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#dontworry
Great news! Recruiters aren’t particularly 
interested in what you’ve done on soci-
al media as a student. In fact: they don’t 
even look you up on Google. These are two 
examples of the insights offered in the ar-
ticle ‘What recruiters are really looking for’ 
in this edition of Erasmus Magazine.
So rather than tweaking your Instagram 
pictures or censoring your Google results, 
we recommend you spend time shaping up 
your CV, gaining experience and generally 
being a nice person. Because, as one of the 
recruiters puts it: “It’s not about how good 
you look on camera, but how you perform 
in the workplace.”
Sounds logical? Well, I suspect a lot of 
students are – unnecessarily – concerned 
about their online image. For me, it’s a tel-
ling sign that the most popular hashtags 
on Instagram are #cute, #beautiful, #hap-
py and #me.
Don’t get me wrong, I’d also prefer to look 
at an attractive, cheerful face smile rather 
than my own sleepy mug when I get up in 
the morning. But I’ll have to settle for the 
face I was given, and so will my employer 
and colleagues.
Still: at EM, we increasingly often see that 
students don’t want to do an interview 
because they fear losing control of their 
carefully curated online image. Or that 
students who contributed to an article 
ask us to take it offline, because they don’t 
want an employer to take offence with an 
opinion or feeling they expressed at some 
point.
But as one of the recruiters we intervie-
wed remarked – and rightly so, as far as 
I’m concerned: “If an employer does ques-
tion that one party photo, you might want 
to question whether you really want to 
work there."
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#maakjenietdruk
Goed nieuws! Recruiters vinden het 
niet zo interessant wat jij als student 
op social media doet. Sterker nog: ze 
googelen je niet eens. Dat en meer 
vertellen ze in het artikel ‘Waar recrui-
ters écht op letten’ in deze Erasmus 
Magazine. 
Dus besteed je tijd liever aan het strak- 
trekken van je cv, het opdoen van er-
varing en lief zijn voor elkaar, en niet 
aan het oppoetsen van je Instagram-
foto’s of het censureren van je Google-
resultaten. Want, zegt een van de re-
cruiters: “Het gaat er niet om hoe goed 
je op de foto staat, maar wat je presta-
ties zijn op de werkvloer.” 
Logisch? Ik denk dat veel studenten 
zich – onnodig – druk maken over hoe 
ze online overkomen. Dat de populair-
ste hashtags op Instagram #cute, #me, 
#beautiful en #happy zijn, zegt veel. 
En begrijp me niet verkeerd, ik kijk ook 
liever naar een mooie vrolijke snoet dan 
naar mijn eigen hoofd als ik net wakker 
ben, maar ik zal het er toch echt mee 
moeten doen, en mijn werkgever en 
collega’s ook. 
Toch merken we bij EM steeds vaker 
dat studenten niet mee willen werken 
aan een interview, omdat ze dan de 
controle verliezen over hun zorgvuldig 
geconstrueerde online-zelf. Of dat stu-
denten achteraf het artikel waaraan ze 
ooit meewerkten, offline willen hebben, 
bang als ze zijn dat een werkgever aan-
stoot zal nemen aan ooit geuite menin-
gen of gevoelens. 
Een van de geïnterviewde recruiters zegt 
daarover, wat mij betreft terecht: “Mocht 
een werkgever toch moeilijk doen over 
die ene feestfoto, dan moet je je afvragen 
of je daar wel echt wil gaan werken.”
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180 Erasmusjes
Men neme: 180 basisscholie-
ren, 4 hoogleraren, de 550e 
verjaardag van Erasmus en 
het 50-jarig jubileum van het 
Erasmus MC. Het resultaat: 
de Erasmus Kinderconferen-
tie in het Onderwijscentrum 
van het universitair medisch 
centrum. Eind oktober volg-
den de kinderen korte hoor-
colleges over geneeskunde, 
rechten, economie en filoso-
fie, allen vanuit het perspec-
tief van de jarige. Bovendien 
speelden de scholieren die 
middag Switch, een spel 
waarin de kinderen lastige 
situaties met elkaar bespre-
ken, 
tekenen of naspelen, zoals 
‘pesten’ of ‘je beste vriend 
gaat naar het buitenland 
verhuizen’. Foute antwoor-
den bestonden niet, dus 
Erasmus zag dat het goed 
was.

180 little 
Erasmuses
Take 180 primary school 
students, 4 professors, 
the 550th anniversary of 
Erasmus’s birth and the
90th anniversary of Erasmus 
MC. What do you get? 
The Erasmus Children’s 
Conference in the university 
hospital’s Education Centre. 
In late October, the pupils 
attended a number of mini-
lectures on Medicine, Law, 
Economics and Philosophy 
– all from the perspective 
of our University’s name-
giver. What’s more, in the 
afternoon, the children 
played ‘Switch’: a game in 
which they were invited to 
discuss, draw or re-enact 
various difficult situations 
with each other – ‘bullying’, 
for example, or ‘your best 
friend is moving abroad’. 
There were no wrong 
answers, and so Erasmus 
looked on approvingly.



En die daadkracht is ook nog 
eens van kribbe tot kist. Dus 
zit je als jochie van twaalf al 
in de collegebanken van het 
Erasmus MC voor het Erasmus 
Junior College. Samen met ze-
ventig andere basisscholieren 
luistert Tom (12) naar een ver-
haal over virussen en vaccins. 
Hij vindt het prachtig. “Het 
was niet eens saai!”, com-
plimenteert hij hoogleraar 
Charles Boucher na afloop met 
een krachtig eufemisme. 
Wie weet kan Tom dan over 
een jaar of tien, als hij echt 
met een studie aan de EUR 
begonnen is, gezellig op uit-
wisseling naar de Verenigde 
Arabische Emiraten. De EUR 
tekende dit najaar namelijk 
een samenwerkingsovereen-
komst met de Universiteit 

van Dubai. Een delegatie met 
onder andere burgemees-
ter Ahmed Aboutaleb werd 
zeer gastvrij ontvangen in de 
hoofdstad van het oliestaatje. 
De bedoeling: uitwisseling 
van studenten en gezamenlijk 
onderzoek. Of de samenwer-
king op een dag net zo ver gaat 
als die met een universiteit in 
Saoedi-Arabië, is nog even 
afwachten. Daar slaan psy-
chologiedocenten van de EUR 
Darwin even over om iedereen 
te vriend te houden.
Andersom zijn wíj minder 
gastvrij. Het lukt het UAF, de 
stichting die vluchtelingstu-
denten in Nederland bege-
leidt, maar niet om een con-
venant te tekenen met de ge-
meente Rotterdam, daar waar 
dat in andere studentenste-

den wel lukte. En dus krijgen 
vluchtelingen nauwelijks de 
kans om in Rotterdam te stu-
deren. Het convenant wordt 
voornamelijk tegengehouden 
door Leefbaar Rotterdam, 
maar ook D66 steunde uitein-
delijk slechts een verwaterde 
versie van de motie. Niet het 
finest moment van de demo-
craten.
Een fijner moment is er deze 
maand voor de medewerkers 
van Erasmus Sport. Precies 
een jaar geleden vingen zij, 
samen met de rest van de 
academische gemeenschap, 
213 vluchtelingen op in de 
sporthallen op de campus. En 
dus tijd voor een reünie, maar 
ondanks verwoede pogingen 
van enkele vrijwilligers om 
zoveel mogelijk vluchtelingen 

Wie is er bang voor een burn-out?
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→ Charles Boucher tegenover een enthousiaste groep basisscholieren (foto: Job 
Zomerplaag) → Professor Charles Boucher in front of an enthusiastic group of 
primary school children (photo: Job Zomerplaag)

Het meest succes-
volle evenement van 
oktober was het 
Denkcafé-debat over 
de burn-outgenera-
tie. Het is ook niet 
makkelijk om stu-
dent te zijn in een 
tijd die vraagt om 
diversiteit, duur-
zaamheid en daad-
kracht.

→ Charles Darwin, vergeten in 
Saoedi-Arabië (foto: Wellcome
Library, London)
→ Charles Darwin, forgotten in 
Saudi Arabia (photo: Wellcome 
Library, London)



bij elkaar te krijgen, komt er 
maar één opdagen. De reden 
van de afzeggingen? Werk, 
studie en zwangerschap. Met 
die groep komt het helemaal 
goed.
Minder afzeggingen wa-
ren er bij het Denkcafé 
over de burn-outgeneratie. 
Debatcentrum Arminius zit 
bomvol, als experts en er-
varingsdeskundigen praten 
over de geestelijke problemen 
van millennials. Maar liefst 
17 procent van de 35-min-
ners heeft burn-outklach-
ten, blijkt tijdens de avond. 
Arbeidssocioloog Fabian 
Dekker heeft de verklaring: 
“Burn-outs komen vooral voor 
bij overbetrokken en ambiti-
euze mensen.” De aanwezige 
student Eckhart illustreert dat 
meteen: hij wil van de experts 
weten hoe hij toch 80-urige 
werkweken kan draaien in de 
financiële sector, ‘zonder van 
een flat te springen’. 
Ondertussen heeft Filosofie 
een nieuwe (interim-) decaan 

gekregen. Zwaargewicht 
Frank van der Duyn Schouten 
moet de faculteit, die al ja-
ren gebukt gaat onder be-
zuinigingen, reorganisaties 
en interne onrust, op orde 
brengen. Zijn eerste proefbal-
lonnetje? Verplicht filosofie 
voor alle EUR-studenten, 
iets wat bij zijn oude werkge-
vers Tilburg University en de 
VU al zo is. “En daarmee is de 
positie van de filosofen veilig-
gesteld.” Wie weet is een stuk-
je filosofie ook de redding 
van Eckhart. 
Zo mogelijk een nog belang-
rijker thema dan filosofie of 
werkstress: koffiedrinken. 
Vorig jaar koos de EUR met 
veel bombarie een nieuwe 
koffieautomaat, via een ver-
kiezingsfestijn waar de me-
dezeggenschapsverkiezingen 
bij verbleken. Nu de witte-
broodsweken van het appa-
raat voorbij zijn, beginnen 
sommige medewerkers zich 
toch zorgen te maken over 
het feit dat je altijd moet tag-
gen voor je kopje koffie. En 
wat blijkt: een extern bedrijf 
houdt precies bij hoeveel 
je drinkt. Dat is volgens de 
EUR nodig om de juiste reke-
ning naar de juiste afdeling te 
versturen. De gegevens zijn 
zelfs (met ERNA-nummer en 
wachtwoord) op te vragen via 
een website. Mocht u daar 
caffeïnevrije hoofdpijn van 
krijgen: de belofte is dat de 
gegevens na een jaar worden 
vernietigd.

De maand 
in cijfers

0%
Studenten die dit jaar af-
studeerden, betalen al niet 
bepaald een torenhoge rente 
over hun studieschuld (0,01 
procent), maar zij die de uni-
versiteit dit jaar verlaten, mo-
gen helemáál in hun handjes 
knijpen: DUO rekent helemaal 
geen rente. En dan staat het 
nog vijf jaar lang vast ook.

17%
Het Denkcafé over de 
burn-outgeneratie van SG 
Erasmus op 19 oktober 
trok maar liefst vijfhonderd 
bezoekers. Dat dit onderwerp 
leeft, blijkt ook uit de statis-
tieken. Maar liefst 17 procent 
van alle mensen tussen de 25 
en de 35 jaar heeft te kampen 
met burn-outklachten.

Het nieuws van de afge-
lopen maand in drie cijfers 
samengevat: handtekeningen 
voor het wetenschapsknoop-
punt, geen rente meer en 
veel burn-outs onder jonge 
mensen.

3747
Het aantal handtekeningen 
voor het behoud van univer-
siteitslessen op basisscholen. 
Academici verzorgen leuke 
en begrijpelijke colleges voor 
leerlingen uit de hoogste drie 
basisschoolklassen. Deze 
zogeheten ‘wetenschapsk-
nooppunten’ bestaan sinds 
2009 in twaalf universite-
itssteden, waaronder Rotter-
dam. De financiering stopt in 
december 2016.
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→ Interim-decaan Frank van der 
Duyn Schouten (foto: VU Magazine)
→ Interim dean Frank van der Duyn 
Schouten (photo: VU Magazine)

'Een extern 
bedrijf houdt 
precies bij 
hoeveel koffie 
je drinkt'



 

Past month 
in figures

0%
Students who graduated 
this year hardly pay massive 
interest on their student debt 
as it is (0.01 percent). But 
now, anyone finishing Uni this 
year has even more cause 
for celebration: DUO will be 
charging new graduates no 
interest whatsoever. On top of 
that, this zero interest rate has 
been fixed for five years.

17%
The Denkcafé debate about 
the burn-out generation, 
organised by Studium 
Generale on 19 October, 
drew no fewer than 500 
people. And that it’s a hot 
topic is also evidenced by 
the statistics: no fewer than 
17 percent of the people 
aged 25 to 35 are affected by 
burn-out symptoms.

We’ve condensed the past 
month’s developments into 
three key figures: signatures 
in support of the science hubs, 
zero interest rates and a wave 
of burn-outs among young 
adults.

3747
The number of signatures in 
favour of continuing the uni-
versity lessons programme at 
primary schools. In these so-
called ‘science hubs’, academ-
ics hold entertaining and ac-
cessible lectures for children in 
the final three years of primary 
school. The programme has 
been organised in 12 university 
towns, including Rotterdam, 
since 2009. Funding ends in 
December 2016.

THE PAST MONTH08 

Who fears a burnout?

The most successful 
event in October was 
the Denkcafé debate 
about the burnout 
generation. It isn’t 
easy being a student 
in an age which 
demands diversity, 
sustainability and 
purposefulness.

text ELMER SMALING

And that purposefulness lasts 
from cradle to coffin. So there 
you are, a twelve year old lad 
sitting in the lecture hall of 
Erasmus MC for the Erasmus 
Junior Lecture. Together with 
seventy other primary school-
children, Tom (12) is listening 
to a story about viruses and 
vaccines. He loves it. “It wasn’t 
even dull!”, he complements 
Professor Charles Boucher at 
the end with a powerful eu-
phemism. 
Who knows, perhaps in ten 
years’ time, when he actual-
ly embarks on his studies at 
EUR, Tom might go on a stu-
dent exchange to the United 
Arab Emirates. Because this 
autumn, EUR signed a coop-
eration agreement with the 
University of Dubai. A delega-
tion including Mayor Ahmed 
Aboutaleb received a great 

welcome in the capital of the 
oil state. The aim: to promote 
student exchanges and joint 
research. We will have to wait 
and see whether the partner-
ship will one day go as far as 
the one with a university in 
Saudi Arabia. There psychol-
ogy lecturers from EUR pass 
over Darwin to keep everyone 
happy.
We, on the other hand, are less 
welcoming. The Foundation 
for Refugee Students (UAF) 
has not managed to sign a 
covenant with the municipali-
ty of Rotterdam, although this 
has been achieved in other 
student cities. And so refu-
gees get very little chance 
to study in Rotterdam. The 
covenant is mainly being op-
posed by Leefbaar Rotterdam, 
but even D66 eventually only 
supported a diluted version of 

→ Ahmed Aboutaleb at the signing of the covenant with the University of Dubai (photo: University of Dubai)
→ Ahmed Aboutaleb bij de ondertekening van het convenant met de Universiteit van Dubai (foto: Universiteit van Dubai)
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the motion. Not the finest mo-
ment for the democrats.
The staff of Erasmus Sport 
enjoyed a better moment this 
month. Exactly one year ago, 
together with the rest of the 
academic community, they 
provided accommodation to 
213 refugees in the sports 
halls on campus. So time for 
a reunion. However, despite 
the strenuous attempts of 

various volunteers to get as 
many refugees possible to-
gether, only one appeared. The 
reason for all the no-shows? 
Work, studies and pregnan-
cy. Apparently, that group is 
doing just fine.
There were fewer no-shows 
at the Denkcafé about the 
burnout generation. Debating 
centre Arminius was packed, 
as experts and experts by ex-
perience discussed the mental 
problems afflicting millenni-

als. Apparently, as many as 
17 percent of the under 35s 
experience burnout symp-
toms. Occupational sociolo-
gist Fabian Dekker had the 
explanation: “Burnouts main-
ly occur among over-commit-
ted and ambitious people.” 
Student Eckhart is a good 
example: he wanted to know 
from the experts how he could 
still manage an 80 hour 

working week in the financial 
sector, ‘without running on 
empty’. 
Meanwhile, philosophy 
has a new (interim) dean. 
Heavyweight Frank van der 
Duyn Schouten is tasked 
with revitalising the faculty, 
which has suffered for years 
from cuts, reorganisations 
and internal unrest. His first 
idea? Compulsory philos-
ophy for all EUR students, 
something which his old em-

ployers, Tilburg University 
and VU Amsterdam have al-
ready introduced. “And that 
safeguards the position of the 
philosophers.” Who knows, a 
bit of philosophy might also 
be Eckhart’s salvation. 
An even more important 
theme than philosophy or 
stress at work, if that were 
possible: coffee. Last year, 
with a great fanfare, EUR 
chose a new coffee machine, 
via a voting fest which made 
the participation council elec-
tions pale into insignificance 
by comparison. Now its hon-
eymoon period is over, some 
staff are concerned about the 
fact that you always have to 
tag for your cup of coffee. The 
reason: an external company 
keeps a tally of what and how 
much you drink. According to 
EUR, that’s necessary so that 
the right bill can be sent to the 
right department. The details 
can even be requested (with 
ERNA number and password) 
via a website. If that gives 
you a decaffeinated headache: 
they promise that the details 
will be destroyed after a year. 

'Burnouts 
mainly occur 
among over-
committed 
and 
ambitious 
people'

→ A mini-reunion in the sport hall (photo: Elmer Smaling) 
→ Een minireünie in het sportgebouw (foto: Elmer Smaling)
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De kwestie. Inwoners van Rotterdam stemmen eind november in een referendum over 
de sloop van twintigduizend goedkope woningen. Volgens stadsgeograaf Brian Doucet 
een signaal dat armen ongewenst zijn.
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Jaagt Rotterdam 
de armen weg?

Op 30 november mogen Rotterdammers stemmen. 
Waar gaat dat over? “De gemeente heeft een woon-
visie opgesteld met daarin plannen voor de komen-
de jaren. Bewonersorganisaties hebben daarover 
een referendum aangevraagd. Het belangrijkste 
struikelblok voor hen is het afslanken van het so-
ciale-woningaanbod. Rotterdam wil meer midden-
klasse en hogere inkomens naar de stad trekken en 
wil dat bereiken door twintigduizend betaalbare 
woningen te slopen of te verkopen.”

Is dat veel, twintigduizend? “Het is een niet onbe-
langrijk percentage in een stad waar je soms wel 
acht jaar moet wachten op een sociale-huurwoning 
en waar de afgelopen tien jaar al dertigduizend hui-
zen in zogeheten achterstandswijken vervangen 
zijn door duurdere huurhuizen of koopwoningen. 
En wat misschien nog wel belangrijker is, is dat 
sloop een signaal afgeeft. Dat signaal is: we heb-
ben te veel arme mensen in de stad en die moeten 
plaatsmaken voor een hoger opgeleide middenklas-
se. Je ziet dit proces van gentrificatie in steden over 
de hele wereld. Vaak wordt dan gedaan alsof het een 
natuurlijk proces is, maar het is bewust beleid. Kijk 
naar de kluswoningen, waarbij ‘pioniers’ worden 
uitgenodigd om een wijk te ‘verbeteren’.”

Welke problemen probeert het college zo op te 
lossen? "Het gaat om twee gerelateerde zaken. Er 
is grote werkloosheid, armoede en criminaliteit in 
Rotterdam. In sommige wijken op Zuid behoort het 
merendeel van de bevolking tot de armste veertig 
procent van Nederland. Dat is een serieus probleem. 
Het tweede punt gaat meer over de beeldvorming. 
Rotterdam staat de afgelopen vijf jaar positief in de 
belangstelling en heeft zichzelf het imago aange-
praat van een dynamische postindustriële stad die 
drijft op toerisme, diensten en de creatieve indus-
trie. Daar hoort een ander soort inwoner bij dan de 
stad nu heeft.” ↘
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The issue. Residents of Rotterdam will vote at the end of November in a referendum on the 
demolition of twenty thousand low-cost homes. According to urban geographer Brian 
Doucet this is a signal saying the poor are not welcome in the city.
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Is Rotterdam driving 
out the poor?

Residents of Rotterdam can vote on 30 November. 
What’s the issue at hand?  “The municipality has 
prepared a residential vision for the city including 
plans for the coming years. Residents’ organisations 
have requested a referendum regarding this pro-
posed vision. For these organisations, the greatest 
stumbling block is the downsizing of the amount 
of subsidised social housing available. Rotterdam 
wants to attract more middle class and high inco-
me residents to the city. To do this, twenty thousand 
low-income housing units will be demolished or 
sold.”

 Is twenty thousand a lot?  “It’s a not insignificant 
percentage in a city where you sometimes have to 
wait for eight years for a council house in the subsi-
dised rental sector. Add to that the thirty thousand 
homes demolished in so-called deprived districts 
over the past ten years. These homes have been 
replaced with more expensive rental homes or ow-
ner-occupied homes. And perhaps even more im-
portant: demolition implies that there are too many 
poor people in the city and they have to make way 
for a more highly educated middle class. You can see 
this gentrification process in cities all over the wor-
ld. It’s often explained away as a natural process, 
but it’s the result of deliberate policy. One example 
is the fixer-upper homes where ‘pioneers’ are invited 
to come in and ‘improve’ a neighbourhood.”

What problems does the Municipal Executive in-
tend to resolve with this plan? “It’s about two re-
lated issues. There is high unemployment, coupled 
with poverty and high crime rates in Rotterdam. In 
some of the neighbourhoods in Zuid  the majority of 
the population is part of the poorest forty percent 
of the Netherlands. That’s a serious problem. The 
second issue is more about perception. Rotterdam 
has attracted a great deal of positive interest over 
the past five years and has convinced itself it is a dy-

namic post-industrial city that runs on tourism, ser-
vices and the creative industries. The current type 
of resident doesn’t fit in that perception of the city.”

I actually think it’s a good thing that more highly 
educated people are coming to live in Rotterdam. 
Even if it means more coffee bars and carrier bikes 
that some people loathe. I can see why you would. 
All these developments focus on people like us. 
Take a look at the Nieuwe Binnenweg, a textbook 
example of gentrification in Rotterdam. The enter-
tainment options, cafés, restaurants and shops are 
slowly making their way to Delfshaven. But some-
one who has to live off an income of 1200 euro has 
absolutely no need of a business where you can buy 
a four-euro cup of coffee. And for these new busi-
nesses to establish themselves, many of the places 
where the original residents did their shopping have 
to disappear.”

But then we’re talking about call shops and kebab 
shops. That’s not such a bad thing is it? “That’s 
exactly the kind of attitude reflected in the policy. 
Policy-makers are given a choice: chic cafés or call 
shops. Gentrification or deterioration. But that choi-
ce is based on a false contrast. There are different 
ways of developing a city. If you really believe in the 
idea of mixed neighbourhoods, why is it always fa-
cilities for the poor that are displaced for the prefe-
rences of the upper class? Why is the working class 
not admitted in districts like Kralingen or Blijdorp?
Research shows that what are referred to as the ‘pro-
blem districts’ are where people actually form tight-
knit local communities. There, people have their fa-
mily, school, friends, shops and facilities. You can’t 
just come in and disrupt that. You don’t often hear 
anyone speaking about this because this group – as 
opposed to the articulate and empowered middle 
class – doesn’t possess the social, economic and po-
litical capital to resist.” ↘
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Ik vind het eigenlijk wel leuk dat er wat meer hoog-
opgeleiden in Rotterdam komen wonen, inclusief 
de door sommigen verfoeide koffiebarretjes en 
bakfietsen. “Dat kan ik me voorstellen. Alle ontwik-
kelingen zijn gericht op mensen zoals wij. Kijk naar 
de Nieuwe Binnenweg, hét voorbeeld van gentrifi-
catie in Rotterdam. De uitgaansmogelijkheden, ca-
fés, restaurants en winkels bewegen zich langzaam 
richting Delfshaven. Maar iemand die moet rondko-
men van twaalfhonderd euro heeft helemaal geen 
behoefte aan een zaak waar je voor vier euro een 
kop koffie kunt drinken. En voor al die nieuwe zaken 
moeten er wel winkels verdwijnen waar de origine-
le bewoners hun boodschappen deden.”

Dan hebben we het over belwinkels en shoarma-
tenten. Dat is toch niet zo erg? “Dit is precies de 
houding die je in het beleid ook veel terugziet. 
Beleidsmakers worden voor de keuze gesteld: chi-
que cafés óf belwinkels, gentrificatie óf verloede-
ring. Maar dat is een valse tegenstelling. Er zijn ver-
schillende manieren om een stad te ontwikkelen. 
Als je echt gelooft in het idee van menging, waarom 
zijn het dan altijd de voorzieningen van armen die 
plaats moeten maken voor de wensen van de boven-
klasse? Waarom laat je geen working class toe in 
wijken als Kralingen of Blijdorp? 
Uit onderzoek blijkt dat het juist de zogenaamde 
‘probleemwijken’ zijn waar mensen in heel hechte, 
lokale gemeenschappen samenleven. Mensen heb-
ben daar hun familie, school, vrienden, winkels en 
voorzieningen. Dat kun je niet zomaar openbreken. 
Je hoort daar doorgaans niemand over omdat deze 
groep – in tegenstelling tot de mondige midden-
klassers – niet het sociaal, economisch en politiek 
kapitaal hebben om zich te verzetten.”

Bestaat er zoiets als een ideale mix van hoog- en 
laagopgeleid, van rijk en arm? “Nee. En daarom 
moeten we, in plaats van nadenken over de juiste 
percentages laag- en hoogopgeleiden, ons afvragen 
waarom er zoveel armoede is in deze stad. En hoe 
we dat kunnen terugdringen. De oude arbeiders-
wijken op Zuid waren in de jaren vijftig niet rijk, 
maar bijna iedereen had werk, de mannen in elk 
geval. Maar de automatisering in de haven heeft ↘
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Is there an ideal mix of highly educated and less 
educated people, wealthy and poor? “No. And that’s 
why instead of thinking about the right percentages 
of highly educated and less educated, we need to ask 
ourselves why poverty is so prevalent in this city. 
And how we can reduce it. The old working class 
neighbourhoods in Zuid in the fifties weren’t rich, 
but almost everyone was employed – the men in any 
case. But automation of work in the port has resul-
ted in job losses. In this sense, Rotterdam is com-
parable to cities such as Glasgow, Detroit, Charleroi 
and Dortmund. Construction of more expensive 
homes can change a neighbourhood within a few 
years, but it’s not a solution for the existing pover-
ty, unemployment and inequality. You only shift the 
problem elsewhere and this issue needs to be dealt 
with using a nationwide approach.”

One ambition is to attract more capital to the city. 
Doesn't that mean that everyone reaps the bene-
fits, including poor people? “There’s not much evi-
dence of this. I’m very critical about the concept of 
trickledown economics: the idea that if the Markthal 
attracts hundreds of thousands of tourists, this will 
generate numerous jobs for cleaners, bartenders 
and cashiers. Look at Eye, the new film museum 
that a few years ago was meant to be a catalyst for 
the development of the Amsterdam-Noord district 
(comparable to Rotterdam-Zuid, ed.). Currently, 
most people working there – including the serving 
and cleaning staff – come from affluent areas of the 
city. I’m against these types of investments claiming 
to be the solution to poverty and unemployment.”

Some claim that Rotterdam is following in 
Amsterdam’s footsteps. In ten years’ time will the 
city-centre only be for the wealthy? “Not right away. 
But the same kind of gentrification process where 
poverty is pushed out of the city will also take place 
here. In the nineties in Amsterdam you only had to 
wait two years for a council house in the subsidised 
rental sector. Now it's more than ten years. That did-
n’t happen out of the blue. It’s the direct result of 
the fact that in Amsterdam they also believed there 
was too much subsidised council housing.”

According to the Rotterdam-based landscape ar-
chitect Adriaan Geuze, there’s ample space in 
the city for new homes. Is this a way of getting 
well-educated people to the city without scrapping 
homes in the subsidised rental sector?  “Of cour-
se. There’s enough space in the former city port 
area, or, if it absolutely has to be in the city-centre, 
high-rise construction. There’s nothing wrong with 
attracting new, affluent residents, as long it doesn’t 
displace the current residents.”
 
Is there a city that has dealt effectively with these 
kinds of issues?  “Not a city as such, but there are 
various initiatives we can learn from. Rental prices 
are under pressure in major French cities such as 
Paris, Lyon and Montpellier due to new regulations 
and residents have the option of comparing rates. 
Similar initiatives in Berlin prevent landlords from 
setting rental prices at more than ten percent abo-
ve the average rent in their neighbourhood. These 
initiatives deal with more than just housing. In 
Glasgow they've implemented a living wage: it sti-
pulates anyone employed by the municipality or 
one of its contractors must receive a wage that al-
lows them to live comfortably. Many American ci-
ties are considering this as well.”

Can you give a voting recommendation for this re-
ferendum?  “This is about who the city belongs to. 
Or in the words of David Harvey, one of the founders 
of social geography: who should decide what hap-
pens to the city. If you want the city to be a place 
that offers opportunity and remains accessible for 
all, then vote ‘no’”.

'If you want the city to be a 
place that remains accessible 
for all, then vote 'no'.'  ↘ Brian Doucet
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slachtoffers gemaakt. Rotterdam is daarin verge-
lijkbaar met steden als Glasgow, Detroit, Charleroi 
en Dortmund. Het bouwen van duurdere woningen 
kan een wijk binnen een paar jaar veranderen, maar 
het is geen oplossing voor die ontstane armoede, 
werkloosheid en ongelijkheid. Je verplaatst het pro-
bleem alleen maar. Dit soort dingen hebben een lan-
delijke aanpak nodig.”

Het is de ambitie om meer kapitaal naar de stad 
te trekken. Daar plukt toch iedereen de vruchten 
van, ook de armere mensen?  “Daar is weinig be-
wijs voor. Ik ben heel kritisch over het concept van 
trickle down economics: het idee dat de Markthal 
niet alleen honderdduizenden toeristen trekt, 
maar ook veel banen oplevert voor schoonmakers, 
barmannen en caissières. Kijk naar Eye, het nieu-
we filmmuseum dat een paar jaar geleden de ka-
talysator moest worden voor de ontwikkeling van 
Amsterdam-Noord (een beetje het Rotterdam-Zuid 
van de hoofdstad, red.). Daar werken nu – ook in de 
bediening en de schoonmaak – vooral mensen uit 
het rijke deel van de stad. Ik ben tegen dit soort in-
vesteringen als er gedaan wordt alsof ze de oplos-
sing zijn voor armoede en werkloosheid.”

Er wordt weleens gezegd dat Rotterdam 
Amsterdam achternagaat. Is het centrum over tien 
jaar alleen nog maar voor de rijken? “Niet morgen 
of overmorgen. Maar eenzelfde vorm van gentrifica-
tie, waarbij de armoede de stad uitgedrukt wordt, 
zie ik ook hier plaatsvinden. In Amsterdam hoefde 
je begin jaren negentig maar twee jaar op een soci-
ale huurwoning te wachten. Nu is dat meer dan tien 
jaar. Dat komt niet uit de lucht vallen. Het is een di-
rect gevolg van het feit dat men in Amsterdam ooit 
ook vond dat er te veel sociale woningbouw was.”

Volgens de Rotterdamse landschapsarchitect 
Adriaan Geuze is er in Rotterdam nog volop ruimte 
voor nieuwe woningen. Kun je zo hoogopgeleiden 
naar de stad krijgen zonder die sociale huurwo-
ningen te schrappen? “Natuurlijk. Er is nog genoeg 

'Als je wilt dat de stad 
toegankelijk blijft voor 
iedereen, dan stem je 
tegen'  ↘ Brian Doucet

ruimte in bijvoorbeeld de oude stadshavens, of – als 
het per se in het centrum moet – voor hoogbouw. 
Het is prima om nieuwe, rijkere inwoners aan te 
trekken, zolang de huidige bevolking er niet voor 
hoeft te wijken.”
 
Is er een stad waar ze dit soort problemen op een 
goede manier aanpakken? “Niet zozeer een stad, 
als wel verschillende initiatieven waar we van 
kunnen leren. In grote Franse steden, zoals Parijs, 
Lyon en Montpellier, staan de huurprijzen onder 
druk door nieuwe regelgeving en krijgen inwo-
ners de mogelijkheden om huren te vergelijken. 
Soortgelijke initiatieven in Berlijn verhinderen dat 
verhuurders meer dan tien procent boven de gemid-
delde huurprijs in hun buurt gaan zitten. En het 
gaat niet alleen om wonen. In Glasgow hebben ze 
de living wage ingevoerd: iedereen die voor de ge-
meente of haar contractors werkt, moet een loon 
ontvangen waarvan je fatsoenlijk kunt leven. In 
veel Amerikaanse steden wordt daar ook aan ge-
werkt.”

Kunt u een stemadvies geven voor het referendum? 
“Het gaat om de vraag van wie de stad is. In de woor-
den van David Harvey, een van de grondleggers van 
de sociale geografie: wie er mag meebeslissen over 
die stad. Als je wilt dat de stad eerlijk en toeganke-
lijk blijft voor iedereen, dan stem je tegen.”
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Snertwerk

Een dierbaar lid van mijn familie (laten we haar ‘Mimi’ noe-

men) vertelde enige tijd geleden dat het bedrijf waarvoor ze 

werkte in een neerwaartse spiraal zat. Bezuinigingen en ont-

slagen bleken onvermijdelijk, wat tot de nodige onrust onder 

de werknemers leidde. Vandaar dat een groep managers 

besloot de moraal van de werknemers een boost te geven. 

Enerzijds uitte zich dat in goedbedoelde, maar hilarische 

motivatiepraatjes: zo moest de afdeling Verkoop Binnen-

dienst haar kantoor voortaan ‘Het Feesteiland’ noemen. 

Anderzijds hoopte men met posters vol motiverende slo-

gans en een glossy stijlboekje de neuzen van de werknemers 

dezelfde kant op te krijgen. 

Wat werd vergeten, was dat de keuze voor een dure marke-

tingcampagne in een tijd van versobering bij veel werkne-

mers in het verkeerde keelgat schoot. Ook ik zou behoorlijk 

obstinaat worden als ik iedere ochtend langs een poster 

moest lopen die me toeschreeuwt dat het “de dood of de 

gladiolen!” is. Een andere poster die tot de nodige ergernis 

en hilariteit leidde, had deze nogal vreemde oproep tot 

verandering: “Een pan erwtensoep wordt lekkerder als je ‘m 

laat staan. Maar als je te lang wacht, gaat ie stinken.” 

De output en werkzaamheden van kenniswerkers als Mimi 

zijn minder makkelijk in meters, kilo’s, of concrete produc-

ten uit te drukken dan die van de gemiddelde fabrieksar-

beider, terwijl zij vaak meer over hun product weten dan 

hun managers. Om alsnog de controle te behouden, doen 

leidinggevenden in kennisintensieve bedrijven nogal eens 

een beroep op een gemeenschappelijk gevoel, een missie, 

met de daarbij horende mores en codes. Normative control 

heet dat in de wat meer kritische managementliteratuur. 

Een zorgvuldig gecultiveerde bedrijfsidentiteit kan ervoor 

zorgen dat werknemers net dat extra stapje willen zetten. 

Niet omdat ze daar expliciet toe worden gedwongen, maar 

omdat ze een bepaald verwachtingspatroon en een set van 

gewenste gedragingen hebben geïnternaliseerd. 

Dat hoeft geen probleem te zijn: komen je persoonlijke 

waarden overeen met die van het bedrijf, dan voel je je er 

waarschijnlijk als een vis in het water. Maar is dat niet het 

geval, dan leidt dat tot cynisme, onverschilligheid en frus-

tratie, zeker als de retoriek haaks staat op de acties van het 

bedrijf. Mimi heeft haar baan dan ook opgezegd, ondanks 

een vast contract en een stel fijne collega’s. En de bordjes 

erwtensoep zullen voor haar nooit meer hetzelfde smaken.

Giorgio Touburg is promovendus aan de Rotterdam School 

of Management.

It’s all gone pea-shaped!

Some time ago, a dear relation of mine (let’s call her 

‘Mimi’) told me that the company she worked for had 

entered a downward spiral. Budget cuts and lay-offs had 

become inevitable, leading to considerable unrest among 

the employees. That’s why a group of managers decided 

to give staff morale a well-needed boost. 

On the one hand, this engendered a variety of well-meant 

yet hilarious motivational talks: for example, from now 

on, the people working for the Sales Back Desk were 

expected to call their office ‘The Party Island’. On the 

other hand, management hoped to get everyone to pull 

together with posters full of rousing slogans, and a 

glossy new style guide. 

The one thing they failed to consider is that organising 

an expensive marketing campaign during a period of 

austerity measures doesn’t go down well with a lot of 

employees. I wouldn’t feel particularly amenable either if 

every morning, I would have to pass a poster screaming 

‘It’s make or break time!” Another source of considerable 

annoyance and amusement was this rather confusing call 

for change: “A pan of pea soup tastes even better when 

you leave it for a bit. But if you wait too long, it starts to 

smell.” 

It’s harder to express the output and activities of knowl-

edge workers like Mimi in metres, kilograms or physical 

units than it is the contributions of your average factory 

worker, even more because they often know more about 

their product than the people managing them. To main-

tain control, managers in knowledge-intensive compa-

nies regularly appeal to employees’ esprit de corps; their 

mission – with the associated mores and codes. This is 

called ‘normative control’ in the critical management 

literature. A carefully-cultivated corporate identity can 

help ensure that employees are willing to go that extra 

mile. Not because they’re explicitly forced to do so, but 

because they’ve internalised a specific complex set of 

expectations and preferred behaviour.

And this doesn’t have to be a problem: if your own values 

align with those of the company, you’ll probably adopt 

its norms like a duck takes to water. But if this isn’t the 

case, people can get cynical, indifferent and frustrated – 

particularly when a company’s rhetoric is at odds with its 

actions. So ultimately, Mimi quit her job – despite having 

an open-ended contract and a nice bunch of colleagues. 

Pea soup will never taste the same for her.

Giorgio Touburg is a PhD candidate at the Rotterdam 

School  of Management.
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De motivatiebrief
“Ik kijk nooit naar de brief,” vertelt recruiter en loop-
baancoach Freek van Kraaikamp. “Een cv vertelt me 
zoveel meer.” Ook EUR-alumnus Koen Knoop, recruit-
ment consultant bij Undutchables, kijkt eerst naar het 
cv. “Bij voorkeur staat daar een korte omschrijving van 
de kandidaat. Er reageren zoveel mensen op onze va-
catures, dat ik geen tijd heb om al die brieven door te 
lezen.”  Het is daarom belangrijk om altijd te bellen met 
het bedrijf waar je wilt solliciteren. “Het telefoonnum-
mer onderaan de vacature staat er niet voor niets”, weet 
Knoop. “Bel en vraag wat ze van je nodig hebben. Soms 
is een motivatiebrief niet nodig. Dit is ook je kans om 
meer te weten te komen over het bedrijf.” Bovendien 
kun je vervolgens in je brief aan dit gesprek refereren. 
“Dat laat zien dat je proactief bent. Daarnaast is het ook 
jouw kans om te weten of het bedrijf wel bij je past. Het 
is geen eenrichtingsverkeer. De werkgever moet jou 
willen, maar jij moet daar ook willen werken.”
Houd je motivatiebrief in ieder geval kort en bondig. 
“Ik houd altijd de volgorde jij-ik-wij aan”, legt Van 
Kraaikamp uit. “Vertel eerst waarom jij bij mij aan de 
slag wilt, daarna wie die ik is en wat die kan en wil, 
en sluit af met wat wij voor elkaar kunnen betekenen.” 
Van Kraaikamp adviseert daar heel specifiek in te zijn. 
“Kies op de bedrijfssite een lopend project uit waarvoor 
jij warmloopt. Leg uit waarom en wat jouw inbreng  
zou zijn.”

Waar recruiters 
écht op letten 
Ontelbare carrièresites geven nog veel meer 
carrièreadviezen. Maar waar letten bedrijven en 
recruiters op? En zijn social media écht zo belangrijk 
voor de beeldvorming? Om daarachter te komen, 
geven drie experts de beste tips. Bovendien laten ze 
aan de hand van drie voorbeelden zien wat de 
belangrijkste do’s en don’ts zijn. 

tekst JOLENE MEIJERINK
beeld UNIT20

↘

JOHN DOE

Zes tips voor een 
ideaal cv: 

1.
Maximaal twee pagina’s

2.
Start met een samenvatting over 

jezelf, wat je kunt en wilt

3.
Volgorde: eerst opleidingen, 

daarna relevante werkervaring, 

bestuursfuncties, et cetera. 

4.
Vermeld bij elke functie de titel, 

afdeling en specialisatie 

5.
Sluit aan op de vacature: ge-

bruikt het bedrijf woorden als 

‘oplossingsgericht’ en ‘commu-

nicatief vaardig’, laat deze dan 

terugkomen en bewijs dat je deze 

vaardigheden bezit

6.
Wees kort en bondig

Zeven tips voor een ideaal 
LinkedIn-profiel: 
1. Zorg voor een goede profielfoto: gebruik 

een rustige achtergrond en pas je kle-

ding aan voor de functie die je ambieert 

(Lopen je toekomstige collega’s in pak? 

Zorg dan dat je ook een pak draagt)

2. Pas de titel onder je naam aan en wees 

daarin specifiek (kies bijvoorbeeld voor 

een zin die omschrijft wat je doet of wat 

je zoekt, zoals ‘Manager logistieke dienst 

bij bedrijf X’) 

3. Zet in de samenvatting: wie ben ik, wat 

kan ik, wat wil ik en wat is mijn toegevoeg-

de waarde voor het bedrijf

4. Vertel bij iedere functie wat je verant-

woordelijkheden waren en welke ontwik-

kelingen je hebt doorgemaakt 

5. Maak je profiel zo levendig mogelijk door 

te linken naar bedrijfswebsites en foto’s 

en filmpjes te plaatsen 

6. Vraag om aanbevelingen van bedrijven 

waar je werkte of stage liep. 

7. Wees kort en bondig
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Numerous career sites provide even more career advice. 
But what are businesses and recruiters looking for? And 
are social media really so important for creating an 
image? To find out, three experts give the best tips. They 
also give three examples of the main do’s and don’ts. 

↘

The letter 
“I never read the cover letter,” says recruiter and career 
coach Freek van Kraaikamp. “A CV tells me so much 
more.” EUR alumnus Koen Knoop, recruitment consult-
ant at Undutchables, also checks the CV first. “It should 
preferably include a short description of the candidate. 
So many people respond to our job advertisements that 
I don’t have time to read all those letters.” 
That’s why it’s always important to call the company 
concerned. “The telephone number at the bottom of 
the job advertisement is there for a reason,” explains 
Knoop. “Call and ask what they need from you. Some-
times, a cover letter isn’t necessary. This is also your 
chance to learn more about the company.” Then you 
can refer to this conversation in your letter. “That shows 
that you are proactive. And it’s also your opportunity 
to find out whether the company suits you. It’s not just 
one-way traffic. The employer has to want you, but you 
also have to want to work there.”
Keep your cover letter short and concise. “I always keep 
to the sequence you-I-we,” says Van Kraaikamp. “First 
explain why you want to work for me, then say who ‘I’ 
am and what you want and are able to do. Finish with 
what we can do for each other.” Van Kraaikamp advises 
candidates to be very specific here. “Choose a current 
project on the company’s website which appeals to you. 
Explain why and what you could contribute to it.”
A standard start to the letter is fine. “95 percent of peo-
ple can’t write,” says Van Kraaikamp. “Don't try too hard 
to be funny or original. Rather a dull introduction than 
a toe-curling start to the letter.”

What recruiters are 
really looking for 

JANE DOE

Six tips for an ideal CV

1.
Maximum two pages 

2.
Start with a summary about 

yourself, your skills and what 

you want 

3.
Sequence: first education, 

then relevant work experien-

ce, committee positions, etc. 

4.
For each job, mention the 

title, department and speci-

alisation 

5.
Refer to the job being adver-

tised: if the company uses 

jargon like ‘solution-oriented’ 

and ‘communicative skills’, 

incorporate them in your 

text and show that you have 

these skills 

6.
Be short and concise 

Seven tips for an ideal 
LinkedIn profile: 

1. Make sure you have a good profile photo: 

use a plain background and dress to 

reflect the job you are applying for (Are 

your future colleagues in suits? If so, 

make sure that you wear a suit too)

2. Adapt the title under your name and be 

specific (for example, choose a sentence 

which describes what you do or what you 

are looking for, such as ‘Logistics depart-

ment manager at company X’) 

3. In the summary, include: who I am, what 

I can do, what I want and what my added 

value is for the company

4. For each job, describe what your respon-

sibilities were and what developments 

you experienced 

5. Make your profile as interesting as possi-

ble by creating links to company websites 

and posting photos and video clips 

6. Request references from companies 

you’ve worked for or where you’ve done 

an internship. 

7. Be short and concise
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Een standaard begin van de brief is daarbij geen pro-
bleem. “95 procent van de mensen kan niet schrijven”, 
stelt Van Kraaikamp. “Probeer alsjeblieft niet gefor-
ceerd grappig of origineel te zijn. Liever iets saais in de 
introductie dan zo’n tenenkrommend begin.”
Jansen heeft nog een tip voor de internationale studen-
ten: stuur je motivatie in de taal van de vacaturetekst. 
“Het komt regelmatig voor dat de vacaturetekst Engels 
is en we een cv en motivatie in het Spaans of Duits ont-
vangen. Of dat een kandidaat zijn of haar cv vertaalt 
naar het Nederlands, maar geen Nederlands spreekt. 
Als Nederlands spreken geen vereiste is, hoef je dat 
niet te doen.” Het gebeurt ook andersom. “Werkgevers 
maken dezelfde fout. Dan zoeken ze bijvoorbeeld een 
native German speaker, maar plaatsen de vacaturetekst 
in het Nederlands.” Zijn advies: bekijk de vacaturetekst 
heel goed. “Een Nederlandstalige vacaturetekst bete-
kent niet altijd dat die taal ook een vereiste is. Laat je 
daar dus niet door uit het veld slaan.”

Het cv
Volgens Knoop moet je ook het cv afstemmen op het 
bedrijf waar je solliciteert. Dat gaat verder dan alleen 
de inhoud, want ook de opmaak is van belang. “Ik kreeg 
ooit eens een cv van een vormgever. Hij gebruikte een 
standaard template en had totaal geen moeite gedaan 
voor de opmaak.” vertelt Jansen. “Zo’n cv leg je meteen 
weg. Als hij zijn eigen uiting niet eens goed kan vorm-
geven, kan ik er niet op vertrouwen dat hij die creativi-
teit wel laat zien in zijn werk voor de opdrachtgever.”
“Je moet je onderscheiden van de rest”, vult Van 
Kraaikamp aan. “Bij startersfuncties verwacht ik echt 
niet dat je jaren relevante werkervaring hebt. Bedenk 
daarom wat de werkgever zoekt en licht dat uit. Ik zie 
cv’s voorbijkomen met een paginalange opsomming 
van horecabaantjes en dan één regel over de studie, ter-
wijl die masterspecialisatie precies is waar de vacature 
naar vraagt.”
Vervolgens gaat het bij Van Kraaikamp om de extra’s. 
“Bijna alle kandidaten hebben de basiskwalificatie, 
namelijk een diploma. Daarmee alleen red je het dus 
niet.” Waarmee dan wel? “Na de studie let ik op zaken 
als bijbanen en bestuursfuncties. Mensen die door het 
stof zijn gegaan, hebben bij mij een streepje voor. Als jij 
bijvoorbeeld tijdens je studententijd in de horeca werk-
te, laat mij dat zien dat je flexibel bent en dat je uithou-
dingsvermogen hebt.” ↘

Vacature /  
vacancy: 

Junior 
Consultant 

Financial 
Services

Vacature: Junior Consultant Financial Services
Kandidaat: student Finance

Van Kraaikamp: “Een prachtig profiel. Mooie studie, leuke banen 

en een eigen onderneming. Ik adviseer wel om goed te doseren. 

Wat maakt je voor deze functie het meest krachtig en uniek? 

Gemakshalve, het staat nu immers bovenaan, ga ik er vanuit dat je 

eigen bedrijf je onderscheidt. Waarom licht je dit dan in één regel 

toe, terwijl andere, waarschijnlijk onbelangrijkere banen, veel meer 

ruimte innemen? Doseer, en focus je op wat écht belangrijk is.”

Knoops: “De samenvatting is te kort. Alleen interesses opnoemen 

is te globaal. Doordat hij een eigen bedrijf heeft, en door zijn ne-

venactiviteiten, zou ik hem wel een kans geven. Hij toont onder-

nemerschap. De vacature vraagt alleen naar iemand die financiële 

vraagstukken kan oplossen - erg theoretisch dus - en zijn profiel 

is meer salesgericht. Dat zorgt wel voor twijfels. Dat hij een baan 

als schipper erop zet, spreekt erg voor hem. Veel mensen twijfelen 

erover om zo’n bijbaan erop te zetten. Het gaat om de beschrijving 

van zijn werkzaamheden. Die vaardigheden die hij daar opsomt, to-

nen zijn ervaring aan. Dat is voor starters belangrijker dan dat ze de 

gevraagde functie al eens vervulden.”

Over de recruiters
Kirsten Jansen was jarenlang recruiter. Momenteel is zij 

marketing- en communicatiemanager bij internationaal uit-

zendbureau Undutchables (www.undutchables.nl). 

Koen Knoop is alumnus van de Erasmus Universiteit. 

Hij is recruitment consultant bij Undutchables. 

Freek van Kraaikamp werkt als recruiter en loopbaancoach en 

is auteur van het boek ‘Zou jij jezelf aannemen?’ (www.jezelfaan-

nemen.nl). Ook schrijft hij columns voor onder andere NRC en 

Intermediair.
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Jansen has another tip for international students: write 
your cover letter in the language of the job advertise-
ment. “We regularly advertise for a job in English, only 
to receive a reply in Spanish or German. Or the candi-
date has translated his or her CV into Dutch, but doesn’t 
speak Dutch. If speaking Dutch isn’t a requirement, 
that’s not necessary.” The reverse happens too. “Em-
ployers make the same mistake. They may be looking 
for a <c>native German speaker<c>, but write the adver-
tisement in Dutch.” His advice: read the job advertise-
ment really well. “A job advertisement in Dutch doesn’t 
always mean that you need to speak that language. So 
don’t be put off.”

The CV
According to Knoop, you must also gear your CV to the 
company you are applying to. That goes further than 
the content, because the layout is also important. “I 
once received a CV from a designer. He’d used a stand-
ard template and done absolutely nothing with the lay-
out,” says Jansen. “A CV like that goes straight in the 
bin. If he can’t present his own communications well, 
I can’t rely on him showing that creativity in his work 
for the client.”
“You have to distinguish yourself from everybody else”, 
adds Van Kraaikamp. “For starters’ positions, I don’t ex-
pect you to have years of relevant work experience. So 
consider what the employer is looking for and highlight 
that. I see CVs with a page long list of jobs in restaurants 
and bars and one line about their study, even though 
that master specialisation is what the job requires.”
After that, it’s about the extras, says Van Kraaikamp. 
“Most candidates have the basic qualification, namely 
a diploma. But that won’t get you the job.” What will? 
“After the study itself, I look for part time jobs and com-
mittee memberships. People who have actually done 
jobs have a head start with me. For example, if you’ve 
worked in hospitality while you were a student, that 
shows me that you are flexible and that you have per-
severance.” 
Jansen advises to clearly highlight in your CV why you 
made certain choices. “Don’t make us guess. Recently 
I was interviewing a woman. She’d immigrated to the 
Netherlands last year and was looking for a job. But 
there was a gap of a year in her CV. We obviously under-
stand that you can’t find a job immediately, but what 
we find interesting is what you did in the meantime. 
Did you spend a year as a couch potato, did you travel 
or did you some form of work? Apparently the woman 
had learned Dutch in a year and worked on various food 
trucks. That aroused my interest. She’d shown initia-
tive, demonstrated that she could work with different 
people and that she was perseverant.”
And finally, that one question: photos on your CV or 
not? “That’s a difficult one,” sighs Van Kraaikamp. “You 
don’t know what link the reader will make with your 
photo: perhaps you look like his or her crush, parent ↘

Vacancy: Junior Consultant Financial Services
Candidate: Finance student

Van Kraaikamp: “A great profile. Good study, nice jobs and he has his 

own business. I’d advise prioritising. What makes you the strongest 

and most unique candidate for this job? For the sake of convenience, 

because it’s at the top, I imagine that having your own business is the 

distinguishing factor. Why do you then explain this in one line, while 

other, probably less important jobs take up more space? Prioritise, 

and focus on what is really important.”

Knoops: “The summary is too short. Only naming interests is too ge-

neral. Because he has his own company, and because of his other 

activities, I’d give him a chance. He shows an entrepreneurial spirit. 

However, the job asks for someone who can solve financial issues 

- so very theoretical - and his profile is more sales oriented. That rai-

ses doubts. The fact that he includes a job as a skipper is good. Many 

people wonder about including part time jobs. It’s about describing 

what he does. The skills he lists show his experience

About the recruiters 

Kirsten Jansen was a recruiter for many years. She is currently a 

marketing and communications manager at Undutchables (www.

undutchables.nl). 

Koen Knoop is an alumnus from Erasmus University. He’s a recruit-

ment consultant at Undutchables. 

Freek van Kraaikamp is a recruiter and career coach and wrote 

the book ‘Zou jij jezelf aannemen?’ [Would you hire yourself?] 

(www.jezelfaannemen.nl). He also writes columns for NRC and 

Intermediair.
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Jansen adviseert om in je cv duidelijk naar voren te la-
ten komen waarom je welke keuzes maakte. “Laat ons 
niet gissen. Laatst zat er een dame tegenover me. Ze 
immigreerde afgelopen jaar naar Nederland en was op 
zoek naar een baan. In haar cv zat een gat van een jaar. 
Natuurlijk snappen wij dat je niet meteen een baan 
vindt, maar wat voor ons interessant is, is wat je in die 
tussentijd deed. Heb je een jaar lang op de bank gehan-
gen, heb je gereisd of gewerkt? Nu bleek dat de vrouw 
in een jaar Nederlands had geleerd en bij verschillen-
de foodtrucks werkte. Dat wekt mijn interesse. Ze laat 
hiermee zien dat ze de handen uit de mouwen kan ste-
ken, dat ze met verschillende mensen kan samenwer-
ken én dat ze doorzettingsvermogen heeft.”
Als laatste de eeuwige vraag: foto’s op je cv, ja of 
nee? “Dat blijf ik moeilijk vinden”, verzucht ook Van 
Kraaikamp. “Je weet niet welke link de lezer legt met je 
foto: misschien lijk je wel op zijn of haar crush, ouder 
of vijand.” Undutchables verwijdert de foto’s voordat 
het de cv’s naar de werkgever verstuurt, vertelt Jansen. 
“Tenzij je fotomodel bent, is het uiterlijk niet relevant. 
Voor foto’s geldt hetzelfde als voor de tekst: zet het er 
alleen bij als het toegevoegde waarde heeft.” 

Het gesprek
Mocht dit alles leiden tot het gewenste resultaat, dan 
hebben de recruiters nog wat tips voor het sollicitatie-
gesprek. Stel vragen, is het devies van Van Kraaikamp. 
“Kijk, bedrijven nemen mensen niet aan uit goedheid. 
Zij willen weten hoe snel jij van 1 euro 2 euro kunt ma-
ken. Door vragen te stellen, laat je zien dat je je verdiept 
hebt in het bedrijf. Vraag bijvoorbeeld hoe een werkdag 
eruitziet, hoe snel je zelfstandig aan de slag kunt of 
praat over de lopende projecten. Het gesprek dat daar-
uit volgt, is voor jou een kans om je te profileren.”
Wees ook voorbereid op vragen over eventuele discre-
panties in je cv, zoals gaten. “Daar ga ik natuurlijk naar 
vragen”, vertelt Knoop. “En als jij met een rood hoofd 
tegenover me zit en gaat stamelen, dan is dat voor mij 
een teken dat jij het gesprek niet hebt voorbereid. Loop 
je cv na, bedenk welke vragen je kunt verwachten en 
formuleer voor elke vraag een kort antwoord.” 

Social media
Een recent onderdeel van het sollicitatieproces vormen 
social media. En nee, je kunt na het behalen van je di-
ploma en het aanmaken van een LinkedIn-profiel niet 
achteroverleunen en wachten tot het werk jouw ↘

Vacature / 
vacancy: 
Adviseur 

beleids- en 
organisatievraag-

stukken

Vacature: Adviseur beleids- en organisatievraagstukken
Kandidaat: student Criminologie

Van Kraaikamp: “Tja, wat moet ik hiervan zeggen. Buiten een be-

drijfsnaam en een functie staat er weinig op dit cv. Wat houdt de 

functie precies in en wat heeft hij gedaan? Alles ontbreekt. Net als 

een samenvatting. Wie ben je, wat wil je en wat kan je? Dit is echt 

veel te kort door de bocht. Dit gaat niet helpen om jezelf te on-

derscheiden. Het profiel zelf is prachtig, maar de inhoud niet. Kijk 

bijvoorbeeld eens naar de stage bij de krant, afgerond met een 8,5. 

Wat heb je precies gedaan? Hij kleurt met een stift. Dat is prima 

om de grove lijnen te tekenen, maar daarna moet je het wel gaan 

inkleuren.” 

Jansen en Knoops: “Het blokje met de foto is het eerste dat recrui-

ters zien. Simpelweg ‘stagiair bij bedrijf X’ is daarom te summier. 

Pas de functieomschrijving aan. Noem de functie, de afdeling en 

het bedrijf. Er staan links bij van artikelen, maar geen omschrijving 

van zijn werkzaamheden. Schreef hij die teksten of zijn het teksten 

die hij interessant vindt? Laat zien wat je doet, wat je verantwoor-

delijkheden zijn en hoe je je ontwikkelde.”



SPECIAL21 

or enemy.” Undutchables removes photos before they 
send the CVs to the employer, says Jansen. “Unless you 
are a model, it’s entirely irrelevant. The same applies to 
photos as to the text: only include them if they add val-
ue to the application.” 

The interview
If all this leads to the desired result, the recruiters have 
some tips for the job interview. Ask questions, is the 
advice of Van Kraaikamp. “Businesses don’t take on 
people from the goodness of their heart. They want to 
know how fast you can turn 1 euro into 2 euros. By ask-
ing questions, you show that you have studied the com-
pany. For example, ask what a working day’s like, how 
quickly you’ll be able to work independently or talk 
about current projects. The subsequent conversation is 
an opportunity for you to present yourself.”
Also be prepared to answer questions about any dis-
crepancies in your CV, like gaps. “Because I’ll obviously 
ask about them,” says Knoop. “And if you go red in the 
face and start stuttering, that’s a sign that you haven’t 
prepared for the interview. Check your CV, consider 
what questions you could expect and formulate a short 
answer to each question.” 

Social media
Social media have recently become part of the appli-
cation process. And no, you can’t sit back and wait till 
work comes to you once you’ve got your diploma and 
created a LinkedIn profile, Koop emphasises. Show in-
itiative, work on your network and make sure that you 
are known to the right people, he tells his candidates. 
“Undutchables organises networking receptions, for ex-
ample. Job seekers who I speak to at these receptions 
are fresh in my memory. I’ll automatically think about 
them first when a job comes along.”
Finally, a word of comfort: don’t worry about that pho-
to of you holding a beer. “I don’t often Google anyone,” 
says Kraaikamp. “If I did, there would have to be some-
thing very strange in your CV.” Knoop: “No one’s perfect, 
and we’re not looking for perfection. You sometimes 
check profiles, but there would have to be something 
odd for me to reject someone on that basis. For a sales 
position, I’d be more likely to reject a profile with dull 
photos of someone sitting behind his desk than some-
one with photos of friends and a beer. Because that 
shows that someone is sociable, an important aspect 
in sales.” So don’t have sleepless nights about your so-
cial media, concludes Jansen. “It’s not about how good 
you look in a photo, but how you perform on the work 
floor. If an employer does question that one party photo, 
you might want to question whether you really want to 
work there.”

Vacancy: policy and organisation issues advisor
Candidate: Criminology student

Van Kraaikamp: “Well, what can I say? Apart from a business name and 

a job, there’s very little on this CV. What does the job involve and what 

did he do? There’s no information at all. Merely a summary. Who are 

you, what do you want and what can you do? This is really much too 

short. It won’t help you distinguish yourself. The profile itself is great, 

but the content isn’t. Look at the internship with the newspaper, for 

example, which was completed with an 8.5. What exactly did you do? He 

draws the outline which is fine, but then you have to colour it in.” 

Jansen and Knoops: “The block with the photo is the first thing that 

recruiters see. So simply saying ‘trainee at company X’ isn’t enough. 

Change the job description. Give it a title, name the department and 

the company. There are links to articles but no description of his work. 

Did he write the texts or are these texts which he found interesting? 

Show what you do, describe your responsibilities and your personal de-

velopment.”

Drie even handige als minder bekende websites: 

www.glassdoor.nl 
Hier vind je recensies van de meeste bedrijven, geschreven door (voor-

malige) medewerkers, inclusief info over het salaris en vragen uit eer-

dere sollicitatiegesprekken. 

www.themuse.com
Een internationaal carrièreblog tjokvol cv-, sollicitatie- en carrièretips. 

www.netwerkenin010.nl 
Hét overzicht van alle netwerkborrels in Rotterdam, zodat je al klikkend 

en zoekend kunt achterhalen waar de mensen naartoe gaan die inte-

ressant voor jou kunnen zijn.

Three useful but less well known websites: 

www.glassdoor.nl 
Here you will find reviews of most companies written by (former) 

employees, including information about salary and questions from 

previous job interviews. 

www.themuse.com
An international career blog packed with CV, job application and 

career tips. 

www.netwerkenin010.nl 
The list of all networking receptions in Rotterdam to help you find out 

which ones are attended by people who might be interesting for you.
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kant op komt, benadrukt Koop. Toon initiatief, werk 
aan je netwerk en zorg dat je op het netvlies staat van 
de juiste mensen, drukt hij zijn kandidaten op het hart. 
“Undutchables organiseert bijvoorbeeld netwerkbor-
rels. Werkzoekenden die ik daar spreek, zitten bij mij 
vers in het geheugen. Daar denk ik automatisch eerder 
aan als ik een vacature binnenkrijg.”
Tot slot een geruststelling: ga je geen zorgen maken 
over die ene foto van jou met een biertje in de hand. 
“Het komt niet vaak voor dat ik iemand ga googelen”, 
vertelt Kraaikamp. “Dan moet er wel iets heel raars in 
je cv staan.” Knoop: “Niemand is perfect, daar zoeken 
we ook helemaal niet naar. Je checkt weleens profielen, 
maar het moet wel heel raar lopen, wil ik op basis daar-
van iemand afwijzen. Voor een salesfunctie wijs ik een 
profiel met saaie foto’s van iemand achter zijn bureau 
eerder af dan van iemand met foto’s van vrienden en 
een biertje. Dat laatste laat namelijk zien dat diegene 
sociaal is, een belangrijk aspect van sales.” Ga in ieder 
geval niet nachtenlang piekeren over je social media, 
besluit Jansen. “Het gaat er niet om hoe goed je op de 
foto staat, maar wat je prestaties zijn op de werkvloer. 
Mocht een enkeling toch moeilijk doen over die ene 
feestfoto, dan moet je je afvragen of je daar wel echt wil 
gaan werken.” ↙

Vacature / 
vacancy: 
stagiaire 
grafisch 
design

Vacancy: graphic design trainee
Candidate: International Bachelor Arts and Culture Studies student

Knoops: “This is a very creative CV, exactly what the company is asking 

for. I’d immediately invite her to an interview.” 

Jansen: “A CV on one page, I love that. Because there’s so much text, 

however, it’s a bit untidy. A stimulated environment, what does that 

mean? I’d like it to be more concrete. Very good of her to write Aspiring 

journalist at the top of her CV. Now I know exactly what she wants.

Van Kraaikamp: “Oh, a picture as CV. That’s new, which doesn’t mean 

it’s wrong. In this case, I’d advise her to keep the content and bin the 

design. This is a typical case of content being subordinate to the design. 

It looks untidy, it’s unclear and very unprofessional. By contrast, her 

studies, career and content are good enough to blow away the majority 

of the other applicants. She explains and describes her work well, but 

the way it’s presented means I don’t want to read any further. Keep 

it more business-like and discover what makes you different. Focus  

on that.”

Vacature: stagiaire grafisch design
Kandidaat: student International Bachelor Arts and 
Culture Studies

Knoops: “Dit is een heel creatief cv, precies waar het bedrijf om 

vraagt. Zij mag meteen op gesprek komen.” 

Jansen: “Een cv op één pagina, daar word ik al heel gelukkig van. 

Omdat er zoveel tekst in staat, oogt het alleen een beetje rom-

melig. A stimulated environment, wat betekent dat? Dat mag 

van mij concreter. Heel goed van haar om Aspiring journalist 

bovenaan haar cv te plaatsen. Nu weet ik meteen wat ze wil.

Van Kraaikamp: “Oei, een afbeelding als cv. Dat is nieuw, wat 

niet direct verkeerd is. Ik raad in dit geval haar aan om de inhoud 

te behouden en de vorm direct naar de prullenmand te slepen. 

Dit is een typisch geval van inhoud die flink onder de vorm lijdt. 

Het oogt rommelig, is onduidelijk en komt zeer onprofessioneel 

over. En dát terwijl haar studies, carrière en inhoud goed genoeg 

zijn om een groot gedeelte van de andere sollicitanten weg te 

blazen. Ze omschrijft en beschrijft haar werkzaamheden goed, 

maar de vorm zorgt ervoor dat ik niet verder wil lezen. Houd het 

zakelijker en kijk wat je onderscheidend maakt. Leg daar de fo-

cus op.”
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Welke hulpmiddelen mogen wel en niet 
voor wat meer concentratie bij tentamens? 
Ritalin? Cocaïne? Alcohol? En wat werkt?
Asking for a friend 

Drugs zijn niet toegestaan op de campus, en 
ook drank tijdens tentamens is niet oké. Heel 
handig zijn ze bovendien toch niet, stelt hoog-
leraar Farmacologie Jan Danser. Cocaïne valt 
in ieder geval af, want het is ernstig ongezond 
én staat op de lijst van verboden middelen. Ri-
talin zou volgens (controversiële) vakliteratuur 
daarentegen een ‘maximaal voordeel’ tegen-
over een ‘minimale schade’ plaatsen. “Maar is 
de schade echt nul, zeker als dit massaal ge-
bruikt wordt?”, vraagt Danser zich af. Hij wijst 
onder meer op de bijwerkingen: slapeloosheid, 
bloeddrukverhoging en verminderde eetlust. 
“De beste verbeteraars van denkkracht zijn 
nog altijd slaap, voeding, lichaamsbeweging 
en onderwijs”, concludeert Danser daarom. 
“Geen drugs of geneesmiddelen dus!” 

De R zit weer in de maand, dus de zwarte-pie-
tendiscussie is live. Hoe staat de EUR hierin? 
Is Piet welkom? En welke kleur heeft ie?
Deniz, Rotterdam

We hebben goed nieuws voor alle cadeau-
collectoren:  
Sint en Piet hebben de Erasmus uitverkoren!
De aula opent eind november de deuren
Waarbij de pieten niet enkel zwart zullen 
kleuren
Nee, zegt informatie-Piet, zij zijn slechts ‘bruin 
beveegd’
Potten zwarte roet worden op hen dus niet 
geleegd
Zo hoopt Erasmus op een ‘internationale, 
inclusieve universiteit’
Die wel de witte sintkool spaart, maar niet de 
zwarte geit.

PS Vorig jaar brachten wetenschappers en 
mediaspecialisten (met steun van de EUR) 
een magazine uit: PIET, een handleiding voor 
een moderne sinterklaasviering. “Deze toont 
hoe je Sinterklaas viert met een moderne, 
dus inclusieve, geen zwarte, Piet”, meldt 
hoogleraar Caraïbische geschiedenis Alex van 
Stipriaan. “Maar het kan natuurlijk net zo goed 
zonder Piet. Laat Sinterklaas zich bijvoorbeeld 
bijstaan door een grote schare verklede 
kinderen.”

What substances are allowed to boost con-
centration during exams? Ritalin? Cocaine? 
Alcohol? And what works?
Asking for a friend 

Drugs are not allowed on campus, and 
drinking isn’t good either during exams. In 
fact, neither are very useful at any time, says 
Professor of Pharmacology Jan Danser. 
Cocaine is off the list anyway, because it’s 
very unhealthy as well as being on the list of 
banned substances. According to (contro-
versial) professional literature, Ritalin on the 
other hand provides ‘maximum benefits’ with 
‘minimum harm’. “But is the damage really 
zero, particularly when it’s used a lot?”, Danser 
wonders. He points to some of the side 
effects: insomnia, high blood pressure and 
reduced appetite. “The best ways to improve 
brain function are still through sleep, diet, 
exercise and education,” Danser therefore 
concludes. “So no drugs or medication!” 

As always, the Black Pete discussion is live. 
What’s the position of EUR? Is Pete welco-
me? And what colour is he?
Deniz, Rotterdam

Do you expect presents because of last year’s 
good deed? 
Good news: Erasmus is visited by Sint and 
Pete!
At the end of November, the duo will be back
And you can bet the Petes won’t be black 
No, says Information Pete, they will only be 
‘smudged brown’ 
So no pots of black soot will be emptied over 
their crown
Thus Erasmus hopes to ensure an 
‘international, inclusive university’
which has no place for black sheep – 
permanently.

PS Last year, academics and media specialists 
(with EUR support) published a magazine: 
PIET, a guide on a modern Sinterklaas 
celebration. “It describes the many ways to 
celebrate Sinterklaas with a modern and thus 
inclusive, not black, Pete”, says Professor 
of Caribbean History, Alex van Stipriaan. 
“But we can celebrate without Pete too, of 
course. Just surround Sinterklaas with lots of 
different children in costumes.”

Lieve EM, Dear EM,

tekst / text INGE JANSE
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Ook een vraag voor EM? 
Mail naar erasmusmagazine@em.eur.nl 

met als onderwerp: lezersvragen

Got a question for EM? 
E-mail it to 

erasmusmagazine@em.eur.nl, 
putting ‘readers’ questions’ 

in the subject line
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Steeds vaker leveren burgers een bijdrage aan de 
opsporing van strafbare feiten. Eelco Moerman (29) 
promoveert op vrijdag 18 november op zijn 
onderzoek naar hun juridische positie in dat 
opsporingsproces.

W at betekent de 
titel in begrijpe-
lijke taal? “De ti-
tel is: Inburgeren 
in de opsporing. 

Over de juridische positie van de 
burger in de opsporing van straf-
bare feiten. Opsporing is juridisch 
gezien een overheidstaak. Je ziet 
dat burgers daar gaandeweg een 
steeds grotere rol in zijn gaan spe-
len. In een notendop is de vraag hoe 
dat met elkaar rijmt. Hoe kunnen 
burgers een rol krijgen in de opspo-
ring als dat eigenlijk een taak van 
de overheid is?”

Je zit op een verjaardag naast je 
tante. Hoe leg je haar in een paar 
zinnen uit wat je hebt onderzocht?
“Wat mogen jij en ik doen om bij 
te dragen aan opsporing? Burgers 
spelen daar een rol in, denk bij-
voorbeeld aan een programma als 
Opsporing Verzocht, of iemand die 
een foto van zijn gestolen auto op 
Facebook zet in de hoop de daders 
te vinden. Uit mijn onderzoek blijkt 
dat de regelgeving uit het strafrecht 
en het strafprocesrecht niet is in-
gesteld op de rol van burgers. Zij 
worden betrokken bij opsporing, 
zonder dat de regelgeving daar-
op toeziet. Daardoor is er vrij veel 
ruimte voor burgers om een actieve 
rol te spelen bij het opsporen van 
strafbare feiten. Het is de vraag of 
dat wenselijk is.”

Wat wordt de wereld beter van je 
proefschrift? Lacht: “Als jurist moet 
je ook een beetje je plaats in de we-
reld kennen. Wat ik belangrijk vind, 
is dat we reflecteren op die ontwik-
keling. Met de toenemende rol van 
burgers in de opsporing wordt er 
een heel nieuw domein gecreëerd. 

Het is goed om te bedenken hoe we 
dat willen inrichten. We willen al-
lemaal dat opsporing goed verloopt, 
dus ik hoop dat mijn proefschrift 
bijdraagt aan het nadenken over die 
ontwikkeling.”

Van wie in je dankwoord had je 
vooraf niet gedacht dat deze zo be-
langrijk zou zijn? “Team West, het 
opsporingsprogramma van Om-
roep West. Ik heb met hen meegelo-
pen om te kijken hoe de lijnen lopen 
met de politie en het Openbaar Mi-
nisterie. Zo kon ik van dichtbij zien 
hoe journalisten, politiewoordvoer-
ders en het Openbaar Ministerie 
samenwerken in opsporing. Ik had 
niet ingeschat dat de praktijk zo 
belangrijk zou zijn voor mijn onder-
zoek. Juridisch onderzoek gebeurt 
vaak vanuit boeken. In de wet is iets 
op een bepaalde manier geregeld, 
maar de praktijk wijst soms uit dat 
het heel anders werkt.” 

Hoe ga je je promotie vieren?
“Ik ben pas getrouwd en toen heb ik 
een groot feest gegeven, dus ik ben 
wel een beetje uitgefeest. De party-
modus staat nog niet echt aan, maar 
ik zie het wel als een mijlpaal.”

De burger als speurhond

tekst / text TIM FICHEROUX
foto / photo LEVIEN WILLEMSE

De cover
“Niet alle covers van proefschriften zijn 
even spannend, dus ik heb contact op-
genomen met een illustrator. Je ziet 
mijn handen, die een politiehand en een 
burgerhand voorstellen. Samen vormen 
ze de schaduw van een speurhond: de 
politie en de burger werken samen in de 
opsporing. Helaas ziet niet iedereen 
dat.”

DE PROMOTIE
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Citizens increasingly contribute to the detection of 
criminal offences. On Friday 18 November, Eelco 
Moerman (29) will be awarded a doctorate for his 
research into citizens’ legal position within criminal 
investigations.

Could you explain 
the title in layman’s 
terms? “It’s entitled 
Civic integration in cri-
minal investigations. 

About the citizen’s legal position in 
the detection of criminal offences. 
Criminal investigations are legal-
ly the government’s responsibility. 
Little by little, citizens have started 
to play an increasingly prominent 
role in this process. The big ques-
tion is: how can citizens be given 
a role in investigations, when this 
task has actually been assigned to 
the government?”

You’re sitting next to your aunt at a 
birthday party. How would you ex-
plain your research subject to her? 
“Which contributions are you and 
I allowed to make to a criminal in-
vestigation? Citizens play a role in 
these processes. Take programmes 
like Opsporing Verzocht [the Dutch 
version of Crimewatch], or someone 
who posts a picture of his stolen car 
on Facebook. My research shows 
that criminal legislation and the 
criminal justice process do not take 
effective account of their role. Whi-
le they are involved in the detection 
process, this involvement is not su-
pervised according to regulations. 
This gives citizens considerable 
scope for taking on an active role in 
the investigation of criminal offen-
ces. The question remains whether 
this is desirable.”

In which way will your thesis make 
the world a better place? Smiling: 
“As a legal expert, you need to know 
your place. What’s most important 
to me is that we reflect on this de-
velopment. The growing involve-
ment of private citizens in criminal 

investigations is creating a whole 
new domain. It would be good if we 
gave thought to how we intend to 
structure it. We all want criminal 
investigations to go well, so I hope 
that my thesis can contribute to our 
thinking on this development.”

Of the people your name in your ac-
knowledgements, who turned out 
to be more important than you as-
sumed? “Team West, the unsolved 
crimes programme from Omroep 
West. I tagged along with them to 
find out more about the lines of 
communication with the police and 
the public prosecutor’s office. It al-
lowed me to see up close how jour-
nalists, police spokespersons and 
the public prosecutor work together 
within criminal investigations. I 
hadn’t expected everyday practice 
to have such a strong bearing on 
my research. Legal research is often 
based on a review of the literature. 
Things may be arranged in a certain 
way in legislation; but in real life, 
they are occasionally handled very 
differently.”

How will you be celebrating your 
doctorate? “I got married not too 
long ago and had a big celebration, 
so I’m kind of done with partying 
for the moment. I’m not really in 
‘party mode’ yet, although I do see 
it as a milestone.”

The citizen as tracker dog

The cover
“Theses don’t necessarily have the most 
exciting covers, which is why I got in 
touch with an illustrator. You can see 
my hands, which represent the hand of a 
police officer and a citizen respectively. 
Together they form the silhouette of a 
tracker dog: police and citizens working 
together on detection. Unfortunately, 
some people don’t see it straight away.”

DE PROMOTIE THE PHD DEFENCE
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V anavond is er feest in studentendisco 
Bikini. 300 studenten uit Utrecht zijn 
op bezoek, dus dat wordt wat.” De 
woorden vallen op het politiebureau 
in Kralingen-Crooswijk. Samen met 

een agent en een brigadier – laten we ze Charlotte 
en Freek noemen – gaan wij deze donderdagavond 
op stap om studenten te bekijken door hún ogen. 
Je kunt merken dat de stufi weer bijna op is, legt 
het duo uit, terwijl we door Kralingen rijden. Het 
is namelijk uitzonderlijk stil voor een donderdag-
avond in wat dé studentenwijk van Rotterdam is. 
“Dat is wel anders aan het einde van de maand als 
het geld weer op de rekening staat”, weet Charlotte. 
“Komen ze de kroeg uitlopen en zijn ze zó dronken, 
dat ze op de grond gaan liggen of tegen de gevels 
van de huizen plassen. Daar komen natuurlijk 
klachten van.” De reacties van studenten als agen-
ten hen aanspreken, zijn net iets anders dan die 
van de gemiddelde burger. Charlotte: “Ze stude-
ren rechten of hebben een moeder die advocaat is. 
Deze studenten wijzen altijd op hun rechten, clai-
men dat we ze niet zomaar mee mogen nemen. Wij 
lachen er maar om.”

Te veel gedronken
Uit het niets verschijnt rond half drie een jongen 
naast de politiebus. “Je moet me helpen”, weet hij 
met moeite eruit te persen. Stamelend: “Ze heb-
ben….. ze hebben me … slecht behandeld….”. Te 
dronken om Freek aan te kijken en zijn hoofd recht 
te houden, probeert hij nogmaals zijn zaak duide-
lijk te maken. “Ik ga echt rampage zo”, vervolgt hij. 
“Vertel even wat er gebeurd is dan”, vraagt Freek 
rustig. “Ja gewoon, ik ga zo echt rampage, want dit 

kan niet.” Al gauw komt er een bestuurslid van het 
Rotterdamsch Studenten Corps aanlopen. “Deze 
jongen neemt het over”, stelt Freek de dronken stu-
dent gerust. “Hij helpt je wel.” 
Aan het einde van de nacht komen twee jongens 
op een scooter al slingerend voorbij. Charlotte ma-
noeuvreert het politiebusje vakkundig het fietspad 
op en zet de achtervolging in. Een blaastest geeft al 
snel de doorslag. De bestuurder, een student, moet 
mee naar het bureau. Gelaten stapt hij de bus in. 
“Ik heb te veel gedronken, maar ik kan nog wel rij-
den. Als ik dacht dat niet meer te kunnen, dan had 
ik dit niet gedaan.” Charlotte: “Je reed door rood en 
je had het niet door. Laat dat niet zien dat je niet 
meer kunt rijden?” De student besluit niet meer te 
antwoorden en staart naar zijn telefoon.

Beetje actie
En in Bikini, hoe is het daar afgelopen? Om 05.00 
uur blijkt het er een ontzettend nette bedoening te 
zijn. Als omwonenden wél problemen ondervinden 
van studenten, dan komt dat meestal door geluids-
overlast en openbare dronkenschap, weet Freek. 
“Door die dronkenschap zijn studenten ook vaker 
slachtoffers van diefstal of beroving. Dan lopen ze 
slingerend over de stoep met de telefoon in hun 
handen. Tja, dan is het gemakkelijk voor een dief 
die telefoon af te pakken en ermee weg te rennen.”
05.30 uur. Het is tijd voor de dienstoverdracht van 
Freek en Charlotte, en daarna naar huis. Voor hen 
was het een saaie avond. “Natuurlijk is het posi-
tief dat er weinig gebeurt; dat betekent dat we ons 
werk goed doen”, zegt Charlotte. “Maar een beetje 
actie op zijn tijd mag wel. Dat is immers de reden 
waarom we voor dit werk kozen.”

Geluidsoverlast, openbare dronkenschap, fietsheling, 
wildplassen: het studentenleven kent zijn eigen vormen 
van crimineel gedrag. EM liep een nacht mee met de po-
litie in Rotterdam om met eigen ogen te zien hoe het er-
aan toegaat. “Natuurlijk is het positief dat er weinig ge-
beurt. Maar een beetje actie op zijn tijd mag wel.”

Op stap met de politie

`Ik ga echt 
rampage zo´

→ 22.30 uur briefing
Iedere dienst start met 
een briefing. Hierin worden 
lopende zaken, 
opsporingsberichten en 
andere aandachtspunten 
besproken. 

→ 22.30: briefing
Officers are given a brie-
fing each time before they 
go on duty to update 
them on current cases, 
missing persons and other 
important matters. 

English page 28

"
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tekst JOLENE MEIJERINK
photography LEVIEN WILLEMSE

There’s a party in student disco Bikini to-
night with 300 students from Utrecht, 
so we can expect some excitement.” 
We make a tour of the city with an of-
ficer and a sergeant – let’s call them 

Charlotte and Freek – last Thursday night to get 
an idea of students from the police point of view. 
As we drive through Kralingen, we are told that 
the students have obviously spent most of their 
grants. This is because it’s remarkably quiet for 
a Thursday night in Rotterdam’s biggest student 
district. “But it’s different at the end of the month 
when their money arrives,” says Charlotte. “They 
come out of the pubs and they’re so drunk they 
just lie about on the ground or urinate against 
the houses. And of course people complain.” If the 
police tackle students about their behaviour, they 
respond a bit differently to the average citizen. 
“They’re studying law, or their mother’s a lawyer,” 
Charlotte explains. “And they always point out 
their rights and claim we can’t take them to the 
station. We just laugh about it.”

Red light
At about 02:30, a young lad suddenly appears 
next to the police car. “You’ve got to help me,” he 
articulates with difficulty. “They’ve….. they’ve … 
knocked me about….”. He is too drunk to look at 
Freek but he tries once again to explain. “I’m going 
rampage soon,” he goes on. “All right, just tell us 
what happened,” Freek says soothingly. “Like I 
said, I’m going to go berserk, this is too much.” But 
a member of the Rotterdamsch Studenten Corps 
soon appears on the scene. “This lad will take over, 

he’ll help you,” Freek tells the inebriated student 
reassuringly. 
At the end of the night, another two lads drive 
past unsteadily on a scooter. Charlotte expertly 
manoeuvres the police car on to the cycle track, 
goes after them and breathalyses them. The result 
is that the driver - a student - has to go along to 
the station. He gets into the car resignedly and 
says: “Yes, I’ve had too much to drink, but I can 
still drive. I wouldn’t have done it if I thought I 
couldn’t.” “But you went through a red light and 
didn’t even realise,” Charlotte points out. “Doesn’t 
that show you’re not in a fit state to drive?” The 
student decides not to reply and sits staring glum-
ly at his phone.

Bit of action
And how do things go in Bikini? As it turns out, 
the situation there is perfectly respectable at 
05.00. Freek tells us that if people living nearby do 
have trouble with students, this is usually caused 
by too much noise and public drunkenness: “And 
the fact that students are drunk means they get 
robbed or their pockets picked more often,” he ex-
plains. “They weave about all over the pavement 
with their phones in their hands. Easy enough for 
thieves to snatch the phone and run off with it.”
05.30: Time for Freek and Charlotte to go off 
duty and go home. It was rather a boring night 
for them. “Of course it’s a good thing that not a 
lot happened. That means we’re doing our work 
properly,” says Charlotte. “But we do enjoy a bit 
of action now and again. After all, that’s why we 
chose this job.”

Noisy behaviour, stolen bicycles, drunkenness and uri-
nating in public: students have their own kind of crimi-
nal behaviour. EM went along with the police in Rotter-
dam for a night to see what actually goes on. “Of course 
it’s a good thing that not a lot happened, but we do enjoy 
a bit of action now and again.”

Going out with the police:

`I’m going 
rampage soon´

→ 23.00 uur melding ge-
luidsoverlast studenten-
feest
Aangezien Bikini midden in 
een woonwijk ligt, krijgt de 
politie vaak meldingen van 
(geluids)overlast. Na een 
melding gaat de politie al-
tijd even kijken. Van over-
last is vanavond geen 
sprake. “Sommige buurt-
bewoners hebben er ge-
noeg van en klagen bij het 
minste of geringste. In 
plaats van ons te bellen, 
kunnen ze beter bezwaar 
aantekenen bij de ge-
meente. Die heeft namelijk 
de vergunning voor het 
feest afgegeven.”

→ 23.00: complaint about 
noise made by students at 
a party
The police get a lot of 
complaints about noise 
and other types of 
nuisance because Bikini is 
right in the middle of a 
residential area. And they 
always go along to see 
what’s happening after 
each report. But everyone 
is behaving themselves 
very nicely tonight. “Some 
residents have had enough 
and they complain about 
the least little thing. But 
it’d be better if they made 
a formal complaint to the 
municipality instead of 
ringing us. The 
municipality’s the one that 
gives students permission 
to have a party.”

"
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↓ 04.10 uur slordige bestuurder
Een slingerende auto die ook nog een U-bocht maakt op 
een plek waar het niet mag, zorgt ervoor dat Freek het 
kenteken even natrekt. Ondertussen maakt Charlotte 
een praatje met de bestuurder. Vermoeidheid is de reden 
waarom hij zo slordig rijdt. De auto is gekeurd noch ver-
zekerd, dus verder rijden mag niet meer. “En dan zien we 
het feit dat hij geen richting aangaf en de U-bocht nog 
door de vingers.”

↓ 04.10: careless driving
A car weaving about on the road and making a 
U-turn at a spot where this isn’t allowed prompts 
Freek to check the registration number, while 
Charlotte has a chat with the driver. He’s tired out, 
which is why he’s driving so carelessly. And the car 
isn’t insured or had its MOT either, so the driver has 
to leave the car there. “And we’re overlooking the 
fact that he made a U-turn and didn’t even signal.”

← 02.30 uur dronken student aan het raam
Terwijl Freek en Charlotte het vertrek van de 
feestgangers gadeslaan, verschijnt uit het 
niets een duidelijk beschonken student aan 
het raam. Freek: “Hij mankeert duidelijk niets, 
behalve dan dat hij dronken is.” Reden voor 
Freek om de zorg over te dragen aan de 
verenigingsleden die de jongen al te hulp 
kwamen schieten. 

← 02.30: an inebriated student appears at the 
car window
A student who’s completely legless suddenly 
appears at the car window while Freek and 
Charlotte are keeping the departing guests 
under observation. “It’s obvious there’s 
nothing wrong with him apart from being 
drunk,” says Freek. So he has no qualms about 
handing the lad over to the student 
committee members who are already coming 
over to help him. 
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←04.30 uur dronken op de scooter

Twee jongens slingeren vlak voor het politie-
busje de Erasmusbrug op en rijden ook nog 
eens door rood. Tijdens de blaastest blijkt het 
alcoholpromillage van de bestuurder ver bo-
ven het toegestane te liggen. Hij moet mee 
naar het bureau voor een nieuwe blaastest.

← 04.30: drunken driving on a scooter
Two lads weaving about on a scooter near the 
police car. They go through a red light on the 
Erasmusbrug and are breathalysed by the 
police. The test shows that the alcohol level 
in the driver’s blood is way over the limit. So 
he has to go along to the station for a further 
test.

‘Studenten wijzen altijd op hun 
rechten, claimen dat we ze niet 
zomaar mee mogen nemen’



→ 04.45 uur blaastest op het bureau

De hbo-student moet nogmaals blazen. Gela-
ten doet hij wat Freek en Charlotte van hem 
vragen. “Tja, dat is de wet”, verzucht hij. “Mijn 
ouders zullen zo teleurgesteld zijn.”

→ 04.45: second breath test at the station
The lad, who is a student, has to do a second 
breath test. He is resigned and does as Freek 
and Charlotte ask him. “Well, that’s the law, is-
n’t it,” he sighs. “But my parents will be so 
disappointed.”

'I still like earning 
my own money 
for the little 
extras'
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→ 04.40 uur aankomst politiebureau

Bij aankomst wordt de scooterbestuuder 
op zijn rechten gewezen. Daarna moet hij 
zijn zakken leegmaken, schoenen uitdoen 
en met zijn handen tegen de muur leunen, 
zodat Freek hem kan fouilleren. 

← 04.40: back at the station
On arrival at the station, the police inform 
the scooter driver of his rights, and ask him 
to empty his pockets and stand with his 
hands against the wall so that Freek can 
frisk him. 

‘My parents won’t 
be very pleased 
with me’
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Bouw bruggen, geen muren
Voor mij staat een jongen met puistjes op zijn wangen 
en een fonkeling in zijn ogen. Die fonkeling is de ster 
die de bedtijd voor zijn verdriet heeft ingeluid. Want 
voor mij staat een jongen die niet perfect was. Een 
jongen die altijd naar de grond keek, omdat de grond 
niet terug staarde. Op school werd hij gepest om zijn 
pokdalige gezicht, zijn korte armen en zijn slungelige 
lichaam. 
Nietzsche zei ooit dat dat wat je niet doodt, je sterker 
maakt. Maar iedere week, als de jongen bij gym weer 
als laatste gekozen werd, voelde het alsof zijn hart 
door 58 sportschoenen tegelijk vertrapt werd, tot er 
niet veel meer van over was dan een gescheurde aor-
ta naast een plasje bloed. En het enige wat hij ervan 
leerde was bouwen. Robuuste hoge muren die hij in 
gedachten kon optrekken. Waar hij zich achter kon 
verstoppen als hij even niet meer sterk kon zijn. En 
iedere ochtend trok hij zijn muur weer op, totdat hij zó 
goed verstopt zat, dat niemand hem meer vinden kon. 
Op de vierde verdieping van het sportgebouw op 
de campus klinkt salsamuziek. Ik doe een stapje 
dichterbij. De jongen pakt mijn hand vast en trekt me 
naar zich toe. Zijn armen precies lang genoeg om me 
te dragen; zijn slanke lichaam zwevend tegenover het 
mijne. Op woensdagavond is hij niet meer de jongen 
met de puistjes, maar de ideale partner voor elke 
vrouw. 
Salsa is een dans waarbij niemand zich kan verstop-
pen. Een dans waarbij je juist je muren moet laten 
zakken en de leiding moet nemen. Dus op woensdag-
avond geef ik me over en laat ik me leiden door de 
jongen die zich niet meer verstoppen wil. En terwijl we 
dansen bouwen we bruggen, gemaakt van de muren 
die nooit gebouwd hadden moeten worden. “Niet naar 
de grond kijken”, zegt hij, en ik kijk schuldbewust in 
zijn ogen, op zoek naar een connectie die ik met de 
grond niet maken kon. Hij blijft naar me kijken totdat 
de fonkeling overslaat. 
Ik wou dat hij nooit muren had hoeven bouwen, denk 
ik. Dat hij zich niet had hoeven verstoppen of dat de 
grond teruggekeken had. Dat er toen iemand was 
geweest die zag hoe perfect hij eigenlijk was. 

Moo Miero is student aan de Erasmus School of Law

Build bridges, not walls
I’m standing opposite a boy with pimples on his 
cheeks and a sparkle in his eye. This sparkle is like a 
star signalling that it’s time for his sadness to go to 
sleep. Because I’m standing opposite a boy who wasn’t 
perfect in school. Who always looked down at the floor 
– since the floor didn’t stare back. He was teased by his 
classmates for his pock-marked face, his short arms 
and his lanky body.
Nietzsche once said that what doesn’t kill you makes 
you stronger. But every week, when the boy was the 
last one to get picked during PE again, it felt as if 58 
trainers started trampling his heart simultaneously 
– until there was nothing left except for a torn aorta 
next to a puddle of blood. And the only thing he learned 
from this experience was to build. Strong, tall walls 
that he could erect in his mind at will. That he could 
hide behind if he wasn’t feeling strong enough to take it 
anymore. And every morning, he put up this wall again, 
until he was so well hidden that nobody could find him 
anymore. 
The fourth floor of the campus building fills with salsa 
music. I take a small step towards him. The boy takes 
me by the hand and pulls me close. His arms are exact-
ly the right length to carry me; his slender body seems 
to float opposite mine. On Wednesday evenings, he is 
no longer the boy with pimples; he’s the ideal partner 
for every woman in the room.
In salsa, there’s no place to hide. It’s a dance whe-
re you actually have to let down your walls and take 
charge. So every Wednesday evening, I surrender 
myself to the boy who no longer wants to hide. And 
as we dance, we build bridges made from walls that 
should never have been built in the first place. “Don’t 
look at the floor,” he tells me, and I stare guiltily in his 
eyes, in search of a connection that I won’t be able to 
make with the floor. He returns my stare until I get the 
sparkle too. 
I wish he had never felt the need to build those walls. 
That he didn’t have to hide away. Or that the floor had 
looked back. That someone had seen how perfect he 
actually was.

Moo Miero is a student at Erasmus School of Law
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Hoe maak je tachtigurige werk-
weken in de financiële sector 
zonder te bezwijken onder de 
druk? Dat wilde een student 
weten tijdens het maande-

lijkse Denkcafé in Arminius op woensdag 
19 oktober. De vijfhonderd aanwezigen, 
grotendeels studenten en starters, kregen 
geen kant-en-klaar antwoord of een lijstje 
met survivaltips van de experts. Wat wel 
duidelijk werd: betrokken en ambitieuze 
jongeren vormen een risicogroep.
De leeftijd waarop je risico loopt op een 
burn-out daalt, vooral door technologie, 
zei arbeidssocioloog Fabian Dekker na 
afloop van het Denkcafé tegen EM. “De 
35-minners zijn de eerste generatie die 
hiermee te maken krijgt. Werkgevers ei-
sen steeds meer van hun werknemers en 
routinebanen verdwijnen. Daarnaast wer-
ken we steeds vaker flexibel, waardoor je 
autonomie afneemt. Maar ook onze pres-
tatiemaatschappij is een oorzaak: wan-
neer iets niet lukt, wordt het direct als 
persoonlijk falen gezien.”
Die observatie wordt ondersteund door de 
cijfers. Uit onderzoek van het CBS en TNO 
van vorig jaar blijkt dat een op de zeven 
werknemers in 2014 burn-outklachten 
had, dus meer dan een miljoen mensen. 
Vooral starters blijken er vatbaar voor te 
zijn: in de groep 25- tot 35-jarigen heeft 
bijna 17 procent deze klachten. Bij 15- tot 
25-jarigen valt het mee: 8,7 procent.
Hoe het specifiek zit met studenten is 
echter moeilijk te achterhalen. Wel ver-
schijnen er al jaren alarmerende verhalen 
over een toename van psychische klach-
ten bij hen. Een onderzoek van de Lan-
delijke Studenten Vakbond: “De helft van 
de studenten heeft tijdens zijn studie last 
van psychische klachten.” Profielen, het 
blad van de Hogeschool Rotterdam: “7,1 

procent van de HR-studenten heeft een 
depressie.” De Geneeskundestudent, de 
belangenbehartiger van geneeskundestu-
denten: “14,5 procent van de geneeskun-
destudenten voldoet aan de kenmerken 
van een burn-out. Onder coassistenten 
is dat zelfs 17,8 procent.” De studenten-
gezondheidstest van de Universiteit en 
Hogeschool van Amsterdam: “17 procent 
van de Amsterdamse studenten geeft aan 
psychische problemen te hebben.” En vol-
gens het Expertisecentrum Handicap + 
Studie is een psychisch probleem of een 
psychische aandoening (na dyslexie en 
concentratieproblemen) de meest voor-
komende functiebeperking onder studen-
ten.
Maar is er daadwerkelijk sprake van een 
toename van psychische klachten on-
der studenten? Dat is op basis van deze 
onderzoeken niet te zeggen. Wel enquê-
teerden studentenorganisatie ISO en het 
Nederlands Instituut van Psychologen 
35 studentenpsychologen, en die ervaren 
een toegenomen hulpvraag onder studen-

ten. Bovendien denken ze dat de klachten 
ernstiger zijn. Ook zorgwekkend: ruim de 
helft van de studentenpsychologen denkt 
dat er op universiteiten en hogescholen 
onvoldoende capaciteit is om studenten 
goed te helpen met hun psychische pro-
blemen. Cijfers voor de situatie op de EUR 
zijn niet direct beschikbaar. De reden die 
de woordvoerder geeft, is niettemin indi-
catief: “Het kost altijd wat tijd om alle in-
formatie te verzamelen, en de studenten-
psychologen zitten vol met afspraken.”   ↙ 

Ook last van psychische klachten? Via 
www.eur.nl (zoek op 
'universiteitspsycholoog') kun je een 
aanmeldformulier invullen en een 
afspraak maken voor een gesprek. 

Opgebrand voor 
je afstudeert

Maar liefst vijfhonderd 
studenten zaten in debat-
centrum Arminius voor 
een Denkcafé over de burn-
outgeneratie. Moeten we 
ons zorgen maken over 
hen?

tekst / text TIM FICHEROUX
illustratie / illustration ESTHER DIJKSTRA
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Burned out 
before 
graduation 
No fewer than 500 students 
attended the Denkcafé 
discussion about the ‘burn-
out generation’ at the 
Arminius debating centre. 
Should we be concerned 
about this group?

How can you work an 80-hour 
week in the financial sector 
without buckling under the 
pressure? That’s what one of 
the students wanted to know 

during the monthly Denkcafé debate in 
Arminius, on Wednesday 19 October. Un-
fortunately, the experts didn’t have a cut-

and-dried answer or a list of survival tips 
for the 500 attendees – most of them stu-
dents and young entrepreneurs. What did 
become clear: as a group, dedicated and 
ambitious young adults are at risk.
The age at which people are at risk of ‘burn-
ing out’ is falling – mainly due to technolo-
gy – according to labour psychologist Fabi-
an Dekker, when EM spoke with him after 
the Denkcafé debate. “The under-35s are 
the first generation to be confronted with 
this trend. Employers are asking more and 
more from their employees, and there are 
fewer and fewer routine jobs. In addition, 
more and more people work flexible jobs, 
which has a negative impact on their au-
tonomy. But our performance-oriented 
society also plays a role: when something 
doesn’t work out, it is immediately experi-
enced as personal failure.”
His observation is borne out by the statis-
tics. Research performed last year by CBS 
and TNO shows that in 2014, one out of 
every seven Dutch employees had burn-
out complaints – i.e. over one million peo-

ple. Particularly starters appear to be sus-
ceptible: in the 25-35 age group, nearly 17 
percent exhibit these symptoms. Things 
aren’t as bad among 15-to-25-year-olds: 
8.7 percent.
However, it’s difficult to determine how 
students are doing specifically. The re-
ports, however, are worrying. According 
to research commissioned by the Dutch 
Student Union, “half of the students suffer 
from mental health complaints at some 
point in their studies.” And Profielen, the 
magazine published by Rotterdam Univer-
sity of Applied Sciences, writes that “7.1 
percent of the HR students are suffering 
from depression.” De Geneeskundestudent, 
which promotes the interests of medical 
students: “14.5 percent of medical students 
report complaints that satisfy the criteria 
for burn-out symptoms. And this share in-
creases to no less than 17.8 percent among 
students on clinical rotation.” The student 
health survey organised by the University 
of Amsterdam and Amsterdam University 
of Applied Sciences: “17 percent of Am-
sterdam students indicate that they suffer 
from mental health issues.” And according 
to Expertisecentrum Handicap + Studie, 
mental health problems and psychological 
conditions are the most common function-
al impairment among students after dys-
lexia and concentration issues.
Based on these studies, we can’t say for 
sure that there is an increase. We do know 
that the student organisation ISO and the 
Dutch Association of Psychologists have 
surveyed 35 student psychologists, and 
these professionals have observed an in-
creased demand for support from today’s 
students. Moreover, in their view, com-
plaints overall have become more severe. 
Another disturbing trend: over half the 
student psychologists believe that the 
research universities and universities of 
applied sciences have insufficient capaci-
ty to give these students the support they 
require. At this point, we do not have any 
figures that shed light on the situation at 
EUR. The University’s spokesperson’s ex-
planation for their absence is nevertheless 
telling: “The student psychologists are up 
to their ears in appointments.” ↙

Suffering from mental health complaints? 
Go to www.eur.nl, search for 'university 
psychologist' and fill out a form to make 
an appointment. 
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  Crisis

→ Rolf Zwaan is sinds 2007 hoogleraar 
Biologische en cognitieve psychologie 
aan de EUR.

→ Rolf Zwaan is Professor of Biological 
and Cognitive Psychology at EUR since 
2007.
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Iedereen kent ze, de onderzoeken 
op Nu.nl waar je bij het koffieap-
paraat goede sier mee maakt: wie 
een koekje laat staan vult zijn puz-
zel beter in, met een potlood tus-

sen je tanden krijg je een beter humeur, 
en wie aan bejaarden denkt, gaat auto-
matisch langzamer lopen. Deze onderzoe-
ken, afkomstig uit de sociale psychologie, 
bleken alleen niet te herhalen. Het resul-
taat: crisis. 
Rolf Zwaan, professor in de biologische 
en cognitieve psychologie bij de Faculteit 
der Sociale Wetenschappen, onderzoekt 
hoe het nu verder moet met de sociale psy-
chologie. Naast zijn reguliere werk als on-
derzoeker en docent, test hij namelijk via 
replicatiestudies hoe betrouwbaar eerder 
onderzoek is. Bovendien is hij verwikkeld 
in de strijd tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ soci-
aal-psychologen. 

Prestatiedruk
Laten we bij het begin beginnen. Wat is er 
precies aan de hand in de sociale psycho-
logie? De problemen kwamen een paar 
jaar geleden aan het licht. “In dit domein 
werden een aantal high profile-fraudege-
vallen ontdekt, met Diederik Stapel als 
dieptepunt”, vertelt Zwaan, om zich direct 
daarna te verbeteren. “Deels vermeende 
fraudegevallen moet ik zeggen. Stapel was 
de enige die bekende.” 
Ook Rotterdam moest eraan geloven dank-
zij Dirk Smeesters. Deze hoogleraar Con-
sumentengedrag aan de Rotterdam School 
of Management had de ruwe data van twee 

van zijn artikelen niet meer ter inzage be-
schikbaar. “In die tijd werd ik gebeld door 
de toenmalige rector, Henk Schmidt. Hij 
zei: ‘We hebben onze eigen Stapel’. Of ik de 
commissie wilde leiden die dit geval zou 
onderzoeken.” 
En hoewel fraudegevallen zeldzaam zijn, 
brachten ze wel een structureel probleem 
aan het licht. Veel onderzoekers passen 
— vaak onbewust - statistische methoden 
verkeerd toe. “Vaak zocht men zoveel mo-
gelijk proefpersonen en deed daarmee zo-
veel mogelijk experimenten. En dan zeiden 
ze: ‘We kijken aan het eind van het semes-
ter wel welke effecten significant zijn.’ De 
hypothese stelden ze dus achteraf op. Of-
tewel: ze schoten eerst en tekenden er la-
ter een roos omheen.” Volgens hem waren 
deze wetenschappers zeker niet allemaal 
bewust aan het frauderen. ”In hun omge-
ving was dat normaal, zo ging het gewoon. 
Ze dachten dat ze goed bezig waren.”

Rotte appel
Hoe dat komt? In de hele wetenschap is 
volgens Zwaan de prestatiedruk hoog. Het 
draait erom zoveel mogelijk te publiceren. 
“Hoe meer papers je hebt, hoe beter. Want 
hoe meer aanzien je krijgt, hoe hoger je 
salaris, enzovoorts.” Soms is de productie 
zelfs direct gekoppeld aan het belonings-
systeem. Op Florida State University – 
waar hij bijna dertien jaar werkte – had het 
aantal papers direct invloed op je salaris. 
“Zit je in de top drie van het departement? 
10 procent salaris erbij. Daaronder? 5 pro-
cent. Hierdoor had de ene wetenschapper 

een groot huis met een mooi zwembad en 
de ander een klein appartement.” Zwaan 
vertelt hoe het was toen hij in 2007 ver-
trok: “De een had een salaris van 150 dui-
zend dollar, en de ander van 60 duizend. En 
dat met dezelfde functie. Dan krijg je men-
sen die kort door de bocht gaan wanneer ze 
hun data analyseren.” Die perverse prikkel 
komt terug in elke tak van de maatschap-
pij. Smalend: “Zelfs bij bridge. Daar kun je 
ook geld mee verdienen. Spelers gaan dan 
op een bepaalde manier kuchen om aan 
hun partner te laten weten welke kaarten 
ze hebben. Valsspelen is een soort doping.”
Is sociale psychologie dan de rotte appel 
van de wetenschap? Zwaan benadrukt dat 
dit niet het geval is. De problemen in de 
sociale psychologie liggen alleen aan de 
oppervlakte, aangezien het om onderzoek 
gaat dat gemakkelijk gerepliceerd kan 
worden. Bovendien komen ‘spannende’ 
conclusies vaak in de media. “Maar er zijn 
ook problemen bij neurowetenschappen, 
politicologie, biologie, medische weten-
schappen, noem maar op.” Die onderzoe-
ken zijn alleen vaak duurder en moeilijker 
herhaalbaar, waardoor hun problemen 
minder snel aan het licht komen. 

The Beatles
De crisis in de sociale psychologie heeft de 
ingrediënten van een, in Zwaans woorden, 
‘Shakespeareaans drama’. “Gevestigde so-
ciaal-psychologen, die het gevoel hebben 
dat hun carrière of nalatenschap net voor 
hun pensioen wordt weggevaagd, staan te-
genover the new kids on the block die zien 

Het is crisis in de sociale psychologie, met het ene na het 
andere weerlegde onderzoek. Hoe komt dat toch? En komt 
het nog goed? Rolf Zwaan, luis in de pels van slechte 
statistiek, is er druk mee, ondanks de kritiek die dat 
oplevert: “Bullies, nothing in our brains, nitwits, self-
appointed sheriffs, dataterroristen, noem maar op.”
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dat de gevestigde orde op de verkeerde ma-
nier prijzen wint.”
Gelukkig is er hoop. “Een nieuwe genera-
tie kijkt kritischer naar het doen van on-
derzoek. Dus over een aantal jaren, als de 
oudere generatie met pensioen is, zal de 
cultuur veranderen in eentje waarin on-
derzoekers preciezer te werk gaan.” Die 
nieuwe generatie zal een aantal dingen 
anders doen, somt Zwaan op. De belang-
rijkste verandering blijkt een enorme open 
deur. “Stel van tevoren je hypothese op en 
zet ook meteen op papier wat de criteria 
zijn wanneer proefpersonen wel en niet 
meetellen in je resultaten.” Alsof Zwaan 
het er probeert in te stampen, herhaalt 
hij het een aantal keren in het gesprek. De 
werkelijkheid blijkt namelijk weerbarstig. 
“Er is nog steeds veel weerstand tegen dit 
idee omdat het ‘de creativiteit zou belem-
meren’.”
Ook moet het beloningssysteem anders. 
Het tijdschrift Psychological Science maak-
te daar een eerste stap in. “Dat blad had 
veel artikelen die niet repliceerbaar ble-
ken. Daarop veranderden ze hun policy. 
Onderzoekers moeten van tevoren zeggen 
wat hun hypothesen zijn en krijgen een 
speciale badge als ze hun data openbaar 
maken.” Hij haalt de wetenschapsfilosoof 
Karl Popper aan, die eens zei: ‘Een bevin-
ding is pas wetenschappelijk als je die 
kunt herhalen’. “Dat moet weer belangrij-
ker worden, het repliceren van onderzoek. 
De grote bladen vinden die artikelen alleen 
niet interessant genoeg. Het is blijkbaar 
leuker om The Beatles te zijn dan hun co-
verband.”
Voor al deze plannen is aan de ene kant 
veel animo. Zo is er afgelopen zomer een 
nieuwe wetenschappelijke organisatie in 
het leven geroepen: The Society for the Im-
provement of Psychological Science, die al 
meer dan duizend leden heeft. Aan de an-
dere kant schieten sommige wetenschap-
pers in een defensieve houding wanneer 
ze merken dat hun onderzoek niet gere-
pliceerd kan worden. “Ze zeggen dan: die 
lui zijn incompetent en ze hebben slechte 
bedoelingen.” Volgens Zwaan is dat nooit 
de insteek bij replicaties. “Als ik al nega-
tieve bedoelingen zou hebben, zou ik die 
niet eens kunnen uitoefenen. Het meeste 
replicatiewerk wordt namelijk uitbesteed 
aan aio’s en student-assistenten. Zij weten 
niet eens hoe ik over de studie denk, als ik 
daar al een mening over heb. Ik analyseer 
enkel de data.”

Voetbalhooligan
Stellige woorden gebruikt  hij, als hij 
praat over de ‘cultuuromslag’ die moet 
plaatsvinden in de wetenschap. Maar 
hoe stelliger de woorden, hoe meer hij 
ze weegt. Af en toe klinkt er twijfel door, 
dan heroverweegt Zwaan zijn woorden 
en neemt hij ze terug. Soms komt er uit 
de hoogleraar een weloverwogen sneer, 
verpakt in een aardige toon richting de 
gevestigde orde, die the new kids binnen 
de sociale psychologie en relatieve bui-
tenstaanders zoals hij overigens (ook) van 
van alles en nog wat beschuldigen. De 
lijst met aanklachten is lang: “Bullies, no-
thing in our brains, nitwits, self-appointed 
sheriffs, dataterroristen, noem het maar.”
Je kunt denken: waar bemoeit cognitief 
psycholoog Rolf Zwaan zich mee? “Toen 
ik voor de commissie werd gevraagd die 
het fraudegeval op de EUR ging onder-
zoeken, begon het allemaal. Ze hadden 
iemand nodig uit een aanpalend vakge-
bied die verder geen belangen in het ver-
haal had.” Al onderzoekend kwam er een 
realisatiemoment. “Ik zag wat er allemaal 
fout ging en hoe los van de realiteit die 
wetenschap soms stond.” Zwaan illus-
treert dat met Smeesters’ onderzoek, dat 
te maken had met het fenomeen dat je tri-
viantvragen beter beantwoordt als je een 
foto van Einstein ziet, dan wanneer je een 
foto van een voetbalhooligan ziet. Smees-
ters bouwde daarop voort. “Als dat expe-
riment in een rode map zat, dan zouden 
mensen het slechter doen als ze een foto 
van Einstein zagen. Zat het in een blauwe 
map, dan zou het wél volgens verwach-
ting gaan. Dat was het moment waarop ik 
dacht: hier moet iets rechtgezet worden.”

Scepsis en nihilisme
Natuurlijk kan Zwaan zelf ook onderwerp 
worden van replicatiepogingen, maar 
daar maakt hij zich geen zorgen over. In-
tegendeel zelfs. “Ik juich het toe als mijn 
werk gerepliceerd wordt. Natuurlijk zal 
er ook in mijn onderzoek een foutmarge 
zitten. Zo zit de statistiek nou eenmaal in 
elkaar. En ik ben niet anders dan andere 
cognitief-psychologen. Want hoewel het 
probleem hier minder groot is dan in de 
sociale psychologie, wordt ook hier niet 
alles gerepliceerd.”
Wat doet dit met de mens achter de on-
derzoeker? Zwaan geeft toe: “Ja, ik moet 
oppassen dat ik de grens tussen scepsis 
en nihilisme niet overschrijd.” Hij 

Ik doe niet meer 
mee met de race 
wie de meeste 
papers heeft
 ↘ Rolf Zwaan
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Wie is Rolf Zwaan?
Rolf Zwaan (Rotterdam, 1962) is sinds 2007 
hoogleraar Biologische en cognitieve psycho-
logie aan de EUR. Daarvoor was hij bijna der-
tien jaar professor cognitieve psychologie aan 
de Florida State University. Hij promoveerde 
in 1992 cum laude aan de Universiteit Utrecht, 
waar hij ook zijn master cum laude behaalde. 
Zwaans blog over replicatieonderzoek kun je 
lezen via rolfzwaan.blogspot.nl. 
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merkt aan zichzelf dat hij nu op een 
andere manier naar onderzoeken kijkt, 
zelfs naar die welke niet in het nieuws 
komen. “Vroeger las ik de resultaten en 
dacht: oh, goed onderzoek, mooie resul-
taten. Nu lees ik ook de methoden. Klopt 
dit wel allemaal?”
Op de EUR valt het volgens Zwaan nog 
wel mee, stelt hij gerust. “We hoeven niet 
bang te zijn dat het hier een soort Sodom 
en Gomorra is, al weet ik natuurlijk niet 
alles wat er gebeurt.” Er zijn voor zover 
Zwaan kan overzien in ieder geval geen 
mensen die een overdreven publicatie-
drift hebben of die buitensporige me-
dia-aandacht krijgen. “Dat zijn vooral de 
factoren waar ik sceptisch van word.”
 
Zo veel mogelijk clicks
Door zijn onderzoek in de sociale psy-
chologie begon Zwaan ook na te denken 
over waar wetenschap voor hem pre-
cies om gaat. “Wat wil ik achterlaten in 
de tijd dat we hier samen op de wereld 
zijn?” Vastberaden stelt hij vast: “Ik doe 
niet meer mee met de race wie de meeste 

papers heeft. Als ik met pensioen ga, wil 
ik dat ik een beter vakgebied heb achter-
gelaten.” Dat is alleen niet altijd makke-
lijk in een omgeving met een publicatie-
cultuur. Hij glimlacht. “Ik heb het geluk 
dat ik het me kan permitteren niet te veel 
focus te leggen op publiceren.” Dan, met 
gefronste wenkbrauwen: “Ik maak me 
gewoon zorgen over mijn vakgebied. Dat 
probeer ik beter te maken via onderwijs 
en nieuwe methodes als het publiceren 
van data.” 
Als laatste: wat moeten we voortaan met 
die onderzoekjes op Facebook en Nu.nl? 
“Het ligt niet alleen aan de manier waar-
op de wetenschap te werk gaat.” Volgens 
Zwaan zijn er namelijk nog veel meer be-
langen die meespelen. “Een journalist wil 
zo veel mogelijk clicks en een persdienst 
van de universiteit wil veel in de media ko-
men.” Dus, hoeveel is er waar van wat we 
lezen? Zwaan noemt cijfers, maar neemt 
die later weer terug. “Ik heb geen idee. 
Benader het in ieder geval heel sceptisch. 
Ben je echt geïnteresseerd, zoek dan op 
waar de claims op gebaseerd zijn.” ↙ 

Ik moet oppas-
sen dat ik de 
grens tussen 
scepsis en 
nihilisme niet 
overschrijd
 ↘ Rolf Zwaan
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There is a crisis in social psychology, with one research 
conclusion after another being refuted. Why is that? And 
will it ever be resolved? Rolf Zwaan, the thorn in the side of 
bad statistics, is investigating, despite the criticism that that 
generates: “Bullies, nothing in our brains, nitwits, self-
appointed sheriffs, data terrorists, you name it.”

↘

Crisis in science

text MARKO DE HAAN AND INGE JANSE
photography SANNE VAN DER MOST

Everyone knows them, the stu-
dies on Facebook and Nu.nl 
which provide food for thought 
at the coffee machine: if you 
don’t eat that biscuit, you’ll 

be better at your crossword, sticking a 
pencil in your mouth puts you in a bet-
ter mood, and if you think of old people, 
you’ll automatically start walking more 
slowly. However, these studies, origina-
ting from social psychology, proved un-
repeatable. The result: crisis. 
Rolf Zwaan, Professor of Biological and 
Cognitive Psychology at the Faculty of 
Social Sciences, is exploring how social 
psychology can move on from this crisis. 
Besides his regular work as researcher 
and tutor, he uses replication studies 
to test how reliable previous research 
is. Furthermore, he is embroiled in the 
struggle between ‘old’ and ‘new’ social 
psychologists. 

Pressure to perform 
Let’s start at the beginning. What exactly 
is happening in social psychology? The 
issues emerged a few years ago. “In this 
domain, a number of high profile cases of 
fraud were discovered, with Diederik Sta-
pel being the all time low,” says Zwaan, 
correcting himself immediately. “I should 
say partly suspected cases of fraud. Sta-
pel was the only one to admit it.” 
Rotterdam was affected too thanks to 
Dirk Smeesters. This Professor of Con-
sumer Behaviour at Rotterdam School of 
Management no longer had his raw data 
available for two of his articles. “The for-

mer rector, Henk Schmidt, called me and 
said: ‘We’ve got our own Stapel’. He as-
ked me whether I’d head the committee 
which was going to conduct enquiries 
into this case.” 
And although cases of fraud are rare, they 
highlighted a structural problem. Many 
researchers apply — often unconsciously 
—statistical methods incorrectly. “Often, 
they looked for as many test subjects as 
possible and did as many experiments 
with them as possible. And then they 
said: “At the end of term, we’ll see what 
effects are significant.’ So they establis-
hed the hypothesis afterwards. In other 
words: they fired first and then drew the 
target.” However, he doesn’t think that 
these scientists were all aware that they 
were being fraudulent. “In their environ-
ment, that was normal, that’s how you 
did things. They thought that they were 
doing the right thing.”

Rotten apple
How come? In the scientific world, there 
is huge pressure to perform, according to 
Zwaan. It’s all about publishing as much 
as possible. “The more papers you have, 
the better. Because the better your repu-
tation, the higher your salary, etc.” So-
metimes the production is even directly 
linked to the remuneration system. At 
Florida State University – where he wor-
ked for nearly thirteen years – the num-
ber of papers had a direct influence on 
your salary. “Are you in the top three of 
the department? 10 percent more salary. 
Lower? 5 percent. So one scientist had a 
big house with a lovely swimming pool 
while the other lived in a small apart-
ment.” Zwaan explains how it was when 
he left in 2007: “One person had a salary 
of 150 thousand dollars, while the other 
had 60 thousand. Yet they were doing the 
same job. That’s when you get people ta-
king shortcuts when they analyse their 
data.” That perverse stimulus is reflected 
in every branch of society. Amused: “Even 
in bridge. You can earn money playing 
bridge too. Players cough in a certain way 
to let their partner know what cards they 
have. Cheating is a kind of doping.”
So is social psychology the rotten apple 
in science? Zwaan is adamant that this 
isn’t the case. The problems in social psy-
chology are all on the surface, because 
it’s about research which is easy to repli-
cate. Furthermore, ‘exciting’ conclusions 
are often reported in the media. “But 

Who is Rolf Zwaan?
Rolf Zwaan (Rotterdam, 1962) has been Profes-
sor of Biological and Cognitive Psychology at 
EUR since 2007. Before 2007, he was Professor 
of Cognitive Psychology at Florida State Univer-
sity for nearly thirteen years. He got his PhD 
cum laude in 1992 at Utrecht University where 
he also obtained his master’s degree cum laude. 
You can read Zwaan’s blog about replication 
studies at rolfzwaan.blogspot.nl. 
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there are also problems in neuroscien-
ces, politicology, biology, medical scien-
ces, etc.” Research in these fields is just 
often more expensive and more difficult 
to repeat, so problems are less likely to 
come to light. 

The Beatles
The crisis in social psychology has all 
the ingredients of what Zwaan calls 
‘Shakespearean drama’. “Established 
social psychologists, who feel that their 
career or legacy is being negated just be-
fore they retire, are confronting the new 
kids on the block who see that the esta-
blished order is winning awards in the 
wrong way.”
Luckily, there’s still hope. “A new gene-
ration is looking more critically at how 
research is conducted. So in a few years’ 
time, when the older generation has re-
tired, the culture will change into one 
in which researchers are more careful 
about how they approach their work.” 
That new generation will do a number of 
things differently, Zwaan summarises. 
The most important change appears to 
be a wide open door. “Draw up your hy-
pothesis in advance and immediately 

record the criteria for when test subjects 
do and don’t count in your results.” As if 
Zwaan is trying to bang home his mes-
sage, he repeats it a number of times in 
the conversation. Because reality proves 
to be stubborn. “There’s still a lot of re-
sistance to this idea because it ‘could 
hamper creativity’.”
The remuneration system must also 
change. The magazine Psychological Sci-
ence took an initial step in that directi-
on. “That magazine had many articles 
which could not be replicated. So they 
changed their policy. Researchers must 
say in advance what their hypotheses are 
and get a special badge if they publish 
their data.” He refers to the scientific 
philosopher Karl Popper, who once said: 
‘An invention is only scientific if you 
can repeat it.’ “That must become more 
important, repeating research. The big 
magazines feel that research alone is not 
interesting enough. It is apparently nicer 
to be The Beatles than their cover band.”
On the one hand, there is lots of support 
for all these plans. For example, last 
summer a new scientific organisation 
was founded: The Society for the Impro-
vement of Psychological Science. This or-

‘An invention is 
only scientific if 
you can repeat 
it’ 
 ↘ Rolf Zwaan



‘I saw how 
separate from 
reality science 
sometimes was’ 
 ↘  Rolf Zwaan

ganisation already has over a thousand 
members. On the other hand, some 
scientists become defensive when they 
find that their research can’t be repea-
ted. “They say: those guys are incompe-
tent and have bad intentions.” According 
to Zwaan, that’s never how replications 
are approached. “Even if I had negative 
intentions, I couldn’t do anything. Most 
replication work is outsourced to PhD 
researchers and student assistants. They 
don’t even know what I think about the 
study, whether I have an opinion. I only 
analyse the data.”

Football hooligan
He uses stern words when he talks about 
the ‘cultural change’ which is needed 
in science. But the sterner the words, 
the more he weighs them. Occasional-
ly, there is a glimmer of doubt, then 
Zwaan reconsiders his words and takes 
them back. Sometimes, the professor 
utters a considered sneer, packaged in 
a mild tone towards the established or-
der, which incidentally accuses the new 
kids in social psychology and relative 
outsiders like him of all kinds of things. 
The list of swear words is already long: 
“Bullies, nothing in our brains, nitwits, 
self-appointed sheriffs, data terrorists, 
you name it.”
You might think: why is cognitive psy-
chologist Rolf Zwaan getting involved? 
“It started when I was questioned by the 
committee which was investigating the 
case of fraud at EUR. They needed some-
one from an adjacent subject area who 
had no prior interest in the story.” Whi-
le investigating, he had a moment of in-
sight. “I saw what was going wrong and 
how separate from reality science some-
times was.” Zwaan illustrates that with 
Smeesters’ research, which was concer-
ned with the phenomenon that you can 
answer quiz questions better if you see a 
photo of Einstein, than if you see a photo 
of a football hooligan. Smeesters conti-
nued along that vein. “If that experiment 
was in a red folder, people would do wor-
se when they saw a photo of Einstein. If 
it was in a blue folder, it would go accor-
ding to expectations. That was the mo-
ment when I thought: something needs 
to be put right here.”

Scepticism and nihilism
Of course, Zwaan could also be subject 
of replication attempts, but that doee-

sn’t worry him. On the contrary. “I look 
forward to my work being replicated. 
Obviously, there will always be an er-
ror margin in my research. That’s how 
statistics are. And I’m no different from 
other cognitive psychologists. Because 
although the problem isn’t as big as in 
social psychology, not everything is re-
plicated here either.”
What does this do to the person behind 
the researcher? Zwaan admits: “Yes, I 
have to be careful not to cross the boun-
dary between scepticism and nihilism.” 
He’s found that he looks differently at 
studies, even those which don’t get in 
the news. “In the past, I used to read the 
results and thought: oh, good research, 
nice results. Now I also read the me-
thods. Is everything correct?”
Zwaan started thinking about what sci-
ence really meant to him. “What do I 
want to leave behind in the time that we 
are together here on Earth?” He states 
determinedly: “I’m no longer taking part 
in the race for who has the most papers. 
When I retire, I want to have left behind 
a better subject area.” Except that’s not 
always easy in an environment with a 
publication culture. He smiles. “I’m lucky 
in that I don’t have to focus too much on 
publishing.” Then frowning: “But I do 
worry about my subject area. I’m trying 
to improve it through education and new 
methods like publishing data.” 

As many clicks
At EUR, things aren’t too bad, says 
Zwaan. “We don’t need to worry that we 
have a kind of Sodom and Gomorra here, 
although I obviously don’t know every-
thing that happens.” As far as Zwaan can 
see, there isn’t anyone with an exaggera-
ted drive to publish or who gets too much 
media attention. “Those are the main 
factors that make me sceptical.”
And finally: what should we do with all 
those studies on Facebook and Nu.nl? 
“It’s not just about the way in which sci-
ence approaches things.” According to 
Zwaan, there are many more interests at 
stake. “A journalist wants as many clicks 
as possible and a university press depart-
ment wants as much media attention as 
possible.” So, how much of what we read 
is true? Zwaan mentions figures, but ta-
kes them back later. “I have no idea. But 
approach them sceptically. If you are re-
ally interested, look at what the claims 
are based on.” ↙

BIG INTERVIEW43
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Een feest is nooit ver weg in het Wine-
house. Zo komt het jaarlijkse Amy 
Winehands-feest er weer aan, waarbij 
alle gasten twee flessen wijn aan hun 
handen vastgetaped krijgen.

Wat moeten ze lachen, zittend in de keuken. De 

Oreo-taart is net op als Aimée (23) het onder-

werp huisfeesten aansnijdt. Want feest, tja, dat 

is toch wel de rode draad die door het vijfka-

merappartement aan de Oostmolenwerf loopt. 

Vorig jaar nog trok één van hun feesten nog zo’n 

tweehonderd gasten richting Oostplein.

De muren in de keuken – waar ook vier plastic 

schalen, fungerend als kotsbakken, opgestapeld 

liggen – ogen sowieso gezellig met de aange-

brachte collages. Elk daarvan is een verzame-

ling eigenschappen die de droomman van een 

bewoonster moet hebben. Eén van hen heeft 

een duidelijke zwak voor sixpacks, getuige de 

uitgeknipte en opgeplakte wasbordjes.

De meiden maakten de collages voor hun blind 

date dinner van vorig jaar. Ze zochten voor el-

kaar een date uit, vroegen de mannen te eten en 

kookten uitgebreid. Judith: ‘’Een traditie in dit 

huis. Wij voegden eraan toe dat iedereen op chic 

moest. Gewoon, omdat dat leuk is.’’ Allen zeggen 

een ‘gezellige’ avond gehad te hebben.

Tradities zijn sowieso belangrijk in het apparte-

ment waar gin-tonic het ‘huisdrankje’ is en de 

kamerdeuren altijd openstaan – want gezellig. 

Zo vindt dit jaar voor de vijfde maal het Amy Wi-

nehands-feest plaats. Een traditie van het huis, 

in ere gehouden door de huidige bewoonsters.

Waarom het zo gaat, weet niemand, maar de 

gasten komen binnen met twee flessen wijn. Dat 

is verplicht. Bij de deur worden die flessen door 

twee bewoonsters aan beide handen vastgeta-

ped. De tape mag pas los wanneer een van de 

flessen leeg is. Aimée: ‘’Zo krijg je een heel awk- 

ward party. Wel erg grappig allemaal.’’

En ja, dat levert moeilijkheden op bij toiletbezoek. 

Ook gekoelde flessen zijn af te raden. Aimée: 

‘’Je kunt de wijn vooraf beter niet in de koelkast 

leggen, anders krijg je enorm koude handen.’’ De 

datum van de volgende editie – het vijfjarig jubi-

leum van het festijn – is nog geheim. ‘’We willen 

geen Project X.’’

Op de momenten dat het rustig is in het Wine-

house, gaat het los in de kelder van het complex, 

waar bar De Lage Wiek is gevestigd. Een ander 

sterk punt van ‘de hoogste en gezelligste stu-

dentenflat van Rotterdam’: het dak. De kaartjes 

voor het oud-en-nieuwfeest zijn binnenkort 

verkrijgbaar. Judith: ‘’Het is dan wel wat koud, 

maar het uitzicht is prachtig. Je kijkt zo uit op 

het vuurwerk. Ook de Wereldhavendagen kun je 

er altijd goed zien.’’

En anders, op de spaarzame momenten dat er 

niks in de flat te beleven is, is daar altijd nog het 

centrum van Rotterdam, dat op een paar minu-

ten fietsen ligt. Judith: ‘’Het is hier nooit saai.’’

Van links naar rechts: Judith (24), Margot (22), 

Aimée (23), Lisa (22), Julia (26)

’We willen geen Project X’

Het 
Winehouse
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'That makes for 
a very awkward 
party. Really 
funny'

The Winehouse
It’s always party time in the Winehouse, 
such as during the annual Amy Wine-
hands party. Here, all the guests get two 
bottles of wine taped to their hands.

How they laugh, sitting in the kitchen. The Oreo 

cake has just been finished when Aimée (23) 

starts talking about house parties. Because 

parties, well they’re a constant theme in the five 

room apartment on Oostmolenwerf. Last year, 

one of their parties attracted around two hun-

dred guests to Oostplein.

 

The kitchen walls – along which four plastic sick 

bowls are stacked – look nice decorated with all 

the collages. Each one is a collection of char-

acteristics of the dream man of one of the girls. 

Looking at the cut out washboard abs, one of 

them clearly has a penchant for six packs.

The girls made the collages for their blind date 

dinner last year. They all found a date for each 

other, asked the men to dinner and cooked an 

amazing meal. Judith: “A tradition in this house. 

We added that everyone had to be dressed up. 

Just because it’s fun.” Everyone said they had a 

‘nice’ evening. Traditions are important anyway in 

the apartment where gin and tonic is the house 

drink and the doors of the rooms are always wide 

open – because that’s fun. This year, the fifth 

Amy Winehands party will take place: a house tra-

dition which has been continued by the current 

inhabitants.

No one knows why it is, but the guests arrive with 

two bottles of wine. That’s compulsory. At the 

door, two of the girls tape these bottles to both 

of the guests’ hands. The tape may only be taken 

off when one of the bottles is empty. Aimée: “That 

makes for a very awkward party. Really funny.’’

Problems occur when you need the toilet and 

when the bottles are chilled. Aimée: “It’s better 

not to put the wine in the fridge beforehand, oth-

erwise you’ll get very cold hands.” The date of the 

next party – its fifth anniversary - is still a secret. 

“We don’t want a Project X.”

At times when it’s quiet in the Winehouse, things 

get busy in the cellar of the complex, where bar 

De Lage Wiek is located. Another highlight of ‘the 

highest and most fun student flat in Rotterdam’: 

the roof. Tickets for the New Year’s Eve party will 

soon be available. Judith: “It does get cold, but 

the view is amazing. You get a good view of all the 

fireworks. You can also see the World Port Days 

from there.”

And otherwise, on those rare moments when 

nothing’s happening in the flat, there’s always 

Rotterdam city centre, which is just a few min-

utes’ cycle ride away. Judith: “It’s never dull here.”

From left to right: Judith (24), Margot (22), Aimée 

(23), Lisa (22), Julia (26)
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Fabian hoopt 
op een échte 
oplossing.
Vraag ons magazine Voortleven aan via 
nierstichting.nl/nalaten

In Voortleven vertellen drie generaties over de 
impact van een nierziekte en leest u meer over 
de innovatieve projecten voor nierpatiënten. Ook 
vindt u in het magazine informatie  over  nalaten en 
het werk van de Nierstichting. 

En, hoe wilt u voortleven?
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Stijl “Ik draag niet graag 
zwarte kleding. Het leven 
kent al genoeg droevige 
momenten. Die wil ik niet 
nog verder benadrukken. 
Voor mijn kleren shop ik 
niet uitgebreid. Ik koop 
mijn kleding tweede-
hands of maak zelf kle-
dingstukken. Schoenen 
zijn het belangrijkste 
onderdeel van een outfit. 
Ze vertellen me iets over 
iemands karakter en le-
venshouding. Mijn outfits 
bevatten altijd hoofddek-
sels, of het nu een sjaal, 
bandana of hoed is."

Social media "Bij social 
media gaat het meer 
om imago dan om de 
persoon zelf. Op Insta-
gram plaatsen mensen 
een foto met de hashtag 
"outfit of the day", terwijl 
ik weet dat sommigen 
zich speciaal voor de foto 
hebben gekleed. Daarom 
ben ik op Instagram mijn 
eigen versie van "outfit 
of the day" begonnen. Ik 
neem elke dag een foto, 
zelfs in mijn pyjama of 
joggingbroek."

Kleding maken "Ik heb 
geleerd om kleding te 
maken tijdens mijn stage 
voor Mode en Ontwerp 
bij grote winkelbedrijven. 
Momenteel maak ik veel 
broeken met wijde pijpen. 
Zo kan ik me een beetje 
onttrekken aan de hui-
dige modetrends, zoals 
skinny jeans. Ik heb met 
mijn kleding geen hoger 
doel voor ogen, maar 
ik vind het wel leuk om 
mijn jassen van teksten 

te voorzien. Ik denk dat 
mensen hierdoor aan de 
dagelijkse sleur kunnen 
ontsnappen, al is het 
maar voor even."

Zilveren ring met 
wietblad
"Deze ring heb 
ik van mijn oma 
gekregen toen 
ik twaalf was. 
Volgens mij wist 
ze niet wat dit 
figuur betekent. 
Ik doe hem 
nooit af. Mijn 
huid rond de ring 
is zelfs zichtbaar 
bruiner. Ik ben 
een paar keer op 
de ring gaan staan 
en daardoor is hij 
wat vervormd, 
maar ik blijf hem 
dragen."

DE KLEERMAAKSTER
Klara Otte (23)
Eerstejaarsstudent Kunst- en Cultuurwetenschappen

THE SEAMSTRESS
Klara Otte (23)
First year student Arts and Culture Studies 

Style “I don’t particu-
larly like wearing black. I 
believe there are enough 
sad moments in life, so I 
don’t want to accentua-
te them by wearing that 
colour. Shopping sprees 
are not something I do. 
I buy my clothes second 
hand or I sew them 
myself. Out of an entire 
outfit, shoes are the 
most important piece. 
From them I sort of 
understand the charac-
ter and attitude of that 
person. Something that 
I always include in my 
outfits are head pieces, 
whether it is a scarf, a 
bandana or a hat.”

Social media “I think 
social media are more 
about the image than 
the person. On Insta-
gram, people snap a 
shot and hashtag it 
“outfit of the day”. Yet 
I know that some of 
them just put on special 
clothes to take those 
snaps. For this reason, 

I started my version of 
“outfit of the day” on 
my Instagram. I snap 
every day, even if I am 
in my PJ’s or just sweat 
pants.”

Sewing clothes “I lear-
ned how to sew during 
an apprenticeship for 
fashion and design for 
big retailers. At the 
moment I am really into 
making flared pants. I 
find that this is a way to 
break away from current 
fashion trends, such as 
skinny jeans. For me, 
fashion is not a means 
to an end, however I like 
to sew a few sentences 
on the back of my jac-
kets. I think this allows 
people to escape from 
everyday life, even if it’s 
only for a little while.”

FAVOURITE THING

Weed Silver Ring “This silver ring has a weed leaf 
as ornament and was given me by my grandma 
when I was twelve. Looking back, I doubt she knew 
what it meant. I never take it off and even have 
that little tan-line right where the ring sits. 
Throughout the years, I have stepped on the ring a 
couple of times deforming the shape, but I still 
keep it on my finger.”

FAVORIET DING


