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Oog op de prijs
Kim Polling is judoka en een hele goede ook. Sterker 
nog: in haar gewichtsklasse zijn er in de wereld maar 
drie betere te vinden, althans, volgens de actuele 
ranglijst. Tijdens de Olympische Spelen schittert ze 
deze zomer desondanks in afwezigheid. Nederland 
mag per categorie slechts één kandidaat afvaardi-
gen en na een intense, maandenlange selectiestrijd 
koos de judobond haar concurrente. Die staat 
weliswaar lager op de wereldranglijst, maar presteer-
de in de ogen van de selectiecommissie nét even 
beter toen het er op aankwam. Een droom in duigen.

Wetenschap is soms als topsport. Middenin deze 
sportzomer koos de redactie dat als uitgangspunt 
voor het thema van dit nummer. Welke prijs ben je 
bereid te betalen om de top te bereiken? Net als in 
de sport laten ook de toppers in de wetenschap zich 
vele ontberingen welgevallen. ‘Máár’, zegt oud- 
hockeycoach en voormalig chef de mission Maurits 
Hendriks in zijn column achterop dit nummer, 
‘streven naar het hoogste is een vrije keuze van het 
individu. Je hoeft niet, je mag.’

Wie die keuze maakt, merkt dat de prijs van succes 
hoog is, aldus de nieuwe NWO-voorzitter Marcel 
Levi. Zowel in de wetenschap als in de topsport. ‘In 
beide sectoren zijn forse investeringen in tijd, 
energie, inspanning, creativiteit en discipline 
noodzakelijk om uiteindelijk een succes en soms 
zelfs een plek op het podium te bereiken.’ Voor 
socioloog René Veenstra begint dat al bij het 
schrijven van een aanvraag. ‘De concurrentie is 
moordend en uiteindelijk wordt er maar een klein 

percentage gehonoreerd.’ Waar topsporters 
ondersteuning krijgen ook als ze zich niet 

kwalificeren, houdt het voor onderzoekers 
die een beurs mislopen uiteindelijk een 
keer op, meent hij. ‘Veel goede ideeën 
komen zo nooit tot uitvoering.’

Je leert meer van verlies dan van winst, weet  
Maurits Hendriks. ‘Dat is niet altijd leuk, maar goede 
begeleiding vergroot de weerbaarheid en zorgt dat 
verlies van jongs af aan onderdeel is van de top- 
sportomgeving.’ Als eind juli in Tokyo de medailles in 
haar gewichtsklasse worden uitgereikt, is Kim Polling 
misschien allang weer vol passie aan het trainen.  
Er komen altijd nieuwe kansen.
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 ‘ Niet iedereen is 
goed genoeg of heeft 
de juiste instelling’

Hoe graag 
wilt u winnen?

T
opsport is een keuze, geen verplichting. Als 
mensen mij vragen waarom topsporters 
zich al die ontberingen laten welgevallen, is 
dat ook mijn antwoord: het is een vrije keuze 
van een individu. Je hoeft niet, je mag. 

Natuurlijk is het dan belangrijk om talentvolle 
sporters op jonge leeftijd eerlijk en duidelijk te 
schetsen wat er in het verschiet ligt. En ze daar 
vervolgens zo goed mogelijk op voor te bereiden. Het 
doel is duidelijk: excelleren op een mondiaal podium. 
Dafne, Epke, Marit en Kiran willen winnen van China, 
Amerika en Australië, en niet zozeer van andere 
Nederlandse sporters. Hun benchmark is internatio-
naal en die bepaalt wat je te doen staat. Dat is per 
definitie grensverleggend (prestaties), overigens 
zonder daarbij grensoverschrijdend (gedrag) te zijn.

Die eerlijkheid betekent ook dat je vanaf een 
gevalideerde leeftijd duidelijk bent over het talent  
óf het ontbreken daarvan. Niet iedereen is goed 
genoeg of heeft de juiste instelling om internationaal 
te slagen in een bepaalde sport. Dus kiezen en 
doorselecteren. Instroom, doorstroom en uitstroom. 
Talenten die het niet halen, moeten goed worden 
opgevangen en op tijd op een andere route worden 
geattendeerd. De essentie is om steeds in ontwikke-
ling te blijven. Dat moet gebeuren binnen een 
bepaalde tijd, bijvoorbeeld de Olympische cyclus. 

Elke training en wedstrijd levert leerwinst op. Je 
verliest vaker dan je wint, dat is oké. Sterker: je leert 
meer van verlies dan van winst. Dat is niet altijd leuk, 
maar goede begeleiding vergroot de weerbaarheid 
en zorgt dat verlies van jongs af aan onderdeel is van 
de topsportomgeving. Hoe opener die omgeving, des 
te beter de continue feedback. Als je je elke week of 
maand meet met de besten in de wereld, kun je 
steeds je ontwikkeling bijstellen. Door dagelijkse 
training en wedstrijdconnecties tussen toppers 
overal in de wereld, zal die ontwikkeling verder 
versnellen.

De vraag is natuurlijk hoe dit zich verhoudt tot  
jonge wetenschappers, die vaak in een vergelijkbare 
leeftijd en levensfase verkeren. Wordt er streng 
geselecteerd, doorgeselecteerd, is er uitstroom? Is 
de doorstroom continu en hoe verhoudt die zich tot 
het internationale onderzoeksveld? Worden de 
leer- en onderzoeksdoelen voldoende kort cyclisch 
bijgesteld?

Of anders gezegd, hoe graag wilt u winnen?
Aan u het antwoord!

Maurits Hendriks,
Technisch directeur NOC*NSF 
en voormalig chef de mission TeamNL
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Topwetenschap
Balanceren tussen winnen en verliezen 

‘Kom met ideeën, want jullie creativiteit is hard
nodig!’ Die oproep deed premier Mark Rutte aan
jongeren tijdens een van de corona-persconferen-
ties. De Nationale Wetenschapsagenda greep deze
kans aan om een challenge te organiseren voor
jongeren die hieraan gehoor wilden geven. Vijf
teams van onderzoekers gingen met jongeren
aan de slag met hun onderzoeksvragen. Dat
resulteerde in het Manifest Jongeren Challenge
met onder meer deze adviezen over het betrekken
van jongeren bij onderzoek:

Het Manifest Jongeren Challenge werd op
30 april overhandigd aan premier Mark Rutte.
Het volledige manifest is te lezen op
www.wetenschapsagenda.nl/jongerenchallenge

‘Jongeren zijn de toekomst en daarom  
ishet belangrijk dat er antwoord wordt 
gegeven op hun vragen.’
Deelnemer Kira van der Berg

‘Als je benieuwd bent naar wat er onder 
jongeren speelt, is het handig om ze er 
zelf bij te betrekken.’
Deelnemer Nadia Buiter

‘Het is niet alleen het probleem van 
volwassenen, ook voor ons is het niet
fijn dat er keuzes worden gemaakt in 
beleid waar we het niet altijd mee eens zijn.’ 
Deelnemer Hiba Chakoud 

‘Deze generatie is ontzettend creatief. 
En dat levert dus echt andere inzichten 
en ideeën op.’ 
Eveline Crone, 
hoogleraar Ontwikkelingspsychologie

Toekomstadvies

•  Zorg voor co-creatie 
in onderzoek en 
beleidsvorming

•  Toets je onderzoeks- 
of beleidsvraag aan 
jongeren

•  Gebruik het netwerk 
van jongeren

•  Jongeren vinden het 
belangrijk om gezien 
en gehoord te worden

•  Neem de inzichten 
van jongeren mee in 
het onderzoek

•  Ga niet uit van 
aannames bij het 
opstellen van 
onderzoek of beleid

•  Maak beleid en 
onderzoeksresultaten 
breed toegankelijk

‘ De weg naar 
de top is óók  
een afvalrace’

Bedreigd of beledigd: 
de prijs van een 
publieke plicht?

Geklemd in  
het keurslijf

TOEKOMSTADVIES
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O
nderfinanciering is misschien geen beeldende term. ‘Maar als je 
lang genoeg op de universiteit meeloopt, kun je je er genoeg bij 
voorstellen’, zegt chemicus Bert Weckhuysen, hoogleraar aan de 
Universiteit Utrecht. Toen hij rond 2000 in Utrecht begon, was 
het aantal scheikundestudenten relatief laag. Dat gold ook voor 
de onderwijslast. ‘Ik kon direct bij mijn start met een persoonlijk 

budget uit de eerste geldstroom twee aio’s aanstellen voor ongebonden 
onderzoek.’ In de loop der jaren heeft hij die hele omkadering weggegeten 
zien worden. Het budget voor aio’s werd wegbezuinigd, terwijl de andere 
taken zoals onderwijs en valorisatie groeiden.

Post-Vici-syndroom  
‘Tegenwoordig krijgt jong talent bij wijze van spreken een bureau, een stoel, 
wat labruimte en de rest moeten ze zelf zien te regelen’, zegt Weckhuysen. 
Daarnaast is er het post-Vici-syndroom: met grants bouwen wetenschap-
pers een zeer succesvolle groep op, die uiteenvalt als vervolgaanvragen niet 
worden gehonoreerd. ‘Onderzoekers hebben een droom en die moeten ze 
kunnen uitbouwen. Dat betekent dat je in verschillende fasen van je carrière 
de middelen moet hebben om daar richting aan te geven.’

Nauwelijks onderzoek doen 
Weckhuysen was voorzitter van een KNAW-commissie die de rapporten 
Evenwicht in het wetenschapssysteem en Het rolling-grantfonds publiceer-
de. Hij sprak daarvoor alle geledingen van de academische gemeenschap. 
‘Dat leverde een unieke inkijk op. Ik heb als bèta een crash course gekre-
gen.’ Bij studentrijke opleidingen in de alfa- en gamma-hoek zien weten-
schappers maar één oplossing: onderwijs geven en nauwelijks onderzoek 
doen. De enige weg – zeggen onderzoekers letterlijk – om voldoende onder-
zoektijd te hebben, is het verkrijgen van een Veni-, Vidi- of Vici-beurs. Want 
dat levert een sterkere onderhandelingspositie met de faculteit op. ‘Een 
gekke situatie, want je moet iets extern verwerven wat de facto hoort bij 
een universitaire aanstelling.’

Honoreringskans omhoog  
De commissie Weckhuysen adviseert veel meer budget 
voor ongebonden onderzoek. De balans tussen 
ongebonden en strategisch onderzoek moet 
terug in evenwicht worden gebracht. 
Daarbij zijn twee problemen op te 
lossen: de financiering op de 
universiteiten én bij NWO. 
‘Schuiven met posten 
van vijftig of 
honderd miljoen 
is niet de 
oplos-

Dankzij een stapel  
adviesrapporten weet 
Nederland dat de weten-
schap het water aan de 
lippen staat. Structurele 
onderfinanciering heeft 
voor een vergaande 
versobering van  
onderzoek in het  
algemeen en vrije ruimte 
in het bijzonder gezorgd. 
Toch lijkt een financiële 
injectie alleen niet de 
oplossing. 

Water aan de lippen

‘ Het circus van aanvragen 
is goed voor enkelen,  
terwijl het gros van de 
wetenschappers eronder lijdt’
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Wetenschap 
is topsport
De zomer van 2021 lijkt – corona volente – een mooie 
sportzomer te worden, met na het Europees kampi-
oenschap voetbal onder andere ook nog de Olympi-
sche Spelen. Vaak vallen mij de parallellen tussen 
topsport en goed wetenschappelijk onderzoek op. 
Succesvol onderzoek is het resultaat van keihard 
werken van onderzoekers, net zoals topsporters heel 
veel uren per week moeten trainen om hun doelen te 
bereiken. Research is dikwijls minstens zo competitief 
als de strijd tussen sporters, waarbij onderzoekers ook 
graag de eerste met een vinding of de beste op hun 
terrein willen zijn en de lat steeds hoger leggen. En net 
als bij veel sporten is wetenschap vaak teamwerk, 
waarbij de score niet afhangt van één persoon maar  
er hard wordt samengewerkt door meerdere  
onderzoekers, ondersteund door technici, laboranten, 
studenten, bibliothecarissen, assistenten of  
instrumentmakers. 

Waar een onderzoeker de grens tussen het bekende 
en het onbekende wil verschuiven, is het de ambitie 
van topsporters telkens weer records te verbreken, 
nog hoger te springen of sneller te fietsen dan ooit 
tevoren. En net als in de wetenschap wisselen ook in 
de topsport teleurstelling en succes elkaar regelmatig 
af. Tot slot lijkt ook de sociale context van wetenschap 
op die van topsport: de internationale oriëntatie, het 
publiek dat komt kijken naar je sportprestatie of komt 
luisteren naar je voordracht op een wetenschappelijke 
bijeenkomst, de aandacht die je krijgt van de media als 
je een mooie wetenschappelijke vinding hebt gedaan 
dan wel een gouden medaille hebt gewonnen of de 
steun die je van je ploeggenoten krijgt als het een 
keertje tegenzit. 

De prijs van succes in zowel de wetenschap 
als topsport is hoog. In beide situaties zijn 
een forse investering in tijd, energie, 
inspanning, creativiteit en discipline 
noodzakelijk om uiteindelijk een succes en 
soms zelfs een plek op het podium te 
bereiken. Ondanks een soms niet geringe 
zelfopoffering geven topsport én 
wetenschap de beoefenaar 
voldoende satisfactie en 
motivatie om toch weer 
enthousiast verder te gaan 
en het volgende seizoen 
of academisch jaar nóg 
weer beter te presteren. 

Marcel Levi, 
Voorzitter raad 
van bestuur NWO



 ‘ Beurzen zijn zo prestigieus, 
het toekennen geeft iemands 
reputatie een boost, ruim  
voordat de beurs is besteed’
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sing. Het gaat om een serieuze correctie op meerdere 
fronten tegelijkertijd. Als je slechts aan één knopje draait, 
verplaats je het probleem alleen maar.’ 
Bij NWO ligt volgens de commissie Weckhuysen de 
verhouding tussen thematisch of strategisch onderzoek en 
vrij ongebonden onderzoek rond de twee staat tot een. De 
commissie pleit voor honderden miljoenen extra voor 
ongebonden projectvoorstellen, waarin indieners zelf mogen 
bepalen wat en hoe ze onderzoeken. ‘De honoreringskans bij 
NWO moet omhoog richting vijfentwintig à dertig procent. 
Dat betekent een serieuze injectie in de vrije competitie.’

Faire verhouding
Aan de universiteitskant is ook het nodige werk te verrich-
ten, volgens Weckhuysen. ‘Er moet rust in het systeem 
komen, anders kun je de problemen niet oplossen door meer 
geld te verdelen via NWO.’ Al jaren wordt er breed geklaagd 
over een mismatch tussen het aantal studenten en de 
basisfinanciering van de universiteit. Met als gevolg dat er 
meer geld naar de onderwijsbekostiging gaat en minder 
naar de onderzoekscomponent. ‘Er is geen faire verhouding 
meer tussen de drie taken van een hoogleraar of docent: 
onderzoek, onderwijs en valorisatie, zoals outreach.’ De 
oplossing ziet de commissie Weckhuysen in rolling grants 
voor UD’s, UHD’s en hoogleraren: een basisfinanciering in 
de orde van enkele honderdduizenden euro’s elke vijf jaar, 
vrij te besteden aan bijvoorbeeld de aanschaf van appara-
tuur of het aanstellen van postdocs en promovendi. 
Daarmee kunnen onderzoekers hun projectideeën vormge-
ven, zonder dat ze langs een extern loket moeten. ‘Zo’n 
grant zou je in principe moeten verdienen als je door de 
hoepel springt van een benoeming of bevordering, dus 
zonder ingewikkelde aanvragen en zware competitie. De 
beoordeling is aan de universiteit.’

Gedurfdere stappen  
Het Rathenau Instituut publiceerde in 2013 het rapport 
Talent Centraal over de invloed van Veni-, Vidi- en Vici-beur-
zen. Daarin werd gesignaleerd dat veel universiteiten hun 
personeelsbeleid uitbesteedden. ‘Ze wachten af wie een 
prestigieuze beurs ontvangt en die persoon krijgt een vast 
contract’, zegt Laurens Hessels, senior onderzoeker bij het 
Rathenau Instituut en de Universiteit Leiden. Hessels 
publiceerde dit jaar met collega’s over de effecten van 
excellentiefinanciering in Science and Public Policy. Ze 
vergelijken daarin systematisch onderzoeksgroepen die een 
prestigieuze NWO- of ERC-beurs binnenhalen met de 
ervaringen van minder fortuinlijke groepen. ‘We zien dat 
onderzoekers die meerdere excellentiebeurzen binnensle-
pen, gedurfdere stappen kunnen zetten, langere onder-
zoekslijnen kiezen of grootschaliger data verzamelen. Ze 
krijgen meer autonomie en een sterkere onderhandelings-
positie binnen de universiteit.’ Daarnaast is het opvallend 
hoe prestigieus beurzen zijn. Het toekennen geeft direct 
iemands reputatie een boost, ruim voordat de beurs is 
besteed. Dat excellentie-financiering een toegangsticket is 
tot extra fondsen en samenwerking was bekend. ‘Maar het 
tempo waarmee dat gaat, heeft ons wel verrast.’

Middel en doel verwarren  
Een zekere mate van competitie in de wetenschap is niet 
verkeerd, volgens Hessels. ‘Maar het is goed om de nevenef-
fecten in het oog te houden.’ Excellentie-financiering 
vertegenwoordigt ongeveer tien procent van het universitai-
re onderzoeksbudget, maar de invloed is bij alle groepen 
merkbaar. Het leidt bijvoorbeeld tot druk vanuit de universi-

taire leiding om een aanvraag in te dienen, ook als iemand eigenlijk niet gekwalifi-
ceerd is. De heersende opvatting van excellentie hangt samen met productiviteit, 
citaties en vermogen om financiering te verwerven. ‘Er zijn disciplines, groepen en 
onderzoekers die niet aan die criteria voldoen, maar toch belangrijk werk verrichten. 
Die moet je koesteren.’ Uit het onderzoek blijkt verder dat wetenschappers 
anticiperen op een beursaanvraag, bijvoorbeeld als postdocs de leeftijdgrens 
naderen voor een Vidi-aanvraag. Ze proberen artikelen te publiceren in bepaalde 
tijdschriften, om een jaar later meer kans te maken. ‘Dat kun je opvatten als een 
stimulans, maar je moet oppassen dat output voor een aanvraag niet belangrijker 
wordt dan inhoudelijke keuzes. Anders ga je middel en doel verwarren.’

Rendement promovendi
Kan het ophogen van de eerste geldstroom bij universiteiten de aanvraagdruk bij 
NWO verlagen? Volgens Hessels is dat niet met zekerheid te zeggen. ‘Als universi-
teiten meer budget krijgen om personeel aan te stellen, dan leveren promovendi het 
meeste rendement. Maar zo worden ook meer postdocs opgeleid die weer beurzen 
kunnen aanvragen. Het is een ingewikkelde puzzel. Meer geld naar NWO levert 
meer druk bij universiteiten door cofinanciering. Je kunt niet zomaar ergens extra 
geld toevoegen aan het systeem, je moet eerst de onderliggende mechanismen van 
bekostiging tegen het licht te houden.’

Vaste financieringsvoet 
Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden en een van de 
gezichten van WOinActie, denkt dat het circus van aanvragen goed is geweest voor 
enkelen, terwijl het gros van de wetenschappers er onder lijdt. ‘Competitie-denken 
getuigt van een romantische kijk op de wetenschap.’ Volgens hem ontstaat de 
ideale situatie – inclusief de verrassende, onverwachte inzichten – als elke 
wetenschapper voldoende ruimte krijgt om onderzoek te doen. Wetenschap bouwt 
voort op het werk van anderen en vooraf is niet bekend welke bouwstenen daarvoor 
belangrijk zijn. ‘Je kunt niet alles plannen en vastleggen. Maar dat idee gaat dwars 
in tegen de populaire filosofie van new public management die universiteiten 
beschouwt als een bedrijf.’ Een ideale verdeling tussen onderzoek en onderwijs is 
volgens Breuker zestig om veertig procent. Binnen de Leidse faculteit geesteswe-
tenschappen is het onderzoekdeel contractueel vastgelegd op slechts twintig 
procent. ‘Maar in de praktijk haal je dat niet, zeker als je geen externe financiering 
hebt. Daarom ben ik voorstander van een grotere vaste financieringsvoet onder het 
onderzoek, met een grotere vrijheid voor de individuele wetenschapper. Die kan zelf 
kiezen om samen te werken en budget bij te leggen of het helemaal alleen te doen.’

Permanente baanonzekerheid 
Breuker is met Rens Bod en Ingrid Robeyns auteur van 40 stellingen over weten-
schap, waar naast onderfinanciering ook permanente baanonzekerheid bij jonge 
mensen, universitaire hiërarchie en sociale onveiligheid aan bod komen. ‘Collega’s 
met een vaste aanstelling en enige autonomie hebben de plicht zich daarover uit te 
spreken. Dat hoort bij je positie en bestuurlijke verantwoordelijkheid als hoogleraar. 
Tegelijkertijd, lang niet alle ellende die wetenschappers ondervinden, is met harde 
hand van bovenaf opgelegd. Veel veranderingen en bezuinigingen zijn met een 
schrikwekkend enthousiasme geïnternaliseerd en uitgevoerd. Mijn generatie heeft 
er een carrière aan te danken, maar we zullen moeten breken met de management-
fictie van spreadsheets. Want die stelt de verkeerde prioriteiten.’

Bezuiniging via achterdeur
WOinActie ziet haar pleidooi voor meer financiering gesteund door een stevig 
rapport van PricewaterhouseCoopers, dat de VSNU heeft laten opstellen. Het 
rapport dat stelt dat er 1,1 miljard euro extra nodig is voor het wetenschappelijk 
onderwijs. Toch durft Breuker er niet op te rekenen dat dat bedrag er komt. Zo werd 
onlangs het Nationaal Programma Onderwijs aangekondigd, dat de noden van de 
coronacrisis moet lenigen. Het WO moet daarvoor 43 miljoen inleveren om de 
begroting rond te maken. ‘Als ambtenaren en politici dat een oplossing vinden, dan 
ben je ver van huis. Eerst wordt gedaan of er extra geld komt en via de achterdeur 
volgt een bezuiniging. Dit soort keuzes vernietigen het laatste restje vertrouwen.’ 
Mocht er geen extra geld bijkomen voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, 
dan zijn de universiteiten aan zet, volgens Breuker. ‘Dan moet je werken naar 
vermogen. Ik zou zeggen: voer een studentenstop in, stop met kostbare samen- 
werkingsverbanden, marketing en nieuwbouw. Dan maar terug naar de basis van 
onderzoek, onderwijs en valorisatie. Alleen het noodzakelijke en verder niets.’

PRIJSKAARTJE



7BELEDIGD EN BEDREIGD6

Als wetenschapper heb je de plicht om je kennis en inzichten te delen met de 
buitenwereld. Maar zeg je dingen die sommige mensen niet welgevallig zijn, 
dan kun je rekenen op een flinke portie online scheldpartijen, bedreigingen 
en soms zelfs fysieke intimidatie aan het huisadres. Is dat de prijs
 die je betaalt voor financiering met publiek geld?

S
arah Bracke weet nog precies waar ze was toen 
ze haar eerste doodsbedreiging kreeg. ‘Het was 
avond en ik checkte mijn e-mail nog even. Daar 
stond opeens een anonieme dreigmail bij, met 
teksten als “We weten waar je woont” en “We 
houden je in de gaten”. Ik schrok me rot. 

Instinctief keek ik meteen uit het raam of daar iemand op 
straat stond.’ 

Inbox vol verwensingen
Bracke krijgt wel vaker nare reacties. Als hoogleraar 
sociologie van gender en seksualiteit aan de Universiteit van 
Amsterdam houdt ze zich bezig met onderwerpen op het 
snijvlak van gender, seksualiteit, racialisering en islam: 
thema’s waarvoor in de media veel aandacht is en die vaak 
sterke reacties oproepen. ‘Als ik in een krantenartikel 
geciteerd word over de manier waarop moslims geproble-
matiseerd worden in de samenleving, zit mijn inbox direct 
vol met verwensingen.’ In het begin reageerde ze nog wel 
eens op hatelijke berichten. ‘Maar ik leerde al snel dat dit 
zinloos is. De mensen die dit soort berichten sturen, zijn niet 
geïnteresseerd in een discussie over mijn wetenschappelijke 
bevindingen. En ik heb er ook geen tijd voor. Hatelijke 
e-mails lees ik niet meer, ik stop ze direct in een aparte map
voor dossiervorming. En ik zit bewust niet op Twitter.’

Vrouwen vaker slachtoffer
Het aantal online haatberichten en bedreigingen is de 
afgelopen jaren fors toegenomen, zeker in het coronajaar 
2020, meldde De Volkskrant afgelopen januari. Uit onder-
zoek onder politici en journalisten blijkt dat in die beroeps-
groepen vrouwen relatief vaker slachtoffer zijn dan mannen. 
Waarschijnlijk gaat dat ook op voor vrouwelijke wetenschap-
pers, hoewel daarover nog geen cijfers bekend zijn. De 
KNAW heeft daarom opgeroepen tot onderzoek naar 
intimidatie, juist ook van vrouwelijke wetenschappers. Ineke 
Sluiter, president van de KNAW (zie ook kader): ‘De beledi-
gingen gericht aan vrouwen zijn geseksualiseerd en van een 
andere orde dan de beledigingen die mannen krijgen.’ Raisa 
Blommestijn, docent-onderzoeker aan het Instituut voor 
Metajuridica van de Rijksuniversiteit Leiden, weet daar alles 
van. Ze mengt zich regelmatig in debatten over racisme en 
de ‘cancelcultuur’. De haatberichten die ze daarop ontvangt, 
hangen vaak samen met haar vrouw-zijn. ‘Mijn uiterlijk wordt 
becommentarieerd, er komen verkrachtingsfantasieën 
voorbij en ik heb hijgers aan de telefoon gehad. Het 
vervelende is dat je je nergens meer kunt terugtrekken. Een 
auto reed een keer langzaam achter me terwijl ik op straat 
liep, ik was meteen op mijn hoede. Overdag hield ik een tijd 
de gordijnen dicht uit angst dat mensen erachter zouden 
komen waar ik woon. Het heeft een veel grotere impact op je 
leven dan mensen zich realiseren.’ 

Meningencultuur
Een verklaring waarom vrouwen veel vaker mikpunt zijn, 
heeft Blommestijn niet. ‘Waarschijnlijk omdat vrouwen 
sowieso meer op hun uiterlijk worden beoordeeld. En mijn 
voorkomen is niet dat van een stereotype wetenschapper.’ 
Ook Bracke vermoedt dat het komt doordat bij veel mensen 
nog een klassiek beeld leeft van de wetenschapper als een 
wat oudere, witte heer. ‘Als iemand sterk afwijkt van dat 
beeld, vinden sommige mensen de autoriteit van die 
persoon op een onderzoeksgebied moeilijk te accepteren. 
Sowieso is er een groeiende tendens dat wetenschap “ook 
maar een mening” is. Die meningencultuur zie je terug in de 

journalistiek. Over onderwerpen als gender, islamisering of klimaatverandering 
worden vaak voor- en tegenstanders aan het woord gelaten in plaats van op zoek te 
gaan naar betrouwbare wetenschappelijke inzichten. Polarisering helpt meestal niet 
om dichter bij kennis te komen. Helaas is het hele businessmodel van social media 
gebaseerd op polarisering.’

Niet in debat met trollenleger
Hebben de heftige reacties Bracke wel eens beïnvloed bij haar keuze van onderzoeks- 
onderwerpen? ‘Nee, ik blijf onderzoeken wat ik wil. Soms word ik zelfs gesterkt in mijn 
idee dat ik op een belangrijk thema zit, als ik weer veel haat over me heen krijg. Maar 
ik ben wel behoedzamer geworden voor mediaoptredens. Ik heb nu een groot 
Vici-onderzoeksproject lopen dat op een aantal vlakken gevoelig ligt: EnGendering 
Europe’s Muslim Question. Pas aan het eind van het project zal ik met bevindingen 
naar buiten treden, om eerst in alle rust het werk te kunnen doen. Grote mediaoptre-
dens doe ik liever niet meer. Daar komt te veel negativiteit uit voort.’ Ook Raisa 
Blommestijn is voorzichtiger geworden. ‘Ik ben nu druk met de afronding van mijn 
proefschrift en kan er geen gedoe bij hebben. Omgaan met online haat kost veel tijd. 
Als ik aangifte van bedreiging wil doen, zit ik vijf uur op het politiebureau. Daarnaast 
hebben de bedreigingen een enorme emotionele impact. Je kan niet de knop 
omzetten en meteen weer aan het werk gaan. Maar ik vind het ook geen optie om me 
dan maar niet meer uit te spreken. Ik wil juist het debat aangaan, op een constructieve 
manier. Niet online met een trollenleger. Ik kies dus tegenwoordig wat bewuster mijn 
momenten. Je staat niet altijd even sterk in je schoenen om alle haat aan te kunnen.’ 

Publieke rol en plicht
Moet je maar accepteren dat online haat part of the job is? ‘Het mag natuurlijk nooit 
normaal worden gevonden’, zegt Marieke de Goede, hoogleraar politicologie en 
directeur van het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR). ‘Je toon 
matigen of je niet meer in het openbaar uitspreken, is een verkeerde ontwikkeling. Als 
wetenschapper heb je een publieke rol en plicht, je moet zichtbaar zijn en je bevindin-
gen naar een groter publiek brengen. Maar veel wetenschappers – en zeker jonge 
wetenschappers – kunnen daar betere begeleiding bij gebruiken. We moeten mensen 
beter voorbereiden en ondersteunen voor ze deelnemen aan het publieke debat. 
Daarnaast kunnen we helpen reflecteren op een Twitterstrategie. Laat je niet 
meeslepen in scheldpartijen.’

Naar buiten blijven treden
De Goede probeert er alert op te zijn wanneer een van de onderzoekers verbonden 
aan het AISSR met online haat te maken krijgt. ‘Helaas gebeurt dat regelmatig. Ik 
neem dan meteen contact op en vraag of we kunnen helpen. Het is belangrijk dat de 
instelling van een belaagde wetenschapper direct publiekelijk steun uitspreekt voor 
die persoon. Je moet bij bedreigingen weten dat je niet alleen staat en dat je hulp 
kunt krijgen, bijvoorbeeld van ervaringsdeskundigen. Er ontbreekt alleen bij veel 
instellingen nog kennis op dit terrein, ook bij ons. We hebben meer juridische kennis 
nodig over wat je kunt doen bij bedreigingen. Technische kennis over hoe je jezelf 
beter online beschermt, is ook handig. En tot slot is psychologische kennis nodig over 
hoe je iemand mentaal kunt steunen. Onze wetenschappers hebben meer ondersteu-
ning nodig om naar buiten te kunnen blijven treden.’

Handreiking
De VSNU werkt aan de handreiking ‘aanpak bedreiging en 
intimidatie van wetenschappers’. Daarin komt te staan wat 
universiteiten kunnen doen ter preventie of bewust-
wording voorafgaand aan incidenten, tijdens en 
kort na incidenten en in de nasleep en afhande-
ling ervan. Ook wordt aangegeven wat 
getroffen wetenschappers zelf kunnen 
doen, ter preventie en achteraf. De 
handreiking wordt op de website 
van de VSNU gepubliceerd: 
vsnu.nl  ‘Ik had de gordijnen dicht uit angst dat 

 mensen erachter zouden komen waar ik woon’

‘Mediaoptredens doe ik liever niet meer – 

te veel negativiteit’

De site eerstehulpbijonlinehaat.nl 
deelt inzichten over online haat en 
praktische tips over hoe je jezelf 
beter kunt beschermen. 

Morele steun
Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal- en 
letterkunde aan de Universiteit Leiden en 
president van de KNAW, besteedde in haar 
diesrede van 8 februari 2021 veel aandacht 
aan online haat: ‘Om te beginnen kunnen we 
professioneler omgaan met de begeleiding 
van onze mensen. Laat ze het niet alleen 
opknappen. We kunnen iets leren van  
een organisatie als Troll Busters, die 
gedetailleerde hulp biedt bij online harass-
ment van journalisten. Hebben onze 
afdelingen communicatie en juridische 
zaken dit soort praktische informatie klaar 
liggen? En hoe zit het met de morele steun? 
Bellen leidinggevenden onmiddellijk hun 
mensen als ze zien of horen dat ze onder 
vuur liggen? Wat doen we als collega’s? 
Bieden we hulp en ondersteuning? Kunnen 
we ons beheersen en niet zeggen: “Je nam 
ook wel een erg uitgesproken standpunt in” 
of “Nou, je kreeg er wel weer van langs, 
hè?” De voorbeelden zijn uit het 
leven gegrepen en rieken naar 
victim blaming en nauw 
verholen leedvermaak.’

TEKST: ELKE VELDKAMP
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‘A 
cademische vrijheid is lang een gegeven geweest’, zegt voormalig rector van 
de Universiteit Leiden Paul van der Heijden. ‘Maar de afgelopen jaren is over 
dit begrip steeds meer discussie ontstaan.’ Voor de vaste KNAW-commissie 
voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening, waarvan Van der Heijden 
voorzitter is, was dit een reden om hier een rapport over uit te brengen: 
Academische vrijheid in Nederland, bedoeld als leidraad voor verdere 

discussies. Het rapport omschrijft academische vrijheid als ‘het beginsel dat mede-
werkers aan wetenschappelijke instellingen in vrijheid hun wetenschappelijk onder-
zoek kunnen doen, hun bevindingen naar buiten kunnen brengen en onderwijs kunnen 
geven’. Met name die eerste vrijheid staat in Nederland al jaren onder druk, meent 
emeritus-hoogleraar bio-geologie en oud-rector van de Universiteit Utrecht Bert van 
der Zwaan. ‘Sinds de jaren tachtig en negentig is de universiteit verzakelijkt. Door hun 
snel toegenomen omvang worden moderne universiteiten steeds meer geleid als 
grote bedrijven.’

Steeds minder te zeggen 
Voor Holger Gzella, hoogleraar Hebreeuwse en Aramese taal- en letterkunde, was 
deze nieuwe bestuurscultuur voor hem een van de redenen om in 2019 na vijftien jaar 
de Universiteit Leiden te verruilen voor de Duitse Ludwig-Maximilians-Universiteit 
München. ‘Als hoogleraar in Nederland heb je steeds minder te zeggen’, constateert 
hij. ‘Anderen maken het onderwijsprogramma en bepalen wie er wel en niet worden 
aangenomen. Als je in een column voor het universiteitsblad iets zegt dat ingaat 
tegen het beleid van de universiteit, word je op het matje geroepen. En er is een 
sterke tendens naar maakbaarheid: alles moet kwantificeerbaar zijn. Dat leidt tot een 
quasi-objectiveerbare waarheid over de kwaliteit van wetenschap.’

Wel of niet nuttig?
Er zijn wetenschappers die de huidige manier van onderzoeksfinanciering ervaren als 
een van de grootste bedreigingen voor hun academische vrijheid. Ontwikkelingen 
vanuit het topsectorenbeleid, de Nationale Wetenschapsagenda en de verschuiving 
van gelden van de eerste naar de tweede geldstroom hebben er in hun ogen toe 
geleid dat het aandeel ongebonden onderzoek is ingekrompen ten gunste van 
strategisch onderzoek. Van der Heijden: ‘Universiteiten besluiten waar ze zich op 
willen profileren en welke onderwerpen ze afstoten. NWO stuurt steeds meer op 
impact van onderzoek.’ Die impact moet zich uiten in maatschappelijk of economisch 
nut. Gzella: ‘Als gevolg van die beweging zijn universiteiten steeds meer de R&D-taak 
van bedrijven gaan overnemen. Maar maatschappelijk nut is een ongrijpbaar begrip. 
Wie bepaalt of iets wel of niet nuttig is?’ 

Imago van China
Van der Zwaan, zelf voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda, pleit voor een 
vergroting van de eerste geldstroom. Die agenda is immers zo breed dat elke tak van 
wetenschap er wel een haakje in kan vinden. ‘Maar er moet voldoende financiering 
voor ongebonden onderzoek naast blijven bestaan. Nu is er te weinig ruimte voor 
grassroots-onderzoek. Dat wordt doodgeknepen in de schaalvergroting van universi-
teiten en de gevraagde onderzoeksvolumes.’ De trend naar grootschalige projecten 
vindt ook Gzella ongewenst. ‘De beweging richting grote projecten met brede 
consortia is funest voor de diversiteit van de wetenschap. Er moet veel meer ruimte 
komen voor kleine projecten die een verrassende richting inslaan.’ Volgens Van der 
Heijden zou het NWO-Talentprogramma daarvoor een aangewezen instrument 
kunnen zijn, ware het niet dat de vereiste inbeddingsgarantie onderzoekers in zijn 
ogen alsnog in het keurslijf van instellingsbeleid dwingt. Van der Zwaan ziet nog een 
andere bedreiging vanuit de nadrukkelijke interesse van de statelijke macht in het 
werk van universiteiten. ‘Neem het recente voorbeeld van de hoogleraar Chinese taal 
en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen wie het contractueel verboden werd om 
‘het imago van China te beschadigen’. Dat is nog vrijwel geen onderwerp van discus-
sie, maar wel een zorgelijke ontwikkeling.’

Ongebonden onderzoek
Wat moet er nu gebeuren? De overheid, de universiteiten en NWO moeten er actief 
voor zorgen dat academische vrijheid vorm kán krijgen, volgens Van der Heijden. ‘Dat 
begint met het verschaffen van voldoende financiële middelen voor ongebonden 
onderzoek.’ 

In het
keurslijf
Om de wetenschappelijke top te bereiken, moeten 

wetenschappers en hun onderzoek aan een 
stevig pakket eisen voldoen. Instellingen hanteren 
allerlei voorwaarden en vaak wordt gevraagd om 
onderzoek vanuit maatschappelijke uitdagingen. 
Maar kloppen die eisen ook? Of vormen ze een 

bedreiging voor de academische vrijheid? 

Vrijheid komt wel met verantwoordelijkheid, benadrukt hij. 
Als wetenschapper ben je zoals iedere burger te allen tijde 
gebonden aan de wet. Daarnaast heb je je te houden aan de 
gedragscode wetenschappelijke integriteit. Dat betekent 
onder andere dat je transparant moet zijn over eventuele 
banden met het bedrijfsleven en over welke rol je op welk 
moment speelt. ‘Het afgelopen jaar zagen we veel weten-
schappers in talkshows. Die spreken zich soms niet alleen 
uit over hun eigen vakgebied. Op zo’n moment – net als op 
sociale media – moet je duidelijk maken wanneer je vanuit 
je expertise praat en wanneer je als burger een niet per se 
wetenschappelijk onderbouwde mening ventileert.’

Minder volume 
Gzella somt vlot een aantal concrete maatregelen op die 
overheid en universiteiten zouden moeten invoeren: 
‘Financier meer diverse projecten van minder volume. 
Bezuinig op de controlewaanzin. Voer een doordacht 
aannamebeleid in en schenk nieuwe mensen vervolgens het 
vertrouwen. Hier in Duitsland heb ik als hoogleraar een klein 
maar vast budget voor ondersteunende staf en een 
onderzoeker. Daarmee kun je als nieuwe hoogleraar zelf iets 
opbouwen in een zelfgekozen richting, waarvoor je vervol-
gens extra fondsen moet werven. Maar dan helpt het enorm 
dat Duitsland naast de Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(de Duitse NWO, red.) ook een veelheid aan private weten-
schapsstichtingen kent met elk een eigen invalshoek.’ 

Wetenschap als voetbalwedstrijd
‘Vertrouwen is het kernbegrip’, zegt Van der Heijden. Volgens 
hem heerst in Den Haag een sfeer van tellen en meten die 
voortkomt uit een algemeen wantrouwen. ‘Gelukkig zie je nu 
met Erkennen en Waarderen een tegenbeweging ontstaan.’ 
Van der Zwaan stelt dat de Commissie Weckhuysen vorig 
jaar een aantal zinnige aanbevelingen heeft gedaan over 
hoe het anders kan. ‘Wat mij betreft zou de overheid 
wetenschap moeten zien als een voetbalwedstrijd. Van 
tevoren stel je de spelregels vast, maar je bemoeit je niet 
met het spel. Pas na afloop evalueer je wat er de volgende 
keer anders moet. Op dit moment is het beleid op alle 
niveaus te veel gericht op voortdurend interfereren en 
bijsturen. Daar wordt niemand beter van.’

‘ Grote projecten met brede 
consortia zijn funest voor 
de diversiteit van 
wetenschap’



Survival of the 
fittest

TEKST: JISKE BOOTS EN EMMA VAN DER DEIJL  BEELD: ELINE VAN STRIEN

R
ené Veenstra is hoogleraar 
sociologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Hij begeleidt regelmatig 
onderzoekers bij het schrijven van 
aanvragen. ‘Dat is echt topsport. De 
concurrentie is moordend en 
uiteindelijk wordt er maar een klein 
percentage gehonoreerd.’ Hij ziet 
één groot verschil met topsport: als 

je daar écht tot de top behoort, word je 
ondersteund. Ook als je niet naar de Olympi-
sche Spelen gaat. Dat is in de wetenschap wel 
anders. ‘De groep die het nét niet haalt, maar 
wel een vreselijk goed idee had, loopt toch die 
grote beurs mis. Veel goede ideeën komen zo 
nooit tot uitvoering.’

Trechter van talent
Maar is die strenge selectie niet inherent aan 
de zoektocht naar excellentie? Het is logisch 
dat niet iedere promovendus een postdoc 
wordt, niet iedere postdoc universitair docent 
en niet iedere universitair docent hoogleraar. 
‘Een wetenschappelijke carrière werkt nou 
eenmaal als een trechter. De vraag is: hoe 
breed kan die trechter zijn? Nu is die soms wel 
heel nauw. Met een zeer goede score op een 
aanvraag komt het vaak toch niet tot een 
honorering. En net als bij topsport zie je dat 
jonge wetenschappers het opgeven als ze een 
paar keer buiten de boot vallen.’

Die bittere pil
Het werken aan een aanvraag kost de weten-
schapper soms maanden, terwijl de kans niet 
door de selectie te komen aanzienlijk is. ‘Ik weet 
nog wel dat ik op vakantie was in Ierland toen ik 
hoorde dat mijn Vidi-aanvraag niet werd 
gehonoreerd’, vertelt Veenstra. ‘Ik had toen echt 
een paar dagen nodig om die bittere pil te 
verwerken.’ Hij benadrukt dat het niet als een 
persoonlijke afwijzing voelt, een aanvraag is 
vaak een inspanning van het hele team. ‘Op het 
moment dat een postdoc het niet haalt bij een 
Veni of een staflid bij een Vidi, moet je erkennen 
dat het als team niet gelukt is.’ Veenstra gaf 
overigens niet op en in de jaren na zijn 
niet-gehonoreerde Vidi-aanvraag, keerde het tij. 
Hij haalde twee keer een subsidie van dezelfde 
omvang binnen en ontving in 2015 een 
Vici-beurs.

Keihard inzetten
Feit blijft: voor jonge onderzoekers is een 
academische carrière allesbehalve een 
garantie. Volgens Nella van den Brandt, 
religiewetenschapper aan de Universiteit 
Utrecht, is dat vaak onderwerp van gesprek. 
‘Veel jonge onderzoekers hebben ambities en 
dromen van een academische loopbaan. Maar 
de concurrentie is groot en de contracten 
blijven lang tijdelijk. Dat betekent niet alleen 
baanonzekerheid, je krijgt daarmee bijvoor-
beeld ook moeilijker een hypotheek. En omdat 
de academische wereld sterk internationaal 
georiënteerd is, moet je klaarstaan om voor je 
volgende baan naar het buitenland te vertrek-
ken.’ De combinatie van deze verwachtingen 
met bijvoorbeeld de wens om te settelen of 
taken als mantelzorger te verrichten, is wat 
jonge academici aan het denken zet over hun 
carrière. ‘Veel onderzoekers en docenten staan 
voor de keuze: óf je zet je keihard in voor een 
academische carrière óf je hebt een bevredi-
gend sociaal leven.’

De Nederlandse wetenschap staat wereldwijd hoog 
aangeschreven. Om die positie te behouden, is een 
voortdurende zoektocht gaande naar de meest excellente 
onderzoekers. Op weg naar de top krijgen zij – net als in 
andere  sectoren – te maken met pittige competitie, strenge 
criteria en onvermijdelijke tegenslag. De weg naar de top 
is óók een afvalrace.

‘ Net als bij topsport zie je dat 
jonge wetenschappers het opgeven  
als ze een paar keer buiten de boot vallen’

SELECTEREN OP EXCELLENTIE

‘Competitie-denken
getuigt van een
romantische kijk
op de wetenschap’
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Op zoek naar de 
allerbesten Om aan de top te komen, zijn 

naast uitzonderlijk talent ook 
inspanningen en offers vereist. 
Daarin is de wetenschap niet 
uniek. Sporttalenten doen 
er alles voor om gescout te 
worden. Wie een baan wil bij 
een populaire werkgever, moet 
zich door steeds uitgebreidere 
sollicitatieprocedures worste-
len. En wie een aanbesteding 
wil winnen, mag geen steken 
laten vallen. Selectie-experts 
van buiten de wetenschap 
vertellen hoe zij tot hun 
keuzes komen.

Werken bij KLM

Ook de afvallers 
verder helpen
Voor veel sollicitanten is werken bij KLM een 
droom. De luchtvaartmaatschappij staat al 
jaren hoog op de lijst van favoriete werkgevers. 
Een team van vijftien recruiters zoekt naar de 
allerbeste kandidaten uit een enorme stapel 
sollicitatiebrieven. 

Ellen van der Kolk is bij KLM verantwoordelijk 
voor de selectie van young potentials: kandida-
ten voor startersfuncties, stages en trainee- 
ships. Collega Kim Knoppel houdt zich bezig 
met de werving voor die functies. Hoe selec-
teert het team uit de brede aanwas de beste 
kandidaten? ‘Sollicitanten doen allerlei 
assessments en op basis daarvan kunnen we 
goed inschatten of ze geschikt zijn’, zegt 
Knoppel. ‘Daarna kijken we naar wat hen 
speciaal maakt, wat ze anders doen dan andere 
kandidaten. Het selecteren zelf is uiteindelijk 
echt mensenwerk.’ Aan het eind van de rit 
komen slechts enkele kandidaten in aanmer-
king voor een traineeship. De afvallers krijgen 
een afwijzing per mail en de mogelijkheid 
telefonisch toelichting te vragen. ‘Mensen zijn 
vaak erg teleurgesteld’, vertelt Van der Kolk 
over die telefoontjes. De teleurstelling over 
afwijzingen is in de wetenschap niet anders. In 
de manier waarop sollicitanten en wetenschap-
pers na een afwijzing verder worden geholpen, 
zouden we best wat van elkaar kunnen leren, 
volgens de recruiters. Knoppel: ‘Wij vinden het 
heel belangrijk om voldoende aandacht te 
geven aan de afvallers. Als je ergens zo veel tijd 
en moeite in stopt, is een heldere uitleg wel het 
minste wat je mag verwachten. Dat helpt hen 
ook weer op weg bij een volgende sollicitatie.’ 
Van der Kolk: ‘Ik vind het na een sollicitatie heel 
belangrijk om eerlijk te zijn. Als iemand echt 
niet bij de functie past, raden we niet aan om 
op korte termijn opnieuw op dezelfde functie te 
solliciteren.’

Topsport bij Kampong

Hard, maar 
wel eerlijk
Net als alle topsportverenigingen heeft ook 
de Utrechtse hockeyclub Kampong te maken 
met een strenge selectie. Veel jonge hockey-
ers dromen ervan om op professioneel niveau 
te spelen, in het eerste team. Hoe zorg je er 
voor dat je tussen al die fanatieke jongens en 
meisjes de beste spelers ontdekt?

Het is de grootste club van Nederland en de 
prijzenkast is gevuld met veel nationale en 
Europese bekroningen. Niet gek dus, die 
droom van al die jonge hockeyers én hun 
ouders. Alex Verga is manager Opleiding en 
Ontwikkeling Tophockey bij Kampong. 
‘Selecteren in sport is het moeilijkste dat er 
bestaat, met name bij de jeugd. Wij hanteren 
verschillende pijlers: respect, verantwoorde-
lijkheid, intensiteit en clubgevoel. Het gedrag 
staat voor mij op nummer één. Een speler kan 
misschien wel goed hockeyen, maar als het 
gedrag niet klopt, red je het niet in de 
topsport.’ Een belangrijk verschil met selectie 
in de wetenschap is de leeftijd: Verga heeft 
vaak met jonge kinderen te maken en juist op 
die leeftijd kan gedrag ineens veranderen. ‘Als 
ze in de puberteit komen, willen ze andere 
dingen ontdekken. Een stijgende lijn naar de 
top kan dan ineens drastisch omslaan.’
Het scouten van tophockeyers is bepaald 
geen momentopname. Om een beter beeld te 
krijgen van een speler, heeft Verga dagelijks 
contact met de trainers van de twaalf beste 
teams van de club. Vroeger was de scouting 
enkel gebaseerd op selectietrainingen, maar 
met het huidige model kan hij de spelers het 
hele jaar volgen.
Als scout laat hij nooit aan potentiële 
kandidaten weten dat ze worden gevolgd. 
‘Maar natuurlijk voelen ze wel dat ze in de 
gaten worden gehouden. Als er dan niets 
uitkomt, kan dat zuur zijn. Gelukkig hebben we 
wel altijd plek in een lager team en dan blijven 
we ze observeren. Sport is wat dat betreft 
hard, maar wel eerlijk.’ 

Voor een inkoper is ‘selecteren’ onderdeel van  
het dagelijks werk. Overheidsorganisaties kopen 
via aanbestedingen producten en diensten in. 
Leveranciers staan vaak te popelen om opdrach-
ten binnen te slepen. Wie krijgt de order?

Nadieh Paas en Ron Wammes werken als inkopers 
bij KVK. Ze begeleiden het aankoopproces en 
zorgen ervoor dat het objectief en rechtmatig 
verloopt. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag 
is een publieke organisatie verplicht om de 
opdracht in de markt uit te zetten, zo bepaalt de 
Aanbestedingswet. ‘Wanneer je als particulier een 
keuken koopt, ga je onderhandelen totdat je je er 
happy bij voelt’, zegt Wammes. ‘Jouw gevoel is dan 
bepalend. Bij overheidsinkoop moet je heel 
duidelijk stellen aan welke eisen iets moet voldoen 
en dat bepaalt uiteindelijk wie de opdracht krijgt.  
Je gevoel of persoonlijke voorkeur speelt daarin 
geen rol, tenzij je vooraf goed opneemt hoe je dit 
meeneemt in de procedure.’
De procedure van selectie begint met een inkoop-
plan. Daarin staan de verwachte kosten, de 
gewenste periode van afname en het aantal 
potentiële aanbieders in de markt. Ook worden 
uitsluitingsgronden en selectiecriteria opgesteld. 
‘Die zorgen ervoor dat er niet te veel aanmeldingen 
binnenkomen’, legt Wammes uit. ‘Als teveel 
aanbieders reageren, kunnen we die niet allemaal 
kwalitatief beoordelen. En andersom: als je weet 
dat er maar drie leveranciers zijn in Nederland, ga 
je geen idiote criteria hanteren want dan hou je 
niets meer over.’
Na de inschrijving beslissen de beoordelaars wie 
de opdracht krijgt, op basis van de vooraf bepaalde 
gunningscriteria. Een presentatie kan daar 
onderdeel van uitmaken. ‘Sommige leveranciers 
zijn op papier heel sterk’, zegt Paas, ‘maar als zij een 
presentatie geven, krijg je soms toch een andere 
blik – en komen we tot een andere uitkomst dan 
vooraf verwacht.’ Als belangrijkste verschil met de 
wetenschap zien Paas en Wammes het gebruik van 
peer reviews, waar in hun werk geen sprake van is. 
‘Onze aanbestedingen zijn door de vorm van het 
proces maximaal geobjectiveerd. Een peer review 
heeft al snel een bepaalde vorm van subjectiviteit.’ 
Wammes ziet daar ook een reden voor:  
‘Onderzoekers weten lang niet altijd van tevoren 
wat hun project gaat opleveren. Bij onze aanpak is 
het nu juist cruciaal om vooraf maximale zekerheid 
in te bouwen.’

‘ Na een sollicitatie 
is het belangrijk  
om eerlijk te zijn’ ‘ Een stijgende lijn naar 

de top kan ineens 
drastisch omslaan’

‘ Als er drie leveranciers 
zijn, ga je geen idiote 
criteria hanteren’

Aanbesteden bij de overheid

Maximaal objectief en  
rechtvaardig selecteren
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Ooggetuige

Dit voorjaar maakte het kabinet de eerste toekenningen van het Natio-
naal Groeifonds bekend. In de pijler R&D en innovatie zijn vijf van de zes 
aanvragen geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. NWO adviseerde de 
beoordelingscommissie van het Groeifonds over de kwaliteit van de 
aanvragen. Floor Frederiks, beleidsmedewerker bij het Bureau raad van 
bestuur, was een van de betrokkenen: ‘We hebben gekeken naar de 
onderdelen van de aanvragen die te maken hadden met wetenschappe-
lijk onderzoek en innovatie. Welk onderzoek wordt voorgesteld, wat is het 
track record van het consortium, wat is de samenhang tussen het 
onderzoek en de andere onderdelen van de aanvraag, hoe worden de 
potentiële gebruikers erbij betrokken?’

Rollen omgedraaid
In feite was NWO dus referent in het beoordelingsproces. Als onder-
zoeksfinancier is de organisatie gewend om het aanvraagproces te 
begeleiden en zelf referenten te vragen om voorstellen te beoordelen. Nu 
waren de rollen omgedraaid. Frederiks: ‘Het was heel inspirerend om te 
zien hoeveel kennis en expertise er binnen de NWO-organisatie beschik-
baar is op de thema’s van de ingediende aanvragen. We hebben solide 
adviezen opgeleverd, waar we trots op zijn en waar de beoordelingscom-
missie tevreden mee was. We hoeven niet bescheiden te zijn: NWO is 
een organisatie bomvol mensen met inhoudelijke kennis.’ Jeroen 
Dijsselbloem, voorzitter van de beoordelingscommissie van het Natio-
naal Groeifonds, bevestigt dat: ‘Expertorganisaties zoals NWO zijn 
essentieel in de beoordeling van de voorstellen door de adviescommis-
sie.’

Afgewogen advies
Een van de voorstellen in de eerste ronde ging over quantumtechnologie. 
Leon Gielgens, hoofd Strategie & Beleid bij het domein Toegepaste en 
Technische Wetenschappen van NWO, was een van de beoordelaars van 
dit voorstel. ‘Met experts binnen NWO die niet betrokken zijn bij de 
totstandkoming van dit voorstel en wel veel kennis hebben van het 
quantumveld, hebben we gekeken naar het technologische deel en het 
interdisciplinaire stuk. We beoordeelden het wetenschappelijke gedeelte 
van het voorstel, maar keken ook kritisch naar hoe de indieners impact 
willen maken. Hieruit volgde een afgewogen advies. Het was goed om te 
zien dat de beoordelingscommissie van het Groeifonds onze adviezen 
grotendeels heeft overgenomen.’

Waslijst van aanvragen 
NWO is niet de enige organisatie die advies gaf, ook het Centraal 
Planbureau, RVO en Invest-NL deden mee. Voor de tweede ronde staat 
NWO klaar om deze rol opnieuw te vervullen. Gelukkig hoeft zij niet alle 
241 aanvragen te beoordelen. De ministeries zullen eerst samen met 
experts uit die waslijst van aanvragen een aantal concrete voorstellen 
ontwikkelen voor de tweede ronde. Daarna volgt de beoordeling. 
Belangrijke tips van Frederiks hierbij: ‘Het succes van een aanvraag staat 
of valt met de kwaliteit van het consortium. Het is essentieel dat er goed 
is nagedacht over de samenwerking, de verdeling van taken en de rol die 
elke partner in het consortium speelt.’

Nationaal Groeifonds
Adviseur achter de schermen
Niet minder dan 241 ideeën voor economische groei in Nederland vormen de oogst in  
de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. Alle indieners maken aanspraak op 
de miljarden in het Wopke-Wiebes-Fonds, zoals het in de volksmond is gaan heten.  
In de eerste beoordelingsronde van de aanvragen speelde NWO achter de schermen 
een adviesrol.

Parlement & Wetenschap
Nieuwe Kamer,  
nieuwe kansen 

De Tweede Kamer telt 69  
nieuwkomers. Op 31 maart  
werden zij samen met de 81  
oudgedienden geïnstalleerd.  
Terwijl de kabinetsformatie  
hopelijk deze zomer haar beslag 
krijgt, leren de nieuwe Kamerleden 

hoe zij gebruik kunnen maken van de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten.

Hiervoor kunnen ze een beroep 
doen op Parlement & Wetenschap, 
het samenwerkingsverband van de 
Tweede Kamer en zes nationale 
wetenschapsorganisaties. In het 
rapport Vertrouwen en zelfvertrou-
wen uit 2009 klonk de wens van de 
Tweede Kamer door om de eigen 
kennispositie te versterken. Sinds 
2011 werken De Jonge Akademie, 
KNAW, VSNU en NWO met de 
Tweede Kamer samen om weten-
schappelijke kennis een prominen-
tere plaats te geven in het 
parlementaire handwerk, verankerd 
in het Convenant Parlement & 
Wetenschap. Vanaf 2019 is de 
samenwerking geïntensiveerd en 
het aantal wetenschapsorganisa-
ties uitgebreid met TNO en NFU. 

Stand van de wetenschap
De wetenschapsorganisaties 
reiken de Tweede Kamercommis-
sies kennis aan op het juiste 
moment. Bijvoorbeeld in de vorm 
van een netwerkverkenning: een 
overzicht van wetenschappers met 
kennis van een bepaald onderwerp, 
een wetenschappelijke factsheet 
of een position paper over de stand 
van de wetenschap in een domein. 
Ook kan in een wetenschapstoets 
voorgenomen beleid wetenschap-
pelijk worden gewogen. Tot slot 
wordt belangrijk onderzoeksnieuws 
gemonitord en worden ontbijtbij-
eenkomsten en minisymposia 
georganiseerd. 
Meer informatie op 
parlementenwetenschap.nl

Ze kwam als vijftienjarige alleen uit Iran naar Nederland en werkt 
nu met een Veni-beurs aan de Universiteit van Amsterdam.

Maar het narratief van de zielige vluchteling die het gemaakt 
heeft, wijst cultureel antropoloog Rahil Roodsaz consequent 
af. ‘Het is ongemakkelijk om te worden gezien als voorbeeld- 

vluchteling. Het doet geen recht aan de complexiteit van
 het leven van mijzelf en dat van andere vluchtelingen.’ 
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A
ls kind droomde ze ervan een 
boekenzaak te beginnen in een 
stad. ‘Ik wilde graag omringd zijn 
door boeken en de levendigheid 
leek me leuk.’ Van de gevaarlijke 
situaties onder het strenge regime 
in Iran kreeg Rahil Roodsaz toen 

nog niet veel mee. Dat veranderde toen ze tien 
jaar was. ‘Mijn broer en zus vertrokken naar 
Nederland en ik realiseerde me dat er redenen 
waren om uit het land te vluchten.’
Een boekwinkel is het niet geworden, maar wel 
een carrière in de wetenschap. Na haar promo-
tieonderzoek over opvattingen rondom seksuali-
teit onder Iraanse Nederlanders, werkte ze op 
verschillende plekken als onderzoeker. In 2018 
kreeg ze een Veni-beurs, waarmee ze onderzoekt 
hoe mensen omgaan met romantische liefde in 
verschillende soorten relaties en huishoudens. 

Hoe was de situatie in Iran 
toen je opgroeide?
‘Er was altijd onzekerheid, om het zacht uit te 
drukken. Het was een taboe om je met politiek te 
bemoeien, omdat je daarmee in gevaarlijke 
situaties terecht kon komen. Als kind werd ik daar 
wel buiten gehouden. Mijn ouders vonden het 
belangrijk dat ik mijn aandacht op school richtte.’ 

Scriptie schrijven in het uitzetcentrum
Haar ouders zagen dat er in Iran geen veilige 
toekomst voor hun kinderen was, dus ook 
Roodsaz werd naar Nederland gestuurd. Ze was 
vijftien jaar toen ze in Nederland aankwam als 
alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv, 
toen nog ama geheten, met de a van asielzoe-
ker). Het zou nog tien jaar duren voordat ze een 
verblijfsvergunning kreeg. Dat had binnen drie 
jaar geregeld kunnen worden, maar door formele 
fouten ging het mis. In de drie dagen dat er een 
nieuw dossier geopend moest worden, werd ze 
vanwege formaliteiten naar een uitzetcentrum 
gestuurd, in 2006. Ze was inmiddels acht jaar in 
Nederland en bezig met haar studie culturele 
antropologie aan de Radboud Universiteit. Vanuit 
het uitzetcentrum werkte ze stug door aan haar 
bachelorscriptie. Door het hele gesprek heen 
kiest ze haar woorden zorgvuldig, maar als het 
hierover gaat, begint ze sneller te praten: ‘De 
ervaring met de mensen in het uitzetcentrum 
was pijnlijk. Ik voelde veel onmacht. Hun 
boodschap was: “waarom denk je dat jouw 
scriptie ertoe doet? Waarom wil je niet snappen 
dat je hier niet welkom bent?” Ze demotiveerden 
me om überhaupt te denken aan een opleiding of 

Vrienden zeiden laatst tegen me: “Van 
iedereen die in zo’n onzekere situatie zat, was 
jij de enige aan wie niet te zien was dat je nog 
geen verblijfsvergunning had.” Focussen op 
studie ondanks de onzekerheden over mijn 
verblijfsvergunning was mijn strategie. Als het 
gaat om bredere maatschappelijke kwesties 
zoals het Nederlandse vluchtelingenbeleid, 
heb ik geen moeite met een kritische blik.’

Twijfel je weleens over de keuzes 
die je hebt gemaakt in je carrière?
‘Nee, als ik eenmaal een belangrijke beslissing 
heb genomen, dan sta ik er echt achter. Toch 
ervaar ik ook moeilijke momenten, als gevolg 
van de academische cultuur, gericht op 
excellentie. Daardoor is een grote mate van 
onzekerheid ontstaan. Tijdens het schrijven 
van mijn Veni-aanvraag heb ik echt van 
mensen gehoord: “doe maar niet. Het kost je 
zo veel tijd en energie, en waarvoor? De kans 
is zó klein”. Dat waren mensen die het zelf 
hadden geprobeerd met een fantastisch cv. 
Maar het is niet genoeg om heel goed te zijn 
in wat je doet. Je moet ook een dikke huid en 
veel geluk hebben. Ik had wel zes, zeven 
mensen om me heen die bereid waren mee te 
denken. Mijn Veni werd gehonoreerd, een 
fantastische blijk van vertrouwen. Dat probeer 
ik voor ogen te houden als het moeilijk wordt.’

Wat zijn je dromen voor de toekomst?
‘Ik wil graag door met onderzoek én met 
onderwijs, vooral in samenhang. Onderwijs 
wordt vaak minder gewaardeerd. Hoe meer 
onderzoekstijd je hebt, hoe beter je positie. 
Alleen in een geprivilegieerde positie met een 
beurs heb je tijd om interessant onderzoek te 
doen en te publiceren. Ik stoor mij aan die 
hiërarchie. Onderwijs zou meer gewaardeerd 
moeten worden en daar wil ik me in de 
toekomst op richten. Daarnaast heb ik veel, 
eigenlijk té veel, ideeën over wat mijn 
volgende onderzoeksproject zou kunnen 
worden.’

Rahil Roodsaz in het kort
1982 Geboren in Shiraz, Iran 1998 Gevlucht als amv naar Nederland en beland in een ISK
(internationale schakelklas) 2000-2006 Bachelor en master culturele antropologie aan de
Radboud Universiteit 2007-2008 Promotieonderzoek over opvattingen rond seksualiteit onder
Iraanse Nederlanders, Radboud Universiteit 2009-2014 Wetenschappelijk onderzoeker bij ATRIA:
Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis 2014-2018 Postdoc en inhoudelijk
coördinator bij een WOTRO-NWO-project, Radboud Universiteit 2019-2021 Veni-beurs en docent
antropologie aan de Universiteit van Amsterdam: ‘De paradox van de romantische liefde’
Rahil Roodsaz woont met haar vriend in Amsterdam.

Intieme revoluties
Het intieme leven staat nooit los van de 
politieke context, is de boodschap van het 
boek Intieme revoluties dat Rahil Roodsaz 
samen met collega Katrien de Graeve 
eerder dit jaar publiceerde. Hun kritiek richt 
zich op het neoliberalisme. Het idee van 
zelfontwikkeling en zelfontplooiing dat 
daarin besloten ligt, is volgens de auteurs 
een onbereikbaar ideaal. Als je bezig blijft 
met jezelf verbeteren, hou je bovendien 
geen tijd of energie over om naar het 
onrecht in de samenleving te kijken. Het 
boek vormt een verzameling van reflecties 
– in de vorm van essays, poëzie en proza – 
over de potentie van liefde, seksualiteit en 
intimiteit om daar verzet tegen te bieden.

‘Focussen op
 studie ondanks 

de onzekerheden 
over mijn 

verblijfsvergunning 
was mijn strategie’

toekomst hier. Toen ik in een busje werd geplaatst 
met bescherming tussen mij en de chauffeur, 
dacht ik echt: in wat voor wereld ben ik beland? 
Het leek alsof ik een gevaarlijke crimineel was. Als 
ik het er nu over heb, lijkt het bijna surrealistisch.’ 

Observerende rol
Toen Roodsaz haar ervaringen met studievriend 
Jort Hemmer deelde, vond hij dat ze er over 
moest schrijven. ‘Maar zelfs nu vind ik dat nog 
altijd moeilijk. Niet omdat ik het niet zou kunnen, 
want ik heb veel dingen gezien. Maar er is een 
discrepantie. Enerzijds is er de observerende rol 
die ik mij in die periode als ooggetuige toe-eigen-
de, waardoor ik zag hoe mensen werden behan-
deld. En anderzijds het feit dat ik natuurlijk ook 
onderdeel was van diezelfde groep mensen. Het is 
nog steeds moeilijk om die twee aspecten van 
mijn beleving samen te brengen. Maar wie weet, 
misschien ga ik het ooit proberen.’

Waarom koos je voor 
culturele antropologie?
‘Ik heb lang gedacht dat ik architectuur wilde 
studeren en koos daarom het profiel ‘natuur en 
techniek’ op het VWO. Tot ik me op een gegeven 
moment realiseerde dat ik veel meer geïnteres-
seerd was in sociaal-culturele vraagstukken. Dat 
waren onderwerpen waar ik het vaak met 
vrienden over had. Culturele antropologie paste 
daarbij. Tegelijkertijd vroeg ik me af of ik dit kon 
verkopen aan mijn familie in Iran. De opleiding 
bestond daar destijds nog niet, dus de vertaling 
klonk raar. Tot op de dag van vandaag is het voor 
sommige familieleden moeilijk te begrijpen wat ik 
precies doe.’

Je hebt een indrukwekkende carrière 
opgebouwd, zeker gezien je achtergrond als 
vluchteling. Hoe is je dat gelukt?
‘In die termen denk ik niet, dat het mij gelukt is en 
anderen niet. Ik geloof erg in het belang van 
context en relaties. Als antropoloog, maar ook als 
mens. Ik ben gevormd door mijn omgeving: door 
waar ik vandaan kom, door de mensen die ik in 
Nederland heb ontmoet, de kansen die ik heb 
gekregen en door mijn eigen persoonlijkheid. Voor 
mensen met een migratieachtergrond lijken er 
maar twee opties te zijn: of je doet het fantastisch 
of je bent mislukt. Alsof er geen tussenpositie 
mogelijk is. En alsof je niet ook fouten mag 
maken, net als andere mensen. Ik vind dat 
simplistisch en ontoereikend. Dat doet tekort aan 
de complexiteit van het leven van mijzelf en 
andere vluchtelingen.’

Voor iemand die veel moeilijkheden 
heeft gekend, ben je opmerkelijk 
positief ingesteld.
‘Als het om mijn eigen leven gaat, heb ik inder-
daad wel de neiging om te zeggen dat er veel 
positiefs te vertellen is. In de tijd dat ik in de 
procedure zat voor een verblijfsvergunning, heb ik 
nooit heftig emotioneel gereageerd. Dat is denk ik 
een overlevingsmechanisme. Dat ging zo ver dat 
mensen zich zorgen begonnen te maken. 
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RuimteRuimteinzichtelijkinzichtelijk
Mensen vluchten  
naar buiten terwijl de 
brandweer arriveert.  
Als die naar binnen 
gaat, zal niet alleen 
de brand, maar ook 
het gebouw zelf voor 
de nodige verrassingen 
zorgen. Een razendsnel 
3D-model van de 
buiten- én binnenkant 
biedt uitkomst in 
noodsituaties. 

E
r zit vaak maar vijf tot tien minuten 
tussen een brandmelding en het 
arriveren van de brandweer op 
locatie. In die tijd legt de Officier van 
Dienst belangrijke contacten en 
neemt hij op zijn tablet alvast de 

situatie in zich op. Google Maps toont de 
grootte van het gebouw en de verhouding tot 
omliggende gebouwen. Een weer-app geeft de 
windrichting en windkracht. ‘Ter plekke vragen 
we aan de contactpersoon van de bedrijfshulp-
verlening (BHV) of ze een plattegrond voor ons 
hebben’, vertelt Huib Fransen van Veiligheidsre-
gio Rotterdam-Rijnmond, onderdeel brandweer. 
‘Dikwijls is die niet meteen voorhanden of is de 
informatie erop achterhaald.’

Symbooltjes en bijschriftjes
Het grootste gevaar bij brand is rook. Om bij de 
brand te komen, gaan brandslangen door 
gangen en deuren. Dat draagt bij aan het 
verder verspreiden van de rook door het 
gebouw. Fransen: ‘Goede objectinformatie is 
nodig om de juiste beslissingen te nemen. 
Daarbij hebben we maar een paar minuten om 
onze tactiek te bepalen. We zoeken de kortste 
route door het gebouw, rekening houdend met 
hoe een gebouw is opgebouwd en ingedeeld.’ 
Het project van Shayan Nikoohemat kwam als 
geroepen. Hij ontwikkelde slimme algoritmes 
om op basis van betaalbare technologie 
3D-modellen van gebouwen te creëren, 
specifiek voor rampenbestrijding. Een belang- 
rijke succesfactor was dat mogelijke gebruikers 
vanaf het begin werden betrokken. ‘Wij sloten 
graag bij dit project aan’, zegt Fransen. ‘Een 
3D-model van buiten én binnen geeft veel 
sneller inzicht dan een plattegrond met 
allemaal symbooltjes en bijschriftjes.’

Continu verbouwen
‘De wereld van het indoor 3D-modelleren 
bestaat op dit moment vooral uit bedrijven die 
high-end oplossingen bouwen voor militaire 
toepassingen’, zegt Robert Voûte die ook als 
gebruiker bij het project betrokken was. Hij is 
werkzaam op het gebied van geo-informatie bij 
CGI (IT & business consulting services) en 
daarnaast gastonderzoeker aan de TU Delft. 
‘Met die high-end oplossingen kun je prachtige 
dingen doen, maar ze liggen ver buiten het 
budget van brandweer en politie.’ Als industrie-
partner kijkt CGI verder dan rampenbeheer en 
meer naar de onderkant van de markt. Het 
bedrijf adviseert over het gebruik van geo-infor-
matie, voor gebouwbeheer en commerciële 
doeleinden. ‘Het maken van een 3D-model 
moet snel en goedkoop kunnen omdat 
sommige gebruikers, zoals Schiphol en 
ziekenhuizen, vrijwel continu aan het verbou-
wen zijn.’ 

Invallend laserlicht reflecteren
Voûte heeft de samenwerking als bijzonder 
prettig ervaren. ‘We werden als projectpartner 
echt gehoord en ik ging met veel plezier naar 

de vaak zeer inhoudelijke gebruikersbijeen-
komsten.’ Volgens hem zijn er met name op het 
gebied van non-Manhattan gebouwen (zie 
kader) grote stappen gemaakt, maar zijn er ook 
nog open eindjes. Aanleiding om door te gaan 
met het sponsoren van Shayan Nikoohemat 
als postdoc. ‘Daarnaast zijn we een onderzoek 
met een masterstudent gestart die zich 
specifiek richt op het modelleren van ramen en 
glazen tussenwanden.’ Deze zijn moeilijk te 
detecteren met een LiDAR laser-scanner 
omdat ze het invallende laserlicht niet 
reflecteren.

3D-model combineren met volgsysteem
Ook voor brandweerman Fransen smaakt de 
samenwerking naar meer. Tijdens het project 
merkte hij dat de andere partners, zoals 
openbaarvervoerbedrijf RET, het havenbedrijf, 
de politie en de douane, allemaal een beetje 
aan het einde van hun groeicurve zitten wat 
betreft het gebruik van geo-informatie. ‘Zo’n 
samenwerking helpt om een next level te 
bereiken. Nu willen we deze 3D-modellen 
combineren met volgsystemen, zodat de 
Officier van Dienst overzicht heeft over wie 
zich waar bevindt. We zijn ook een vervolgpro-
ject gestart met de TU Delft om extra informa-
tie over het gebouw zelf op deze modellen te 
ontsluiten, bijvoorbeeld over de ventilatie en 
het lift-  en deurmanagement.’

If it ain’t broke, don’t fix it
Voor woningen en dergelijke zal de brandweer 
blijven vertrouwen op aangeleerde praktische 
vaardigheden. Fransen: ‘If it ain’t broke, don’t 
fix it. Even bij de buren kijken hoe het in elkaar 
steekt.’ Maar als de software eenmaal is 
uitontwikkeld en gecommercialiseerd, ziet hij 
de verantwoordelijkheid voor up-to-date 
3D-modellen het liefst als een soort BHV- 
verplichting bij de bedrijven zelf. Ook Voûte 
verwacht dat CGI niet zelf de scans bij hun 
klanten zal uitvoeren, maar dat een extern 
bedrijf dit gaat doen. 

Evacuatie en social distancing
Op de grote doorbraak van de ontwikkelde 
algoritmes moeten we nog even wachten, 
maar het leidt wel degelijk ergens toe, volgens 
Voûte. ‘In de niet al te verre toekomst loop je in 
een ziekenhuis naar de polikliniek als je 
mobieltje een melding geeft: “Je afspraak is 
over vijftien minuten, je bent op de goede weg 
en je hebt nog vijf minuten nodig”.’ Recent zijn 
de 3D-modellen al gebruikt voor het simuleren 
van noodevacuaties en om te bepalen bij welk 
aantal mensen in een gebouw social distan-
cing nog mogelijk is. Dat kan nu al, op basis 
van een wandelingetje door het gebouw met 
een rugzak en een uurtje rekenen. 

3D-non-Manhattan 
omgeving
‘We brengen negentig procent van onze tijd 
binnen door’, zegt Shayan Nikoohemat, senior 
onderzoeker aan Universiteit Twente. ‘Waarom 
brengen topografische diensten dan alleen de 
buitenwereld in kaart?’ Binnen een gezamen-
lijk project van de TU Delft en Universiteit 
Twente ontwikkelde hij methodes om snel en 
goedkoop 3D-modellen te maken van grote 
publieke gebouwen, zoals een ziekenhuis, 
winkelcentrum of luchthaven. De focus lag 
hierbij op het gebruik van deze modellen in 
noodsituaties. Er is dan ook nauw samen- 
gewerkt met de brandweer en verschillende 
veiligheidsregio’s, maar ook met industriële 
partners. De technologie voor het scannen van 
binnenruimtes, zoals draagbare LiDAR- 
systemen (Light Detection and Ranging), 
wordt steeds goedkoper. Samer Karam, 
promovendus aan de Universiteit Twente, 
ontwikkelde de ITC_Backpack die een 
LiDAR-puntenwolk genereert. Voor het 
scannen van een gebouw kan de sensor ook 
worden geïntegreerd in een trolley en zelfs in 
een drone. De technische uitdaging zit in het 
omzetten van de verzamelde puntenwolk in 
een accuraat en navigeerbaar 3D-model van 
het gebouw. In het bijzonder in een zogenoem-
de non-Manhattan omgeving: gebouwen die 
niet slechts uit rechthoekige blokken bestaan, 
maar die ook schuine daken en ronde muren 
hebben. Nikoohemat: ‘Cruciaal voor het 
plannen bij noodsituaties is dat we niet alleen 
muren en plafonds automatisch kunnen 
detecteren, maar ook deuren, trappen en 
obstakels, zoals grote kasten.’ 

‘Sommige gebruikers zijn continu aan het verbouwen’
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H
onderdduizenden monsters van 
lichaamsmaterialen liggen 
opgeslagen in Nederlandse 
biobanken. Onderzoekers 
gebruiken die monsters voor 
allerlei soorten onderzoek, van 

fundamenteel kankeronderzoek tot het 
ontwikkelen van nieuwe analysemodellen 
of medicijnen tegen hart- en vaatziekten. 
Het gaat niet alleen om fysieke monsters, 
maar ook om data, zoals ingevulde 
vragenlijsten, genetische profielen of 
medisch beeldmateriaal.

Uitwisseling van 
werkwijzen en ervaringen
‘In Nederland hebben we meer dan 250 
van dergelijke biobanken, van piepkleine 
collecties tot grote biobanken van 
patiënten en van gezonde mensen’, vertelt 
Nine Knoers, hoogleraar klinische 
genetica aan het UMC Groningen. Zij zit in 
het dagelijks bestuur van BBMRI.nl, de 
Nederlandse tak van de Europese 
Biobanking and BioMolecular Resources 
Research Infrastructure (BBMRI-ERIC). 
BBMRI.nl zorgt dat data op dezelfde 
manier worden verzameld en dat ze 
gemakkelijk te doorzoeken zijn. Deels gaat 
het om data die al verzameld zijn door 
individuele instituten voordat BBMRI.nl 
tien jaar geleden van start ging. ‘We 
werken aan manieren om al die data zo 
goed mogelijk te harmoniseren, waardoor 
we ze beter met elkaar kunnen verbinden 
en om de uitwisseling van werkwijzen en 
ervaringen makkelijker te maken.’

Vele terabytes aan informatie
‘Bij een netwerk van biobanken zou je 
kunnen denken aan een uitwisseling van 
de materialen, maar meestal gaat het 
om de data die je daaruit kunt destille-
ren’, vertelt Tieneke Schaaij, programma-
manager van BBMRI.nl. ‘Ook een 
belangrijk aspect is het gezamenlijk 
werken aan privacy en de ethische, 
juridische en maatschappelijke kanten 
van het werken met biodata.’ Deze staan 
ook wel bekend onder de Engelse 
afkorting ELSI (ethical, legal, societal 
implications). ‘Dat veld is sterk in 
beweging als gevolg van de nieuwe 
AVG-wetgeving. Die beïnvloedt hoe je 
biodata kunt verzamelen, bewaren, 
gebruiken en uitwisselen. En daar komt 
nóg een uitdaging bij: al die datasets 
vertegenwoordigen vele terabytes aan 
informatie. De opslag daarvan is een 
kostbare kwestie.’ 

Hoe nuttig is dat?
Toch hoeven onderzoekers meestal niets 
te betalen als ze gebruikmaken van 
BBMRI.nl, dat financiering ontvangt vanuit 
de overheid, deels via het NWO-program-
ma Nationale Roadmap Grootschalige 
Onderzoeksfaciliteiten. In principe mag 
iedereen een beroep doen op de faculteit, 
zolang de onderzoeksvraag aan een 
aantal kwaliteitscriteria voldoet. Schaaij: 
‘Er is een commissie die beoordeelt: wat 
wil deze onderzoeker met de data doen? 
Hoe nuttig is dat? Komt de onderzoeker 
van een gerenommeerde onderzoeks- 

  ‘ De pandemie heeft weer eens het 
belang van samenwerking en 
het delen van data laten zien’

instelling? En wat gebeurt er met 
de uitkomsten van het onderzoek?’

Ethisch én werkbaar
‘Het uiteindelijke doel van BBMRI.nl 
is het verbeteren van de gezond-
heidszorg door het toegankelijk 
maken en delen van data’, zegt 
Knoers. Belangrijk daarbij is de 
inbreng van de maatschappelijke 
adviesraad van BBMRI.nl: een 
panel waarin mensen vanuit hun 
professionele of persoonlijke 
betrokkenheid meepraten over het 
reilen en zeilen van het netwerk. 
Schaaij: ‘Hoe kunnen we bijvoor-

beeld inspraak beter regelen, op 
een manier die ethisch én werkbaar 
is?’ Daarbij hoort ook de ELSI-help-
desk: een vraagbaak waar artsen, 
onderzoekers, beleidsmakers en 
patiënten terecht kunnen met 
ELSI-gerelateerde vragen rond 
biomedisch onderzoek en persona-
lised medicine. Knoers: ‘De vragen 
die binnenkomen bij de servicedesk 
houden ons scherp: waar moeten 
we meer aandacht aan besteden?’

Grote datasets delen
Zo is BBMRI.nl nooit klaar: het 
netwerk is voortdurend in bewe-

ging. En dat is maar goed ook, 
aldus Knoers, want zo kan het 
meebewegen met de actualiteit. 
‘De pandemie heeft maar weer 
eens het belang getoond van 
samenwerking en het delen van 
data. Covid-19 was een virus waar 
niemand iets vanaf wist: hoe 
gedraagt het zich, wie wordt er wel 
of niet ziek van, hoe kun je besmet-
ting voorkomen en wat is de beste 
behandeling? Dat zijn allemaal 
vragen die je door het delen van 
grote datasets veel beter en sneller 
kunt beantwoorden dan in je eentje 
in je kleine lab.’

Moleculaire ‘vingerafdruk’ 
voor kwetsbaarheid
Eline Slagboom is hoogleraar moleculaire epidemiologie 
aan het Leids Universitair Medisch Centrum en bestuurslid 
van BBMRI.nl. ‘Ik onderzoek de moleculaire basis van 
veroudering. Onder meer in de Leiden Lang Leven Studie. 
Daarin volgen we mensen die gezond oud worden en 
mensen die lichamelijke en psychische aandoeningen 
ontwikkelen.’ Slagboom onderzoekt metabolieten: stoffen 
in je bloed, zoals afbraakproducten of bouwstenen, die een 
inkijkje geven in je gezondheid. Ze laten bijvoorbeeld zien 
hoe het is gesteld met je spijsvertering en of je ergens een 
ontsteking hebt. Bloed bevat minstens vierduizend 
verschillende metabolieten. Slagboom zoekt naar een 
selectie daarvan als een soort vingerafdruk voor kwets-
baarheid voor bepaalde aandoeningen. ‘De ene tachti- 
gjarige gaat nog vrolijk op fietsvakantie, terwijl de andere  
in een rolstoel zit. Waar zit hem dat nu in? Als je die 
kwetsbaarheid vroegtijdig zou kunnen opsporen met een 
simpele bloedtest, dan kun je iemand wellicht langer 
gezond houden met gerichte medicatie of een leefstijl- 
interventie.’
Voor dat onderzoek wil Slagboom een maximale diversiteit 
aan ouderen onderzoeken. Dat kan dankzij de grote 
hoeveelheid samengevoegde data van BBMRI.nl en de 
decennialange looptijd van onderzoeken. ‘Overigens zijn 
niet alleen de data zelf belangrijk, het samengaan van 
biobanken genereert ook een soort denktank en een  
archief van hoe anderen bepaalde vraagstukken aanpak-
ken. Dat maakt ons werk efficiënter en heeft al heel wat 
toppublicaties ondersteund.’ 

Subtiele verbanden  
in hersenonderzoek
Arfan Ikram is hoogleraar epidemiologie aan het 
Erasmus MC in Rotterdam. Hij is gespecialiseerd 
in hersenziekten zoals dementie en de ziekte van 
Alzheimer. ‘Onze Rotterdamse biobank is opgezet 
in het kader van het Erasmus Rotterdam Gezond-
heid Onderzoek (ERGO). Dat is een langlopend 
bevolkingsonderzoek onder zo’n achttienduizend 
mensen dat startte in 1990. Ik gebruik deze 
biobank om te onderzoeken welke mensen 
gezond oud worden en welke mensen hersenziek-
ten ontwikkelen.’
Daarvoor gebruikt Ikram ook data uit andere 
biobanken van BBMRI.nl. ‘Juist bij healthy 
ageing-onderzoek, waarbij je zoekt naar heel 
subtiele verbanden in heel grote groepen mensen, 
is het waardevol om data samen te voegen en als 
onderzoekers samen te werken.’ Ikram ziet die 
meerwaarde met name in de relatief nieuwe 
onderzoeksvelden, zoals genomics en imaging, 
vakgebieden die enorme hoeveelheden data 
genereren. ‘En die heb je ook nodig als je bijvoor-
beeld op zoek bent naar minieme verschillen in 
hersenvolume. Dan geldt: hoe meer data, hoe 
meer nuance. Dankzij BBMRI.nl kunnen onder-
zoekers gemeenschappelijke issues aanpakken. 
Hoe kun je data bijvoorbeeld het beste koppelen 
en analyseren? Hoe ga je verantwoord om met 
privacy en ethische zaken? We hoeven niet 
allemaal opnieuw het wiel uit te vinden.’

‘ De ene tachtigjarige gaat op 
fietsvakantie, de andere zit in een 
rolstoel. Waar zit hem dat in?’

‘ Als je zoekt naar minieme 
verschillen geldt: hoe meer 
data, hoe meer nuance’

Lichaamstaal
Geen wetenschappelijk onderzoek zonder goede data en 
onderzoeksinstrumenten. Maar waar worden de bijzondere 
of zelfs precaire studiematerialen hiervoor precies bewaard? 
En hoe gaat zo’n ondersteunende organisatie te werk?  
Deze keer: bloed, weefsels, haar, teennagels, speeksel, 
feces, urine én de uitgebreide datasets van BBMRI.nl,  
het nationale netwerk van biobanken. 
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Z
onder grachten geen Amsterdam, maar 
zonder kademuren geen grachten. Van de 
negenhonderd kilometer aan oevers die 
onze hoofdstedelijke grachten in hun 
karakteristieke loop houden, is zo’n 
zeshonderd kilometer bebouwd. En dan zijn 

er nog die vele honderden bruggen – vaak 
monumentaal – die eindeloze stromen wande-
laars, fietsers, auto’s, bussen en trams van de ene 
naar de andere kant van de gracht dragen. 

Voetgangers en paardenkoetsen
Punt is: in de tijd dat veel van die historische 
bruggen en kademuren zijn aangelegd, bestond al 
dat zware gemotoriseerde verkeer nog niet. 
Voetgangers, paardenkoetsen, dat wel. Het 
moderne verkeer stelt andere eisen aan de 
constructies. Daar komt bij dat het ‘normale 
onderhoud’ ver over tijd is. De laatste keer dat er 
een groot onderhouds- en renovatieprogramma 
voor bruggen en kademuren liep, zaten we nog 
aan het eind van de negentiende eeuw, weet 
Annemarij Kooistra van de gemeente Amsterdam. 
‘Eigenlijk had de stad hier in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw al mee aan de slag gemoeten. 
Maar in die tijd zaten we ook in de zwaarste 
economische crisis sinds de Tweede Wereldoor-
log. Er was weinig geld. Als iets niet per se hoefde, 
verplaatste de focus zich naar andere, nóg 
urgentere problemen.’

Miljardenproject
Inmiddels zijn we veertig jaar verder en is in 
Amsterdam nauwelijks meer een urgenter 
probleem te verzinnen. Al was het maar omdat 
onderhoud en vernieuwing voor sommige stukken 
kade domweg te laat komen. In 2017 ontstond een 
groot sinkhole bij de kade aan de Marnixstraat en 
stortte een deel van de kade aan het Entrepotdok 
in. Geen persoonlijk letsel, wel een wake-up call. 
Niet dat die nog nodig was: binnen het programma 
Bruggen en Kademuren van de gemeente wordt al 

BruggenBruggen bouwers
Het is de grootste infrastructurele uitdaging waar Amsterdam ooit voor 
heeft gestaan: talloze bruggen en kademuren verkeren in verontrustende 
staat. Het achterstallig onderhoud nog langer uitstellen is geen optie. 
Eeuwenoude constructies bestand maken voor toekomstig gebruik, terwijl 
de toch al zwaarbelaste stad bereikbaar én leefbaar moet blijven …  
het schreeuwt om innovatieve oplossingen. Science to the rescue.

nu vervangen, is in principe voor de komende honderd jaar’, 
benadrukt Kooistra. ‘Maar hoe ziet Amsterdam er tegen die 
tijd uit? En kunnen we bijvoorbeeld inspelen op onze 
duurzaamheidsambities en de te verwachten veranderingen 
in onze energiehuishouding?’ Wateropvang, verkoeling van 
de stad, nieuwe vormen van vervoer … kansen te over, maar 
het telt allemaal op bij de complexiteit van de opgave. In het 
onderzoeksprogramma zoeken de opdrachtgevers dan ook 
naar uiteenlopende disciplines. Kouwenhoven: ‘Om 
bijvoorbeeld de resterende levensduur te kunnen vaststel-
len, is kennis nodig van de degradatie van materialen, de 
sterkte en de functionaliteit. Daar zitten leemtes die 
onderzoekers kunnen vullen op het gebied van inspecteren, 
meten en monitoren. We willen de risico’s zoveel mogelijk 
beperken, maar dan moeten we natuurlijk eerst weten 
hoeveel risico we lopen. Om het moment van falen zo 
nauwkeurig mogelijk te bepalen, zijn nieuwe meetinstru-
menten nodig. Daarnaast kunnen we nog meer doen met 
goede data-analyse. Er is al ongelooflijk veel: archiefteke-
ningen, oude Excel-bestanden, pdf’s. Hoe kunnen we die 
beschikbare gegevens inzetten om ons asset management 
te organiseren? Hier zien we een grote rol voor machine 
learning en big data-analisten.’

een paar jaar samengewerkt met private partners om het 
tempo van vernieuwing en herstel rigoureus te verhogen. 
Een miljardenproject. In de binnenstad zijn de kosten naar 
schatting enkele tienduizenden euro’s per meter kademuur. 
Als er bomen behouden moeten blijven of woonschepen 
verplaatst, wordt het navenant duurder. En dan hebben we 
het nog niet over het verstevigen of zelfs vervangen van al 
die bruggen. Dat is niet alleen technisch een klus van 
jewelste, ook logistiek is het een ingewikkelde puzzel omdat 
de doorstroom in de stad in het geding komt. Kooistra: ‘Als 
je één brug afsluit, heeft dat direct consequenties voor de 
bereikbaarheid en de leefbaarheid in de stad.’ Tijdens deze 
collegeperiode is zowel financieel als qua organisatie een 
goede start gemaakt met de aanpak van de bruggen en 
kades, vertelt Kooistra. ‘Maar de gemeenteraadsverkiezin-
gen komen eraan en dan moeten nieuwe partijen nieuwe 
afspraken maken. Er is structureel geld nodig voor onder-
houd en beheer, maar ook voor de enorme inhaalslag die we 
nu moeten maken.’

Gigantische opdracht
Kooistra en haar collega’s hebben hoge verwachtingen van 
de implementatie van nieuwe technieken en methoden, ook 
van innovaties die nog moeten worden ontwikkeld. Nu al 
worden kennisinstellingen regelmatig betrokken bij 
projecten die de gemeente uitvoert samen met private 
bouwbedrijven en ingenieursbureaus. Dat kan ook omge-
keerd, volgens Kooistra’s collega collega’s Rens Kouwenho-
ven en Sarah Bork: ‘Dat we als overheid actief de samen-
werking met wetenschappers opzoeken en daar vervolgens 
bedrijven bij betrekken.’ Vanuit die gedachte sloegen de 
gemeente en NWO de handen ineen. Samen stellen ze vier 
miljoen euro beschikbaar om binnen de thematische 
programmering van de Nationale Wetenschapsagenda 
onderzoekers in brede consortia te laten meedenken en 
-werken aan de gigantische opdracht waar Amsterdam voor
staat.

Vervangen voor honderd jaar
Wat hoopt de gemeente hier uit te halen? Om te beginnen 
oplossingen die lang meegaan en (dus) rekening houden 
met toekomstige ontwikkelingen. ‘Want vergeet niet: wat we 

Sneller en voor minder geld
Op al die vlakken maakt het programma Bruggen en 
Kademuren al gebruik van zogeheten living labs,  
waarbinnen de gemeente samen met bedrijven en weten-
schappers experimenteert met nieuwe oplossingen. De  
labs (en straks ook de onderzoeksprogramma’s) zijn 
opgehangen aan de thema’s vernieuwing, levensduur- 
verlenging, monitoring en sensoring, toetsing en stedelijke 
logistiek. ‘In die labs en in onze proeftuinen koppelen we de 
onderzoeksvragen aan de praktijk’, legt Bork uit. ‘Inzicht in 
de brugconstructies en hun faalmechanismen kan bijvoor-
beeld dienen als input voor nieuwe technieken voor 
levensduurverlenging. Of hoe ontwerpen we nieuwe 
elementen voor de kademuur van de toekomst, zodat deze 
voldoet aan alle nieuwe eisen?’
‘Veel vragen waar we tegenaan lopen kunnen we met de 
kennis van nu nog niet beantwoorden’, zegt Annemarij 
Kooistra. ‘Als we het doen zoals we het altijd deden, loopt de 
achterstand alleen maar verder op. We werken aan veelbe-
lovende oplossingen die nú investeringen vergen, maar ik 
ben er van overtuigd dat innovatie gaat helpen om op 
termijn de dingen sneller en voor minder geld voor elkaar te 
krijgen, maar ook duurzamer en met minder overlast.’ 

‘We zien dat lokale overheden 
steeds belangrijker worden als 
partners van de wetenschap’, zei 
Herry Nijhuis, directeur van het 
nieuwe NWO-domein NWA/KIC, 
tijdens de ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst in 
mei. De gemeente Amsterdam en 
NWO dragen allebei twee miljoen 
euro bij aan het programma 

Bruggen en Kademuren (Urban 
Bridge and Quay Wall Innovation, 
afgekort Urbiquay). Het program-
ma is onderdeel van de themati-
sche programmering van de 
Nationale Wetenschapsagenda. 
Die heeft onder meer als doel 
uitdagingen en vragen uit de 
maatschappij te koppelen aan 
kennis uit de wetenschap. Nijhuis: 

‘Mooi dus om samen met de 
gemeente Amsterdam op zoek te 
gaan naar kennis en innovaties die 
bijdragen aan oplossingen voor 
dit serieuze probleem.’ Vanaf juli 
2021 kunnen onderzoekers in 
consortia voorstellen indienen. 
Meer informatie op nwo.nl. 

Maatschappelijke uitdaging zoekt wetenschapper

‘ Veel vragen waar we 
tegenaan lopen, 
kunnen we met de 
kennis van nu nog 
niet beantwoorden’

‘ Eigenlijk had de 
stad hier in de jaren 
tachtig van de  
vorige eeuw mee  
aan de slag 
gemoeten’ 
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Terwijl de dooi op de sneeuwvlaktes bij de Noordpool steeds vroeger 
intreedt, zitten de kanoeten nog steeds op hetzelfde reisschema. 
Daardoor arriveren ze relatief laat en worden de kuikens pas na de 
voedselpiek geboren. De insecten zijn dan al uit de grond, met als 
gevolg dat de jongen verhongeren of niet groot genoeg worden. 
Hierdoor is hun snavel te kort en kunnen ze in Afrika niet bij de 
diepere schelpen. Het ‘opvetten’ gaat vervolgens te langzaam zodat 
ze de retourvlucht naar Siberië te laat aanvaarden. 

De kanoeten zijn in een vicieuze cirkel beland, waar ze uit moeten 
breken om als soort te overleven. Waren er in de jaren tachtig nog 
zo’n half miljoen kanoeten, volgens de laatste tellingen zijn het er nu 
nauwelijks honderdduizend. De vraag is zo langzamerhand niet meer 
óf maar wannéér de soort ophoudt te bestaan. Een serieuze alarmbel 
voor álle levende wezens, menen de onderzoekers, die de kanoet 
beschouwen als de spreekwoordelijke ‘kanarie in de kolenmijn’.

Vliegen
voor je 
leven

TEKST: JOOP DAGGERS, BEELD: JAN VAN GILS E.A.

Vliegen
voor je
leven

Wie te laat is voor het eten, vindt de 
hond in de pot. En precies dat probleem 
heeft de kanoet. De trekvogel die broedt 
in Siberië en zo’n negenduizend kilome-
ter verderop overwintert in Mauritanië, 
ziet zijn jaarkalender door de opwarming 
van de aarde steeds verder verstoord. 
Slagen ze er op tijd in hun reisschema 
aan te passen? Die vraag staat 
centraal in het onderzoeksprogramma 
onder leiding van bioloog Jan van Gils 
van het NIOZ.
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Eieren meten in Siberië 
Gewapend met meetapparatuur, zenders, antennes en gekleurde 
ringen arriveren de onderzoekers begin juni op het Siberische 
schiereiland Tajmyr, tegen de Noordelijke IJszee aan. Ongeveer 
tegelijk komen ook de kanoeten aan, die ze van zendertjes en ringen 
voorzien. Ze speuren de nesten op en meten de eieren en later de 
groei van de kuikens. Ook graven ze potjes in om het aantal insecten 
en daarmee de beschikbaarheid van voedsel te meten.

Voedsel monsteren in Mauritanië 
Voor de kust van Mauritanië overwinteren de vogels. Samen met 
lokale onderzoekers monstert het Nederlandse team begin dit jaar 
het aanwezige voedsel. Ook hier gaan er weer ringen om de poten 
van honderden vogels en er worden nieuwe metingen gedaan. 
Dankzij de zendertjes kunnen de onderzoekers de vogels langs de 
hele trekroute volgen. Van Gils: ‘We hangen dagelijks aan de 
satellietwebsites om de posities op Google Earth te bekijken.’ 

Tegen de wind in
Die monitoring leidde onlangs tot een nieuwe ontdekking: sommige 
kanoeten komen op weg naar Siberië langs de Afrikaanse kust niet 
tegen de wind in en keren om. Komt de teruggang van de populatie 
misschien niet alléén door voedseltekort? En is de sterke tegenwind 
ook een gevolg van de recente klimaatverandering? ‘Als 
wetenschappers observeren we, we vergroten onze kennis en 
signaleren problemen. Maar wij hebben niet de oplossing voor de 
klimaatverandering. Daar zijn grote beslissingen voor nodig en dat is 
aan de politiek.’

Kijk voor meer uitleg en foto’s over het onderzoek 
op www.nwo.nl/kanoeten
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