – het gaat ook om onze reputatie. Goede catering levert 
studenten op, betere beoordelingen, beter werkend personeel, en visiting scholars die 
graag naar de EUR komen. 

Steven Van de Walle, hoogleraar Bestuurskunde, FSW

Dit is slechts één van de vele reacties die bij EM binnenkwamen over het klanttevre-
denheidsonderzoek van Albron. Lees die reacties op www.erasmusmagazine.nl

Het kost een paar duiten 
maar dan heb je ook niks
Een van mijn favoriete parabels is: ‘On Exactitude in 
Science’ van Borges: In een fictief koninkrijk was de 
kunst van de cartografie zo vergevorderd dat zij in staat 
was een kaart van het land te leveren van ongekende 
omvang: net zo groot en gedetailleerd als het land zelf. 
Hoewel het natuurlijk uitermate knap was van die su-
percartografen, zagen de volgende generaties van dit 
koninkrijk het nut van deze doorgespecialiseerde carto-
grafen en hun kaart niet in, en lieten de cartografen 
met hun kaart voor wat ze waren. Het simpelweg re-
produceren van de complexe werkelijkheid, daar koop 
je immers niks voor. 
Dat dat ook anders kan aflopen leerde ik afgelopen 
week. Het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers 
was afgerond en de resultaten waren bekend, zo leerde 
ik via een e-mail van het CvB. Een extern onderzoeksbu-
reau – Effectory– had het onderzoek verricht in oktober 
en alles keurig netjes vervat in twee algemene onder-
zoeksrapporten van 177, respectievelijk 83 pagina’s. Ik 
vond ook nog twee voor faculteit en capaciteitgroep op 
maat gesneden rapporten (88, respectievelijk 54 pagi-
na’s). Dat maakt 402 pagina’s onderzoeksbevindingen. 
Onder het credo, ‘niet lullen, tabellen vullen’ zullen de 
tevredenheidsonderzoekers gemeend hebben om van 
elke vraag een gemiddelde score te moeten berekenen. 
Zelfs de opmerkingen en suggesties van het personeel 
– ‘zie hierboven’ – zijn zonder enige filtering of analyse 
weergegeven. Gewoon een potje de werkelijkheid zo 
nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk reproduceren 
dus!
De vraag is wat al die pagina’s vol met essentiële tabel-
lo’s dan betekenen. ‘Niet zelf bedenken – dat is schier 
onmogelijk – we schuiven die rapporten gewoon door 
naar de decanen’ moet een kloeke CvB-bestuurdert 
hebben gedacht. En de decanen spelen die boel natuur-
lijk ook door naar de afzonderlijke capaciteitsgroepen. 
En die zitten dan met de gebakken peren. Want wat 
concludeer je uit bakken en bakken data die je niet eens 
zelf hebt verzameld? 
Gelukkig bieden de onderzoekers van Effectory uit-
komst. Zij bieden namelijk – vermoedelijk tegen een 
kleine vergoeding – diverse workshops aan waarin uit-
leg wordt gegeven over de resultaten en hoe je daar-
mee aan de slag kunt gaan! Geniaal: Je laat een tevre-
denheidsonderzoek doen. Dat levert gegevens die de 
complexiteit van de werkelijkheid heeeeeeeeel precies 
reproduceren. En vervolgens heb je die Effectory-
figuren nog een keer nodig om tegen een fijne vergoe-
ding uit te leggen wat dit allemaal betekent. Ik zeg het 
je, hadden die cartografen van Borges deze Effectory-
truc gekend, dan heersten ze nu nog!

Peter Achterberg, cultuursocioloog aan de FSW, wil de 
EUR kosten besparen en heeft dus maar even een kleine 
samenvatting van het in overvloed aanwezige kwalita-
tieve materiaal gemaakt: De mensa sucks, en de ICT ook! 

PETER	ACHTERBERG
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PETER
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                     Carnaval
Wè is nou dè geveul?

ACHTERGROND

Van 18 tot en met 21 februari viert alles wat beneden de grote rivieren 
woont Carnaval. Randstedelingen snappen dit feest niet zo goed;  ze 
denken dat het puur gaat om zoveel mogelijk bierdrinken en meiden 
versieren. ‘Die lui van boven de rivier hebben de misvatting dat alcohol het 
doel  is, maar het is slechts  een middel.”   tekst Esther van den Elzen fotografie Levien Willemse

I
n het van oudsher katholieke zuiden beschou-
wen ze carnaval juist als een feest van saam-
horigheid, dat bol staat van tradities. Dat 
laatste is niet zo gek want het carnavalsfeest 
gaat ver terug in de tijd. Het begon eeuwen 

geleden als een eetfestijn waaraan mensen zich een 
paar dagen te buiten konden gaan, voordat op As-
woensdag de vastentijd begon. Die periode tot aan 
Pasen was om te herdenken dat Jezus – volgens het 
Nieuwe Testament – veertig dagen zonder eten en 
drinken moest overleven in de woestijn. 
Waarschijnlijk bestaat het eetfestijn echter al 
langer dan de christelijke vastentraditie en vond 
de kerk het makkelijker om het feest om te zetten 

in een katholiek gebeuren, dan het volledig uit te 
bannen. Met een dergelijke geschiedenis is het niet 
verwonderlijk dat er tradities ontstaan. Toch is het 
carnaval, zoals velen dat nu vieren, betrekkelijk 
jong. Pas na de Tweede Wereldoorlog ontstonden 
in Brabant en Limburg de meeste carnavalsver-
enigingen. In de jaren ’60 ging het volksfeest de 
katholieke grenzen over en dook het hier en daar 
ook boven de Maas op. Toch lijken Rotterdammers 
– en met hen zo’n beetje iedereen die boven de grote 
rivieren woont – het niet te snappen. Hoe komt dat? 
Is er een speciaal carnavalsgevoel en wat houdt dat 
dan in? EM vroeg het een aantal carnavalgekke 
zuiderlingen. 
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Humor – Be prepared
Humor kan per provincie nogal verschil-
len: twee opwarmertjes (óf afknapper-
tjes) voor wie richting Brabant of 
Limburg vertrekt voor het grote 
volksfeest.

Limburg 
Er zit een Limburgse pastoor in de trein. 
Tegenover hem zit een vrouw vreselijk te 
vloeken. De ene nondeju na de andere, 
maar dan erger. Zegt die pastoor op zijn 
Limburgs: “Luuster, heeft u dan helemaal 
geen GELEUF?”
Zegt zij: “Ja hoor, mot je hem effe zien.”

Noord-Brabant 
Witte wè zonne driehoek meej zon hert 
deurop betekent?
(Weet je wat zo’n driehoek met een hert 
erop betekent?)
Dagge nie te hert meugt raaie
(dat je niet te hard mag rijden)

Wie: Robin Vossen, student Bedrijfskunde
Waar: gaat terug naar zijn roots in 
‘Mestreech’ (Maastricht)
Robin weet wat carnavalvieren is. Van zaterdag-
ochtend tot en met dinsdagavond is hij van de 
partij. Op de laatste avond, wanneer het klokslag 
twaalf uur ècht afgelopen is, houdt de geboren 
Maastrichtenaar het vaak niet droog. “Dat is zo’n 
schitterend moment: na vier dagen feesten zingen 
we met z’n allen het Maastrichts volkslied en halen 
we onze traditionele pop (’t Mooswief) naar bene-
den. Dan staat iedereen te janken op het Vrijthof.”
Robin woont al bijna zes jaar in Rotterdam, maar 
hij gaat nog ieder jaar terug voor carnaval. Meestal 
viert hij het samen met vrienden van vroeger. Wan-
neer de Maastrichtenaar vertelt over het volksfeest 
spreekt hij perfect ABN, er is geen spoor van een 
Limburgs accent te herkennen. Toch is hij het zeker 
niet verleerd. Zodra Robin de provinciegrenzen 
passeert, pakt hij zijn oude gewoonte moeiteloos 
op. “Ik heb het idee dat ik met een Maastrichtse 
tongval sneller een biertje krijg aan de bar”, lacht 
hij. ‘Buitenstaanders’ zonder accent zijn er volgens 
Robin ook genoeg, maar in al die jaren is hij nau-
welijks Rotterdammers tegen gekomen. Afgezien 
van een stel vrienden uit de jaarclub die ooit met 
hem mee gingen. Dat ging heel goed. Toch denkt 
Robin dat veel Randstedelingen niet begrijpen 
waar het met carnaval om draait: “Zij hebben de 
misvatting dat alcohol het doel is. Maar het is 
slechts een middel.” Hij begint te grinniken. “Je 
wilt niet in clichés vervallen, maar het is voor ons 
tijdens carnaval een middel om nóg meer gezellig-
heid te krijgen.”

Wie: Tom Rijnberg, studeerde Geschiedenis 
en doet nu Internationale betrekkingen
Waar: gaat met zijn dispuut naar ‘Lampegat’ 
(Eindhoven)
Tom is een groentje op het gebied van carnaval. De 
geboren Zeeuw (in Middelburg) gaat dit jaar pas 
voor de tweede keer. Samen met zijn dispuut reist 
hij af naar Eindhoven. Dat is vooral een logistieke 
keuze, aangezien de ouders van één van de dis-
puutleden een huis hebben in Someren, een dorp 
onder de rook van Eindhoven. Daar kunnen ze met 
het hele stel blijven slapen. Voor de meeste leden 
van het dispuut is carnaval een nog onbekend 
concept. “Het is een leuke botsing van culturen om 
met een groep Rotterdamse studenten tussen de 
feestvierende Brabo’s te staan.” Volgens Tom viert 
de doorsnee Brabander namelijk op een iets andere 
manier feest dan de gemiddelde Rotterdamse 
student. “Ze zijn daar wat scheutiger met hun 
bier, en dan heb ik het niet over de hoeveelheid die 
gedronken wordt, maar over de liters die de lucht 
in vliegen.”
Carnaval in Lampegat betekent tevens het eerste 
weekendje weg voor de nieuwe leden; bovendien  is 
het tegelijkertijd hun inauguratiemoment. “Car-
naval is voor mijn dispuut dus voornamelijk een 
feestelijk moment waarop we als groep hechter 
worden.” 
In vorige jaren was het qua outfits nog erg indi-
vidueel, maar dit jaar hebben de mannen ervoor 
gekozen om het af te stemmen op hun Dies, dat an-
derhalve week voor het carnaval werd gehouden. 
Toen was het thema ‘Nostalgia’, en daar passen 
oldskool boerenoveralls perfect bij.          >>

ACHTERGROND	
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Hoe overleef je carnaval? 
Tips van internetgebruikers
>	 1	 paracetamol combineren met sloten  
  alcohol
>	 2	 elk uur aansluiten bij de polonaise
>	 3	 het roeien op de grond niet overslaan  
  (Weight Watchers)
>	 4	 ‘Jantjes’ drinken: mix van spa-rood en bier
>	 5	 Gebakken eieren, knoflooksaus en véél  
  zuurkool eten (niet per se tegelijk)
>	 6	 jezelf opsluiten en geduldig wachten tot  
  het voorbij is

Wie: Miriam Scholz, student IBA
Waar: gaat terug naar haar geboortestad 
Keulen in Duitsland
Miriam is een echte. Zo eentje die het carnavals-
hart op de juiste plek heeft zitten. In haar geboor-
testad Keulen, de carnavalshoofdstad van Duits-
land, is het feest zelfs een patriottische aangelegen-
heid. Er is geen enkele stad waar zoveel carnavals-
liedjes over zijn geschreven. En iedere inwoner kan 
elk nummer van begin tot eind meezingen. 
“In de weekenden voorafgaand aan carnaval is 
het bij ons in Keulen ook al groot feest. Ik ga dan 
steeds op-en-neer om het te vieren.” Het geeft 
Miriam het gevoel dat ze ergens thuishoort en 
onderdeel is van een grote familie. De inwoners 
van Keulen vieren dat ze in de beste stad van de 
wereld wonen. Iedereen is gelijk tijdens carnaval, 
hiërarchie bestaat niet. “Ik denk dat het voor bui-
tenstaanders moeilijk is te begrijpen wat het voor 
ons nu echt inhoudt. Wij zeggen tijdens carnaval 
Kölle es e Jeföhl: Keulen is een gevoel.” 
Ze lacht wanneer ze hoort dat we in Nederland 
‘Alaaf’ zeggen. “Dat zeggen we in Duitsland ook! 
Zodra je ergens binnenkomt, roept iedereen drie 
keer Alaaf en maak je tegelijkertijd een zwaaibe-
weging.” 
Miriam heeft weinig ervaring met carnaval in Ne-
derland, maar ze vermoedt dat het redelijk overeen 
komt met dat in Duitsland. Daar gaat ze vanaf 16 
februari samen met familie en vrienden naar het 
straatcarnaval. Maar eigenlijk maakt het volgens 
haar niet uit met wie je gaat, want tijdens carnaval 
is iedereen je vriend.

Wie: Rene Verwijmeren, hoofd IT 
Universiteitsbibliotheek
Waar: gaat naar zijn woonplaats 
‘Stijlorenrijk’ (Etten-Leur)
Verwijmeren krijgt een glimlach rond zijn mond 
wanneer hij vertelt over carnaval. “Maanden van 
tevoren beginnen we met onze vriendengroep al te 
brainstormen over ons kostuum. Vorig jaar gingen 
wij mannen als sultan (zie foto) en de vrouwen 
droegen een slangenkostuum.” Dit jaar gooien ze 
het over een heel andere boeg. Verwijmeren gaat 
in een gekleurde kermisjas en een draaimolenhoed 
compleet met lichtjes. En bij een kermisoutfit hoort 
ook een kermisattractie. Iedere voorbijganger mag 
voor één muntje hengelen naar de eendjes in een 
zelfgefabriceerde constructie. “Zo probeer je ieder-
een erbij te betrekken.” Dat is waar het volgens 
de Brabander dan ook om gaat tijdens carnaval: 
samen lol maken. Doordat je allemaal verkleed 
bent, en de nodige biertjes op hebt, leg je net wat 
makkelijker contact en ontstaan er nieuwe vriend-
schappen voor één dag. 
Op de vraag of zijn collega’s begrijpen wat car-
naval inhoudt, begint Verwijmeren te lachen. Een 
oud-collega vroeg hem eens of carnaval dat feest 
van de ‘sleutels’ was. ‘Dat je vooraf allemaal je 
sleutels op tafel gooit, om er vervolgens eentje uit 
te vissen, en met die persoon ga je ’s avonds naar 
huis.’ Verwijmeren vindt het erg komisch. “Ik heb 
gezegd dat het klopt, ha, ha.” Hij doet inmiddels 
geen moeite meer om leken van boven de rivier uit 
te leggen wat carnaval nu precies is. 

Hoe overleef je carnaval? 
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M
aandagochtend zeven uur. Op de 
winterse campus is het donker en 
stil. Behalve in het kantoor van 
schoonmaakbedrijf GOM onder 
het H-gebouw. Van alle kanten ko-

men de schoonmakers in groepjes hiernaartoe, diep 
weggedoken in jassen en sjaals. Hier en daar klinkt 
een vrolijke begroeting, de kou en het tijdstip lijkt 
hen niet te deren. 
Nadat ze hun sleutel en schoonmaakdoekjes heb-
ben gepakt, waaieren de schoonmakers weer uit 

over de campus, allemaal op weg naar hun vaste 
gebouw. Daar zoeken ze hun karretje met schoon-
maakspullen op en gaan aan de slag. In een paar 
uur tijd moeten prullenbakken worden geleegd, 
kamers gestofzuigd en wc’s geboend. En eens in de 
week moeten ze nog iets extra’s doen: bureaus af-
stoffen – die negen van de tien keer bezaaid liggen 
met boeken en paperassen – en een lapje halen over 
de tegels in de toiletten. De kantjes eraflopen kan 
niet, want iedere paar maanden is er onverwachts 
controle.

De schoonmakers voelen steeds meer druk om hun 
werk binnen de gestelde tijd te doen. Die werkdruk 
is waarschijnlijk gestegen doordat het schoon-
maakwerk vaker wordt aanbesteed. Om werk bin-
nen te halen, zijn schoonmaakbedrijven geneigd 
hun diensten tegen scherpe prijzen aan te bieden, 
maar het personeel werkt zich daardoor drie slagen 
in de rondte. Ook de Erasmus Universiteit heeft na 
een aanbesteding gekozen voor GOM vanwege de 
combinatie van kwaliteit én een lage prijs.         >> 

Schoonmakers willen reiskostenvergoeding, en doorbetaald krijgen 
als ze ziek zijn, maar hun werkgevers weigeren dit op te nemen in 
de CAO. Om hun eisen kracht bij te zetten staken de schoonmakers 
sinds 1 januari. De Erasmus Universiteit kan als grote opdrachtgever 
het verschil maken in het CAO-conflict, maar steekt vooralsnog 
haar kop in het zand.                    tekst Lindemarie Jongste fotografie Ronald van den Heerik

Schoonmakers zijn 
ook gewoon mensen

Schoonmaaksters eten taart tijdens de 
verkiezing van ‘GOMmetje van de maand
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Ogen openen  Vakbond FNV wil er een 
stokje voor steken dat de werkdruk nog verder 
stijgt en zet sinds 1 januari het uiterste middel in: 
staken. Hiermee wil FNV Bondgenoten ook be-
dingen dat schoonmakers bij ziekte vanaf dag één 
worden doorbetaald; nu is dat pas vanaf dag drie. 
Pikant detail: voor leidinggevenden in de sector 
gelden de zogenoemde ‘wachtdagen’ niet, hetgeen 
veronderstelt dat schoonmakers ‘anders’ zijn. 
Bovendien moet de reiskostenvergoeding verbete-
ren, vindt FNV. Nu krijgen de schoonmakers die 
pas als ze meer dan zestig kilometer woon-werkver-
keer hebben. “Dat betekent dat de schoonmakers 
nu één dag per week werken voor hun reiskosten”, 
illustreert vakbondsbestuurder Ron Meyer de situ-
atie. 
De schoonmaakstaking is echter nog nauwelijks 
voelbaar op de campus. Dat komt doordat slechts 
zeven van de 76 schoonmakers die op Woudestein 
werken, staken. Om de universiteit wakker te 
schudden zorgde Meyer ervoor dat op 27 januari de 

schoonmakers niet aan het werk konden. Hij had 
honderd stakers – inclusief die van de EUR – in alle 
vroegte naar de campus gestuurd om de ingang van 
het GOM-kantoor te versperren. Hier waren enkele 
schoonmakers, die gewoon aan de slag wilden, 
niet van gediend. Om de situatie niet uit de hand 
te laten lopen, besloot GOM om het personeel naar 
huis te sturen en werd er de hele dag niet schoon-
gemaakt. 
Een actie als deze blijkt niet genoeg om de Erasmus 
Universiteit Rotterdam tot een dialoog te dwingen. 
Om de ogen van het College van Bestuur toch te 
openen, zijn stakers 14 februari de campus opge-
gaan om te demonstreren. Ze hebben het College 
van Bestuur onder andere gevraagd of die het nor-
maal vindt dat je niet wordt doorbetaald als je ziek 
bent (meer informatie op www.erasmusmagazine.
nl). 
Twee jaar geleden kwamen ook tientallen stakers 
uit het hele land actievoeren op de campus. In de fe-
bruarivrieskou bezetten ze het plein voor de C-hal. 
En met succes, want in april kwam er een akkoord 
over een nieuwe CAO voor de schoonmaaksector. 
Daarin werd vastgelegd dat de schoonmakers er 
in twee jaar tijd 35 cent per uur bij krijgen, dat zij 
taalles mogen volgen als zij de Nederlandse taal 
niet goed beheersen – over hoeveel medewerkers 
dit daadwerkelijk hebben gedaan, laat GOM niets 
los – en dat zij vanaf 2012 betere regeling voor reis-
kostenvergoeding krijgen. Het laatste blijkt nu nog 
steeds een punt van discussie. 
Indertijd staakten bijna twee keer zoveel GOM-
medewerkers mee als nu. Dat betekent niet dat het 
personeel niet achter de eisen staat die FNV stelt. 
Het is vooral uit praktisch oogpunt dat ze niet 
volop meestaken. Want wie maar twee of vier uur 
per dag werkt en thuis een gezin heeft, kan vaak 

Schoonmaker van het jaar
De gebakjes staan klaar in de Etude op 3 februari. Iets na negenen druppelen ongeveer veertig 
GOM-medewerkers binnen en strijken neer aan de picknicktafels. Zometeen wordt bekend wie het 
‘GOMmetje van het jaar’ is geworden. In rap tempo worden de vier genomineerden naar voren 
geroepen en Sunduz Bilgisli heeft uiteindelijk de meeste stemmen gekregen van haar collega’s. Ze 
vond het geen punt om haar vakantie steeds op te schuiven tot iederéén geweest was. De Turkse 
houdt sinds vier jaar de kantoren van het A-gebouw spic en span. “Het zijn lieve mensen in het 
A-gebouw, daar ben ik tevreden mee”, zegt ze ietwat verlegen in een mengeling van Nederlands en 
Turks. Bilgisli krijgt een bos bloemen en een cadeautje. 
Schoonmaakbedrijf GOM en de Erasmus Universiteit hebben de verkiezing drie jaar lang gehouden, 
en dit was de laatste keer. Elk kwartaal kozen GOM en het Erasmus Facilitair Bedrijf de medewerker 
van het kwartaal. De schoonmakers zelf stemden op hun absolute winnaar. GOM en EFB stoppen met 
de verkiezing, omdat ze het tijd vinden voor iets nieuws. LJ 
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niet een hele dag van huis om te staken. Bovendien 
durven, volgens een collega van Meyer, sommige 
schoonmakers het niet aan om te staken, omdat 
ze daarmee mogelijk hun baan op het spel zetten. 
Landelijk lopen zo’n drieduizend schoonmakers al 
zeven weken mee met protestmarsen. 

Bedanken		Teleurstellend noemt Meyer 
de opstelling van de universiteit inzake de CAO-
onderhandelingen. “En dat is een understatement.” 
Als grote opdrachtgever zou de EUR juist het goede 
voorbeeld moeten geven, vindt hij. “De Erasmus 
Universiteit kan het verschil maken voor de schoon-
makers. Als zij in de aanbesteding eist dat het per-
soneel goede arbeidsvoorwaarden krijgt, worden de 
schoonmaakbedrijven gedwongen dit na te leven. 
Mits de opdrachtgever hier een eerlijke prijs voor 
wil betalen uiteraard, want aanbieders moeten wel 
de ruimte krijgen om de situatie te verbeteren.” 
Kortom, zo lang opdrachtgevers zich niet keihard 
opstellen ten gunste van de schoonmakers, zal er 
niets veranderen, beweert Meyer. 
De universiteit onthoudt zich van een standpunt in 
deze. “De universiteit is geen directe partij in het 
conflict, en wil zich er daarom niet in mengen”, mo-
tiveert persvoorlichter Jacco Neleman. 
Ook wil de universiteit geen inzicht geven in het 
contract dat zij afsloot met GOM Schoonmaken 
na de Europese aanbesteding. En we krijgen nul op 
rekest als we informeren welke voorwaarden de uni-
versiteit in de aanbesteding heeft gesteld qua werk-
druk, arbeidsomstandigheden en reiskostenvergoe-
ding. Neleman verwijst naar het Arbo Convenant 
Schoonmaak- en Glazenwassersbranche en naar 
Facilicom, het facilitair bedrijf waar GOM onder 
valt. Maar ook Facilicom wil niets zeggen over deze 
onderwerpen, omdat de CAO-onderhandelingen 

nog lopen en er in de media al veel over de staking 
wordt bericht. In de toekomst wil het bedrijf wel 
graag meewerken, laat een communicatiemedewer-
ker per e-mail weten. 
Formeel gezien heeft de universiteit gelijk dat de 
nieuwe CAO een kwestie is tussen FNV en de 
werkgevers. Anderzijds hebben andere grote op-
drachtgevers, zoals de Hogeschool Rotterdam, Ge-
meente Rotterdam en de NS, wel al hun sympathie 
voor de schoonmakers uitgesproken. En ze hebben 
toegezegd zich actief te gaan inzetten om de werk-
druk voor schoonmakers te verlagen. Een enigszins 
abstracte belofte wellicht, maar altijd nog beter dan 
de uitspraak van Collegevoorzitter Pauline van der 
Meer Mohr tijdens de nieuwjaarsreceptie dat ze 
voornemens is ‘schoonmakers wat vaker persoon-
lijk te bedanken’. 

Urineren		Wel is een beetje extra aandacht 
prettig voor de schoonmakers, die de ene keer met 

een warm ‘goedemorgen’ begroet worden en de 
andere keer compleet genegeerd worden. Al pratend 
met een schoonmaker die anoniem wil blijven blijkt 
dat het hen stoort dat ze als onzichtbare wezens 
hun werk moeten doen. Dat mensen het bordje 
‘Hier wordt schoongemaakt, graag een ander toi-
let gebruiken’ compleet negeren en met hun vieze 
voeten de net gedweilde vloer besmeuren. Of, nog 
erger, dat een mannelijke student gewoon begint 
te urineren, terwijl de schoonmaakster ernaast de 
spiegel boven de wasbak reinigt. EM was graag een 
paar uurtjes met schoonmakers meegegaan om te 
zien hoe hun werkdag er echt uitziet en hoe zij be-
handeld worden, maar ook daar gaf Facilicom geen 
toestemming voor.  

Mannelijke student urineert naast de 
schoonmaakster die aan het werk is

Wat eisen de schoonmakers
>	 1	 Doorbetaling bij ziekte vanaf dag één (nu is dat pas vanaf dag drie)
>	 2	 Totale reiskostenvergoeding (nu krijgen de schoonmakers dat pas als ze meer dan 60 kilometer  
  woon-werkverkeer hebben)
> 3	 Een vast contract na een jaar werken
>	 4	 Lagere werkdruk
>	 5	 Meer respect

‘Als de universiteit in de aanbesteding 
eist dat het personeel goede arbeidsvoor-
waarden krijgt, worden de schoonmaak-
bedrijven gedwongen dit na te leven’



R
espectievelijk een 8,4 en een 7,7 was het 
cijfer dat medewerkers van Wijsbegeer-
te en Economie gaven voor hun mate 
van algemene tevredenheid over hun 
werkgever, de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Nogal een verschil met hun collega’s 
van de Erasmus School of Law (ESL) wier waarde-
ring bleef steken op 6,9. 
Ad Hoogsteder, directeur van het SSC Human Re-
sources and Finances (HR&F), heeft hiervoor nog 
geen duidelijke verklaring. “Het kan zijn dat de te-
vredenheid bij de faculteit der Wijsbegeerte komt 
doordat de faculteit relatief klein is en er een gevoel 
van saamhorigheid heerst”, vermoedt hij. “En bij 
de ESE hebben ze de afgelopen jaren een duidelijk 
beleid gevoerd na de reorganisatie. Dat kan positief 
werken.” 
Het blijft tot nu toe echter slechts speculeren, want 
de analyse van de binnengekomen data is pas over 
enkele weken af. De geringe mate van tevredenheid 
bij ESL verbaast Hoogsteder trouwens niet: “Het is 
bij ons bekend dat de werkdruk er hoog ligt. Daar 
zijn eerder al maatregelen voor getroffen, maar het 
kan zijn dat die nog niet voldoende werken.”
De matige tevredenheid bij ESL uit zich vooral in 
relatief lage scores op categorieën als ‘doorgroeimo-
gelijkheden’, ‘gevoel van waardering’ en ‘het func-

tioneren van de medezeggenschapsraad’. Juist bij 
de ESE wordt op die punten relatief hoog gescoord. 
De medewerkers hebben plezier in hun werk, en ze 
weten wat er van ze verwacht wordt. Bij de filosofen 
lijkt het wel een paradijs, met vrijwel louter uitste-
kende resultaten; niet één keer wordt er significant 
lager gescoord dan het gemiddelde. Zo’n beetje het 
enige echt slechte cijfer dat wordt gegeven, is voor 
de interne communicatie. Dit blijkt voor veel mede-
werkers een heikel punt.

Opvallend		Een aantal zaken springt in 
het oog. Zo zijn medewerkers van de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen (FSW) niet bepaald trots op 
hun werkgever, en voelen ze zich weinig gewaar-
deerd. Bij de Erasmus School of History, Culture 
and Communication (ESHCC) is men aanzienlijk 
minder tevreden over de direct leidinggevende dan 
bij de andere faculteiten.
De medezeggenschapsraad is volgens de mede-
werkers van de Rotterdam School of Management, 
Erasmus University (RSM) een lachertje. Het 
personeel wordt niet op de hoogte gehouden (3,6) 
en voelt zich nauwelijks vertegenwoordigd door de 
raad (4,0).
En het personeel van het instituut Beleid & Ma-
nagement Gezondheidszorg (iBMG) zegt niet op 

de hoogte te zijn van de doelstellingen van de EUR 
(strategie Erasmus 2013). 

Loyaal	en	betrokken		Medewerkers 
van de Shared Service Centers (SSC’s), stafdien-
sten en de Universiteitsbibliotheek geven een 7,6 
voor algemene tevredenheid. Dat cijfer ligt net iets 
hoger het gemiddelde van alle EUR-medewerkers 
(7,4). Thema’s waarop goed gescoord wordt, zijn 
‘loyaliteit’ en ‘betrokkenheid’. Stafmedewerkers 
waarderen de belangstelling van de direct leiding-
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Onderzoek
Aan het onderzoek deden 1165 medewerkers 
mee, dat is een respons van 57,3 procent. In de 
resultaten wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen Nederlandse en buitenlandse werkne-
mers. Het is dus niet duidelijk of de buitenland-
se staf meer of minder tevreden is dan de 
Nederlandse. Mochten de faculteiten hier 
nieuwsgierig naar zijn, dan kunnen zij deze 
informatie wel opvragen. Er zijn echter geen 
specifieke vragen gesteld over de internationale 
werkomgeving.

De tevredenheid over het werken bij de Erasmus Universiteit loopt 
per faculteit nogal uiteen. Dat blijkt uit de resultaten van het me-
dewerkersonderzoek dat november vorig jaar werd gehouden. Bij 
de faculteit der Wijsbegeerte en de Erasmus School of Economics 
(ESE) is men erg tevreden; bij de Erasmus School of Law ligt de score 
beduidend lager.                                 tekst Esther van den Elzen illustratie Bas van der Schot

Medewerkersonderzoek

Grote verschillen 
tussen faculteiten
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BOUWVAKKER VAN DE MAAND

‘Ik doe 
altijd m’n 
best’

“Waar assistentie nodig is, ben ik aan het 
werk. Zodoende ken ik heel veel mensen 
bij Breijer, want ik heb steeds weer ande-
re collega’s. In de C-hal ben ik voorname-
lijk binnen aan het werk. Met het koude 
weer is dat lekker, maar het is jammer 
dat ik bijna geen studentes voorbij zie 
komen, ha, ha. 
Mijn werk doe ik graag. Ik heb altijd zin 

om aan de slag te gaan en ben altijd als 
eerste op de bouw. En in de meeste ge-
vallen sluit ik ’s middags ook weer af. Al-
les wat ik doe is leuk, er is geen klus die ik 
liever oversla. En de waardering van col-
lega’s is fijn, maar dat komt misschien 
ook doordat ik op vrijdag voor iedereen 
een broodje shoarma of een kapsalon ga 
halen bij ‘De Lekkerste’. LJ (foto: RvdH)

De campus is een bouwput. Wie werken 
daar, wat doen ze en wat vinden ze van 
werken op de universiteit?

Wie:	Wie: Lino Suares Monteiro dos Santos (1958, 
Kaapverdië, sinds zestien jaar in Nederland) 
woont met vrouw en twee dochters in Rotter-
dam-Zuid.
Bedrijf: Breijer
Project: De renovatie van de C-hal
Functie: Bouwplaatsmedewerker – de enige van 
het hele bedrijf – wat inhoudt dat hij allerhande 
klussen doet: beton storten, gevels isoleren, 
bekisting timmeren, steigers opbouwen en 
zorgen dat afgeleverde materialen op de juiste 
plek komen. 
Werkdag: 7.00 – 16.00 uur
In	de	broodtrommel: zes boterhammen, een 
halve liter melk en twee stuks fruit.

gevende voor hun werk met een 7,2. Dat is bedui-
dend hoger dan het gemiddelde van een 5,9 op 
andere hogescholen en universiteiten.* Ook is men 
bij de ondersteunende diensten trots op zijn baan en 
wordt er een goede balans ervaren tussen werk en 
privé-leven.
Toch zijn er ook bij de stafdiensten en SSC’s ond-
delen die laag scoren. Zo worden mensen niet aan-
gesproken op hun gedrag, hetgeen lijkt te leiden tot 
irritatie bij de medewerkers, want zij beoordelen dit 
onderdeel met een magere 4,9. Volgens Hoogsteder 
wordt hier al op ingespeeld: “Nog dit jaar krijgen 
de medewerkers van de stafdiensten, de SSC’s en de 
bibliotheek een training gericht op samenwerkings-
processen.”

Communicatie		Een opvallend resultaat 
is de slechte score voor het functioneren van de me-
dezeggenschapsraad. Medewerkers voelen zich niet 
vertegenwoordigd en worden slecht op de hoogte 
gehouden, vinden ze. 

Wat misschien nog wel interessanter is, is de dikke 
onvoldoende die gegeven wordt voor de manier 
waarop er op de EUR wordt gecommuniceerd. De 
afdeling Marketing & Communicatie (SMC) geeft 
van alle ondersteunende diensten hiervoor zelfs 
de laagste score, namelijk een 3,9. Jacco Neleman, 
persvoorlichter bij SMC had het ook graag anders 
gezien: “Hier worden we natuurlijk niet blij van.” 
Een verklaring voor de extreem lage score heeft hij 
niet. Wel zegt hij dat ze hier en daar beperkt zijn in 
de middelen: “Zo is er bijvoorbeeld geen intranet op 
de EUR.” 
Ook de andere stafmedewerkers zijn niet erg te 
spreken over de communicatie. Een blik op de open 
vragen uit het onderzoek bevestigt dit. Veelgelezen 
reacties zijn: ‘Beter communiceren’, ‘Transparantere 
communicatie’ en ‘De EUR is een verzameling van 
losse eilanden’. 

ICT-werkoverleg		Wanneer de scores 
van de ondersteunende diensten worden uitgesplitst 

valt nog een aantal zaken op. Zo is men bij het 
Erasmus Facilitair bedrijf (EFB) beduidend minder 
tevreden over de directe collega’s (6,8) dan bij Hu-
man Resources and Finances (8,0). Bij SSC ICT 
worden nieuwe medewerkers niet goed ingewerkt 
(5,6) en krijgt het werkoverleg een slappe 5,2. Bij de 
Universiteitsbibliotheek tenslotte, zijn ze daaren-
tegen wel tevreden over het overleg met de directe 
collega’s (7,1). 

Aanpakken		Naar aanleiding van het 
medewerkersonderzoek worden verbeterpunten 
opgesteld. Aan decanen en directeuren is gevraagd 
voor 1 juli 2012 een plan van aanpak op te stellen. 
HR&F stelt hiervoor een format op zodat er effi-
ciënt gewerkt kan worden. Over twee à tweeënhalf 
jaar wordt er opnieuw een grootscheeps onderzoek 
gehouden onder de medewerkers. Dan moet blijken 
of de plannen van aanpak hebben gewerkt. 

* In het onderzoek, dat is uitgevoerd door Effectory, 
kunnen de resultaten van de EUR vergeleken wor-
den met de benchmark Hoger Onderwijs en Onder-
zoek. Hierin staan de gemiddelden van tien instel-
lingen in het hoger onderwijs waar een vergelijkbaar 
onderzoek is gehouden.

'Duidelijk beleid kan positief werken'



Ze zat met 2600 wereldleiders en topbestuurders op het World 
Economic Forum in Davos, is lid van de Jonge Academie van de 
KNAW en is door de Viva uitgeroepen tot ‘slimste vrouw van Ne-
derland’. Het gaat goed, erg goed met de carrière van de nog maar 
dertigjarige Elke Geraerts, hoofddocent Klinische psychologie aan 
de EUR.                                               tekst Thessa Lageman  fotografie Ronald van den Heerik

De grote stappen van Elke Geraerts
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D
e zon schittert in het water. Vanuit haar 
nieuwe werkkamer op de dertiende 
verdieping van het T-gebouw op Wou-
destein heeft ze een mooi uitzicht over 
de Maasboulevard. Voor haar hangt 

een Dali-poster, achter haar kleurige kaartjes op 
het prikbord; op het bureau staat een orchidee. Het 
is niet aan haar te zien, maar ze heeft kort geslapen 
vannacht: na een optreden bij Pauw & Witteman 
was ze pas om half drie thuis. En vanochtend werd 
ze alweer om half acht gebeld door jongerenzender 
Fun-X. 
Vorige week op de jaarlijkse economische top in 

het Zwitserse skioord Davos sliep ze ook maar drie 
à vier uur per nacht. “Niet dat ik nou zo’n party 
animal ben, maar dat deed iedereen.” Ze mocht er 
meehelpen nadenken over de wereldproblematiek 
en dan vooral de crisis. “Het was een van de meest 
speciale weken van mijn leven”, zegt ze zonder 
aarzeling. Overdag waren er plenaire sessies met 
veel luisteren en brainstormen. Tijdens de diners en 
recepties sprak ze ‘veel inspirerende mensen’, onder 
wie bisschop Desmond Tutu uit Zuid-Afrika, voor-
malig premier van het Verenigd Koninkrijk Gordon 
Brown, de Vlaamse minister-president Kris Peeters, 
de hoofdredacteur van het tijdschrift Nature en de 

Elke Geraerts: “Ik heb veel inzicht in 
hoe mensen met negatieve ervarin-
gen omgaan, dus ook met de financië-
le crisis.”



enige andere deelnemer van de EUR, Jan-Peter Bal-
kenende. Van het prinselijk paar van België kreeg 
ze na afloop een uitnodiging om binnenkort een le-
zing ten paleize te geven, en ook Mark Rutte wilde 
graag dat zij hem verder bijpraat over het verband 
tussen economie en mentale gezondheid. Met hem 
had ze het onder andere over duurzaamheid van 
bedrijven. ‘Hoe zie jij dat nou?’ wilde hij weten. Nu, 
glimlachend: “Ja, hij is groenrechtser dan ik dacht.”
Als een van de weinige psychologen van de circa 
honderd aanwezige wetenschappers greep ze ook 
de kans om te spreken met de Amerikaanse sociaal-
psycholoog Philip Zimbardo, bekend van het 
spraakmakende Stanford-gevangenisexperiment 
uit 1971, waaruit bleek dat ook gewone mensen 
gemakkelijk in de verleiding komen hun macht te 
misbruiken. Verder ontmoette ze Maurice Bren-
ninkmeijer van C&A, vastgoedhandelaar Cor van 
Zadelhoff en Pol Polman van Unilever. “En dan 
was het opeens zes uur ’s ochtends. Aan het eind 
van de week was ik wel een beetje een wrak.” 

Kindermisbruik  Sinds vorig jaar onder-
zoekt Elke Geraerts een innovatieve therapie voor 
het verwerken van kindermisbruik door middel van 
virtual reality. De resultaten van het eerste deel zien 
er veelbelovend uit. Ondanks alle media-aandacht 
van de afgelopen tijd voor seksueel kindermisbruik, 
is er volgens haar echter nog weinig extra geld voor 
onderzoek naar behandelingen vrijgekomen.
Het is niet raar om als psycholoog op een econo-
misch forum te zijn, legt ze uit. “Ik heb veel inzicht 
in hoe mensen met negatieve ervaringen omgaan, 
dus ook met de financiële crisis.” En er zijn heel wat 
verbanden tussen economie en haar vakgebied, 
zoals het consumentenvertrouwen, burn-out of 
depressie. Het laatste, vertelt ze, kost in Nederland 
jaarlijks 4 miljard euro en is naar verwachting in 
2020 de meest voorkomende ziekte. Ze vindt het 
daarom belangrijk om meer aandacht te vragen 
voor mentale gezondheid en het onderwerp volgend 
jaar hoger op de agenda van de top te krijgen. “Het 
is belangrijk dat er geld vrijkomt voor onderzoek.” 

Davos-man  Voor haar op tafel ligt de stapel 
visitekaartjes die ze op de top verzamelde. Zo’n 90 
procent is van mannen, ziet ze nu. Ze had van te 
voren gedacht dat ze – omdat ze vrouw is en ook 
nog jong, en dus een minderheid – meer zou opval-
len en daardoor meer gelegenheid zou krijgen haar 
zegje te doen. Maar ze had niet het gevoel anders 
te zijn. “Er zijn geen rangen en niemand heeft er 
sterallures”, was haar ervaring. “Het was allemaal 
heel toegankelijk. En ik heb sowieso niet zoveel is-
sues met gender. Ja misschien is het moeilijker voor 
vrouwen, maar we komen er wel.” Bovendien: “Als 

je in Davos bent, heb je bij voorbaat een soort keur-
stempel: je bent een ‘Davos-man’ en hebt meteen de 
aandacht.” 
Geraerts kwam binnen op het World Economic 
Forum dankzij haar lidmaatschap van de ‘Global 
Shapers’ van het forum, een internationale groep 
jonge potentiële leiders uit verschillende sectoren. 
Daar kwam ze weer terecht doordat ze vorig jaar 
gevraagd is lid te worden van de Jonge Akademie 
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van We-
tenschappen, een platform van jonge wetenschap-
pers die internationaal tot de top van hun vakge-

bied behoren. Via beide organisaties probeert ze 
wetenschap dichter bij de maatschappij te brengen 
en ondernemerschap op universiteiten te stimuleren. 
Met een filmpje op YouTube kon ze solliciteren naar 
een plek op het forum. Ze rolt met haar ogen. “Toch 
wel een beetje raar dat zoveel mensen dat kunnen 
bekijken.”

Vijfduizend hits  De afgelopen tijd gaf 
de klinisch psycholoog heel wat interviews. “Dat 
ging prima”, zegt ze nuchter. “Ik zit daar niet om 
mijn ego te boosten. Ik kom met een boodschap.” 
Ze wil meer aandacht voor haar onderzoek en het 
vakgebied. “Het is sowieso goede reclame voor de 
EUR.” Vriendinnen vonden het spannender dan zij-
zelf dat ze bij Pauw & Witteman, De Laatste Show 
(de Vlaamse versie van De Wereld Draait Door) en 
in Casa Luna op Radio 1 zat. Haar website van het 
Clinical Cognition Lab had twaalf uur na de uitzen-
ding van Pauw & Witteman vijfduizend nieuwe hits 
gekregen. Handig, want ze is net met een nieuwe 
serie tests begonnen en kan nog nieuwe deelnemers 
gebruiken. 
Ze is blij met de erkenning, maar wil wel voldoende 
tijd overhouden voor haar studenten en aio’s. Het 
feit dat de Viva haar vorig jaar uitriep tot ‘slimste 
vrouw van Nederland’ – en dat als Belgische – 
vindt ze eigenlijk ‘heel vervelend’. “Mensen zeggen: 
als dat het niveau is...” Nee, ze leest het vrouwen-
blad niet, maar ze waardeert het wel dat de lezeres-
sen haar onderzoek blijkbaar belangrijk vinden. 
Haar IQ heeft ze overigens nooit laten testen. 

Depressie  Elke Geraerts groeide op in het 
Vlaamse Lanaken en ging vlak over de grens in 
Maastricht studeren. Ze twijfelde tussen verschil-

lende studies en kwam uiteindelijk uit op psycholo-
gie. “Ik dacht: ik ga mensen helpen.” Ze ging zich 
specialiseren in verdrongen herinneringen vanwege 
een beschikbare promotieplaats op dat gebied aan 
dezelfde universiteit. Ambitieus is ze altijd geweest: 
zowel haar bachelor, master als proefschrift haalde 
ze cum laude. “Als ik ergens voor ga, wil ik het ook 
goed doen.” 
Naast de wetenschap doet ze ook graag dingen ‘die 
direct nut hebben voor de maatschappij’. Zo gaat 
ze in het bestuur van Childfocus, een Belgische 
organisatie die zich inzet voor vermiste en seksueel 

uitgebuite kinderen. En politiek? Ze aarzelt. “Mis-
schien op termijn, maar nu voel ik mij daar nog te 
jong voor.”
Haar droom is om een goede therapie voor depres-
sie te ontwikkelen. Misschien zelfs een preventief 
middel, bijvoorbeeld een speciaal vak dat vanaf de 
basisschool gegeven wordt. “Ik wil graag dat men-
sen weten dat je niet alleen je lichaam kunt trainen, 
maar ook je brein.”

EUR-minded  Naast al haar werkzaamheden 
heeft ze ook nog een privéleven: zo is ze is lid van de 
Ladies’ Circle in Rotterdam, die onder andere goede 
doelen probeert te financieren; ze zit bij een kook-
club en gaat soms fitnessen, zwemmen of rennen. 
Een aantal jaren nam ze helemaal geen vakantie, 
maar nu ze ‘ouder en wijzer’ is, beseft ze ‘dat werk 
ook niet alles is’. In een hele andere cultuur komt 
ze het meest tot rust, zoals in Mexico waar ze pas 
is geweest, of in Azië. “Naar bijvoorbeeld Miami 
gaan is voor mij geen vakantie. Dan heb ik niet het 
gevoel dat ik echt weg ben uit die gejaagdheid.” 
Hoe ze dat allemaal weet te combineren? “Ik kan 
heel efficiënt werken. Een paar uur heel gefocust 
knallen.”
EUR-minded, noemt ze zichzelf. Ja, ze wil hier, 
denkt ze, nog heel lang blijven. België mist ze niet. 
Haar familie wel, maar het is maar twee uur rijden. 
Toen ze bij Harvard in de Verenigde Staten en de 
St. Andrews universiteit in Schotland werkte, miste 
ze het kleinschalige van Nederland. “Rotterdam is 
me op het lijf geschreven. Ik reed net over de Maas-
boulevard…” Ze kijkt naar buiten. Er verschijnt een 
lach op haar gezicht. “Het is hier voldoende kosmo-
politisch. Op het platteland word ik onrustig; hier 
heb ik rust.” 

‘Aan het eind van de week was ik wel een 
beetje een wrak’ 
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Wij Nederlanders worden er vaak van beticht 
dat we onze oudjes maar wegstoppen in 
bejaardenhuizen en niet meer naar ze 
omkijken. Onterecht, stelt prof.dr. Pearl 
Dykstra in haar inaugurele rede ‘Families: In 
alle staten?’ Met Nederlandse families gaat 
het best heel goed, is haar conclusie. “We 
doen het alleen maar als het echt niet anders 
kan. En we gaan opvallend  vaak op bezoek, 

helpen ze met van alles en doen veel leuke 
dingen met ze. Omdat we zo veel van ze 
houden. En niet omdat niemand anders het 
doet. Dat is toch een veel mooiere basis?”
“Verplichte familiezorg werkt in Nederland 
inderdaad niet. Dat leidt alleen maar tot 
spanningen en ongezonde verhoudingen”, 
zegt Tweede Kamerlid voor het CDA Cisca 
Joldersma. “Juist omdat het vrijwillig is, werkt 
het zo goed. Je voelt liefde en verwantschap 
met ze, en omdat ze ook altijd voor jou 
hebben gezorgd, doe je graag iets terug, . 
Maar dat betekent niet dat het soms niet 
heel zwaar kan zijn. Mantelzorgers gaan 
soms ver over hun grenzen heen in de zorg 
voor de ander. Gelukkig hebben we in 

Nederland verschillende manieren waarop 
we die zorg toch vorm kunnen geven.  Als 
CDA vinden wij dat familiezorg en professio-
nele zorg beter op elkaar moet aansluiten. 
Dan durven we elkaar tenminste weer wat te 
vragen, want daar zit bij Nederlanders soms 
wel wat schroom.”
De tijd dat wij allemaal onze ouders in huis 
haalden en schande spraken over het 

Nederlandse bejaardentehuis is volgens  Ibra-
him Spalburg, directeur van migrantenorga-
nisatie SPIOR, al lang verleden tijd. “Natuurlijk 
bestaan ze nog wel, die hele traditionele 
gezinnen, die het liever allemaal zelf doen, 
maar een heleboel Turkse en Marokkaanse 
ouderen bijvoorbeeld willen hun kinderen 
ook niet  opzadelen met die verplichting. Ze 
willen hun carrière niet  in de weg staan. 
Mijn eigen moeder – die inmiddels al 93 is – 
wilde zelfs liever het verzorgingshuis in. Zij 
zag in dat thuiswonen echt niet meer ging. 
En vaak is zo’n huis ook een betere optie. 
Prima toch? En ik bezoek haar daar zo vaak 
als ik kan. Vrijwillig dus. Want ook ík vind dat 
een veel betere basis.” SvdM

‘We helpen onze ouders met van alles, omdat 
we zo veel van ze houden'

Wetenschappers beweren nog al eens wat. Klopt het altijd 
en wat denken anderen?

DE BEWERING

De bewering: Vrijwillige familiezorg werkt veel beter dan verplichte

Vici’s voor 
belangrijke 
onderzoeken
De behandeling van bloedkanker kan 
specifieker door behalve de kankercellen, 
ook de voedende cellen selectief te doden, 
denkt Monique den Boer van Kinderon-
cologie (Erasmus MC). De komende ja-
ren kan ze dankzij een Vici-beurs van an-
derhalf miljoen euro de biologie van 
bloedkanker nader onderzoeken. 
Rond de 20 procent van de kinderen met 
leukemie reageert niet op de huidige the-
rapie, en een groot deel van de overleven-
den krijgt later last van bijwerkingen, 
vertelt Den Boer.
De andere gelukkige op de EUR die dit 
jaar de prestigieuze NWO-subsidie wist 
te bemachtigen is Ingolf Dittmann van 
de Erasmus School of Economics. Hij 
gaat onderzoek doen naar de vorstelijke 
beloningspakketten die topmanagers 
prikkels moeten geven om risico’s te ne-
men. Ook Dittmanns onderzoek is be-
langrijk, want zegt hij: “CEO’s brengen 
met hun risicogedrag niet alleen zichzelf 
en hun bedrijven, maar ook vele duizen-
den mensen – gewone werknemers – in 
gevaar.” TL

Minder 
vertragingen 
dankzij de EUR?
Ook ietsje langer onderweg geweest met 
de trein de afgelopen tijd met al die ver-
tragingen? Ook zonder sneeuw kampt 
het Nederlandse spoorsysteem gemid-
deld met drie grote verstoringen per dag. 
De reactie op die verstoringen kan beter, 
dachten onderzoekers van het Erasmus 
Center for Optimization in Public Trans-
port (ESE en RSM) en NS. In hun artikel 
Railway crew rescheduling with retiming 
in Transportation Research doen Luuk 
Veelenturf, Daniel Potthoff, Dennis 
Huisman en Leo Kroon een suggestie 
voor een flexibele herplanning van de 
diensten van machinisten en conduc-
teurs, met minder uitvallende treinen als 
gevolg. Daarbij wordt zo nodig het ver-
trek van bepaalde treinen enigszins uit-
gesteld, zodat er meer flexibiliteit ont-
staat. TL
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‘Ik heb zelden zo 
lekker gegeten als hier’
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Leiden

DE AANRADER

MIJN STIJL

Schoenen kopen vind 
ik vreselijk
Wat draag je, waar komt het vandaan 
en wat heeft het gekost? “Mijn win-
terjas (€ 320,-) komt uit een boetiek in 
Parijs, mijn broek komt uit de sale bij 
Zara en mijn schoenen zijn van Guess 
en kostten € 280,-. Mijn horloge is van 
Dolce en Gabbana (€ 360,-). De ring 
heb ik ooit bij een gek Indiaas kraam-
pje in Middelburg gekocht voor maar 
vijf euro.”

Shop je veel?
“Ja, en dan vooral online. Heerlijk om 
gewoon vanuit je luie stoel kleding te 
kunnen kopen en geen last te hebben 
van het vreselijke licht in de pashok-
jes. asos.com is mijn favoriete site.” 

Vind je het moeilijk om je in de winter 
leuk te blijven kleden?
“Nee, integendeel! Mijn kledingmotto 

is ‘laagjes, laagjes,laagjes’. Daar houd 
ik echt van. Dus in de winter kan ik 
daar lekker mee losgaan.”

Hoe omschrijf je je stijl?
“Vrouwelijk en een beetje vreemd. 
Voordat we een bezoekje brengen 
aan mijn oma, vraagt mijn moeder 
vaak: ‘Je kleedt je toch nog wel even 
om?’ Niet dus. Dit is het, dit is wat ik 
draag.”

Wat vind je minder leuk aan shoppen?
“Schoenen kopen vind ik echt vrese-
lijk. Ik heb hele grote en brede voeten, 
maatje 41, die ik dan ook nog het 
liefst in zo klein mogelijke stiletto’s 
probeer te proppen. Dat is dus een 
uitdaging, zal ik maar zeggen.” 
MCB (foto: RvdH)

In elk nummer 
nemen we de outfit 
van een EUR-student 
onder de loep. 
Dit keer de stijl van 
Désirée Nieland (23) 
studente General 
Management.

EM vraagt een EUR-medewerker 
of -student om een uitgaanstip. 
Laurien Poleij, teamleider trai-
ning & opleiding van BV 2013 
raadt restaurant De Matroos en 
het Meisje (voorheen De Jonge 
De Jong) aan. Wat is ‘De Matroos en het 

Meisje’ voor een restaurant?
“De inrichting oogt hip, met 
Delfts Blauwe tegeltjes nieuwe 
stijl van graffitikunstenaar 
Hugo Kaagman. Maar het pu-
bliek is heel uiteenlopend. Jong 
en trendy, of oud, het komt er 
allemaal. Dat maakt het heel 
gezellig. Het zit op Katendrecht, 
waar ik eigenlijk niet zo snel 
kom, en het restaurant ligt aan 
een leuk pleintje.” 

Wat kun je er eten?
“Er is geen vaste kaart; de kok 
laat elke dag zijn menu afhan-
gen van zijn leveranciers. Het is 
dus altijd dagvers en komt van 
lokale markten. Toen ik er was, 
heb ik zó’n lekker voorgerecht 

gehad, dat overtrof alles. Maar 
de kans is groot dat ik dit niet 
nog eens kan bestellen. En ei-
genlijk vind ik dat ook wel weer 
iets hebben.”

En waarom is het zo’n aan-
rader?
“Ik heb zelden zo lekker gege-
ten als hier. De bediening is 
heel goed – twee jonge meiden 
die elke dag weer een andere 
kaart uit hun hoofd moeten le-
ren. Wat ik ook een plus vond: ik 
ben meer van de biertjes dan 
van de wijn, en daar wisten ze 
ook heel veel van.” MCB

> ‘De Matroos en het Meisje’, 
Delistraat 52, 3072 ZC Rotterdam
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Schaatsen middenin de stad
WINTERPRET

Sinds de sluiting van het oude postkantoor 
aan de Coolsingel, doet het prachtige, statige 
pand dienst als gebruiksruimte voor ofwel 
een schoenen-sale – wie herinnert zich niet 
de ‘giga-rijen’ voor de UGGS-outlet, een jaar of 
wat geleden – of voor evenementen, zoals de 
Swan Market en clubparty’s. Komende maand 
vormt het postkantoor echter het decor voor 
de schaatsliefhebbers. Tot 4 maart is er bin-
nenin het monument namelijk een complete 
ijsbaan aanwezig. Of het buiten nu vriest dat 
het kraakt, regent of juist veel te warm is voor 
de tijd van het jaar, op het winterplein kan al-
tijd worden geschaatst. Elke dag is de schaats-
baan – voluit Vicks Blue Winterplein geheten, 
naar de hoofdsponsor – geopend.

Curling
Fanatiek rondjes rijden, of gezellig lol hebben 
met je vrienden: op het winterplein kan het. 
Zelfs mensen die nog nooit op schaatsen heb-
ben gestaan kunnen in het oude postkantoor 

terecht. Voor hen is er de mogelijkheid om 
schaatsles te nemen. Voor een uur schaatsles 
betaal je € 75,00. Behalve een sportieve exer-
citie, kan schaatsen natuurlijk ook een heel ro-
mantische bezigheid zijn. In hoeveel romcoms 
zie je niet twee geliefden hand-in-hand over 
het ijs zwieren, dan wel stuntelen? Dus plan je 
eerste date in stijl en neem hem of haar mee 
uit schaatsen. 
Ga je liever met vrienden of vriendinnen, dan 
zijn de discoavonden op vrijdag en zaterdag 
een aanrader. Vanaf zeven uur ’s avonds gaat 
de volumeknop stevig omhoog en kun je je 
soepelste moves laten zien op bekende knal-
lers uit de seventies, eighties en nineties. Of 
misschien heb je meer zin in een potje cur-
ling? Deze tamelijk lullig – excusez le mot – 
ogende sport is lastiger dan je denkt, en geeft 
net zoveel lol als een avondje bowlen. Alle be-
nodigdheden voor een wedstrijdje curling zijn 
ter plekke te huur. 

Gemoedelijk
De entree voor het winterplein is € 4,50. Heb 
je zelf geen schaatsen? Geen probleem, voor 
vijf euro huur je al een paar. Noren zijn overi-
gens – in verband met de veiligheid – niet toe-
gestaan op de baan. Als je even wilt bijkomen 
van al het schaatsgeweld, kun je uitpuffen in 
het verwarmde horecagedeelte dat naast de 
ijsbaan ligt. Dit gedeelte is minstens zo inte-
ressant als de ijsbaan zelf. Want hier kun je ge-
nieten van poffertjes, stamppot of verse snert. 
Of je maakt er een echte ‘après-schaats’ van 
en gaat lekker hangen op de bank met een 
alcoholische versnapering. Alles kan, gemoe-
delijkheid is het sleutelwoord. Enig minpuntje 
is misschien de alomaanwezige commercie. 
Zoals vaker lijkt het wel of dit soort evene-
menten niet kunnen bestaan zonder grote 
sponsors en de nodige reclameborden. Dat is 
met deze ijsbaan ook het geval. Hoofdsponsor 
Vicks Blue is wel erg dominant aanwezig, maar 
ook andere merken, zoals Jägermeister en 
Unox laten zich niet onbetuigd. Maar als je dit 
geen bezwaar vindt, staat niets een gezellige 
schaatsdag- of avond je in de weg.

Met de strenge vorst is de schaatskoorts in ons land weer helemaal terug. Als je zelf ook 
graag op de ijzers staat, is het goed om te weten dat je nu niet meer afhankelijk bent van 
het weer. Het oude Rotterdamse postkantoor is namelijk een maand lang omgedoopt tot 
een sfeervolle, overdekte ijsbaan.                        tekst Marie-Cecile Beniers fotografie Michel de Groot

Sfeervol schaatsen in het oude postkantoor



Students On Stage: Bryan van Putten
Nederlands Studenten Orkest viert 
feest!
In 2012 bestaat het Nederlands Studenten Orkest 
60 jaar. Geleid door dirigent Lucas Vis speelt het 
orkest een spectaculair programma! 
Dinsdag 21 februari van 20.15 tot 22.00 uur
De Doelen, Schouwburgplein, Rotterdam  

Denkcafé: Tegen de democratie
De democratie wordt algemeen beschouwd als 
het beste politieke systeem, het toppunt van 
beschaving. Toch heeft de democratie ook veel 
nadelen, vindt libertariër Frank Karsten.
Woensdag 22 februari van 20.00 tot 21.30 uur
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam 

SOS in Pills Plaza: Bram Bouwman
Eens in de maand vindt in Pills Plaza een Students 
On Stage plaats, i.s.m. de MFVR. Ditmaal is het de 
beurt aan Bram Bouwman. 
Maandag 27 februari van 17.00 tot 18.00 uur
Pills Plaza, Erasmus MC

Wetenschapscafé: Met het oog op de 
toekomst
Met Dr. Nicole Naus, oogarts. 
Maandag 27 februari van 19.30 tot 21.00 uur
Dik T, Hoogstraat 110, Rotterdam 

Spuiten en Slikken for real: ‘Medica-
menten in de Marge’
Tweede lezing in de serie Spuiten en Slikken for 
real; lunchlezingenserie over medicijnen en drugs-
gebruik. 
Woensdag 29 februari van 12.30 tot 13.30 uur
Collegezaal 3, Erasmus MC 

SOS in de Smitse: Daisy Enjazzed
Vol passie en enthousiasme brengt het duo Daisy 
Enjazzed de mooiste pop-covers en jazz-standards 
ten gehore. Daisy Enjazzed zet mooie songs vol 
overgave neer. 
Woensdag 29 februari van 17.00 tot 18.00 uur
Café In de Smitse, Woudestein

Spuiten en Slikken for real: ‘Slaaf’
Een exclusief gesprek met Jack Wouterse over zijn 
verslaving en een bezoek aan de voorstelling ‘Slaaf’.
Donderdag 1 maart van 16.00 tot 22.00 uur
Alleen voor studenten. € 15,- (voorstelling, maaltijd, 
nagesprek), aanmelden via onze webshop 

Meer informatie? www.eur.nl/sgec
Alle programma’s zijn gratis toegankelijk tenzij an-
ders vermeld. Kaarten zijn te koop in onze webshop.

STUDIUM GENERALE & 
ERASMUS CULTUUR AGENDA

LIFESTYLE

Tien jaar geleden was Le Vagabond een hol voor kroegtijgers. Maar 
sinds een paar jaar barst het er ineens van de studenten. En dat zorgt 
voor een prettige variatie.

Le Vagebond
Nieuwe 

Binnenweg 99

Biertje € 2,30

Sfeer 7
Sjanskansen 8

Studentikoosheid 7

James Bond goes college. Dit multifunctionele handig-
heidje is ideaal voor de bierdrinkende student die er 

graag netjes uitziet. De Titanium Multitool van Ex-
cuvius is klein – nog geen 6,5 centimeter – weegt 

amper iets, maar is sterk en kan veel: schroeven-
draaien, losse draadjes afsnijden, maar vooral 
flessen openen. Nog handiger is misschien dat 
je de Multitool in de kraag van je overhemd 
kan stoppen. Zo staat je boord strak en heb je 

ongezien altijd een stuk gereedschap bij je. MCB

> Bestellen kan via Amazon.com. De prijs is $ 30,- (twee stuks) 
dan wel $ 50,- (vier stuks)

UIT/GAAN
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Hot: Titanium Multitool
GESPOT OP DE CAMPUS

Mooi in evenwicht

Le Vagabond is zo’n café waar de sfeer elke avond anders is. Je kunt binnenlo-
pen bij een hip kunstacademiefeestje waar de draaitafels beroerd worden 
door blonde meisjes met plaksnorren. Of je komt terecht in een jamsessie van 
een stel in pak gehulde conservatoriumstudenten. Maar de kans is net zo 
groot dat er geen livemuziek op het programma staat. Dan is Le Vagabond 
een doodnormale bruine kroeg. Met een prima sfeer, dat wel. 
De geschiedenis van het café is al net zo afwisselend. Toen Le Vagabond in 
1990 door de huidige eigenaar Manfred van der Berg geopend werd, waren 
het vooral muzikanten, kunstenaars en andere creatievelingen die de weg 
naar het karakteristieke hoekpand wisten te vinden. Met skaters die de ‘Wed-
nesday Night Skate’ opzetten en de Haagse band Kane die vanaf het Rotter-
damse podium doorstoomde naar hun nationale roem. Later echter werd het 
de hang out voor verpleegsters van het huidige Erasmus MC. En die werden 
weer gevolgd door een club homo’s die voor het vrouwvriendelijke karakter 
van de kroeg gevallen waren.
De klandizie waar het ooit mee begon, de creatieve kroegtijger, zit er nog 
steeds. Wat ouder en met doorrookte stem, maar de dranklust is nog aanwe-
zig. En dit volk zit nu zij-aan-zij met de wat alternatievere student, de doel-
groep die met het sluiten van De Consul – zo’n vijf jaar geleden – en de koers-
wijziging van Stalles en Parket ineens zonder thuishonk kwam te zitten.
Juist die mix leidt in Le Vagebond tot een prettige, ongedwongen sfeer. En die 
mix is er ook in het interieur, waarin een dieprode muur met oorspronkelijke 
emaillen reclameborden is gecombineerd met kitscherige tijgerprint-kussens 
en sta-tafels. Het biljart is eruit, maar de ouderwetse sigarettenmachine 
staat er nog. Oud en nieuw zijn perfect in evenwicht. GM (foto: MdG)



EM SERVICE
Berichten voor deze rubriek 
kunt u sturen naar: 
service@em.eur.nl
Nadere informatie? 
Bel 010-4081115.

PERSONALIA

Umeu Bartelds, derdejaars filo-
sofiestudent aan de Faculteit 
der Wijsbegeerte, is vanaf he-
den een jaar lang de nieuwe 
campusdichter van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Bartelds 
kreeg de eervolle titel op de 
jaarlijkse Gedichtendag op 26 
januari 2012. Bartelds studeert 
filosofie en is voorzitter van de 
filosofische studievereniging 
ERA.

Dr. Monique den Boer van de af-
deling Kinderoncologie van het 
Erasmus MC-Sophia Kinderzie-
kenhuis heeft een Vici-subsidie 
van € 1,5 miljoen gekregen voor 
haar onderzoeksvoorstel over 
de behandeling van bloedkan-
ker, ‘Challenging old dogmas: 
improved diagnostics and tail-
ored therapy by unraveling bio-
logy of acute leukemia in child-
ren’.

Prof.dr. Ingolf Dittmann van de 
Erasmus School of Economics 
heeft een Vici-subsidie van € 1,5 

miljoen toegekend gekregen 
voor zijn onderzoeksvoorstel 
over beloningspakketten voor 
topmanagers: ‘Prikkels om risi-
co’s te nemen’.

Prof.dr. I.K.M. Reiss is benoemd 
tot hoogleraar Neonatologie in 
het Erasmus MC. Reiss (1963) is 
sinds 2005 verbonden aan het 
Erasmus MC-Sophia Kinderzie-
kenhuis. Zijn loopbaan speelde 
zich daarvoor af bij diverse uni-
versiteiten in Duitsland.

Bas van Steensel, bijzonder 
hoogleraar Celbiologie in het 
Erasmus MC heeft een Europese 
advanced grant van € 2,5 mil-
joen gekregen. Prof. Van Steen-
sel werkt tevens bij het Neder-
lands Kanker Instituut.

Chris de Zeeuw, hoogleraar 
Neurowetenschappen aan het 
Erasmus MC, krijgt van de Euro-
pean Research Council een sub-
sidie van € 2,5 miljoen. De Rot-
terdamse hoogleraar gaat dit 
besteden aan onderzoek naar 
communicatie tussen zenuw-
cellen. De verstrekte subsidie 
heet een advanced grant en 
wordt toegekend aan ervaren 
toponderzoekers die door colle-
ga’s worden beschouwd als lei-
ders in hun vakgebied.
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Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor 
mijn vader Jean
Jean-Paul Schreurs (42),
loopt de New York City Marathon
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EUR carried out an employee satisfaction survey 
last November, and the results have been publis-
hed recently. The survey was completed by 1165 
staff members, which is 57,3 percent of the whole 
EUR staff. It makes no distinction between Dutch 
and international staff members’ opinions about 
the EUR working environment and does not speci-
fically target internationalization or integration.
However, the anonymous answers to the open 
questions are reported for every faculty, giving an 
impression of the international faculty staff

 through the English responses. Often mentioned 
topics are internationalization, integration, low sa-
laries, and too little communication between facul-
ties. Some responses indicate that the EUR should 
do more of an effort to attract foreign staff: “Uni-
versity’s salary scales should be comparable to in-
ternational standards to attract more international 
researchers.” Others complain about the lacking 
integration policy of EUR: “…much corresponden-
ce of important matters takes place in Dutch. It 
would indeed help if the university subsidized part 

of the language courses to facilitate this process.” 
Also, the quality of the campus environment and 
the catering service should be improved, according 
to members of the international staff. 
The survey was conducted by Effectory, an exter-
nal and independent organization. The overall re-
sults show that especially the loyalty and engage-
ment of the EUR staff need to be improved. The 
deans and directors have been requested to set up 
an action plan to tackle these issues before July 
1st. IS

A good two thousand students and staff 
participated in the research, designed as an online 
survey. Almost half of the students, and exactly 
half of the employees, assessed that they are 
somewhat to very dissatisfied with the operations 
of the caterer on campus. 

Warm meals 
Concerning the products, employees are especially 
disappointed in the quality of warm meals, salads, 
and soups – these products were rated ‘poor’ by 
61, 48, and 39 percent respectively. Students do not 
consider the warm meals tasty either – 52 percent 
is very dissatisfied. Whether it is the quantity, the 
tastiness, the variety, or the price, particularly 
the price, all items score poorly. Nor are students 
taken by the salads, 40 percent is very dissatisfied. 
Especially the value for money is a thorn in the side 
for the clientele: No less than 83 percent are very 
dissatisfied.  And a whopping 94 percent think 
something needs to be done about the prices, so 
that they can enjoy lunch at Albron more often. 
Only 15 percent are willing to pay more than € 3.50 

for a lunch. At this point around 60 percent of the 
students pay a visit to the canteen two to five times 
per week.

Biggest issue
For staff – of whom 70 percent buy something 
from the caterer two to five times per week and 33 
percent is willing to pay more than € 3.50 for lunch 
– price is the biggest issue as well. 86 percent 
perceive the price point as an obstacle to visit the 
canteen, while the quality is a considerable factor 
reducing the frequency of visits for another 57 
percent. Michel van Wijk, general manager of 
catering at Albron, calls the results disappointing. 
“Food and drink is our business, and we enjoy 
it. Of course results like these are not nice for 

us.” It goes without saying that Van Wijk and his 
team are working on improvements. The task is 
daunting however, because they can change little 
about the prices. “But still, we are tackling the 
value for money issue by improving the quality; 
among other things by offering fresher bread and 
more variety.”

Utopia
Van Wijk admits that it is no walk in the park to 
deliver high quality for the agreed price point of 
€ 3.87. “For five or six euro this would of course be 
easier.” The ambition of Albron – to score a seven 
for the next customer satisfaction survey, to be held 
end of the year 2012 – seems utopian. Van Wijk: “I 
do believe it will be very difficult.” GvdE (photo:LW)

Albron 
rated 
poorly
Employees give Albron a mere 4.4; students 
grant the campus caterer a 4.6. These are the 
results of a customer satisfaction survey 
conducted by Albron at the end of last year.

EUR staff: ‘Not enough communication and low salaries’

Queuing up for food in the Carrousel
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Up until now any unofficial chat with the best students 
in a given year would seem to lead to the same career 
perspectives: Banking and consulting snatching the 
best graduates easily with other finance or the ‘Big four’ 
catching the rest. It’s not only about the money, it is also 
the prestige.
This prevalent philosophy is now starting to show some 
signs of fatigue. Banks have had some pretty bad years; 
they started off with receiving much of the blame for the 
credit crunch in 2008 and added fuel to the fire when they 
hurried to pay back tax dollars that helped them survive 
and jump right back to old habits and big bonuses. 
No doubt these events created a dent in the polished 
perception of these institutions.

The Social Network
On the other hand, entrepreneurship is becoming cool. 
The new social sites with funky names started popping 
out everywhere; think of Flickr, Klout, Instagram and 
many others. The movie Wall Street has done a great 
service during the eighties for banking. Gordon Gekko 
proclaimed ‘greed is good’ and the plot shed a light on 
the industry and the money it controls. No doubt it has 
rubbed thousands of aspiring students the right way, 
nudging them to the industry. Our generation had its 
own milestone movie: The Social Network which showed 
aspiring students that ‘a billion dollar is cool’ and that 
the sums of money that go to the entrepreneurs can 
far surpass a 100K salary + bonus that bankers were 
boasting about.
With the internet, it feels that all you need is an idea and 
a laptop. You can then build a website, open a Facebook 

and Twitter account, tell your friends and wait for it to 
go viral. The idea of being your own boss and working 
for yourself is also a charmer. With the Y generation, 
individuality and flexibility is key; what can be more self-
expression than building your own career? 

Not so fast… 
Banks can still lure the best of the best of students with 
sums of money that startups can only dream about. 
Big banks are now in great shape. With their weaker 
competitors gone, they have a lot of wiggle room to 
expand. Free from public debt and with stricter regulation 
still under debate, the tight leash has snapped. The 
carrots are all over the place yet no stick is in sight. Even 
their reputation has survived some of the onslaught- 
especially with their Public Relations departments that 
have calmed the public. It’s hard to see any student 
refusing a six-digit Wall Street (or London) offer.
 
One big risk
More important, starting up a business and having a 
career are very different. A career is just that; you have a 
clear domain in which you are striding with salaries you 
can forecast and relative job security. Start-ups are one 
big risk. You are most likely to fail. If you don’t fail, you 
are most likely to muddle for two, three years without 
any amazing results to show for. You can bet you will 
read about hundreds of amazingly successful start-ups 
on the tech blogs and in the cinema which make it look so 
easy. Facebook.com is a cool story, YourAverageSite.com 
is not. Start-ups are not a shortcut to riches; they are a 
completely separate path. 
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You are likely to fail
Entrepreneurship seems to be the next dream job for the best students. Jonathan Friedman,  former EUR stu-
dent and founder of StudentEvents.com, has some observations to make.                           text Jonathan Friedman

Jonathan Who?
Jonathan Friedman is CEO of 
StudentEvents.com. He studied 
at the Erasmus University in 
Rotterdam, graduating from 
a Bachelor in International 
Business and a Master of 
Finance & Investments (cum 
laude). During his study, he 
founded two companies. He 
was a member of the HOPE – 
Get Started Program of EUR.
Recently, he was interviewed 
by Nova Networks. Question: 
“What do you imagine you’ll 
be doing when you turn fifty 
years old?” Friedman answered: 
“Drinking a Mojito at my own 
island mocking R. Branson for 
having a small yacht.”

Still from ‘ The Social Network’
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Future Pass
Straight from the famous Biennale 
in Venice this outstanding exhibition 
brings works of more than 130 
artists from all over the globe to 
the World Museum Rotterdam. 
Their contributions are in forms of 
paintings, sculptures, installations, 
films and photography. It is the first 
time after the Biennale that this 
exhibition is presented to the public 
and it is only going to reside at the 
Museum until the 11th of March. 
The novel modern art movement 
represented in this exhibition is 
related to pop art, making use 

of comics and animations as an 
inspiration to create a new style 
called “Animamix”. The result 
is a completely reborn form of 
cultural expression integrating 
cultural symbolism from various 
backgrounds. It forms the bridging 
stone to the collection of the World 
Musuem Rotterdam, which consists 
of ancient artworks especially from 
former Dutch colonies. There exists a 
striking familiarity between the pieces 
created centuries ago by civilizations 
long gone and this new bread of art 
rising up in midst a highly technology 
dominated world-culture. There is 
no doubt that a visit to the World 
Museum is going to leave a lasting 
impression.
www.wereldmuseum.nl

The city as your muse
Rotterdam is more than just a 
collection of houses and roads. It 
is a city with a special character 
created by its inhabitants. The 
Historic Museum Rotterdam has 
appointed a curator to capture and 
keep track of the history and future 
of the people living in Rotterdam. 
The result are multiple exhibitions 
at the Schielandshuis and the 
Dubbelde Palmboom ranging from 
documentaries about people that 
contributed significantly to the 

city development to sociological 
studies about family relationships. 
Get to know Rotterdam from new 
perspectives and learn more about its 
diverse community. 
www.museumrotterdam.nl

Faith, Love and Nostalgia
Aad de Haas was born in Rotterdam 
in 1920 and graduated from the 
Rotterdam Art Academy during the 
Second World War. Coming from a 
catholic family his life was inspired 
by biblical stories and as such he did 
not fear to protest against the German 
occupation through his artwork, 
which led to his imprisonment. After 
being released from prison he went 
into hiding to Southern Limburg until 
the end of the war and later on lived 

there until his death in 1972. Despite 
the isolation from the global art world 
and his beloved home city Rotterdam, 
de Haas created a vast collection of 
unique paintings touching various 
artistic schools. The more than 100 
paintings exhibited at the Kunsthal 
present a timeline leading through 
the events forming his style and 
expression. During the war his work 
was “degenerate art”, which was 
forbidden at that time. His style 
changed dramatically after he was 
strongly criticized in the media and 
condemned by the Catholic Church 
for an artwork. From then onwards 
his focus shifted towards topics like 
betrayal, temptation and fear. This 
exhibition presents a lifeline leading 
through historic and personal events 
forming the character of an artist and 
his work. Form your own opinion and 
experience this impressive exhibition 
documenting the life of a person in the 
form of highly valued art. 
www.kunsthal.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis

What do you study?
BSc Health Sciences. At EUR I’m ta-
king one semester of Sociology. It’s 
not what I’m used to, but I like the 
change of pace.

What are your plans for Europe?
I’ve been here since January. So far I 
did England and Scotland, also a 
weekend in Amsterdam and one in 
Paris. I plan to travel as much as pos-
sible in the weekends, plus I want to 
do Eurorail for a month.

How did you find your accommo-
dation?
At first it was hard to find, but I got 
lucky. Marlise deserves an honorary 
mention: She helped me to a nice 
house, close to campus. She made 
the lives of all exchange students a 
lot easier.

Are there any cultural differences?
There are bikes everywhere. Its weird, 
I feel like I almost got run over by 
more bikes than cars. No one really 
bikes in Canada. Another thing, peop-
le here are more easy-going, they are 
very welcoming. 

What are you passionate about?
Being friendly and meeting new 
people. I like it when people walk 
away from a conversation with me 
with a smile on their face. I also do 
charity work.

Who are your heroes?
John Lennon and Paul McCartney. 
Another hero of mine is Terry Fox. He 
battled cancer and did a sponsor run 
all across Canada. He died before he 
finished his run, but ever since there 
are Terry Fox runs every year. 

Do you do sports?
Yes, right now mostly running and 
going to the gym.

Going out or house parties?
I prefer house parties. When you go 
out, you can’t really get to know so-
meone. Plus it’s nice to be more in 
control of the music.

What kind of music do you like?
Electro and Dubstep in clubs, at 
home it’s oldies and rock’n’roll.

(text and photo: Hannes Peters)Name: 
Corey Ryan Savage

Nationality: 
Canadian

Age: 20

GOING 
DUTCH



Antoine Bodar, 
rooms-katholieke priester

Peter Kavelaars, hoogleraar 
Fiscale economie bij de ESE

DUBBELGANGERS

De sushi wordt ter plekke klaargemaakt. 
De dames hebben het er druk mee, want net-
werken maakt de gasten blijkbaar hongerig. 

De mannen en vrouwen van Deloitte laten zich het bier goed 
smaken. Ze zijn zeer tevreden over de borrel; de muziek en de 
sushi vallen goed in de smaak. Het enige dat ze missen zijn de 
loungebanken, en – oh ja – hun studenten.  

Deze groep is net klaar met een workshop van Bain 
& Company. Lisette van der Boom (links), studeert 
eigenlijk in Wageningen. “Maar daar zijn geen re-
cruitmentevents gericht op consultancybedrijven. 
Bovendien is hier een open inschrijving.”

Voor de rubriek ‘Dub-
belgangers’ zoekt EM 
op de EUR naar look-a-
likes van bekende men-
sen. Tijdens college het 
tweelingbroertje van 
Justin Bieber gezien? 
Een docent gevonden 
die sprekend op Angela 
Merkel lijkt? Suggesties 
zijn van harte welkom: 
redactie@em.eur.nl.

Wie? Erasmus Recruitment Days (ERD)

Wat? Dagelijkse borrel

Waar? Centrale hal V-gebouw

Wat? Als afsluiting, is er elke dag tijdens de ERD een borrel. Vandaag heeft deze een 
Japans thema. Er wordt sushi klaargemaakt en de decoratie is in stijl. Bestuurslid 
Julia Weits: “We hebben niet elke dag specials, maar het is leuk om iets anders te ser-
veren dan de gebruikelijke Hollandse bittergarnituur.” De tactiek lijkt te werken, 
want de borrel wordt goed bezocht. 

Nuttig? Behalve studenten zijn er bedrijven aanwezig die net klaar zijn met een 
workshop of een presentatie. Studenten grijpen deze gelegenheid aan om flink te 
netwerken. Ook zijn er studenten die niks met de ERD te maken hebben, maar op de 
gratis drank en hapjes afkomen. Een biertje na een lange dag colleges hoort er nu 
eenmaal bij.  JvdV

Elfahmi

Lieve ALbron,
Als ik de berichten die mij om de oren vliegen mag geloven, is 
het slecht gesteld met uw catering. Uit een door u zelf gehou-
den klanttevredenheidsonderzoek blijkt namelijk dat u een on-
voldoende scoort. Mijn nichtje zou flauw zeggen: ‘U bakt er niets 
van!’ 
Ik moet u eerlijk bekennen, ik eet nooit in uw restaurant. Nee dit 
is niet waar: eens in de zoveel tijd werk ik – bij gebrek aan betere 
alternatieven – een belegd broodje van u naar binnen. 
Desalniettemin kan ik me inleven in de klachten van studenten 
en medewerkers die dagelijks zijn aangewezen op uw catering. 
De reacties liegen er niet om: de kwaliteit is slecht en de prijzen 
zouden een aanslag zijn op de portemonnee. Bij de Voedselbank 
zouden die arme studenten en medewerkers waarschijnlijk be-
ter af zijn. Maar goed, het is hier niet de plaats om problemen 
eindeloos te herkauwen. Het is tijd om dit voortdurende pro-
bleem op te lossen, en jegens elkaar een constructieve houding 
aan te nemen. Hierbij een eerste aanzet. 
Welnu, als u nou eens zou beginnen met het multicultureel ma-
ken van uw aanbod. Bijvoorbeeld: harrira-soep, couscous, roti, 
stamppot met halal-worst, en rijkelijk gevulde Turkse erwten-
soep en linzensoep. Heerlijke gerechten die op geniale wijze te-
gen een relatief lage kostprijs klaargemaakt kunnen worden. 
Vervolgens zoekt uw kok vrijwilligers –buurtbewoners, ouders, 
studenten en docenten – die samen met hem zorgdragen voor 
de gerechten. Om de kosten enigszins te drukken produceert u 
de ingrediënten zelf in een door u op te zetten campusmoes-
tuin. Met dit concept verwezenlijkt u meerdere doelen tegelijk: 
relatief lage kosten, culinaire kwaliteit en een groot MVO-
gehalte. Overigens is dit een beproefd concept; onze straat- en 
stadsfilosoof Henk Oosterling past het toe op de 
Bloemhofschool in Rotterdam-Zuid.

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent

Borreltijd
erasmus 
recruitment 
Days

Leonie Teeuwen en Eva van den 
Hauwen kletsen nog even na. “We 
zijn erachter gekomen dat we al-
lebei dezelfde toekomstplannen 
hebben; misschien kunnen we 
elkaar daarmee helpen.”

Er zijn niet alleen studenten die 
meedoen om een baan te regelen. 
Deze twee meiden, Katia Voznaya en 
Nadine van Son, zijn puur oriënte-
rend bezig. Als eerstejaars bezoeken 
ze vooral presentaties. 


