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AGENDA

We zoeken een nieuwsgierige wetenschapper voor de 
positie van universitair hoofddocent. Geen schaap 
met vijf poten, maar gewoon een goede collega. Een 

collega die net als wij de wereld beter wil begrijpen en opgedane 
kennis binnen én buiten de wetenschap wil delen.

Functie-eisen
De ideale kandidaat heeft solide onderzoekskwaliteiten en heeft 
ervaring opgedaan met samenwerken, communicatie en project-
management. Daarnaast heb je de wereld buiten je eigen onder-
zoeksveld verkend. Zo heb je bijvoorbeeld een multidisciplinair 
onderzoek opgezet en geleid. Of misschien heb je buiten de 
academie gewerkt en gezien tegen welke problemen een energie-
maatschappij aanloopt en wil je nu innovatieve technieken 
ontwikkelen. Het belangrijkste vinden we je motivatie en dat je jouw 
enthousiasme graag deelt met studenten, collega’s en de maat-
schappij. En omdat wetenschap niet alleen op succesverhalen drijft 
en we graag samenwerken met echte mensen, vragen we je ook om 
toe te lichten welke niet-gepubliceerde projecten het meest 
waardevol zijn geweest voor jou en je werk.

Arbeidsvoorwaarden
Parttime werken is uiteraard mogelijk. We betalen je de uren uit die 
in je contract staan. Niet minder, maar ook niet meer, want we 
vragen van je dat je op tijd ontspant. Grenzen verleggen we wel in 
ons onderzoek, niet in onze werk-privébalans. Je kunt daarom ook 
rekenen op betaald geboorteverlof en ouderschapsverlof. Vanzelf-
sprekend gaat het contract bij goed functioneren na een jaar over 
in een vast dienstverband. En even vanzelfsprekend is dat wij 
zorgen voor je persoonlijke ontwikkeling, zoals begeleiding om door 
te groeien tot hoogleraar. Als UHD krijg je uiteraard het ius 
promovendi. Als je geen ervaring hebt met promovendibegeleiding, 
volg je natuurlijk een cursus. Verder ontvang je voor deze positie 
een lumpsum bedrag van 300.000 euro om vrij te besteden – ja 
echt vrij – aan onderzoek en onderwijs.

Maakt deze vacature je enthousiast? Stuur ons dan je motivatie-
brief, cv en de namen van twee referenties van masterstudenten of 
promovendi die je hebt begeleid. Deadline: 14 november 2030.

Zou ik over acht jaar op deze functie kunnen solliciteren? Ik hoop 

Droom van een vacature

  ‘ Zou ik over acht jaar  
op deze functie  
kunnen solliciteren?’ 

NWO-debatreeks 
‘Wetenschap werkt!’
In de nieuwe NWO-strategie staan ambitieuze plannen  
om te komen tot wetenschappelijk onderzoek van wereld-
klasse. Zo’n systeem kunnen we alleen ontwikkelen in 
samenwerking met het veld. Daarom nodigt NWO via de 
debatreeks ‘Wetenschap werkt’ onderzoekers, politici, 
beleidsmakers en subsidieadviseurs uit om in gesprek te 
gaan over actuele thema’s in het onderzoeksveld.

Hoe bouwen we samen aan een gezonde onderzoeks- 
cultuur? Hoe komen we tot een inclusieve, open, duurzame  
en veilige werkcultuur? Welke obstakels moeten we 
wegnemen om verregaande samenwerking in de weten-
schap te stimuleren? Naast deze vraagstukken over goed 
wetenschapsbeleid, is er ook ruimte voor vragen over  
het financieringsstelsel. Wat kunnen we doen om de 
wetenschappelijke infrastructuur verder te verbeteren?  
Hoe bepalen we op welke maatschappelijke thema’s we 
meer gaan inzetten? In een reeks van vijf bijeenkomsten 
verspreid over een jaar en door het hele land gaan  
we met elkaar op zoek naar antwoorden op deze en  
andere vragen.

De eerste editie van de debatreeks is op  
maandagmiddag 28 november. Meer informatie over de 
nieuwe NWO-strategie en over deze debatreeks staat op 
www.nwo.nl/strategie.

‘De academie biedt 
geen baan voor 

het leven, wel een 
loopbaan voor 

het leven’

‘Die buitenlandse 
studenten en 

medewerkers hebben 
we keihard nodig’

Idee op een 
bierviltje groeit uit 

tot wakend oog 
op ons energienet

VAN DE REDACTIE

Op welke  
positie dan ook
Terwijl de vakgebieden AI en Rechten nauwelijks 
kandidaten kunnen vinden voor hun vacatures, zit het 
vakgebied Nederlandse taal en cultuur door krimpende 
studentenaantallen zo op slot dat er haast geen 
onderzoeksposities zijn óm te vullen. In dit nummer van 
Onderzoek kijken we – in een tijd waarin de personeels-
tekorten overal in de samenleving oplopen – naar de 
specifieke spanningen op de wetenschappelijke 
arbeidsmarkt. En dat geeft een uiterst ‘veelkleurig’ beeld, 
volgens hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen. Hij ziet 
één heel duidelijke verandering: door de meer flexibele 
en minder aan de academie gebonden carrièrepaden 
van onderzoekers, vloeien de academische en reguliere 
arbeidsmarkt steeds meer in elkaar over.

Die toegenomen dynamiek maakt ook dat het weten-
schappelijke werkveld zich hard moet inzetten om 
talenten aan te trekken én te behouden. Hoogleraar 
algemene rechtswetenschap Roel Schutgens vindt dat 
we daarom het eigen verhaal duidelijker moeten 
vertellen. ‘Het is aan ons om te laten zien wat de 
academie aantrekkelijk maakt: werken in een stimule-
rende omgeving waarin je vrij kunt debatteren, denken 
en schrijven.’ Rianne Letschert pleit voor nog meer 
internationale profilering van Nederland als weten-
schapsland, want buitenlandse studenten en medewer-
kers hebben we ‘keihard nodig’.

Onze eigen sector verkopen aan talent van buiten, kan 
alleen als we ook van binnenuit werken aan talentont-
wikkeling. Hoogleraar bestuurs- en organisatieweten-
schap Paul Boeselie vindt dat de academische wereld 
achterloopt als het gaat om aandacht voor welzijn, 
arbeidsmarkt en carrièremogelijkheden. ‘Dat zal anders 
moeten, anders lopen mensen weg.’ Onderzoeker Laila 
Ritsma is daar het levende voorbeeld van: de druk om 
financieringsaanvragen te schrijven liep tijdens de 
geboorte van haar tweede kind zo hoog op, dat ze ervoor 
koos over te stappen naar het bedrijfsleven. 

Maar dát de uitwisseling van talent tussen de weten-
schap en sectoren daarbuiten in het algemeen groter is 
geworden, ziet Wilthagen juist als een goede ontwikke-
ling. Het opent de ogen voor mooie samenwerkingen. 
Zijn advies luidt dan ook: ‘Ga die dingen doen waar je 
goed in bent, op welke positie dan ook.’

van harte dat dit enigszins lijkt op wat er 
van de toekomstige wetenschapper wordt 
gevraagd. Anders is de niet-academische 
afslag wel erg verleidelijk.

Anneke Kastelein,
Voorzitter van Promovendi Netwerk 
Nederland en promovendus bij 
de afdeling Cel en Chemische
Biologie, LUMC.

Academie &
arbeidsmarkt
Opening van een bolwerk
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E 
en gesloten bolwerk, strakke hiërarchische lijnen, moeilijk om 
een vaste aanstelling te krijgen. Maar ook: eenmaal erin is 
nooit meer eruit – en vice versa. Het beeld van de academi-
sche arbeidsmarkt is van oudsher radicaal anders dan in 
andere sectoren. ‘De universitaire sector heeft het imago 
weinig dynamisch te zijn’, schreef het Rathenau Instituut in 

2013. ‘Dat komt doordat de hogere rangen bij universiteiten vrijwel dicht 
zitten en jonge wetenschappers betrekkelijk weinig ruimte hebben voor 
een carrière binnen de wetenschap. En dan is er ook nog het beeld dat 
de weg naar de top vooral intern plaatsvindt: eenmaal uit de academie 
gestapt kun je een wetenschappelijke carrière wel vergeten.’

Het is bijna dagelijks in het nieuws: de grote personeelstekorten in vrijwel elke sector.  
Ook op de wetenschappelijke arbeidsmarkt piept en kraakt het. Onderzoeksinstellingen  
concurreren meer dan ooit met andere werkgevers. Is de klassieke rechttoe-rechtaan-carrière 
binnen de wetenschap op z’n retour?

2 INTRODUCTIE

Krapte als nooit tevoren
Maar dat beeld is in rap tempo aan het veranderen, constateert Ton 
Wilthagen. De Tilburgse hoogleraar institutionele en juridische aspecten 
van de arbeidsmarkt heeft het dit hele jaar al uitzonderlijk druk met 
mediaoptredens om het grote tekort aan werknemers in alle sectoren te 
duiden. Want dát er een tekort is, lijdt geen twijfel. Arbeidsmarktadviseur 
Jeroen van den Berg van UWV zei dit voorjaar dat er momenteel ‘een 
krapte op de arbeidsmarkt heerst die we nog nooit hebben gezien’. Het 
grote gebrek aan arbeidskrachten doet zich volgens de uitkeringsinstantie 
voor in een groot deel van het land en in alle beroepsgroepen. Het CBS 
berekende dat er dit voorjaar per honderd werkzoekenden 143 vacatures 
open stonden. Daarbij is het totale aantal openstaande vacatures hoger 
dan ooit tevoren, terwijl het aantal werklozen sinds 2003 niet meer zo laag 
is geweest. 

Integreren met andere markten
In alle discussies ziet Wilthagen maar weinig aandacht voor de specifieke 
problemen waarmee de wetenschappelijke wereld worstelt bij het 
openstellen en invullen van vacatures. Misschien is dat niet zo gek. ‘De 
academische arbeidsmarkt is aan het normaliseren. Wetenschappelijke 
loopbanen zijn meer hybride geworden en de poort naar andere sectoren 
staat veel verder open. Logisch dat onze arbeidsmarkt ook verder 
integreert met andere markten.’ De klassieke rechttoe-rechtaan-carrière in 
de wetenschap lijkt dan ook al enige tijd op z’n retour. In vergelijking met 
tien jaar geleden is er nu meer aandacht voor wat een wetenschappelijke 
carrière precies behelst. Wilthagen: ‘Alle drie de kerntaken – onderwijs, 
onderzoek en impact – moet je volledig waarderen, anders doe je mensen 
te kort. En dat zien we ook terug in hoe loopbanen zich ontwikkelen.’

Carrière binnen/ 
buiten de academie

‘ Jonge onderzoekers willen  
meer vrijheid en leggen  
hun pad liever niet vast’

- Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt, Tilburg University

Kille cijfers
Aan de Nederlandse universiteiten heeft zo’n 42 
procent van het personeel een tijdelijke aanstelling 
tegenover het gemiddelde van 23 procent in de rest 
van Nederland. Kijken we alleen naar het weten-
schappelijk personeel, dan heeft zelfs 61 procent een 
tijdelijk contract. Het is dan ook niet geheel vreemd 
dat zo’n 70 procent van de promovendi na de 
promotie buiten de wetenschap werkt. Daarnaast is 
een promovendus gemiddeld 29,5 jaar oud als de 
promotie wordt afgerond en volgt de volgende stap 
op de academische carrièreladder, een UD-positie, 
gemiddeld pas 7,5 jaar later. En ook al studeren er 
meer vrouwen af, 55 procent van alle studenten, dit 
percentage daalt bij elke vervolgstap: van 44 procent 
bij de promovendi naar 26 procent bij de hoogleraren.

Dit zijn zomaar wat cijfers over de academische 
arbeidsmarkt. Kille cijfers, als je het mij vraagt. Cijfers 
die laten zien dat er op veel vlakken een hoop te 
verbeteren is. Los van de historische krapte op de 
arbeidsmarkt, moeten de alarmbellen luiden aan de 
universiteiten. Gelukkig lijkt licht te gloren aan de 
horizon. Op allerlei niveaus wordt gewerkt aan 
verbeteringen. Zo zijn er stappen gezet binnen de cao 
voor meer vaste contracten. De huidige minister trekt 
niet alleen de portemonnee, maar is ook bereid te 
experimenteren met bijvoorbeeld kortere collegeja-
ren. Het programma Erkennen & Waarderen begint 
steeds meer vorm te krijgen aan de Nederlandse 
universiteiten. En Europese onderzoeksorganisaties 
hebben recentelijk de Agreement on Reforming 
Research Assessment opgesteld, waarmee organisa-
ties uit de hele wereld zich committeren aan afspra-
ken die de verscheidenheid aan taken van academici 
beter waarderen.

Ook NWO staat niet stil. De nieuwe strategie heeft 
als eerste bouwsteen een ‘gezonde onderzoekscul-
tuur’. Eén van de ambities die daarbij hoort, is het 
ondersteunen van groepen die getalsmatig achterblij-
ven, bijvoorbeeld door het opzetten van 
financieringsinstrumenten. En natuurlijk willen we in 
onze beoordelingsprocedures weg bewegen van 
evaluaties die te veel leunen op kwantitatieve 
onderbouwingen. Toch hopen we dat de nadruk op 
het getalsmatige in deze ambitie de cijfers juist 
minder kil maken de komende periode. 

Op naar een arbeidsmarkt die meer dan alleen 
cijfermatig in balans is.  

Robbert Hoogstraat, 
Projectleider Erkennen & Waarderen bij NWO

‘ De cijfers laten zien  
dat er op veel  
vlakken een hoop  
te verbeteren is’
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Opgesloten in het keurslijf
Ook speelt mee dat jongeren in het algemeen anders naar werk kijken 
dan voorheen. Ze hebben andere verwachtingen, bijvoorbeeld over de 
balans tussen werk en privé. Wilthagen ziet dat ook bij promovendi. Die 
reageren aarzelend op de vraag hoe ze hun wetenschappelijke loopbaan 
voor zich zien en voelen zich soms opgesloten in het keurslijf van hun 
baan of onderzoeksonderwerp. Waar de oudere generatie wetenschap-
pers gedijt in het klassieke carrièrepad, stappen jongeren minder 
makkelijk in het ‘standaardformat’. Zij zien promoveren volgens Wiltha-
gen vaker als een manier om interessant te zijn voor werkgevers buiten 
de wetenschap. En ze willen activiteiten binnen hun baan combineren 
met persoonlijke ontwikkeling. ‘Vroeger was het project al bedacht, de 
vragenlijsten lagen klaar en je kon er zo instappen. Dat doen we niet veel 
meer. Jonge onderzoekers willen meer vrijheid en leggen hun pad liever 
niet voor langere tijd vast.’ Dat past in de ontwikkeling van het aantal 
promovendi dat na het promotietraject blijft werken bij de universiteit of 
het umc. Waar dat volgens cijfers van het Rathenau Instituut in 2014 nog 
veertig procent van de gepromoveerden was, is dat in 2021 gedaald naar 
ruim dertig procent.

Link met toepassing
Een derde oorzaak is dat de wetenschap zelf ook is veranderd. Wiltha-
gen: ‘De hele keten van fundamenteel onderzoek naar cocreatie en 
toepassing is meer één geheel geworden. Het komt steeds minder voor 
dat fundamenteel onderzoek geen enkele link heeft met toepassing.’ 
Wilthagen noemt dat een goede ontwikkeling. ‘Maar ik behoor dan ook 
niet tot de groep die bang is dat dit ten koste gaat van fundamenteel 
onderzoek. Wetenschappers zouden meer open moeten staan voor 
logische samenwerkingen met andere sectoren. We hebben academi-
sche vrijheid, maar we mogen dat niet verwarren met academische 
vrijblijvendheid.’

Terwijl de weg naar het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties 
gevonden wordt, groeit ook de samenwerking tussen wetenschappers uit 
verschillende vakgebieden. Het idee van interdisciplinariteit en ‘team 
science’ wordt steeds meer benadrukt, ook door NWO en KNAW. 
Wilthagen zag tot voor kort nog enige gereserveerdheid, bijvoorbeeld 
omdat er geen tijdschriften zijn voor interdisciplinair onderzoek. ‘Interdis-
ciplinaire carrières werden daarom gezien als risicovol. Dat is nu wel 
anders. En dat is maar goed ook, grote opgaven kunnen we niet vanuit 
één discipline oplossen.’ 

Meebewegen met de markt
De ‘normalisering’ van de wetenschappelijke arbeidsmarkt betekent wel 
dat onderzoeksinstellingen meer dan vroeger concurreren met andere 
werkgevers. Wilthagen: ‘Maar onderzoeksinstellingen zitten erg vast in 
de cao, over arbeidsvoorwaarden is meestal niet te onderhandelen. 
Daardoor hebben HRM-afdelingen weinig speelruimte om talenten van 
buiten te bieden wat nodig is.’ Al in 1996 werd dat als problematisch 
gezien, wat ertoe leidde dat de ambtelijke status van wetenschappers 
werd afgeschaft. Wetenschappers moesten breder inzetbaar worden, 
omdat ‘het werk van de universiteiten veel marktelementen bevat’, zei 
toenmalig VSNU-voorzitter Rien Meijerink. Toch is er nog steeds te 
weinig ruimte om mee te bewegen met de markt, ziet Wilthagen. En dat 
in een tijd waarin het aantal vacatures voor wetenschappelijke functies 
hard groeit. Dat beeld verschilt overigens wel per vakgebied. Een 
belangrijk kenmerk is dat de academische arbeidsmarkt divers is, of 
zoals Wilthagen het noemt: veelkleurig.

Na een jaar in vaste dienst
Veelkleurig of niet, de contractvorm van wetenschappelijk personeel 
blijft in alle disciplines een belangrijk punt van discussie. Wilthagen 
noemt het grote aantal tijdelijke contracten ‘exemplarisch voor de 
academische arbeidsmarkt’. Het ligt ver boven het landelijk gemiddelde 
en is één van de belangrijkste thema’s van protestbeweging WO in Actie. 
De aanhoudende aandacht voor het onderwerp heeft wel voor vooruit-
gang gezorgd. Zo wisten vakbonden vorig jaar de afspraak te maken dat 
universitair docenten, hoofddocenten en hoogleraren die al een contract 
hebben, na één jaar in vaste dienst komen. Jan Boersma, bestuurder van 
FNV Onderwijs & Onderzoek, zei destijds daarover: ‘Dat is echt een 
cultuuromslag bij universiteiten. Hierdoor zien in 2021 zo’n achthonderd 
wetenschappelijk personeelsleden hun tijdelijke baan omgezet worden in 
een vast contract.’

Buiten spelen
De wetenschap is een stuk opener en meer hybride geworden. De 
academische arbeidsmarkt staat dan ook meer in verbinding met andere 
sectoren. Heeft een loopbaan in de wetenschap daarmee ook minder 
aanzien gekregen? Nee, meent Wilthagen. ‘Het aanzien is nog steeds 
hoog, er is vertrouwen. De status van een wetenschappelijke carrière is 
weliswaar vooral binnen de wetenschap groot, maar de toegevoegde 
waarde en specifieke vaardigheden van een academicus worden ook 
buiten de wetenschap gezien. Je kunt op veel plekken terecht.’ 
Waar een paar jaar ‘buiten spelen’ vroeger werd gezien als een verspilde 
kans op het pad richting hoogleraarschap, zien veel onderzoekers dat nu 
anders, constateert Wilthagen. ´Denk bijvoorbeeld aan de positie van 
lector: leek dat eerder nog wel eens tweede keus, door de steeds 
sterkere brug tussen onderzoek en praktijk wordt die rol almaar belang-
rijker. Mijn advies: ga die dingen doen waar je goed in bent, op welke 
positie dan ook. De poorten staan wijd open voor wetenschappers.’ 

‘ Onderwijsinstellingen  
hebben te weinig ruimte  
om mee te bewegen met de markt’

Van lobbyen voor bestaansrecht  
tot het weren van studenten:
Het ene vakgebied is het andere niet

TEKST: MALOU VAN HINTUM

D 
e arbeidsmarkt voor jonge onder-
zoekers is prima. Toch is het niet 
voor elk wetenschappelijk vakge-
bied even makkelijk om goede, 
jonge onderzoekers aan te stellen. 
De grootte van de studentenin-

stroom, hoge salarissen in het bedrijfsleven en 
de groeiende internationalisering van de 
universiteiten zorgen voor verschillen, blijkt uit 
een driegesprek tussen hoogleraren Lotte 
Jensen (Nederlands), Maarten de Rijke 
(Informatica) en Roel Schutgens (Rechten). 

Hoe ziet de arbeidsmarkt er nu uit voor 
jonge onderzoekers? 
LJ: ‘Sinds een jaar of drie hebben mijn promo-
vendi al een baan voordat ze gepromoveerd zijn. 
Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Het is 
een grote opluchting dat we hen niet meer 
opleiden voor werkloosheid. Neerlandici zijn 
overal nuttig en nodig. Voor leraren Nederlands 
is er de komende veertig, vijftig jaar gegaran-
deerd werk.’

MdR: ‘Onze promovendi kwamen altijd al overal 
terecht: aan de universiteit, bij bedrijven, bij de 
overheid of bij startups. Zo’n tachtig procent 
verlaat de academie, maar blijft dan nog wel 
onderzoek doen, bijvoorbeeld bij grote techbe-
drijven of de landelijke politie.’

RS: ‘Ook bij ons is werk vinden geen probleem, 
zowel binnen als buiten de universiteit. Omdat 
de studentenaantallen hoog zijn, hebben we ook 
een grote staf nodig voor het onderwijs. En veel 
van onze beste mensen vertrekken naar de 
Zuidas.’

Wie spreken elkaar?
Lotte Jensen (LJ) is hoogleraar Neder-
landse literatuur- en cultuurgeschiedenis 
bij de afdeling Nederlandse taal en cultuur 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Roel Schutgens (RS) is hoogleraar 
algemene rechtswetenschap en decaan 
van de faculteit Rechtsgeleerdheid  
aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Maarten de Rijke (MdR) is distinguished 
university professor of artificial intelli- 
gence and information retrieval aan de 
Universiteit van Amsterdam. Daarnaast  
is hij wetenschappelijk directeur van het 
nationale Innovation Center for Artificial 
Intelligence (ICAI).

‘ Sinds een jaar of drie  
leiden we promovendi niet 
meer op voor werkloosheid’

- Lotte Jensen, hoogleraar Nederlands, RU- Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt, Tilburg University
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RS: ‘Bij ons is de instroom te groot, die 
proberen we zelfs af te remmen. Dat betekent 
wel dat er een substantieel budget op basis van 
de ouderwetse eerste geldstroom is, omdat er 
heel veel onderwijs moet worden gegeven. We 
kunnen daardoor veel docenten en staf 
aanstellen, maar posities in het middenkader 
blijven vaak maandenlang vacant. Het kost 
moeite om goede UD’s te vinden, een situatie 
die overigens wel per subdiscipline verschilt. 
Vooral bij klassieke Nederlands-rechtelijke, 
voor de praktijk relevante vakken zoals 
notariaat, fiscaliteit, burgerlijk recht, strafrecht 
en bestuursrecht zuigt de praktijk veel talent 
weg. Bij rechtsfilosofie en rechtssociologie 
speelt dat minder. En bij die dertig procent 
vakgebieden waar wij wél internationaal 
kunnen werven zoals migratierecht, Europees 
recht en internationaal recht, solliciteren 
twintig héél goede mensen voor één UD-plek. 
Internationaal gezien blijken onze UD-posities 
aantrekkelijk.’

LJ: ‘Toen ik vier promovendi zocht voor mijn 
Vici-project kon ik ze niet vinden omdat 
beheersing van de Nederlandse taal een 
vereiste was, en in één geval ook nog het Frans. 
Specialisten in het Nederlands zijn sowieso 
nauwelijks te vinden omdat ze steeds moeilijker 
zijn op te leiden, onder meer omdat de  
researchmaster Engelstalig is geworden.  
Maar als we bij Letteren algemene Engelstalige 
plaatsen voor promovendi uitschrijven, krijgen 
we weer driehonderd sollicitanten voor vier 
plekken.’

RS: ‘Wij leveren allerlei mensen af die heel 
nuttig werk doen bij de overheid, in de advoca-
tuur of in het bedrijfsleven. Daarvoor moeten ze 
de Nederlandse rechtstaal tot in de puntjes 
beheersen. Daarom willen wij in Nijmegen 
graag een kern aan Nederlandstalig onderwijs 
aanbieden. Toch zijn er nu hoogleraren die 
overwegen een master Engelstalig op te zetten, 
omdat ze dan tenminste docenten kunnen 
vinden. Over dat internationaliseren moet beter 
worden nagedacht. Er zitten allerlei voordelen 
aan, maar je moet ook voldoende aansluiting 
houden met het land waarbinnen je je mensen 
opleidt. Al is het maar vanwege de maatschap-
pelijke betekenis die je in dat land wil houden.’

Balen jullie als gepromoveerden de 
universiteit verlaten?
RS: ‘Het is fijn als je mensen gewild zijn, maar 
dat veel van onze beste gepromoveerden naar 
de Zuidas verdwijnen, is jammer. Qua salaris 
kunnen we daar niet tegenop bieden, maar het 
is ook een uitdaging aan ons om te laten zien 
wat de academie dan wel aantrekkelijk maakt: 
werken in een stimulerende omgeving waarin je 
vrij kunt debatteren, denken en schrijven. Dat 
eigen verhaal moeten we duidelijker vertellen. 
Het zou helpen als wij juristen wat beter 
zouden worden in het binnenhalen van 
onderzoekssubsidies. Gelukkig blijft het 
hoogleraarschap nog steeds een aantrekkelijke 
positie, daar vinden we wel mensen voor. En dat 
terwijl mensen die bij ons bijvoorbeeld 
hoogleraar ondernemingsrecht zijn, in de 
praktijk zo het tienvoudige verdienen.’ 

MdR: ‘In het verleden ging er structureel te 
weinig financiering naar informatica. Deels uit 
nood zijn we toen veel gaan samenwerken met 
het bedrijfsleven, waar duidelijk behoefte was 
aan kennis- en talentontwikkeling. Inmiddels is 
het landschap veranderd, maar de mentaliteit 
van samen met anderen onderzoek doen en 
financiering zoeken, is bij ons vakgebied diep 
ingebakken. AI wordt bij alle disciplines op de 
universiteit gebruikt: rechten, geneeskunde, 
sociale wetenschappen, religiestudies … noem 
maar op. Dat betekent dat over twintig, dertig 
jaar onze discipline onzichtbaar is, omdat ze 
overal is. Dat geeft niet. Uiteindelijk gaat het 
erom dat we mensen opleiden die een bijdrage 
kunnen leveren aan het oplossen van lastige 
maatschappelijke vragen. Onze studenten 
komen binnen met de ambitie om de wereld te 
veranderen. Het dondert niet of dat binnen de 
muren van de academie is of daarbuiten.’

 
Internationalisering, lonkende  
bedrijven … wat betekent dat voor 
de werkgelegenheid binnen  
jullie vakgebied?
LJ: ‘Ons vakgebied zit helemaal op slot. 
Nederlandse taal en cultuur is een krimpend 
vakgebied, met teruglopende studentenaan-
tallen. Voor onze staf zijn we volledig afhanke-
lijk van de studenteninstroom en de hoeveel-
heid onderzoeksbeurzen die we binnenhalen. 
Mijn Vici-beurs was daarom extreem belangrijk: 
mijn minimini-vakgebiedje historische letter-
kunde waar ik jarenlang met twee collega’s zat, 
verviervoudigde daardoor binnen de universi-
teit. Maar ook die promovendi kan ik niets vasts 
in het vooruitzicht stellen.’ 

‘ Het kost moeite om  
goede UD’s te vinden, 
de praktijk zuigt  
veel talent weg’

- Roel Schutgens, hoogleraar algemene rechtswetenschap, RU

‘ Onze promovendi  
worden al uit de  
banken getrokken  
voor ze gepromoveerd zijn’

- Maarten de Rijke, hoogleraar AI, UvA

LJ: ‘Ik lig er vooral wakker van dat Neerlandi- 
stiek helemaal dreigt te verdwijnen. Nederlands 
verdween bij de VU en de toenmalige minister 
zei “ach, dan ga je het toch aan de UvA 
studeren”. Zo worden de Nederlandse taal en 
cultuur geleidelijk aan uitgehold en uitgekleed. 
Ik moet het doen met één gespecialiseerde 
achttiende-eeuwer in de vijf jaar. Gelukkig 
investeert de Radboud Universiteit goed in het 
behoud van de kleinere vakken zoals Frans, 
Spaans, Nederlands en Duits. En gelukkig leeft 
inmiddels breder het besef dat Nederlands 
moet blijven bestaan en dat we daarvoor 
onderzoeksbeurzen nodig hebben, hoe klein de 
instroom van studenten ook is. Maar daar 
moeten we continu hard voor lobbyen.’

Moet de uitwisseling tussen  
wetenschap en praktijk makkelijker 
worden of juist niet?
RS: ‘Wij hebben als Nijmeegse Rechtenfacul-
teit banden met financiële instituties en 
advocatenkantoren. Zo hoor je allerlei kennis 
uit de praktijk die je in de academie niet 
meekrijgt, maar die wel belangrijk is: wat 
gebeurt er in de praktijk en hoe kun je daar als 
rechtswetenschap op reageren? Die twee 
stemmen moeten in evenwicht zijn. Zo is er op 
dit moment een enorme discussie over de vele 
hoogleraren belastingrecht die actief zijn als 
belastingadviseur bij grote kantoren die grote 
bedrijven bijstaan. De vraag is of daardoor het 
academische fiscaalrechtelijke debat niet 
onevenwichtig is. Wat mij betreft moeten we 
ervoor zorgen dat er ook voldoende door de 
overheid gefinancierde wetenschappers zijn die 
de kern blijven vormen van ons vakgebied. 
Misschien zou je zelfs moeten denken dat als 
we bijzonder hoogleraar X aanstellen, we ook 
een tegenhanger Y zoeken die voor tegen-
spraak zorgt.’

MdR: ‘De laatste jaren zien we dat mensen na 
hun promotie niet langer een binaire keuze 
maken – óf werken aan de universiteit óf bij een 
bedrijf – maar daartussen heen en weer 
pendelen. Dat pendelen is vrijwillig en niet door 
een gebrek aan vaste contracten. Er zijn 
mensen die na hun promotie bij Google gaan 
werken en drie keer meer verdienen dan ik als 
hoogleraar, maar die na een paar jaar toch 
denken “dat was leuk, maar ik wil meer doen 
met mijn talent”. Randvoorwaarde voor 
terugkeer is overigens wel dat mensen als 
onderzoeker actief blijven en aan talentontwik-
keling hebben gedaan.’

LJ: ‘Daar kijk ik met een beetje jaloezie naar! 
Wat wij wel hebben, is het fenomeen teacher in 
residence. We halen mensen uit de praktijk die 
bij ons meedraaien en andersom. Maar wat zou 
het fijn zijn als er meer flexibiliteit was om terug 
te keren naar de universiteit.’ 

MdR: ‘Bij ons zijn de bachelors Nederlandstalig 
en de masters Engelstalig. Onze studentenaan-
tallen groeien en de aantallen promovendi dus 
ook. Tachtig procent van onze promovendi 
komt van over de grens en in toenemende mate 
ook de UD’s en UHD’s. Zij moeten wel binnen 
drie tot vijf jaar Nederlands kunnen spreken. 
Onze promovendi worden – net als die van 
Lotte – al uit de banken getrokken voordat ze 
gepromoveerd zijn. Postdocs kunnen we 
nauwelijks vasthouden, ook al hebben we ze 
wél wat te bieden: een langetermijnperspectief 
door een UD-traject. Daarnaast hebben we 
gedeelde aanstellingen bedacht, waarbij 
onderzoekers vier dagen bij een kennisinstel-
ling werken en een dag bij een bedrijf. Werken 
in een bedrijfscontext is voor hen boeiend 
vanwege de directe impact die ze kunnen 
maken met de kennis die ze ontwikkelen. Met AI 
kun je iets moois bedenken wat enkele 
maanden later al in een product zit dat 
miljoenen mensen raakt. Veel onderzoekers 
vinden dat inspirerend.’

Aantal vacatures in 2021 (gepubliceerd via AcademicTransfer) in
vergelijking met de omvang van het HOOP-gebied*

 Vacatures Omvang  Vacatures al percentage
  vakgebied in fte’s van het vakgebied
Taal en cultuur 390 3272  11,9%
Natuur 1510 6481 23,3%
Techniek 1319 7647 17,2%
Recht 391 2248 17,4%
Totaal van alle HOOP-gebieden 6394 30495 21,0%
Bron: Wetenschappelijk Onderwijs Personeel Informatie (WOPI) 2021, Universiteiten van Nederland en AcademicTransfer

Groei van het aantal vacatures (gepubliceerd via AcademicTransfer) 
voor wetenschappelijk personeel in de afgelopen jaren, per HOOP-gebied

 Aantal vacatures  Aantal vacatures Groei
 in 2018 in 2021 2018-2021
Taal en cultuur 260 390 +50%
Natuur 895 1510 +69%
Techniek 625 1319 +111%
Recht 174 391 +125%
Totaal alle HOOP-gebieden 3397 6394 +88%
Bron: AcademicTransfer

Percentage niet-Nederlands wetenschappelijk personeel, per HOOP-gebied 

 2005 2020
Taal en cultuur 16,3 37,8
Natuurwetenschappen 26,4 49,4
Techniek 36,1 56,1
Recht 10,1 24,3
Totaal van alle HOOP-gebieden 22,6 43,7
Bron: WOPI 2020, Universiteiten van Nederland

*HOOP staat voor Hoger Onderwijs en OnderzoeksPlan en is een indeling van het hoger onderwijs in negen gebieden.

IN GESPREK
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H 
et carrièreplatform AcademicTransfer 
selecteerde dit jaar zevenhonderd 
werkzoekende wetenschappers voor de 
The Netherlands Recruitment Day. 
Kandidaten uit Afghanistan, China en 
India mochten op speeddate met een 

hoogleraar, in de hoop op een match. Eerdere 
edities leverden tot wel honderd vervulde 

vacatures op. De verwachtingen waren dus 
hooggespannen. 

Tandje bijzetten voor talent
Toch hebben zich maar zeventien 

hoogleraren aangemeld om met 
kandidaten in gesprek te gaan. 
Reden? ‘Ik hoor vaak dat 
mensen te druk zijn om mee 
te doen’, zegt Jeroen Sparla 
van AcademicTransfer. Wat 
ook meespeelt: het platform 
voor werving en ontwikkeling 
van academische carrières is 
niet bij iedereen bekend. ‘Veel 

universiteiten werken versnip-
perd bij de werving van 

kandidaten. De HR-directeuren 
en recruiters kennen wij wel, maar 

we hebben geen contact met 
faculteiten die allemaal ook nog zelf 

aan het werven zijn.’ Volgens Sparla zijn 
universiteiten ook nog niet gewend moeite 

te doen voor geschikte kandidaten. Ze sturen 
gemiddeld zeventien kandidaten door voor 
moeilijk vervulbare functies. ‘Ze kunnen nu nog 
achteroverleunen, maar dat blijft niet zo. 
Universiteiten moeten echt een tandje bij gaan 
zetten.’

Krapte op de arbeidsmarkt: 
staff wanted! De komende jaren komen er naar verwach-

ting duizenden vacatures bij in de weten-
schap. Omdat Nederlandse academici 
deels uitstromen naar het buitenland of in 
het bedrijfsleven terechtkomen, hebben 
we zelf ook weer wetenschappelijk talent 
uit het buitenland nodig om een deel van 
die posities in te vullen. Hoe lastig is het 
om buitenlandse academici naar Neder-
land te halen? En ze vervolgens hier te 
houden?

‘ In de huidige arbeidsmarkt moeten we  
de gok misschien wat vaker wagen’ 

- Rianne Letschert, bestuursvoorzitter Universiteit Maastricht

Medewerkers betrekken
Bestuursvoorzitter Rianne Letschert ziet dit 
ook op haar universiteit in Maastricht. Voor 
sommige vakgebieden wordt het nu al 
moeilijker om goede mensen te vinden. 
Voldoende ondersteunend personeel is er 
bovendien ook niet meer. Maastricht Univer- 
sity heeft daarom dit jaar besloten een eigen 
recruitmentbureau op te zetten. ‘We halen 
werkdruk weg bij de faculteiten en verhogen 
de kwaliteit van de vacatureteksten en 
daarmee onze uitstraling’, zegt Letschert. 
Verder heeft de universiteit een bonus in het 
leven geroepen. Als medewerkers een 
kandidaat aandragen die uiteindelijk de baan 
krijgt, verdient hij of zij vijfhonderd euro extra. 
‘Onze eigen mensen kunnen het werk en 
leven hier het best verkopen. Ik denk ook dat 
onze mensen het enorm waarderen dat ze 
betrokken worden bij het wervingsproces. Ze 
doen het niet alleen voor het geld.’  

Huisvesting vaak probleem
Volgens Letschert heeft Maastricht University 
deels geluk dat het van oudsher zo’n interna- 
tionale omgeving is. Ongeveer de helft van de 
medewerkers komt uit het buitenland en zij 
trekken ook weer mensen uit hun thuisland 
aan. Wat ook helpt is een goed onboarding 
systeem en een gemeente met een aparte 
afdeling voor expats. Verder is er een interna-
tionale school in de buurt én er zijn nog 
woningen te krijgen. Dat is in andere delen 
van het land wel anders. Sparla ziet dat ook: 
AcademicTranfer beantwoordt tientallen 
vragen per dag van kandidaten die overwegen 
naar Nederland te komen. ‘Er wordt vaak naar 
huisvesting gevraagd. Maar aan het feit dat er 
zo weinig woningen zijn, kunnen wij helaas 
niks veranderen.’ Een andere vraag die vaak 
gesteld wordt, is of het gebruikelijk is om tijde-
lijke contracten te krijgen in Nederland. Veel 
mensen die een emigratie overwegen, vinden 
het lastig om dat te doen als ze maar een 
contract voor een of twee jaar krijgen.

Gok wagen met vast contract
Rianne Letschert kan zich dat helemaal 
voorstellen en heeft haar decanen dan ook op 
het hart gedrukt minder risicomijdend te zijn. ‘Ik 
snap best dat het een risico is om iemand zo 
maar een vaste aanstelling te geven. Maar in de 
huidige arbeidsmarkt moeten we de gok 
misschien wat vaker wagen. Zeker als iemand 
een dijk van een cv heeft, moet je iets doen om 
de concurrentie met andere landen aan te 
gaan.’
Een buitenlandse onderzoeker van Maastricht 
University die liever anoniem wil blijven, vindt 
het hoog tijd dat er iets aan de contracten 
gedaan wordt. Hij is zelf acht jaar bezig 
geweest met het vinden van een vaste baan in 
Nederland. Hij had een Nederlandse vrouw, een 
huis hier en wilde dolgraag aan de slag. Maar hij 
kreeg pas een vaste baan toen hij een beurs 
met zes nullen binnen haalde. ‘Geld opent 
deuren blijkbaar’.

Werk en privé in balans
Architectuurhistoricus Amy Thomas (35) heeft 
na vijf jaar werken bij de TU Delft net een vaste 
aanstelling gekregen. Daar is ze blij mee, maar 
om zich heen ziet ze nog veel collega’s met 
tijdelijke contracten. ‘Ze moeten telkens 
opnieuw hopen dat hun contract verlengd 
wordt. Dat geeft stress. Zeker naast de 
werkdruk die ze toch al hebben door de 
combinatie van lesgeven, studenten begeleiden 
en onderzoek doen.’ Thomas kwam naar 
Nederland vanuit de VS, waar ze het politieke 
klimaat niet prettig meer vond toen Trump aan 
de macht kwam. Ze zocht een plek dichter bij 
haar thuisland (VK) en werd aangenomen bij de 
TU Delft. Wat haar in Nederland vooral goed 
bevalt, is de balans tussen werk en privé, zeker 
nu ze kinderen heeft. ‘Ik werk meer uren dan 
waar ik voor betaald word, maar er wordt niet 
verwacht dat ik elke avond en elk weekend 
doorwerk. Dat was in de VS wel anders.’ Ze wil 
dan ook niet meer weg uit Nederland, al heeft 
ze het wel even overwogen toen de belasting-
regeling die ze voor acht jaar zou krijgen na vijf 
jaar plotseling werd afgeschaft. Dat kost haar 
achthonderdvijftig euro per maand. Haar man 
– ook wetenschapper – en zij kunnen de 
eindjes nog maar net aan elkaar knopen en 
daar is ze pissig over. Maar niet zo pissig dat ze 
vertrekt. ‘De kinderen zijn hier geworteld en het 
is fijn dat ik tijd met ze kan doorbrengen. Ik zou 
dat niet willen opofferen voor meer geld ergens 
anders.’

Prettig onderzoeksklimaat
Volgens Sparla is geld meestal geen belang- 
rijke reden voor academici om wel of niet naar 
Nederland te komen. Gelukkig maar, want 
vergeleken met landen als de VS en China 
hebben we in Nederland niet veel te bieden, 
weet hij. Maar als je naar de rest van Europa 
kijkt, doen we het qua salaris best goed. 
Wetenschappers kiezen vooral voor Nederland 
door de hoge kwaliteit van de universiteiten. 
Verder vinden ze het onderzoeksklimaat prettig, 
hoort Sparla vaak. En ze vinden het fijn dat 
Nederland zo centraal in Europa ligt, zo 
compact is en ook de cultuur spreekt veel 
wetenschappers aan. 
Vooralsnog ziet Sparla een stijging in het aantal 
buitenlandse academici die de website van 
AcademicTransfer bezoeken. Dat komt ook door 
de reclame die ze voor Nederland maken in het 
buitenland en evenementen als The Nether-
lands Recruitment Day. ‘Al moeten de universi-
teiten dan wel tijd vrijmaken om deel te nemen, 
anders heeft het weinig zin natuurlijk.’

Keihard nodig
Letschert maakt zich zeker zorgen over de 
steedse krappere arbeidsmarkt en vooral het 
debat over een stop op buitenlandse studenten 
van de laatste tijd. ‘Ik snap dat sommige 
universiteiten en sommige vakgebieden 
problemen hebben, maar we moeten ervoor 
waken dat zo’n discussie afstraalt op het imago 
van heel Nederland. We hebben hard gewerkt 
om ons internationaal te profileren. Het zou 
zonde zijn als studenten en toekomstige 
medewerkers zich hierdoor niet meer welkom 
voelen. We hebben ze juist keihard nodig.’
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D 
e universiteit biedt in de praktijk slechts 
plek aan zo’n dertig procent van de 
promovendi. En ook bij elke vervolgstap 
zijn er meer gegadigden dan plekken. ‘Dat 
brengt verantwoordelijkheden met zich 
mee voor universiteiten’, zegt Paul Boselie, 

hoogleraar bestuurs- en organisatie-
wetenschap en voorzitter van 

Erkennen en Waarderen aan de 
Universiteit Utrecht. ‘Het academische 

huis piept en kraakt. Het zal anders 
moeten, anders lopen mensen weg.’ 

In de achterhoede
Volgens Boselie moeten universiteiten meer 

werk maken van duurzame inzetbaarheid. ‘Je biedt 
geen baan voor het leven, wel een loopbaan voor 
het leven. Dat vraagt om een mentaliteitsverande-
ring. Wees transparant over de beperkte mogelijk-
heden binnen de universiteit. Kijk samen naar 
welzijn, arbeidsmarkt en carrièremogelijkheden. 
Waar ligt het hart van je promovenda, wat maakt 
haar trots? Welke competenties heeft ze en moet 
ze nog opbouwen, die ook elders van waarde zijn? 
Dat proces vergt aandacht. Je moet als promotor 
niet alleen bezig zijn met het boekje dat af moet 
en de publicaties die daarvoor nodig zijn.’ Op veel 
andere werkplekken is zo’n loopbaanperspectief 
volkomen vanzelfsprekend. ‘Mensen uit het 
bedrijfsleven, bij de overheid of in ziekenhuizen 
horen zo’n relaas met verbazing aan. Het zijn zulke 
open deuren. Maar niet op de universiteit, wij 
bevinden ons echt in de achterhoede.’

Prangende kwesties 
Synchroon aan het plaveien van de weg naar 
buiten, moeten universiteiten ook de deuren 
openen voor de talenten uit die buitenwereld, stelt 
Boselie. Prangende kwesties als klimaatverande-
ring, digitalisering en groeiende ongelijkheid zijn 
zo complex, dat nieuwe inzichten alleen kunnen 
worden opgedaan door teams van mensen met 
verschillende vaardigheden en expertises. 
Bijvoorbeeld als het gaat om datamanagement, 
onderwijs of communicatie. ‘We hebben de kans 
om het anders in te richten, er zijn middelen vanuit 
de overheid. Nu is er visie nodig om die verschil-
lende talenten tot hun recht te laten komen.’

VIJF LOOPBANEN IN  
EN ROND DE ACADEMIE 

‘Als data steward bied  
ik mensen de hulp  
die ik zelf heb gemist’ 
Archeoloog Esther Plomp constateerde 
dat publiceren over falende exercities 
lastig is, terwijl die informatie waardevol is 
voor andere onderzoekers. Nu werkt ze 
als data steward.

A 
rcheologie fascineerde Esther Plomp al  
toen ze nog op de middelbare school zat  
en ze een snuffelstage organiseerde  
bij een Utrechtse opgraving. ‘Het gegeven 

dat al die voorwerpen bijdragen aan een verhaal 
over ons verleden en dat jij de eerste bent die 
met objecten in aanraking komt, vond ik heel 
bijzonder.’
Als eerste telg uit haar familie ging ze naar de 
universiteit en kreeg ze tijdens veldwerk een 
indruk van het promovendi-bestaan. Lezen, 
schrijven en opgravingen, dat zag Plomp ook wel 
zitten en dus solliciteerde ze op een promotie-
plek. ‘Het eerste jaar was heel fijn, dan ben je je 
breed aan het oriënteren en het traject aan het 
vormgeven.’ Maar naarmate de tijd verstrijkt en 
haar pionierswerk bij het gebruik van een nieuwe 
techniek voor herkomstanalyses weerbarstig 
bleek, nam de druk toe. ‘In onderzoek bevind je je 
aan de rand van nieuwe kennis en de enige 
manier om die kennis te ontsluiten, is dingen 
proberen en paden bewandelen die ook dood 
kunnen lopen. Maar als je zo’n doodlopend pad 
blijkt te hebben bewandeld, is het heel moeilijk 
over die exercitie te publiceren, hoe waardevol die 
informatie ook kan zijn voor anderen. Dat vond ik 
heel frustrerend.’ 
Op zoek naar manieren om collega’s toch te 
informeren over de methodologische kennis die 
ze door schade en schande had opgedaan, stuit 
Plomp op het platform protocols.io. ‘Zo kwam ik in 
aanraking met de OpenScience-beweging. Het 
was fijn om medestanders te vinden en te 
ontdekken dat er posities zijn op universiteiten 
om mee te werken aan die verandering.’ 
In 2018 begon ze als data steward aan de  
TU Delft en nu begeleidt ze onderzoekers  
bij het organiseren en delen van hun 
gegevens, protocollen en software. ‘Ik 
bied mensen nu de hulp die ik zelf heb 
gemist en vind het fijn om bij te 
dragen aan een wereld waarin 
transparante wetenschap de norm 
zal zijn. Dan heb ik gewoon vijftien 
jaar te vroeg mijn promotie 
gedaan.’  

Een (loop)baan  
voor het leven

Net als bij andere loopbanen, is het verloop 
van een academische carrière voor 
iedereen verschillend. Voor de een  
loopt het – al dan niet gedroomde –  
carrièrepad langs de verschillende 
NWO-talentbeurzen. Een ander  
ontdekt gaandeweg dat onderwijs 
geven leuker is dan onderzoek doen. 
Vijf (ex-)academici vertellen over 
hun drijfveren, ambities en de 
toevallige omstandigheden die 
een carrière vormgeven.

 ‘ Het academische huis  
piept en kraakt. Het zal  
anders moeten, anders  
lopen mensen weg’

-  Paul Boeselie, hoogleraar bestuurs-  
en organisatiewetenschap, UU
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‘Ik wil een omgeving  
scheppen waarin jonge 
onderzoekers kunnen groeien’ 
Toen psycholoog Stefan van der Stigchel zich als 
student onderdompelde in onderzoek, ging er een 
wereld voor hem open. Als hoogleraar heeft hij het 
meeste plezier in het begeleiden van onderzoekers. 

N 
iemand in zijn familie studeerde en dus had Stefan van 
der Stigchel geen concreet beeld van wat er op een 
universiteit gebeurt. Informatieboekjes in de bieb gaven 
hem een vage notie dat er een plek bestond waar werd 

uitgeplozen hoe dingen zitten. ‘Dat was ook wat ik zelf graag 
deed. Wij hadden een Commodore 64 en ik wilde precies 
uitdokteren hoe die spellen in elkaar steken.’ Andere jeugd- 
ervaringen wakkerden interesse in het brein aan. ‘Ik heb een 
verstoorde motoriek en ondervroeg mijn therapeut over 
waarom ik motorisch minder sterk was dan andere kinderen. 
Zo leerde ik hoe de hersenen je lijf aansturen en wat daarin 
mis kan gaan.’ 
Toen Van der Stigchel in een studiekeuzegids Cognitieve 
Kunstmatige Intelligentie zag staan, kwamen al die dingen 
samen. ‘Ik vond de studie razend interessant, maar mijn liefde 
voor onderzoek werd pas echt ontstoken toen ik voor mijn 
scriptie naar de VS ging. Daar belandde ik in een stimulerend 
lab, met boeiende lezingen, gemotiveerde promovendi die in 
hun avonduren extra colleges volgden en de auteur van ons 
belangrijkste studieboek aan de lunchtafel.’ Van der Stigchel 
had gevonden wat hij onbewust had gezocht. 
Die liefde is gebleven. Dit voorjaar ontving hij een Vici-beurs 
voor onderzoek naar individuele verschillen in aandachtsver-
werking. ‘Het is fantastisch om met een team aan een 
onderzoeksvraag te werken. Ik hou van de uitdaging de juiste 
technieken in te zetten om weer een nieuw puzzelstukje in te 
voegen in ons begrip van hoe de wereld werkt.’ Hoewel Van der 
Stigchel zich niet meer dag in dag uit in de experimenteer-
ruimtes begeeft, is hij nauw betrokken. ‘Het liefst bevind ik me 
tussen de jonge onderzoekers. Ik vind het belangrijk een 
omgeving te scheppen waarin zij kunnen groeien. Ik spreek 
mijn promovendi wekelijks en denk mee over resultaten en 
nieuwe projecten. Dat scherpt mijn geest en houdt me jong.’

‘Ik doe interessant  
onderzoek dat relevant 
is voor patiënten’
Biomedicus Laila Ritsma besloot na een Veni-traject 
niet langer te blijven leuren om beurzen en maakte 
de overstap naar een bedrijf. 

I 
n het tweede jaar van haar studie geneeskunde besloot Laila Ritsma over 
te stappen naar de studie die ze eigenlijk meer iets vond voor ‘nerds in 
labjassen’: biomedische wetenschappen. Hoewel ze van kinds af aan arts 
wilde worden, bleek de overstap een schot in de roos. In plaats van rijtjes 

stampen, stond analyse centraal. ‘Ik vond die puzzels in de celbiologie, die 
cascades van processen die elkaar beïnvloeden en die je kunt manipuleren 
fascinerend.’
Ze ging promoveren, deed een postdoc in de VS en kon met onder meer een 
Veni-beurs haar eigen team samenstellen voor onderzoek naar slapende 
tumorcellen in levende muizen. ‘Dat project was uiteindelijk heel succesvol, 
we hebben er in goede tijdschriften over gepubliceerd.’ Alleen duurde het 
door praktische complicaties lang voordat de resultaten binnenkwamen. En 
dus was het moeilijk voor Ritsma om nieuwe financiering aan te vragen voor 
onderzoek dat op die resultaten zou voortborduren. De geboorte van haar 
tweede kind en de covid-pandemie bemoeilijkten die aanvragen verder. ‘Er 
kwam te veel bij elkaar. Ik schreef met een drie weken oude baby thuis aan 
een onderzoeksvoorstel en vervolgens tijdens lockdowns in de avonduren. 
Niet de momenten waarop je het scherpst bent.’
Ritsma besloot het op z’n beloop te laten. ‘Dat was spannend, want je weet 
dat de kans op een academische vervolgstap steeds kleiner wordt.’ Ze 
oriënteerde zich op alternatieven zoals ondersteunende banen op de 
universiteit of een onderzoeksfunctie in het bedrijfsleven. Enthousiaste 

verhalen van vrienden lokten haar richting die tweede optie. 
Nu werkt ze als onderzoeksleider bij Charles River 

Laboratories in Leiden. ‘Toen ik vertelde over de 
overstap zeiden veel mensen dat ze dachten dat ik 

het nu juist wél zou redden in de wetenschap. 
Misschien had dat gekund, als ik een langere 
adem had gehad. Maar dit is geen zielig verhaal, 
ik ben heel blij met de beslissing. Ik doe interes-
sant onderzoek dat relevant is voor patiënten. En 
ik ervaar meer waardering. Ik spreek mijn 

manager geregeld over mijn carrièreperspectief 
en hoe ik me kan blijven ontwikkelen.’ 

‘Je moet als  
wetenschapper een voet  
in de samenleving hebben’
Op zoek naar intellectuele voeding verruilde Patricia Schor 
ontwikkelingssamenwerking voor universitair onderzoek, 
maar thuis voelt ze zich niet in de Nederlandse academie.

A 
l tijdens haar master in ontwikkelingsstudies werd Patricia Schor zich 
bewust van de tegenstellingen in ontwikkelingssamenwerking. ‘Aan de 
ene kant is er de goedbedoelde bereidheid om te helpen, maar 
tegelijkertijd klinkt er een koloniale echo door in de organisatie van die 

hulp. In het mondiale noorden wordt bepaald welke projecten financiering 
krijgen en of het gender, mensenrechten of gezondheidszorg is waar het 
zuiden behoefte aan heeft.’ 
Maar toen Oxfam Novib een vacature had voor projectleider in Portugees- 
talige Afrikaanse landen, besloot de Braziliaanse Schor het er toch op te 
wagen. ‘Daar heb ik geen spijt van. Ik heb veel geleerd van de vindingrijke en 
dappere mensen die ik ontmoette. Mensen die radiostations of vakbonden 
opzetten in het autoritaire Guinee-Bissau en Angola.’ Maar haar fundamen-
tele kritiek op ontwikkelingssamenwerking werd niet ontkracht. ‘Het bleef 
knagen en tegelijkertijd voelde ik de behoefte aan intellectuele verdieping 
en voeding. Ik wilde promoveren.’
De witte Europese kijk op de geschiedenis, Afrika en mensen van kleur 
waren thema’s die Schor altijd fascineerden en ze schreef een plan om die 
te onderzoeken in de postkoloniale Portugese literatuur. Haar ervaringen bij 
Oxfam, als migrant en als activist, inspireerden haar daarbij. ‘Je moet als 
wetenschapper een voet in de samenleving hebben, zodat je inzicht krijgt in 
een breed palet aan menselijke ervaringen. Hoe kun je onderzoek doen naar 
macht en autoriteit als je nooit buitenstaander bent geweest?’
Het bleek niet eenvoudig haar promotieonderzoek gefinancierd te krijgen en 
toen ze uiteindelijk onbetaald startte aan de Universiteit Utrecht, voelde ze 
zich niet welkom. ‘Als “niet-westerse allochtoon” krijg je altijd het nadeel van 
de twijfel, ook in de academische wereld. Het is heel vermoeiend steeds het 
tegendeel te moeten bewijzen.’ 
Na haar promotie en een reeks tijdelijke onderwijsaanstellingen bij het 
Amsterdam University College heeft Schor inmiddels een Veni-beurs op zak. 
Maar thuis voelt ze zich nog steeds niet op de Nederlandse universiteit.  
‘We hebben het graag over diversiteit, maar de universiteit blijft tamelijk 
homogeen. Als je onderzoek kritisch is op Nederlandse instituties  
– waaronder de academie – stuit je op weerstand.’ 

‘Op het hbo zag ik meer 
mogelijkheden om me toe te 
leggen op onderwijs’
Voldoening uit het begeleiden van de onderzoekers 
van de toekomst bewoog medisch bioloog Monique 
van der Wardt-Kester tot een overstap naar het hbo.

D 
e behoefte iets te betekenen voor mensen die de pech 
hebben ziek te worden, vormt de rode draad in Monique 
van der Wardts carrière. ‘Toch wist ik van jongs af aan dat 
ik dat niet als arts wilde doen. Die directe verantwoorde-

lijkheid leek me te zwaar.’ En dus hoopte ze via een studie en 
promotie in de medische biologie bij te dragen aan betere 
behandelperspectieven voor patiënten.
Dat lukte. Ze was gegrepen door haar onderzoek naar het 
functioneren van de schildklier. ‘Ons onderzoek resulteerde in 
een behandeling voor mensen met de zeldzame ernstige 
schildklierziekte AHDS. Een grote doorbraak, want voordien 
stonden artsen met lege handen.’ 
Maar na verloop van tijd begon haar affiniteit te verschuiven. 
‘Ik ging het steeds leuker vinden om jonge onderzoekers te 
begeleiden. Maar ik kreeg de indruk dat de nadruk op onder-
wijs op de universiteit een heilloze weg zou zijn. Ik voelde de 
druk om te publiceren en beurzen aan te vragen en ging van 
het ene tijdelijke contract naar het volgende.’ In die periode 
begeleidde Van der Wardt ook een aantal hbo-studenten en zo 
kwam ze in contact met hun docenten. ‘Op het hbo zag ik 
meer mogelijkheden om me toe te leggen op onderwijs.’ 
Als hoofddocent bij de opleiding Biologie en Medisch Labora-
toriumonderzoek draagt Van der Wardt nog steeds bij aan het 
perspectief voor patiënten, maar dan via het opleiden van de 
nieuwe generatie laboratoriummedewerkers en onderzoekers. 
Ze geeft verschillende vakken en denkt mee over de ontwikke-
ling van het curriculum. En zo kwam ze toch weer terug bij de 
combinatie van onderzoek en onderwijs. ‘De beste manier om 
onze studenten in contact te brengen met academisch 
onderzoek is om dat onderzoek naar het hbo te halen.’ En dus 
zet ze met universiteiten onderzoeksprojecten op en begeleidt 
ze de zoektocht naar biomarkers voor vitamine B12-deficiëntie 

en pijn. ‘Ik heb geen moment spijt gehad van 
het verlaten van de universiteit. Ik denk 

dat universiteiten en hbo’s elkaar 
aanvullen in het opleiden van jonge 
mensen die de wereld van morgen 
vormgeven.’

ERVARINGEN



INTUSSEN BIJ NWO 15TEKST: ELKE VELDKAMP  BEELD: WILLEKE DUIJVEKAM14 DE ONDERZOEKER

‘Als je als professional naar mijn pubertijd kijkt, vraag je je af waarom ik niet 
ontspoord ben’, zegt Femke Kaulingfreks, die onderzoekt hoe je jongeren  
in een kwetsbare positie kunt helpen zich veerkrachtig te ontwikkelen.  
Als lector Jeugd en Samenleving aan Hogeschool Inholland kan ze haar  
eigen ingewikkelde jeugd als voorbeeld nemen. ‘Het zag er best risicovol uit.’

Ervaring, inzicht  
en altijd de ‘waarom’-vraag

De wens om meer gezamenlijk op te trekken, 
komt echt uit het veld zelf, volgens Josef 
Stuefer die namens NWO de taskforce 
ondersteunde. ‘In het onderzoek dat we 
financieren komt het thema klimaat veel en op 
haast alle terreinen voor, maar we zien nog 
weinig samenhang. In 2018 bracht NWO om 
die reden al een grote groep onderzoekers 
samen. Gevraagd naar de grootste uitdaging 
op klimaatgerelateerd onderzoek, kwam toen 
duidelijk naar voren dat ze elkaar nog te slecht 
wisten te vinden.’

Nog niet eerder vertoond
Met het KIN moet daar nu verandering in 
komen. De taskforce pleit in het advies voor 
een krachtenbundeling ‘die nog niet eerder is 

115 
excellente  
wetenschappers 
ontvingen sinds 1995 
een Spinoza- of 
Stevinpremie, de 
hoogste erkenning 

voor wetenschappelijk onderzoek in Neder-
land. Dit jaar werden de premies uitgereikt 
door minister Robbert Dijkgraaf (OCW), die in 
2003 zelf een Spinozapremie ontving. In zijn 
toespraak benadrukte hij dat we in jong talent 
moeten blijven investeren als we tot de 
wereldtop van de wetenschap willen blijven 
behoren. ‘Als ik aan de laureaten van vandaag 
denk, zie ik ook een groepsportret. Met naast 
hen alle jonge mensen die zij begeleiden en 
inspireren. Dat zijn de studenten, promovendi 
en postdocs die in hun voetsporen treden.’

Naast minister Robbert Dijkgraaf en 
Spinozalaureaat Marileen Dogterom uit 2018,

 zitten de kersverse laureaten: 
Thea Hilhorst, Corné Pieterse, Klaas Landsman,

 Ignas Snellen (Spinoza), Bas Bloem en 
Tanja van der Lippe (Stevin).

Om de klimaatcrisis het hoofd te bieden, moet de wetenschap zich anders organiseren. 
Dit staat in het adviesrapport van de Taskforce Klimaat aan de besturen van NWO en 
KNAW, over de oprichting van het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN).  
Het rapport stelt een werkwijze voor die missiegedreven en niet-competitief is, en  
een onderdeel vormt van maatschappelijke verandering. ‘De nadruk ligt op het  
gemeenschappelijke in plaats van op concurrentie.’

vertoond’. Die bundeling moet bestaan uit een 
intensieve samenwerking tussen wetenschap-
pers uit alle disciplines gerelateerd aan het 
klimaat en met maatschappelijke partijen, 
zodat kennis zo snel mogelijk toegepast kan 
worden. De opzet is vernieuwend, volgens 
Stuefer. ‘In het KIN gaat het niet zozeer om 
wetenschappelijke publicaties, maar om 
verregaande samenwerking. En dan niet alleen 
op papier.’ 

Impact door samenwerking
‘Net als in de samenwerking ligt ook in de 
financiering de nadruk op het gemeenschap-
pelijke in plaats van op concurrentie’, vertelt 
Stuefer. De taskforce schrijft in het rapport dat 
concurrentie vertragend kan werken voor de 

ontwikkeling van kennis. En door de urgentie 
van het klimaatvraagstuk, is er geen tijd te 
verliezen. In plaats daarvan stellen de auteurs 
een proces voor waarin breed uiteenlopende 
partijen bij elkaar worden gezet om in 
collaboratieve workshops een programma uit 
te werken. ‘Het gaat bij het KIN niet om de 
selectie van talent, maar om het bereiken van 
impact door samenwerking. Daarom past dit 
gemeenschappelijke keuzeproces zo goed.’

Committeren aan bijdrage
Onderzoekers die gaan meewerken aan het 
KIN, blijven in hun huidige omgeving werken. 
Stuefer: ‘Ze moeten vanuit hun werkveld 
blijven doen wat ze doen, maar ook een deel 
van hun tijd besteden aan de integratie met 
andere disciplines en met de praktijk.’ 
Maatschappelijke partijen en onderzoekers  
die mee willen doen, committeren zich via een 
‘klimaatpact’, om de transitie te bevorderen. 
‘Ook dat is vernieuwend’, vindt Stuefer. ‘Een 
van de doelen van zo’n pact is dat het voor 
iedereen zichtbaar wordt wie eraan werkt en 
hoe groot en sterk het veld is.’ 

Groepsportret

Geen tijd te verliezen
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K 
aulingfreks groeide op in een eenoudergezin met weinig geld. 
Haar vader zag ze toen ze klein was af en toe, in haar 
tienertijd verbrak ze het contact. Haar moeder had een 
borderline persoonlijkheidsstoornis en werd na een psychose 
opgenomen in een psychiatrische inrichting. Femke was toen 
zestien. ‘Ik heb even bij mijn oma gewoond, met wie ik een 
hechte band had. Maar toen kregen we voor het eerst ruzie 

met elkaar. Ik besloot dat ik maar beter op mezelf kon gaan wonen.’ Op 
haar zeventiende trok ze in bij haar toenmalige vriend. Die was tien jaar 
ouder en werkte in een coffeeshop. ‘Ik had een baantje, spijbelde veel en 
ging heel veel uit’, vertelt Kaulingfreks. ‘Iedere ochtend ontbeet ik in de 
coffeeshop en er waren altijd vrienden over de vloer. Zelf vond ik het een 
geweldige tijd, ik voelde me zelfstandig en vrij.’

Hulpbronnen kiezen
Waarom ze toen niet is ontspoord, schrijft ze deels toe aan geluk. ‘Ik heb 
op het juiste moment de juiste mensen ontmoet. In mijn onderzoekswerk 
zien we dat het belangrijk is dat jongeren zelf hun zogeheten hulpbronnen 
kunnen kiezen en inschakelen, ook als ze een afwijkend pad bewandelen. 
De oudere vrienden met wie ik optrok waren misschien niet de “standaard” 
hulpbronnen, maar ze waren lief voor me en maakten me wegwijs in de 
samenleving. Want ik moest alles zelf uitvogelen. Daarnaast zorgde ik dat 
ik naar school ging als er examens waren. En ik zat weliswaar in de 
coffeeshop, maar blowde zelf niet. Ik kreeg genoeg mee van die scene om 
te weten: dat hoeft voor mij niet. Mijn oma, bij wie ik wekelijks kwam eten, 
bleef ook in mij geloven. Ze zei regelmatig tegen me: “Het komt wel goed 
met jou.”’

Niet zielig
Die positieve benadering is belangrijk, ziet Kaulingfreks ook in haar 
onderzoek. ‘Hulpverleners hebben vaak de neiging om jongeren als 
slachtoffer te behandelen. Maar je kunt ze beter aanspreken op hun 
kracht. Ik was juist trots op mezelf, wilde vooral niet zielig gevonden 
worden. Daarom ging ik zorgverleners mijden. Pas jaren later kwam de 
emotionele terugslag. Als volwassene ging ik verwerken wat ik allemaal 
met mijn moeder had meegemaakt.’
Is haar eigen jeugd de reden dat ze onderzoek doet naar de erkenning en 
kansengelijkheid van jongeren? ‘Ik heb het niet bewust opgezocht. Als ik 
een ‘normale’ jeugd had gehad, had ik deze doelgroep denk ik net zo 
interessant gevonden. Want ze zitten in een heel bijzondere, vormende 
levensfase waarin ontzettend veel gebeurt. Tegelijkertijd herken ik veel van 
de problematiek waar sommige jongeren tegenaan lopen.’

Tot in de kern
Terug naar het begin van haar carrière. Ze wilde aanvankelijk rechten 
studeren om zich te kunnen inzetten voor een rechtvaardiger wereld. ‘Ik 
kom uit een heel geëngageerde familie. Met mijn oma, socialiste in hart en 
nieren, praatte ik vaak over onderwerpen als inkomensongelijkheid en de 
vluchtelingenproblematiek. Maar de studie rechten kwam op de voorlich-
tingsdag nogal saai over. Filosofie sprak me meer aan. Daar ging het om de 
‘waarom’-vraag stellen, dingen tot in de kern proberen te snappen.’ Na haar 
master politieke filosofie promoveerde Kaulingfreks op een onderzoek 
naar de politieke participatie van jongeren met een migratieachtergrond in 
achtergestelde wijken. ‘Ik had affiniteit met die jongeren. Ik voelde mezelf 
ook niet honderd procent Nederlands, want mijn vader komt uit Chili.’

Zonder machtsmisbruik
Haar vader was in zijn jonge jaren in Chili actief in de anarchistische 
beweging. Hij vluchtte op zijn negentiende met zijn ouders naar Neder-
land, vlak voordat de militaire junta aan de macht kwam. ‘Ik hoorde zijn 
verhalen pas toen ik als volwassene weer contact met hem had’, zegt 
Kaulingfreks. ‘Hij bleek dezelfde soort zoektocht te hebben doorgemaakt 
als ik: hoe kun je je collectief inzetten voor een rechtvaardiger samenle-
ving, zonder machtsmisbruik van de regering en de elite?’ Haar eigen reis 
door Chili om het land van haar vader te leren kennen, wakkerde haar 

zoektocht verder aan. ‘In Chili is de ongelijkheid nog veel sterker, je ziet 
daar grote verschillen tussen arm en rijk en de oorspronkelijke bevolking 
wordt op allerlei vlakken uitgesloten.’

Wat is de achterliggende visie?
Tijdens haar studententijd vond Kaulingfreks in de Amsterdamse 
kraakbeweging een gelijkgestemde familie. Een aantal jaren maakte ze 
deel uit van een krakerscollectief. ‘We wilden een vrije ruimte creëren 
voor een andere, niet-commerciële cultuur’, zegt ze. ‘We organiseerden 
onder meer filmvoorstellingen, discussieavonden en gratis festivals en 
nodigden mensen uit actief mee te doen. Ik heb ontzettend veel geleerd 
van die tijd. Organisatievermogen, een visie ontwikkelen en ook omgaan 
met meningsverschillen. Daar heb ik in mijn huidige werk als lector veel 
aan. Ik verbaas me er soms over hoe mensen in zo’n institutionele 
omgeving kunnen vasthouden aan procedures en regels, maar niet 
nadenken over de visie daarachter. Als non-hiërarchisch krakerscollectief 
hadden we iedere week uitgebreide discussies over waarom we  
bepaalde keuzes maakten. Dat gebeurt op de hogeschool te weinig, vind 
ik. We mogen vaker nadenken over wat we willen bereiken met elkaar.’

Constant bewijzen
Haar keuze voor het lectoraat was heel bewust. ‘Ik heb lang alles volgens 
de geijkte academische route gedaan: een master halen, promoveren, 
een postdoc doen. Ik merkte dat je in een universitaire loopbaan veel tijd 
kwijt bent met beurzen aanvragen en zorgen dat je internationaal 
gepubliceerd wordt. Die cultuur van jezelf constant moeten bewijzen 
binnen de wetenschappelijke wereld is er op het hbo veel minder. Daar 
telt meer wat je onderzoek voor praktijkprofessionals kan betekenen. 
Onderzoek doe je altijd in consortia met beleidsmakers en organisaties 
uit de praktijk. Dat spreekt me aan, ik heb het gevoel dat ik hier echt 
impact kan maken op de maatschappij.’

Geëngageerde onderzoekers
Kaulingfreks’ ambitie is om de samenwerking met de universitaire wereld 
te versterken. ‘Op de universiteit worden mooie fundamentele inzichten 
ontwikkeld, die we meer moeten samenbrengen met het handelings- 
perspectief van het hbo. Tijdens mijn onderzoek aan de Universiteit van 
Berkeley in Californië raakte ik geïnspireerd door zeer geëngageerde 
onderzoekers, die bijvoorbeeld actief pleitten voor de afschaffing van 
eenzame opsluiting van gevangenen. Ze maakten een duidelijke keuze 
om zich met hun onderzoek voor een bepaald maatschappelijk ideaal in 
te zetten. Dat is best een ingewikkelde rol voor een onderzoeker, maar 
dat zouden we hier ook meer moeten proberen.’

Knalroze hakken
Studenten wil ze inspireren om hun eigen stem te vinden. Ze praat open 
met hen over haar eigen ervaringen. ‘Dat is een belangrijke bron van 
kennis. Ik wil ze meegeven dat je je eigen rijkdom aan ervaringen en 
inzichten mag meebrengen en je eigen ruimte mag claimen, ook als je je 
niet vanzelfsprekend thuis voelt in een hogere onderwijsinstelling.’ Die 
boodschap draagt ze ook uit met haar opvallende kledingstijl. Glim- 
lachend: ‘In mijn krakerstijd stond ik regelmatig op hoge hakken en in 

een bloemetjesjurk de politie te 
woord. En wanneer ik als lector 
een lezing geef, trek ik graag 
knalroze hakken aan. Ik houd er 
niet van om in één hokje te 
passen. Ik wil me vrij voelen. Dat 
wil ik mijn studenten ook 
meegeven: je kunt net als ik dol 
zijn op make-up tutorials en 
luisteren naar hiphop, en 
tegelijkertijd een goede 
wetenschapper zijn. Dat gaat 
hand in hand.’

Femke Kaulingfreks in het kort

1981  Geboren in Amsterdam  2006  Master politieke filosofie Universiteit  
van Amsterdam  2013  Promotie Universiteit voor Humanistiek op de politieke  
betekenis van rellen en openbare ordeverstoringen door jongeren met een  
migratieachtergrond  2013 – 2014  Onderzoeker Lectoraat burgerschap en  
diversiteit Haagse Hogeschool  2015  Visiting Researcher University of California 
Berkeley  2015 – 2017  Postdoctoraal onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen   
2017 – 2018  Universitair Docent pedagogiek Utrecht University  
maart 2018 – nu  Lector jeugd en samenleving Hogeschool Inholland Amsterdam
Femke Kaulingfreks woont met haar man en zoon Victor (6) in Amsterdam

Erkenning en  
kansengelijkheid 
Femke Kaulingfreks houdt zich 
in haar lectoraat bezig met 
maatschappelijke vraagstuk-
ken rondom opgroeien en 
opvoeden. Ze verbindt kwalita-
tief onderzoek naar de eigen 
belevingswereld van jongeren 
– met name wijkgericht 
etnografisch onderzoek – met 
politiek-filosofische theorievor-
ming. Erkenning en kansenge-
lijkheid van jongeren in een 
kwetsbare positie staan 
centraal in haar werk. In haar 
boek Speelruimte voor 
Identiteit, in 2022 uitgebracht 
met lector Jongerenwerk Stijn 
Sieckelinck, gaat Kaulingfreks 
in op hoe je samen met 
jongeren kunt werken aan een 
veerkrachtige identiteitsvor-
ming.  

‘ Ik raakte 
geïnspireerd door 
onderzoekers die 
zich voor een 
maatschappelijk 
ideaal inzetten’
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H 
et Nederlandse elektriciteitsnetwerk 
kraakt in zijn voegen. Er is sprake van 
een tekort aan capaciteit, omdat we 
steeds meer apparaten gebruiken die 
ook nog eens veel stroom verbruiken, 
zoals elektrische auto’s, warmtepom-
pen en inductiekookplaten. Al die 

stroom moet gebruikmaken van het bestaande 
net. Daarnaast zorgt de toename van hernieuw-
bare energiebronnen zoals zonne- en wind-
energie ervoor dat er grote belastingswisselin-
gen in het net optreden. De volatiliteit zoals dat 
heet, neemt toe. Denny Harmsen, consultant 
system operations bij netbeheerder Alliander, 
legt uit wat er gebeurt: ‘Als er op een zonnige 
middag veel zonne-energie wordt opgewekt, 
gaat er een grote energiestroom naar het 
onderstation. Maar als er dan ineens dikke 
wolken voor de zon komen en we de auto 
opladen en gaan koken, dan gaat de ener-
giestroom weer naar nul of zelfs de andere kant 
op. Die belastingswisselingen beïnvloeden de 
temperatuur en druk in de kabels. Dan loop je 
het risico dat de moffen, die de kabels met 
elkaar verbinden, verzwakken waardoor 
deelontladingen optreden.’ 

Doorslag en stroomuitval 
Deelontladingen zijn de onzichtbare vijanden 
waar netbeheerders tegen strijden. Ze vreten 
aan het isolatiemateriaal en kunnen uiteindelijk 
een doorslag, stroomuitval of zelfs brand en 
explosies veroorzaken. Voorheen moest een 
kabel losgekoppeld worden om ontladingen op 
te sporen, maar een nieuw kabelbewakingssy-
steem – de Smart Cable Guard – doet dat 
automatisch en continu. Het zijn kastjes ter 
grootte van een dik boek, die aan beide 
kabeluiteinden worden geplaatst en signalen 
naar elkaar zenden. Ze meten of er een zwakke 
plek is en geven dit door aan een centrale, waar 
men kan besluiten de stroom tijdelijk om te 
leiden. De kastjes geven ook bijna exact aan 
waar ingrijpen nodig is en welke plek nog even 
kan wachten. Dat maakt het onderhoud 
voorspelbaarder. 

Kabelbewaker 
Slimme kastjes bewaken op steeds meer plaatsen  

ons elektriciteitsnet om de continuïteit van de 
energielevering te waarborgen. Het idee daarvoor 

ontstond ruim twintig jaar geleden langs de 
snelweg, tijdens een urenlange discussie tussen 

een wetenschapper en een netbeheerder.

TEKST: AMANDA VERDONK  BEELD: SHUTTERSTOCK EN ALLIANDER 19IMPACT

Deelontladingen 
zijn de onzichtbare 
vijanden waar 
netbeheerders  
tegen strijden

Online meetsysteem
Peter van der Wielen ging in 2000 als eerste promovendus aan de slag met het idee om  
een online meetsysteem te ontwikkelen dat deelontladingen in elektriciteitskabels in het 
middenspanningsnet kan opsporen. Daarvoor worden sensoren aan beide uiteinden van 
een stuk kabel geplaatst, die met elkaar communiceren. Het systeem is ook in staat om 
pulsen van elkaar te onderscheiden en weet welke pulsen worden uitgezonden door lokale 
ontladingen. Door de verschillen in aankomsttijden van de pulsen tussen de ene  
en de andere sensor te meten, is de locatie van de ontladingen zeer nauwkeurig vast te 
stellen: op 1% van de kabellengte. Van der Wielen is blij dat ‘zijn’ onderzoek zo veel impact 

heeft gehad. ‘Ik begon destijds met een heel algemene onder-
zoeksvraag en wist totaal niet waar het zou eindigen. Er zijn 
genoeg onderzoekers die netjes aantonen dat een idee niet 
haalbaar is en dat is ook prima. Maar het is natuurlijk veel leuker 
om te zien dat het succesvol is.’ Na zijn onderzoek is Van der 
Wielen bij DNV gaan werken als business director. Daarnaast is 
hij deeltijdhoogleraar aan de TU Eindhoven, waar hij zich nog 
altijd bezighoudt met de betrouwbaarheid van netcomponenten.

Wakend oog op ons net 
Harmsen is bij Alliander al ruim twintig jaar 
bezig met de ontwikkeling en invoering van het 
systeem, en ziet nu dat zijn eindeloze ‘gedram’ 
om mensen te overtuigen eindelijk vruchten 
afwerpt. In 2007 werden de eerste prototypes 
in het netwerk van Alliander geïnstalleerd en 
eind 2014 volgde de verbeterde versie. Die 
versie bleek goed te werken en in 2017 volgde 
een betaalbaardere versie, waardoor de 
netbeheerder het grootschaliger invoerde. 
Inmiddels zijn er 2300 systemen geplaatst, 
bestaande uit 4600 kastjes. Harmsen verwacht 
dat dit aantal nog zal verdubbelen. Alliander 
heeft daarmee 6200 kilometer van de in totaal 
40.000 kilometer middenspanningskabels die 
zij beheert, uitgerust met dit systeem. ‘Daarmee 
hebben we een wakend oog op ons net. We 
kunnen inmiddels niet meer zonder.’ De Smart 
Cable Guard wordt verkocht door technisch 
adviesbureau DNV, dat wereldwijd al 3500 
systemen verkocht aan 45 klanten. Dat zijn 
naast netbeheerders ook grote industriële 
bedrijven, spoorwegmaatschappijen en 
windparken. 

Zonder opgraven
Het idee voor een kabelbewaker ontstond in 
het jaar 2000 langs de snelweg, aldus de 
overlevering. Hoogleraar elektrotechniek Fred 
Steennis van de TU Eindhoven en Maarten van 
Riet, innovatie-expert bij Alliander (toen nog 
Nuon), zaten bij elkaar in de auto. Steennis had 
een idee: zou het niet handig zijn als we een 
systeem kunnen maken dat online, dus zonder 
de kabel op te graven, zwakke plekken kan 
opsporen? Het gesprek werd zo intens dat ze 
de auto parkeerden en ruim twee uur discus- 
sieerden. Ze zagen er wel wat in en brachten 
partijen bij elkaar in een consortium. Naast de 
andere toenmalige energiemaatschappijen was 
ook Kema, dat later werd overgenomen door 
DNV, direct aan boord. Het voormalige 
NWO-onderdeel STW financierde het onder-
zoek. Na vijf jaar was er een proof-of-principle, 
een eerste demonstratie dat het product in de 

praktijk zou moeten werken. Genoeg reden voor 
Alliander en DNV om aan het product te blijven 
werken, met daarnaast nog vijf promovendi (zie 
kader). 

Van het gas af
Sinds 2016 is Richard Denissen betrokken bij 
de ontwikkeling en sinds 2019 doet hij dat als 
manager van de productgroep Smart Cable 
Guard. Het is zijn doel om nog meer klanten 
voor de slimme kasjes te vinden. Hij verwacht 
dat steeds meer Noord-Europese landen tegen 
problemen met een verouderde infrastructuur 
zullen aanlopen. ‘Doordat we van het gas af 
willen, wordt onze elektriciteitsinfrastructuur 
steeds zwaarder belast. Dat kunnen we 
oplossen door de infrastructuur te verzwaren 
en er nieuwe spullen in te plaatsen, maar dat 
duurt lang en is erg kostbaar. Je kunt ook de 
mogelijkheden benutten om, met behulp van 
wetenschappelijk onderzoek en domeinkennis, 
bestaande spullen langer in de grond te 
houden. Dat is wat we doen met de Smart 
Cable Guard.’ 

Bierviltjesidee
Terugkijkend op de eerste onderzoeksjaren 
– waar Denissen niet bij betrokken was – 
vraagt hij zich af waarom er vijftien jaar zat 
tussen het ‘bierviltjesidee’ en de eerste 
verkoop. ‘Had dat niet in acht jaar gekund? Om 
een product goed te testen heb je veldervaring 
en een snelle marktintroductie nodig. Je kunt 
beter tijdig een launching customer hebben en 
het product zodanig bouwen dat je het kunt 
doorontwikkelen. Zodra je een proof-of-concept 
in het veld hebt, moet je parallel een commer- 
cieel team opzetten dat de strategie en het 
businessplan uitwerkt. Dan weet je wat het 
potentieel is en wordt het makkelijker om 
anderen te overtuigen.’ 
Harmsen, die wel vanaf dag één betrokken was, 
denkt niet dat het sneller had gekund. ‘Innova-
tie is kwaliteit maal acceptatie. Eerst moet de 
kwaliteit goed en stabiel zijn, dan kun je 
draagvlak creëren en mensen opleiden. Mensen 
onderschatten de tijd die het kost om iets 
nieuws in te bedden in de operatie.’ Volgens 
Harmsen was de rol van de promovendi en hun 
fundamentele onderzoek een onmisbare basis. 
‘Vaak zie je dat fundamenteel onderzoek niet 
landt in de praktijk. Juist doordat de netbeheer-
ders betrokken waren, ontstond een wisselwer-
king tussen wetenschap en praktijk, en werd de 
Smart Cable Guard een succes.’
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Vogelen versus  programmeren

Allebei zijn ze bioloog  
met een voorliefde voor 
vogels. De 79-jarige  
Ko de Korte spreekt 
steevast over ‘mijn jagers’ 
als hij vertelt over zijn 
vogelonderzoek in  
Arctisch gebied, zo’n 
halve eeuw geleden. 
Promovendus  
Kees Schreven (31) is 
vooral geïnteresseerd 
in grote roofvogels en 
de kleine rietgans. 
Samen reflecteren ze op 
hun vakgebied: wat was 
er toen anders dan nu? 
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M 
aanden weg van huis, in het onbe-
woonde Noordoost-Groenland om de 
broedbiologie van vogels te bestude-
ren, zo zag wetenschap er zo’n vijftig 
jaar geleden uit voor De Korte. Hij is 
blij met wat die jarenlange studie 

heeft opgeleverd. ‘Moet je daarvoor dan 
eindeloos op de toendra zitten, kun je je 
afvragen. Maar we zijn toch vrij revolutionaire 
dingen te weten gekomen over de kleine jagers, 
waarbij het allemaal om energie draait. Zo 
arriveren ze in het voorjaar in topconditie in het 
poolgebied, want alleen dan kunnen ze zich 
voortplanten.’ 

Borstspieren
De Korte ontdekte dit door het echte hand-
werk: het schieten van de dieren buiten het 
studiegebied en vervolgens letterlijk alles eruit 
trekken. ‘Dat levert een schat aan informatie 
op: de maaginhoud, de grootte, de geslachts-
kenmerken en of de vogels broedrijp zijn.’ 
Daarbij werd niets weggegooid. Tientallen 
exemplaren liggen nog altijd geconserveerd in 
het depot van Naturalis in Leiden, zodat er 
blijvend onderzoek naar gedaan kan worden. 
‘Van de door ons verzamelde jagers, heb ik alle 
borstspieren opgegeten. Weggooien is zonde. 
Ze smaken best lekker.’

Poep verzamelen
Schreven hoort het met veel belangstelling en 
een vleugje jaloezie aan. ‘Op de traagheid ja, 
om te leven in een wereld waar niet alles gelijk 
beschikbaar is. Er is tegenwoordig zo veel 
informatie te vinden online en in de literatuur. 
Dat is mooi, maar het is ook moeilijk om alles bij 
te houden. Maar als je het nu op de oude 
manier zou doen, dan loop je achter.’ Het 
vakgebied is door technologische innovaties 
enorm veranderd, met als gevolg dat er minder 
ruimte is voor het ‘oude’ type veldwerk. 
Schreven, promovendus bij het NIOO (Neder-
lands Instituut voor Ecologie) onderzoekt de 
door klimaatverandering veranderende 
trekroutes en eetpatronen van de kleine 
rietgans. Deze zomer was hij op Spitsbergen 
om de poep van de vogel te verzamelen en daar 
later conclusies uit te trekken. Maar een 
expeditie als deze is nu meer uitzondering dan 
regel. 

Specifieke monsters
‘Als we nu op veldwerk gaan, is ons voornaam-
ste doel om gps-zenders aan te brengen, zodat 
we de vogels vanuit huis kunnen volgen’, vertelt 
Schreven. ‘Als we de anatomie van de vogels 
willen bestuderen, verzamelen we heel 
specifiek een aantal monsters. We trekken een 
paar veertjes, we nemen bloed of doen een 
swab met een wattenstaafje. Of we verzamelen 
e-dna, environmental dna, een monster van de 
omgeving van de vogel. Dat doen we bijvoor-
beeld als we vogels vangen in het broedgebied 
en willen afleiden wat ze gegeten hebben.’ De 
Korte: ‘Dat was bij mij wel anders, ik kende al 
mijn vogelparen. Ze hadden allemaal hun eigen 

persoonlijkheid, met verschillende karakters. 
Als wij vogels wilden volgen, deden we dat door 
ze te ringen met individuele kleuren of door ze 
een andere kleuring te geven. Maar je kon 
alleen maar hopen dat de vogels weer terug-
kwamen, je wist het nooit.’
Het voordeel van de moderne techniek is dat 
het een enorme hoeveelheid informatie 
oplevert: gedetailleerde gegevens, ook van 
plekken waar je anders niet komt. Schreven: 
‘We kunnen nu zien wat de vogels onderweg of 
’s nachts doen als ze bijvoorbeeld van Noorwe-
gen naar Spitsbergen vliegen. De vogels 
vertrekken altijd met goede wind, maar nu 
weten we dat ze bij tegenwind onderweg soms 
een tijd op zee wachten om energie te bespa-
ren en met de stroming mee driften.’ 

Leven in een tent
De Korte is enthousiast over de mogelijkheden 
van nu. ‘Ik kon hier alleen maar van dromen.’ De 
keerzijde is volgens hem dat jonge onderzoe-
kers nu soms wat verwend zijn. ‘Ze vragen een 
loon, reiskosten en financiering voor hun 
onderzoek. In onze tijd ging dat anders: je had 
een passie en je ging ervoor. We leefden in een 
tent of een hut en waren lang weg. Jammer dan 
voor de thuissituatie. Ik had nooit gedacht dat 
het een broodwinning zou zijn, ik was gewoon 
onzegbaar blij dat ik dit kon doen. Ik voelde me 
bevoorrecht, dat was de beloning. Voor de 
middelen vond je dan wel mensen die je 
hielpen, formeel of informeel. NWO, toen nog 
ZWO, die geen financiering kon verlenen maar 
wel achter het onderzoek stond, kocht een 
kano voor me die ik na afloop weer moest 
inleveren.’

Altijd buiten bezig
Op financiering voor langere expedities hoef je 
nog steeds niet te rekenen, ziet Schreven. Hij 
heeft zelf wel eens twee maanden onderzoek 
gedaan in Rusland, naar de migratie van 
brandganzen, kleine jagers en grauwe franjepo-
ten. Allemaal in zijn vrije tijd. ‘Dat zie ik dan als 
een hobby. Wat wel veranderd is, zijn de 
vaardigheden die gewaardeerd worden aan een 
bioloog. De ervaring met veldonderzoek wordt 
niet vaak meer gezocht, want het is minder 
nodig. Tegenwoordig moet je goed gegevens 
kunnen verwerken, dus dat betekent dat je iets 
moet weten van programmeren, omgaan met 
big data en statistische berekeningen maken. 
Ook tijdens mijn studie was nog maar zo’n tien, 
twintig procent van de mensen echt vogelaar of 
altijd buiten bezig met dieren en de natuur.’  

Biologie écht begrijpen
Toch is dat wat Schreven uitlicht, als hij 
gevraagd wordt naar zijn visie op de toekomst 
van het vakgebied: ‘Ik zou het mooi vinden als 
veldwerk gewaardeerd blijft. Dat blijft voor mij 
altijd de basis van ons vak. Het is mooi om te 
zien hoe Ko jonge onderzoekers inspireert met 
zijn ervaringen op Spitsbergen en Groenland. 
Je kunt veel met nieuwe methoden, maar het is 
ook veel interpreteren. Om de biologie écht te 

begrijpen, moet je er naartoe.’ De Korte voegt 
daar instemmend aan toe: ‘Ik zou ook willen dat 
we de geschiedenis van het leven in het oog 
houden en biologie als een historische 
wetenschap zien. We kijken nu te statisch naar 
het hier en nu, waardoor we bang zijn voor 
verandering. Maar verandering is niet erg. 
Vroeger was alles anders en morgen zal ook 
weer anders zijn. Ik zou willen dat onderzoekers 
een bredere blik hebben en meer vanuit 
nieuwsgierigheid onderzoek doen.’

Conceptueel denken
Ook Schreven vindt dat onderzoek nu te 
eenzijdig is. ‘Om urgente vraagstukken te 
signaleren, heb je ook basale langetermijn- 
studies nodig. Maar daarvoor is het juist 
moeilijk om geld te vinden. We denken nu veel 
conceptueler dan vroeger. Dan is ‘broedbiolo-
gie’ bijvoorbeeld het onderwerp en zijn de 
specifieke soorten waarop broedgedrag 
bestudeerd wordt, ondergeschikt aan dat 
onderwerp in plaats van dat ze bestudeerd 
worden op zich. Ik denk dat die beweging ook 
wel gestimuleerd wordt door de impuls om 
gelijk impact te maken. Onderzoek moet nu 
te veralgemeniseren zijn, zodat we kunnen 
uitleggen wat we eraan hebben, terwijl we ons 
nog maar weinig verdiepen in die ene speci- 
fieke soort. Maar kennen we als biologen onze 
soorten zo nog wel? Ik vind dat we ook in het 
veld moeten blijven werken, we redden het niet 
met alleen programmeurs.’

‘ Om de biologie  
écht te begrijpen, 
moet je er  
naartoe’

- Kees Schreven, promovendus Animal Ecology

 ‘ Je kon alleen maar 
hopen dat de vogels 
terugkwamen, 
je wist het nooit’

 - Ko de Korte, bioloog
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O 
m te achterhalen hoe Mozaïek 
precies tot stand kwam, moet 
Wilma van Donselaar – destijds 
betrokken bij de opzet – even in 
haar geheugen graven. ‘NWO  
kwam op dit idee omdat talent uit 

minderheidsgroepen nog weinig doorstroomde 
naar de wetenschap. Hoe konden we jonge 
onderzoekers uit deze groepen een zetje  
geven om een wetenschappelijke carrière op  
te bouwen?’

Zwaar competitie-element
In 2002 liet NWO vervolgens een inventarisatie 
maken van de etnische diversiteit onder 
wetenschappelijk personeel, om te kijken of er 
behoefte was aan een promotieprogramma 
gericht op onderzoekers met een migratieach-
tergrond. Het rapport Kleurrijk talent liet zien 
dat extra begeleiding bij het opbouwen van een 
wetenschappelijke carrière voor deze groep 
nodig was, omdat die er niet vaak van nature 
was in de eigen omgeving.

‘ Niemand had zien aankomen  
dat er zó veel animo zou zijn’

Waar op alle universiteiten steeds meer studenten met 
een migratieachtergrond de collegebanken bevolken, 
zien we die verhoudingen in wetenschappelijke functies 
niet terug. Opgeteld bij de wens om een inclusievere 
werkomgeving te creëren, leidde die constatering begin 
deze eeuw tot een nieuw onderzoeksprogramma: Mozaïek, 
bedoeld om de instroom van onderzoekers met een 
migratieachtergrond in de wetenschap te stimuleren.

Maurice Crul, hoogleraar onderwijs en diversi-
teit bij de Vrije Universiteit, was lid van de 
onderzoeksgroep en benadrukt dat talentont-
wikkeling de belangrijkste aanleiding voor het 
programma vormde. Kwaliteit stond nog steeds 
voorop. ‘We wilden mensen natuurlijk niet het 
gevoel geven dat ze een PhD-positie kregen 
omdat ze tot een minderheidsgroep behoren.’ 
Het werd daarom aanbevolen een zwaar 
competitie-element in het programma te 
voegen.

Enorme belangstelling
Met deze input werd het financierings- 
instrument Mozaïek ontworpen. Het was erg 
spannend of het goed zou landen. Het was het 
eerste NWO-programma gericht op bepaalde 
etnische doelgroepen. ‘Afgestudeerden met 
een migratieachtergrond moesten op zoek naar 
een mogelijke promotor, die namens hen een 
korte aanvraag indiende. Bijzonder aan het 
programma was dat vervolgens de hoogst 
geprioriteerde kandidaten tijdens meerdaagse 
workshops ondersteuning kregen bij het 
schrijven en presenteren van een uitgewerkte 
aanvraag. Degenen met het beste onderzoeks-
voorstel verdienden via Mozaïek een promotie-
plaats aan de universiteit.
Uiteindelijk kwam er nauwelijks discussie over 
het programma in het veld en bleek de 
belangstelling onder de doelgroep enorm. Van 
Donselaar: ‘In de eerste ronde waren er 
ongeveer tweehonderd aanvragen. Het was 
echt overweldigend. Niemand had zien 
aankomen dat er zó veel animo zou zijn.’

In de koelkast
Mozaïek liep aanvankelijk elk jaar van 2004 tot 
en met 2012. Daarna kwam het programma bij 
gebrek aan budget een tijdje in de koelkast te 
staan. Dat duurde tot 2019, toen de toenmalige 
minister Van Engelshoven van OCW via een 
wetenschapsbrief een directe oproep deed aan 
NWO om deelname van onderzoekers met een 
migratieachtergrond te stimuleren. Shantie 
Jadoenath (NWO) kreeg daarop de opdracht 
om de effectiviteit van Mozaïek te evalueren. 
Daar volgde uit dat het programma een goede 
stimulans is geweest voor de wetenschappelij-
ke carrières van studenten en promovendi met 

een migratieachtergrond, maar dat de 
Nederlandse academie nog beperkt divers en 
inclusief was. De belangrijkste les was dat de 
voorwaarden voor deelname moesten 
worden aangescherpt. In de eerste rondes 
mocht iedereen met minimaal één ouder die 
geboren was in één van de doelgroeplanden 
een aanvraag indienen. Deze doelgroeplan-
den bestonden uit zowel westerse als 
niet-westerse herkomstlanden. Jadoenath: ‘In 
de nieuwe opzet hebben wij de focus beperkt 
tot de niet-westerse herkomstlanden..’ 
Mozaïek 2.0 richt zich op onderzoekers die 
zelf of waarvan tenminste één van de ouders 
geboren is in Afrika, Azië, het Caribisch 
gebied, Midden- en Zuid-Amerika of Turkije.

Naar het inclusieve toewerken
Dertien onderzoekers kregen deze zomer een 
beurs voor promotieonderzoek via Mozaïek 
2.0. De tweede ronde gaat naar verwachting 
in 2023 open en zal voorlopig de laatste zijn. 
NWO werkt momenteel aan plannen om de 
beleidsdoelstellingen van onder andere 
Mozaïek in álle reguliere instrumenten op te 
nemen. 
Crul vindt het eigenlijk geen taak van NWO 
om zich te mengen in diversiteitsbeleid. Hij 
vermoedt dat het beter zou werken als er een 
diversiteitsprogramma binnen de universitei-
ten zelf komt. ‘Dan creëer je meer eigenaar-
schap.’ Jadoenath is het daar wel mee eens, 
maar stelt ook vast dat er een stimulans 
nodig is voor de omslag naar een inclusieve 
onderzoeksomgeving. ‘NWO kan die 
bewustwording triggeren. Maar uiteindelijk is 
het aan de universiteiten zelf om het te 
bewerkstelligen.’

ZAADJE VAN NIEUWSGIERIGHEID
Als iemand weet wat een Mozaïekbeurs voor je  
onderzoek kan betekenen, is het Seval Gündemir wel.  
Na haar studie arbeids- en organisatiepsychologie  
aan de Vrije Universiteit, ging ze in 2010 dankzij de  
beurs van start met haar promotieonderzoek. 

‘Ik had nooit gedacht aan een carrière in de wetenschap’, vertelt 
Gündemir, die in 1985 in Istanboel is geboren en op haar vijftiende 
met haar familie naar Nederland verhuisde. ‘Tijdens mijn bachelor 
vroeg een docent aan me: “Je schrijft goed, wil je niet promo- 
veren?”. Nee, dacht ik, dat is niets voor mij. Mijn idee van een 
geslaagde loopbaan was consultant worden.’ Maar het zaadje  
van nieuwsgierigheid was geplant. Toen Gündemir bezig was met 
haar master, vroeg ze aan diezelfde docent nog eens wat dat  
dan eigenlijk inhield, promoveren. ‘Ze heeft me het hele proces 
uitgelegd. Ik had al ontdekt hoe leuk ik onderzoek vond, dus ik  
werd steeds enthousiaster. Zij was het ook die me wees op de 
Mozaïekbeurs.’

Eigen onderwerp kiezen
Mozaïek gaf Gündemir het laatste zetje om de stap te wagen. Dat 
de beurs een grote mate van vrijheid bood om een eigen onderwerp 
te kiezen, was mooi meegenomen. Ze verdiepte zich in de vraag 
waarom mensen met een andere etnische achtergrond minder 
vertegenwoordigd zijn in leiderschapsfuncties dan de grootste 
etnische groep. ‘Ik denk dat mijn eigen migratie-achtergrond 
meespeelt bij mijn interesse in het onderwerp.’ Ze promoveerde  
in 2015 en werkt nu als universitair docent arbeids- en organisatie-
psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. 

DANKBAAR VOOR DEZE KANS
Sabine de Vries kreeg financiering in de meest recente 
Mozaïekronde. Haar onderzoek richt zich op de mogelijk- 
heden voor jeugdherstelrecht  in haar geboorteland  
Suriname. Ze is vooral erg te spreken over de begeleiding  
die Mozaïek met zich meebrengt. 

‘Ik vind het fantastisch dat wij als achtergestelde groep kansen krijgen’, 
zegt Sabine de Vries. ‘Zonder dit onderzoeksprogramma was ik niet zo 
ver gekomen. Ik probeer al twaalf jaar een promotieplek te krijgen en nu 
is het gelukt. Het feit dat professionals mij nu ondersteunen in mijn 
ontwikkeling, geeft me zó veel voldoening.’

Niet bestraffen maar verzoenen
Met haar promotieonderzoek richt ze zich op jongeren die een misdrijf 
hebben gepleegd en daardoor vaak worden afgeserveerd door de 
maatschappij. Dat bemoeilijkt hun terugkeer in de samenleving. De 
Vries gaat zowel historische als hedendaagse vormen van ‘herstelrecht’ 
bestuderen, waarbij de nadruk niet ligt op bestraffing, maar op verzoe-
ning. Zo bekijkt ze onder meer wat we kunnen leren van de manier 
waarop de creolen vroeger straf bepaalden: het hele dorp kwam bijeen 
om in overleg met slachtoffer en dader naar de beste oplossing te 
zoeken.
Of De Vries een wetenschappelijke carrière voor zichzelf ziet? ‘Ik moet 
eerlijk zeggen dat ik meer word gedreven door de maatschappelijke dan 
door de wetenschappelijke relevantie. Ik doe het echt voor de doel-
groep.’ Ze hoopt met haar onderzoek een bijdrage te leveren aan het 
jeugdherstelrecht en daarmee jongeren perspectieven te bieden. ‘Ik ben 
dankbaar voor deze kans.’

MOZAÏEK IN CIJFERS

Van 2004 tot en met 2012 
stelden zowel NWO als het 
ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap 
jaarlijks twee miljoen euro 
beschikbaar om ongeveer 
twintig promotieplaatsen te 
financieren. In totaal zijn in 
die periode 1.294 aanvragen 
ingediend waarvan 192 
werden gehonoreerd. Van 
die 192 laureaten hebben 
151 hun promotie voltooid; 
74 van hen waren bij de 
evaluatie in 2019 nog 
werkzaam in de weten-
schap.

Mozaïek van talent



IN BEELD 2726

Het is geen alledaags beeld in het ziekenhuis: een scanner van karton die 
door de gangen rijdt. Het is een proefmodel van de IXSI-scanner, waarmee 
onderzoekers kijken hoe de nieuwe technologie het beste kan worden 
ingepast in een drukke operatie- of interventiekamer. 

Het team van hoogleraar klinische fysica Hugo de Jong (UMC Utrecht) 
ontwikkelde de innovatieve IXSI (Interventional X-ray and Scintigraphy 
Imaging). De scanner combineert twee soorten beelden: met röntgen wordt 
de anatomie afgebeeld, met nucleaire beeldvorming de processen op cel- of 
moleculair niveau. Deze hybride beeldvorming maakt het mogelijk een 
ingreep ter plekke te sturen, omdat beide beelden real time te zien zijn. 

De eerste procedure waarbij de IXSI wordt ingezet is radio-embolisatie, een 
veel toegepaste inwendige bestralingsmethode om kanker of uitzaaiingen in 
de lever te behandelen. Voorheen was het alleen voor of na de behandeling 
mogelijk om tumoren zichtbaar te maken met hybride beeldvorming. Met de 
scanner kan dat nu ook tijdens de operatie. Dat maakt de nieuwe methode 
minder intensief voor de patiënt.
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Anatomie en  
radioactiviteit 
real time  
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