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‘Zie dit magazine als een 
uitgestoken hand. Om met ons 

samen te bouwen aan een betere 
toekomst voor iedereen’ 

Beste lezer,

Voor u ligt de nieuwe uitgave van ons Open Magazine, een glossy 
tijdschrift waarin we u op een toegankelijke manier laten kennismaken 
met het onderzoek dat we als academische instelling uitvoeren. 
Ik vind persoonlijk de bijdragen in deze editie niet alleen 
toegankelijk geschreven maar zelfs spannend om te lezen. Slimmer 
omgaan met geld. Als bondgenoten zorgvragen ontrafelen. De hond in 
de behandelkamer. Georganiseerde misdaad aanpakken. Profiteren van de 
wijsheid van burgers. Dit zijn slechts enkele van een reeks boeiende 
thema’s. En het kan toch niet anders dan dat deze uitnodigen tot 
lezen… 

Al deze onderwerpen laten zien dat wij als Open Universiteit 
meewerken aan oplossingen voor grote, actuele vraagstukken. 
Ons onderzoek is regionaal, nationaal en internationaal georiënteerd, 
de focus ligt altijd op maatschappelijke relevantie. Daarbij werken 
onze wetenschappers samen met anderen die dit ook belangrijk vinden. 
Mensen die grensverleggend zijn in de wetenschap én de vertaling 
ervan. Mensen als Kim Putters, voorzitter van de SER, Pattie Maes 
van de vooraanstaande technische universiteit MIT en Michael Bobek, 
toprechter in Europa. Niet voor niets kregen zij van ons een 
eredoctoraat uitgereikt. 

Misschien werken we in de toekomst ook met u samen? Zie dit Open 
Magazine als een uitgestoken hand. Hopelijk wekken de verhalen van 
onze wetenschappers en partners bij u ook de interesse om meer te 
weten te komen over die Open Universiteit. En met ons samen te bouwen 
aan een betere toekomst voor iedereen.

Ik wens u veel leesplezier en houd me aanbevolen voor uw feedback.

Met hartelijke groeten,
Theo J. Bastiaens
rector magnificus Open Universiteit

openmagazine@ou.nl
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Tekst: Pascal Panis
Fotografi e: Peter Strelitski 

Door de bank genomen is in Nederland sprake van een 
lage � nanciële geletterdheid. Wie geen verstand heeft 
van geld, bouwt geen bu� er op, loopt meer risico om in 
de schulden te komen of laat kansen liggen om vermogen 
op te bouwen. Bart Frijns is hoogleraar Finance en doet 
onderzoek naar hoe mensen kunnen leren slimmer 
om te gaan met geld. ‘Veel kleine ondernemers zetten 
privékapitaal in om hun zaak te runnen. Dan heb je, als het 
fout gaat, meteen een zakelijk én een privéprobleem.’

Mensen slimmer 
leren omgaan 
met geld 
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SSchaamte, sociaal isolement, gezondheids- en gezinsproblemen. Schuldproblemen zijn van 
grote invloed op het algehele welzijn van mensen. Voor Bart Frijns is dit dé drijfveer om het 
werk te doen dat hij doet. Als hoogleraar Finance, en sinds 2022 decaan van de faculteit 

Managementwetenschappen aan de Open Universiteit, leidt Frijns onderzoek naar fi nanciële 
geletterdheid, oftewel: naar hoe mensen omgaan met geld. 

‘Door de bank genomen is de fi nanciële geletterdheid van Nederlanders slecht’, zegt Frijns. ‘Een 
belangrijke vraag is: hoe leren we mensen slimmer omgaan met leningen, hypotheek, spaargeld en 
beleggingen om problemen te voorkomen. De infl atie en energiecrisis maken het belang van een 
betere fi nanciële geletterdheid eens en te meer duidelijk.’ Nederland telt een half miljoen mensen met 
problematische schulden. 

Niet eens je eigen bankafschrift kunnen lezen
Wat een gebrek aan fi nanciële kennis in de praktijk betekent, zag Frijns zelf voor het eerst van dichtbij in 
Nieuw-Zeeland. Vlak na zijn promotie aan de Maastricht University kreeg hij een telefoontje van een oud-
collega: of hij zin had om aan de Auckland University of Technology te komen werken en mee te bouwen 
aan een nieuwe vakgroep. Hij had een kwartier nodig om   ‘ja’ te zeggen. Hij bleef er van 2004 tot 2020 en 
werd uiteindelijk hoogleraar Finance en leidinggevende van een onderzoekscentrum. 

‘Ik was onder meer betrokken bij een bankproject in een achterstandswijk van Auckland. Met de 
bewoners sprak ik over hun schulden en hoe ze daarvan af konden komen. Ook bestudeerde ik veel 
onderzoeken op het gebied van fi nanciële geletterdheid. Ik schrok van het niveau: mensen haalden 
zonder daar überhaupt over na te denken geld uit de pinautomaat totdat er niets meer uitkwam. Het gros 
van de bewoners kon niet eens zijn eigen bankafschrift lezen, laat staan begrijpen. Ik moest in die context 
wel lachen toen de Nieuw-Zeelandse overheid voorstelde burgers meer eigen vrijheid te geven om zelf 
hun pensioenbeleggingen samen te stellen.’

Deel geld afstaan aan de kerk
’Aan de Auckland University of Technology studeren ook 
sociaaleconomisch achtergestelde groepen zoals de 
Maori, de eerste inwoners van Nieuw-Zeeland, en Pacifi c 
Islanders zoals Fijiërs en Tonganen. Door met hen te 
praten kreeg ik meer inzicht in de aard van hun fi nanciële 
problemen. Sommigen vertelden dat ze persoonlijke 
spullen hadden verpand om aan extra geld te komen. Iets 
wat ook in Nederland steeds vaker gebeurt. Als ze die 
spullen dan weer gingen ophalen bij een pandjeshuis, 
betaalden ze 30 tot 40 procent rente. Daar hadden ze 
geen rekening mee gehouden. Dat schiet natuurlijk niet 
op. Bovendien zijn Pacifi c Islanders doorgaans rooms-
katholiek en worden velen geacht een deel van hun geld 
aan de kerk af te staan. Hoe minimaal die hoeveelheid 
geld ook is. Dat is cultureel zo bepaald en het is moeilijk 
daarvan af te wijken.’ 

Het geluk van een goede opvoeding
‘Behalve de cultuur waarvan je deel uitmaakt, bepaalt 
je afkomst en vroegere gezinssituatie hoe je omgaat 
met geld. Ik kom uit een gezin waarin we het niet breed 
hadden. Mijn moeder zorgde voor de kinderen en mijn 
vader werkte bij de technische dienst van een ziekenhuis. 
Ze letten goed op de centen en we hergebruikten 
spullen. Daardoor kwamen we als gezin niets tekort. 
Die mentaliteit van mijn ouders heb ik overgenomen en 
meegenomen in mijn latere levensjaren.’

‘Maar het geluk van zo’n goede fi nanciële opvoeding 
heeft niet iedereen. Net zoals in Nieuw-Zeeland zijn er 
in Nederland heel wat mensen die het concept ‘rente’ 
niet begrijpen. Dan heb je al een fl inke achterstand. Wie 
over voldoende geld beschikt, kan het zich veroorloven 
zo nu en dan slechte fi nanciële beslissingen te nemen of 
onlogische aankopen te doen. Dan kun je een fi nancieel 
adviseur of accountant inhuren die je helpt om bij te 
sturen. Maar als je aan de fi nanciële onderkant van de 
maatschappij leeft, is dat een ander verhaal. Daar kom je 
geen accountant tegen.’ 

Studie naar kleine ondernemers
’Vaak weten mensen met schulden niet waar ze 
terechtkunnen voor ondersteuning. Hier ligt nog een 
taak voor de landelijke en gemeentelijke overheid, al 
gebeurt er zeker al het nodige. Maar dan is er nog zoiets 
als het vertrouwen in de overheid, dat bij veel mensen 
is beschadigd. De toeslagenaff aire heeft daar een 
fl inke schep bovenop gedaan. Vaak gaan mensen met 
hardnekkige schulden enkel te rade bij familie, vrienden 
en kennissen. Waarna ze een lening of tweede lening 
afsluiten om tijdelijk uit de problemen te komen.’

‘Veel mensen met 
hardnekkige schulden 
gaan enkel te rade bij 

familie, vrienden en 
kennissen’

‘Wie voldoende geld 
heeft, kan zich zo nu 
en dan een slechte 
fi nanciële beslissing 
veroorloven’ 
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‘Door de energiecrisis en de hoge infl atie komen nu niet 
alleen de lage inkomens maar ook de middeninkomens 
onder druk te staan. Bij de Open Universiteit 
bestuderen we samen met een promovendus de 
fi nanciële geletterdheid van kleine ondernemers. In dit 
interdisciplinaire onderzoek komen de vakgebieden 
fi nanciën, psychologie en onderwijskunde samen. Kleine 
ondernemers zoals zzp’ers en mkb’ers vormen een 
interessante doelgroep, vooral omdat op dit terrein bijna 
geen studies zijn verricht. Het gaat hier veelal om mensen 
die privékapitaal inzetten om hun zaak te runnen. Als je 
dan onvoldoende weet hoe je met geld moet omgaan, 
heb je, als het fout gaat, meteen een zakelijk én een 
privéprobleem.’

Financieel leervak vanaf de basisschool
‘Er is simpelweg te weinig aandacht voor omgaan met 
fi nanciën, ook in het onderwijs. Ik ben voorstander van 
een fi nancieel leervak dat al begint op de basisschool en 
een vervolg heeft in het middelbaar en hoger onderwijs. 
Zo zouden hbo-verpleegkundigen in opleiding kunnen 

‘Een betere fi nanciële geletterdheid 
komt voort uit het doorbreken van 

gewoontepatronen, niet uit extra 
kennis en kunde’

een webwinkel, start een online cursus op je eigen vakgebied… Als je daarmee aan de slag gaat, denk 
je automatisch meer na over de werking van geld en leer je het fi nanciële systeem in zijn algemeenheid 
beter kennen.’

’Een betere fi nanciële geletterdheid komt voort uit het doorbreken van gewoontepatronen, niet uit het 
verzamelen van extra kennis en kunde. Er zijn talloze workshops en andere trainingen voor mensen met 
onvoldoende fi nancieel inzicht. Die nemen dan plaats in een klasje waar ze te horen krijgen hoe ze een 
budget moeten beheren. De wetenschappelijke literatuur heeft inmiddels lang en breed aangetoond dat 
zo’n benadering niet werkt. Je leert iets, de workshop is afgelopen, je gaat naar huis en vervolgens verval 
je weer in je oude patroon.’ 

Een app die helpt om betere keuzes te maken
‘Hoe het dan wel moet? De Open Universiteit is een van de deelnemers aan het ELSA Lab op de 
Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Daar richten we ons op het tegengaan van armoede en 
schuld door gedragsverandering en interactie op de lange termijn. Het gebruik van artifi cial intelligence 
(AI) is daarbij cruciaal. Zo ontwikkelen we technologie voor een app of hulpmiddel dat straks interacteert 
met mensen die het fi nancieel moeilijk hebben.’ 

‘Stel, je loopt elke dag langs je favoriete winkel waar je ondanks je zwakke fi nanciële situatie toch steeds 
spullen koopt. De app of misschien wel een polshorloge kan je dan via een bericht aansporen om een 
andere route te nemen. Zo zijn er nog veel meer situaties waarin zo’n apparaat je op de lange termijn 
blijft stimuleren om betere keuzes te maken. AI-technologie geeft daarbij inzicht in wat de individuele 
gedragsverschillen zijn tussen mensen en welke soort interactie voor wie werkt, zodat we maatwerk 
kunnen leveren. Het project staat nog in de kinderschoenen, maar het kan een belangrijke stap vooruit 
zijn in het bevorderen van fi nancieel welzijn.’

Prof. dr. Bart Frijns (1976) is hoogleraar Finance en sinds 2022 decaan van 
de faculteit Managementwetenschappen aan de Open Universiteit. Hij 
studeerde economische wetenschappen aan de Maastricht University waar 
hij promoveerde op het thema fi nanciële markten. Van 2004 tot 2020 werkte 
Frijns als onderzoeker en later als hoogleraar Finance aan de Auckland 
University of Technology in Nieuw-Zeeland. Hij gaf leiding aan het Auckland 
Centre for Financial Research, en heeft meer dan 75 wetenschappelijke 
publicaties op zijn naam staan. 

leren hoe ze een eigen bedrijf moeten opzetten om 
zelfstandig te kunnen werken.’ 

’Onvoldoende fi nancieel inzicht leidt ertoe dat mensen 
kansen laten liggen. Historisch gezien werden mensen 
getraind om alleen via de inzet van arbeid hun brood te 
verdienen. Maar je kunt ook geld verdienen door je eigen 
geld in te zetten, om vervolgens te investeren in aandelen 
of vastgoed bijvoorbeeld. In het Nederlandse onderwijs 
is daar nog te weinig aandacht voor. Om nog even terug 
te komen op mijn tijd in Nieuw-Zeeland: in dat land is 
wel uitgebreide aandacht voor de manier waarop je 
passief geld genereert. Of hoe je eerder kunt stoppen met 
werken als geld zichzelf terugverdient.’ 

Conservatieve levenshouding Nederlanders
‘Wat dat betreft lopen de Nieuw-Zeelanders een paar 
stappen voor op ons. Dat heeft te maken met de nogal 
conservatieve levenshouding die zit ingebakken in de 
Nederlandse cultuur. Je ziet hier wel een beperkte groep 
mensen hun auto verhuren of een kamer via Airbnb, 
maar er zijn nog talloze andere mogelijkheden. Begin 
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ALS BONDGENOTEN 
HET COMPLEXE 
ZORGVRAAGSTUK 
ONTRAFELEN

Tekst: Ingrid Beckers
Foto: Laura Knipsael 

Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst is 
het partnerschap tussen Open Universiteit en Zuyderland Medisch 
Centrum o�  cieel bekrachtigd. Met elkaar hopen het ziekenhuis en 
de universiteit antwoorden te vinden op de grote uitdagingen in de 
zorg. Drie onderzoeksprojecten uitgelicht. 

Leers: ‘Zuyderland verzamelt big data over alle ziektes en medische 
behandelingen die je maar kunt bedenken. Deze gegevens vormen 
een rijke bron van nuttige kennis waarmee we ziektes eerder en 
beter kunnen behandelen. Samenwerking met wetenschappers is 
daarbij cruciaal. Lyana maakt de miljoenen gegevens die wij in het lab 
verzamelen bruikbaar.’
Curier: ‘Dat geeft mij als wetenschapper veel voldoening. Tijdens de 
pandemie ontwikkelden we een algoritme dat op basis van enkele 
parameters in het bloed snel COVID-19 kan uitsluiten. Daar was in 
het ziekenhuis grote behoefte aan omdat de PCR-test te lang duurde 
en niet altijd betrouwbaar was. Mijn rol was onder meer om de juiste 
parameters in het bloed te selecteren. Het model dat we ontwikkelden 
was de opmaat voor het vervolgonderzoek waarmee we nu bezig zijn.’

‘Per jaar komen circa duizend 
patiënten met verdenking op 
trombose naar Zuyderland’

Leers: ‘We doen nu samen een project om de diagnostiek ter 
uitsluiting van trombose te verbeteren. Want dat blijkt in de praktijk 
lastig. De beslisregel die huisartsen gebruiken, is gebaseerd op 
klinische kenmerken, zoals benauwdheid of een dik been. En op de 
D-dimeren laboratoriumtest. Maar deze beslisregel is niet specifi ek 
genoeg. Het gevolg: per jaar worden circa duizend patiënten met 
verdenking op trombose naar Zuyderland gestuurd, van wie slechts 
22 procent het daadwerkelijk blijkt te hebben.’
Curier: ‘Wij onderzoeken nu of we met andere routinematig gemeten 
parameters, een beter onderscheid kunnen maken tussen trombose 
en alternatieve oorzaken die soortgelijke klachten veroorzaken. Dan 
voorkomen we dat mensen onnodig naar het ziekenhuis komen voor 
een uitgebreid onderzoek.’
Leers: ‘In de toekomst wil ik graag vervolgonderzoek doen met 
onze data over kanker. In ons lab hebben we miljoenen kankercellen 
gemeten en geanalyseerd. Zo beschikken we over een uitgebreide 
dataset van patiënten met beenmergkanker naast een controlegroep 
van patiënten met dezelfde klachten zonder beenmergkanker. 
Mijn droom is dat we via machinelearning ooit in staat zijn om 
beenmergkankercellen in een heel vroeg stadium te identifi ceren. 
Zo vroeg dat we de ziekte kunnen voorkomen.’ 

Onnodige ziekenhuisopnames 
voorkomen 
Mathie Leers is laboratoriumspecialist Klinische Chemie 
en Hematologie bij Zuyderland Medisch Centrum. Lyana 
Curier is natuurkundige en onderzoeker data science aan de 
Open Universiteit. Hun missie: met big data-analyse de zorg 
verbeteren.
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Wisseltijd tussen operaties verkorten 
Jasper Most (l.) is klinisch onderzoeker op de afdeling Orthopedie van Zuyderland Medisch 
Centrum. Murat Firat is data- en computerwetenschapper aan de Open Universiteit. 
Samen kijken ze hoe data-analyse kan bijdragen aan een betere patiëntenstroom op de OK. 

Most: ‘Met een structureel tekort aan zorgpersoneel en een exploderende 
zorgvraag is het belangrijk om operaties goed te plannen. Vanuit de afdeling 
Orthopedie onderzoek ik samen met Murat hoe we onze OK’s effi  ciënter kunnen 
gebruiken. We kijken niet naar de operaties zelf, maar naar de wisseltijd tussen 
geplande operaties. Dat is de tijd tussen het moment dat de ene patiënt de OK 
verlaat en de volgende patiënt binnenkomt. Orthopedie plant op dit moment vijf 
operaties per dag met een wisseltijd van gemiddeld een halfuur. Als we die tijd 
met tien minuten verkorten, zouden we één operatie per dag extra kunnen plannen 
zonder extra personeel.’
Firat: ‘De vraag is welke voorspellende factoren wisseltijden op de OK 
beïnvloeden. Helpt het bijvoorbeeld als verpleegkundigen eerder een seintje 
krijgen dat de volgende patiënt gehaald kan worden. Dat gaan we met data-
analyse proberen te achterhalen. Eerst kijken we: welke informatie hebben we, 
die data maken we klaar voor analyse, dan fi lteren we de relevante datasets eruit. 
Daarmee bouwen we modellen, oftewel voorspellende algoritmes, waarmee we 
het proces op de OK effi  ciënter kunnen maken.’

‘Uitpuzzelen welke data bruikbaar zijn’

Most: ‘Voor Zuyderland is het nog een uitdaging om uit te puzzelen welke data 
bruikbaar zijn, zodat de Open Universiteit haar magische artifi cial intelligence kan 
toepassen.’ 
Firat: ‘Een relevant punt. Uit ervaring met andere ziekenhuizen weten we dat data 
uit de zorg meestal niet in de allerbeste staat zijn.’
Most: ‘Er worden veel gegevens verzameld over het operatieproces. Die kan ik 
niet zomaar van de server downloaden. Je moet precies weten wát je vraagt. Onze 
eigen data-analisten moeten deze gegevens in begrijpelijke codes schrijven zonder 
de privacyregels te schenden. Dat is voor ons een heel leerzaam proces.’
Firat: ‘Het is voor elk ziekenhuis heel belangrijk daar ervaring mee op te doen. 
Data van ziekenhuizen spelen een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. 
Door gegevens op de juiste manier te combineren kunnen ze helpen om 
bedrijfsprocessen te verbeteren. Wij hebben het over de planning op de OK. 
Maar er zijn tal van processen die effi  ciënter kunnen. Denk aan de lengte van een 
ziekenhuisverblijf of wachttijden op de spoedeisende hulp.’
Most: ‘Onze bedoeling is ook om dit project op te schalen naar andere 
ziekenhuisafdelingen. Maar voordat we zover zijn, is er nog heel veel werk te doen.’ 

Risico’s op eenzaamheid in kaart
Yvonne Bol (r.) is gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog bij Zuyderland 
Medisch Centrum/GGz. Ellen Jongen is universitair docent van de vakgroep Klinische Psychologie van 
de Open Universiteit en basispsycholoog bij Medische Psychologie MUMC+. Samen met collega’s doen 
ze onderzoek naar eenzaamheid. 

Bol: ‘In onze westerse samenleving is eenzaamheid uitgegroeid uit tot een ware epidemie. 
Een op de drie mensen heeft er last van, met grote mentale en fysieke gevolgen. Wie 
eenzaam is, loopt meer risico op hartklachten, angst en depressie. Anderzijds hebben mensen 
met psychische en lichamelijke klachten meer kans op gevoelens van eenzaamheid. 
De vakgroepen Klinische en Medische Psychologie van het ziekenhuis en Klinische 
Psychologie van Open Universiteit werken al langer samen om dit probleem aan te pakken.’
Jongen: ‘We onderzochten bijvoorbeeld de relatie tussen eenzaamheid en aanhoudende 
lichamelijke klachten. Patiënten met een somatische symptoomstoornis bleken zich eenzamer 
en minder gesteund te voelen dan de groep van gezonde deelnemers. Daarnaast was er ook 
over de groepen deelnemers heen een relatie tussen eenzaamheid en lichamelijke klachten.’

‘Onderzoeksvragen formuleren we samen 
op basis van praktijkervaring en 
literatuuronderzoek’

Bol: ‘In vervolgonderzoek gaan we na in hoeverre schema’s een rol spelen bij eenzaamheid. 
Met schema’s bedoelen we in de psychologie onder andere overtuigingen, emoties en 
herinneringen. We verwachten dat mensen met negatieve ervaringen in hun jeugd meer risico 
lopen op eenzaamheid. Schema’s vormen mogelijk een belangrijk onderliggend mechanisme. 
Als we dat wetenschappelijk aantonen, kunnen we daar tijdens schematherapie in de praktijk 
alert op zijn.’ 
Jongen: ‘Een groot voordeel van deze samenwerking is dat wij als wetenschappers toegang 
hebben tot een patiëntenpopulatie waarin eenzaamheidsproblematiek echt speelt. Ik zie dit 
als een unieke kans.’ 
Bol: ‘Onze onderzoeksvragen formuleren we echt samen, op basis van ervaringen in 
de praktijk en literatuuronderzoek. Wat ik heel fi jn vind, is dat de Open Universiteit de 
controlegroep voor ons includeert en over de instrumenten en ervaring beschikt om 
eenzaamheid goed te meten en te interpreteren.’
Jongen: ‘Ook weten wij de weg naar de wetenschappelijke tijdschriften te vinden, zodat onze 
kennis over eenzaamheid verder wordt verspreid: de eerste twee publicaties zijn inmiddels een 
feit.’
Bol: ‘En onlangs hebben we voor het eerst samen een subsidieaanvraag gedaan. Ik beschouw 
ons als bondgenoten die samen proberen de complexe puzzel rond eenzaamheid te 
ontrafelen.’
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Tekst: Ingrid Beckers 
Fotografi e: Laurent Stevens 

‘B ij Freud lag de 
hond ook al in de 

behandelkamer’
Een hond die in een hoek van de behandelkamer ligt. 

Geiten en cavia’s voeren op de zorgboerderij. 
Dieren kunnen therapie voor mensen met psychische 

problemen positief beïnvloeden. Marie-José Enders, 
emeritus bijzonder hoogleraar Antrozoölogie, maakte 

van de interactie tussen mens en dier een 
wetenschapsveld om rekening mee te houden. 

De Zwitserse Karin Hediger gaat het verder uitdiepen. 
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AAls kind sleepte Karin Hediger letterlijk alles met poten en 
vleugels mee naar huis. Niet dat ze thuis geen huisdieren 
had. ‘Er waren cavia’s, konijnen, woestijnratten, honden.’ 

Maar slakken, muisjes, kikkers en rupsen vond de hoogleraar 
Antrozoölogie minstens zo interessant. Haar oratie aan de Open 
Universiteit sloot ze af met een dankwoord aan haar ouders. ‘Zij 
moedigden mijn passie voor en nieuwsgierigheid naar dieren aan. 
Daardoor begreep ik al op jonge leeftijd dat dieren het contact 
tussen mensen makkelijker maken.’

Later, tijdens dit dubbelinterview met haar voorganger Marie-José 
Enders, vertelt ze: ‘Kinderen vonden het leuk om bij ons te spelen. 
Toen de oorlogen in voormalig Joegoslavië uitbraken, kwamen 
vluchtelingen bij ons in de klas. Ik kon niet met ze praten; we 
spraken niet dezelfde taal. Maar door de dieren kregen we toch een 
band. We speelden met de muisjes. Een van de kinderen stopte, per 
ongeluk, een van de mannetjes in het terrarium van de meisjes. Daar 
kwamen we uren later achter. Ik geloof dat we eindigden met iets 
van vijfendertig babymuisjes.’ 
Enders zet grote ogen op: ‘Haha, nou, bij ons thuis was het heel 
anders! Ik mocht geen huisdieren. Pas toen ik het huis uit ging om te 
trouwen, nam ik katten en honden.’ 

Psychotherapeutisch centrum vol dieren
Marie-José Enders en Karin Hediger zijn beiden pleitbezorgers 
van dierondersteunde therapie. Voor de duidelijkheid, benadrukt 
Enders: ‘Dieren kunnen natuurlijk géén therapie geven. Ze zijn 
ondersteunend in een professionele behandeling.’
De Open Universiteit benoemde Enders in 2013 tot de eerste 
bijzonder hoogleraar Antrozoölogie – de wetenschap die de relatie 
tussen mens en dier bestudeert – van Europa. In 2020 nam Hediger 
het stokje over; de afscheidsrede en oratie volgden door corona in 
september 2022. 
Enders noemt Hediger ‘een van de beste wetenschappers van dit 
moment op dit terrein’. Ze studeerde psychologie aan de Universiteit 
van Zürich en promoveerde in het Duitse Rostock op een onderzoek 
naar stressreductie bij onzekere kinderen door het contact met 
honden. De Swiss National Science Association schonk Hediger 
een miljoen euro om aan de Universiteit van Bazel onderzoek te 
doen naar therapie met dieren. In een psychotherapeutisch en 
revalidatiecentrum voor dierondersteunde therapie brengt ze als 
directeur wetenschap, onderwijs en praktijk bij elkaar. 

Karin Hediger

‘We weten dat 
dierondersteunde 

therapie werkt, 
maar hoe en 

voor wie precies, 
daarover zijn nog 
veel open vragen’

Prof. dr. Karin Hediger (1984) is sinds 
2020 bijzonder hoogleraar Antrozoölogie, 
dierondersteunde therapie in klinische 
psychologie. Hediger leidt aan de Universiteit 
van Bazel, Zwitserland, onderzoek naar de 
band tussen mens en dier en de eff ecten 
van dierondersteunde therapie. Daarnaast 
werkt ze als psychotherapeut bij het centrum 
voor psychotherapie bij de Universiteit van 
Bazel en is ze directeur van een centrum voor 
dierondersteunde therapie. Ze studeerde 
klinische psychologie en psychotherapie aan de 
Universiteit van Zürich en promoveerde summa 
cum laude aan de Duitse Universiteit van Rostock 
op onderzoek naar stressreductie bij onzekere 
kinderen door contact met honden.

Jaloers 
‘Het is er prachtig!’ vindt Enders, die het centrum uiteraard bezocht. Met 
veertig huis- en boerderijdieren lijkt het net een boerderij. Maar schijn 
bedriegt. Patiënten worden er met hun rolstoel of bed naar binnen gereden 
voor therapiesessies. ‘Daar ben ik heel jaloers op. In Nederland bestaat zoiets 
nog niet. Al hebben we inmiddels wel andere dingen goed geregeld. Zo zijn er 
kwaliteitseisen voor therapeuten die met dieren werken. Én welzijnsprotocollen 
voor de inzet van paarden, honden en andere dieren. Dat was in de tijd dat ik 
bijzonder hoogleraar werd heel anders.’

Terug naar dat moment. De eerste jaren stuitte je op veel scepsis 
met je onderzoek.
Enders: ‘Ja, antrozoölogie was een exotisch onderzoeksveld. En onbekend 
maakt onbemind. Dat was niet altijd leuk. Journalisten, maar ook collega-
wetenschappers, deden lacherig over mijn onderzoek. Dat motiveerde mij 
om door te gaan. De stichting AAIZOO (Animal Assisted Interventions in 
Zorg, Onderzoek en Onderwijs, red.) richtte de leerstoel op. En aan de Open 
Universiteit kon ik van scratch af beginnen. Daar ben ik erg dankbaar voor. De titel 
hielp me om gezag op te bouwen. Het is gek: als je bijzonder hoogleraar bent, is 
het ineens allemaal wél waar wat je zegt.’
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Prof. dr. Marie-José Enders (1945) was van 
2013 tot 2020 hoogleraar Antrozoölogie aan 

de Open Universiteit. Enders is GZ psycholoog 
en studeerde klinische psychologie aan 
de Universiteit Utrecht, waar ze in 2000 

promoveerde op onderzoek naar de invloed van 
huisdieren op ouderen. Daarnaast is ze president 

van de IAHAIO (International Association of 
Human-Animal Interaction Organizations); 
adviseur van de Stichting AAIZOO (Animal 

Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en 
Onderwijs) en voorzitter van het Instituut voor 

Antrozoölogie (IVA). Als vrijwilliger richtte 
ze onder meer de Stichting Dierentehuis 

Bommelerwaard op. Ook was ze voorzitter van 
Dierenbescherming Nederland.

Marie-José Enders 

‘Mensen zijn te zeer 
gefocust op praten, praten, 
praten. Maar wat we écht 
nodig hebben, is voelen 
en ervaren’ 

Enders: ‘Veel therapeuten volgden zijn voorbeeld, ik ook. 
Er werd alleen niet openlijk over gesproken. De pioniers 
in dierondersteunde therapie konden niet terugvallen op 
onderzoek. Er waren geen protocollen of kwaliteitseisen. 
Op het welzijn van dieren werd al helemaal niet gelet.’

Welke hamvraag wilde jij als wetenschapper 
beantwoorden? 
Enders: ‘Dat waren er drie: kan therapie met dieren 
patiënten en therapeuten écht helpen? Hebben 
huisdieren een positieve invloed op het welzijn van 
mensen? Welke psychologische mechanismen zitten 
erachter?’

En? 
Enders: ‘We ontdekten dat mens en dier een 
gehechtheidsrela tie kunnen opbouwen, dat mensen zich 
daardoor lekker voelen. Een hond maakt sociaal contact 
gemakkelijker, stimuleert om te bewegen. Maar wat nou 
zo bijzonder was: we zagen lichamelijke eff ecten, zoals minder stress en een lagere hartslag en bloeddruk. Verder 

toonden we aan dat therapie met dieren eff ectief kan zijn 
bij autisme, dementie, depressie, een posttraumatische 
stressstoornis en het syndroom van Down.’ 

Je hebt zelf een hond, wat doet dat met jou? 
Enders: ‘Sam was een enorme troost nadat mijn man dit 
jaar overleed. Als hij zijn kop op mijn schoot legt en me 
aankijkt, kom ik tot rust. Dan voel ik me ook minder alleen. 
Keerzijde is dat ik nu al denk: O jee, die gaat er straks ook 
aan. Gelukkig is er een puppy op komst.’

Na je afscheidsrede werd je benoemd tot 
o�  cier in de Orde van Oranje-Nassau. Geeft 
dat voldoening?
Enders: ‘Ja, toch wel. Het is waardering voor mijn 
onderzoek vanuit de maatschappij. Ik ben er trots 
op dat ik de interactie tussen mens en dier als 
wetenschapsgebied onder de aandacht heb kunnen 
brengen. En dat Karin hier nu naast me zit. Het is aan haar 
om het onderzoek vanuit de leerstoel verder uit te diepen.’
Hediger: ‘We weten dat dierondersteunde therapie werkt, 
maar hoe en voor wie precies, daarover zijn nog veel 
open vragen.’

Wat zijn jouw ervaringen in Bazel? 
Hediger: ‘In Bazel zien we veel kinderen en jongeren 
met psychische problemen die niks meer willen en het 
helemaal hebben gehad met de traditionele jeugdhulp. 
Onze therapeuten proberen in een andere setting met 
ze over emoties te praten, op een manier die minder 
confronterend is. Bijvoorbeeld op het moment dat ze 
samen onze dieren voeren en verzorgen. Zo behandelde 
ik een door familiegeweld getraumatiseerde jongen. Hij 

Je promoveerde op onderzoek naar de relatie tussen 
ouderen en huisdieren. Hoe kwam je op dat onderwerp?
Enders: ‘In mijn woonplaats Ammerzoden deed ik veel 
vrijwilligerswerk; ik richtte een dierenasiel op voor zwerfhonden. 
Ouderen kwamen er aan de poort huilend hun hond afgeven als ze 
naar het bejaardenhuis gingen. Dat verdriet van die mensen… Ik 
dacht: Die band moet je toch niet kapotmaken! Het brengt mensen 
zo veel. Het was later de trigger om aan de Universiteit Utrecht 
onderzoek te doen naar die precieze relatie tussen mens en dier, en 
het eff ect daarvan op onze gezondheid en ons welzijn.’

Liep de wetenschap achter bij de klinische praktijk? 
 ‘Absoluut’, zegt Hediger. ‘Het inzetten van dieren in therapie 
kent een lange traditie in de klinische psychologie en psychiatrie. 
In België stonden in de negende eeuw al zorgboerderijen voor 
patiënten met geestelijke gezondheidsproblemen. In een New Yorks 
ziekenhuis lieten therapeuten de soldaten die getraumatiseerd 
terugkeerden van de Tweede Wereldoorlog voor honden zorgen. 
Ook Freud had zijn hond Jofi  altíjd bij zich in de behandelkamer. Hij 
noteerde ‘een kalmerend eff ect.’

weigerde te praten over alles wat moeilijk was. In ons 
centrum mocht hij een geit voeren die best wel angstig is. 
Samen spraken we over de emoties van de geit. Over hoe 
angst voelt en hoe wij ervoor zouden kunnen zorgen dat 
het dier minder bang werd. Plotseling begon de jongen 
over zichzelf te praten. Dat was geweldig! Hij stelde 
zich helemaal open, en terwijl we over het dier spraken, 
ontdekten we hoe híj zichzelf veiliger kon voelen.’ 

In onderzoek beschrijf je ook resultaten bij 
mensen met een minimaal bewustzijn. 
Hediger: ‘Mensen met zware hersenbeschadiging 
bereiken we niet op cognitief niveau, maar wel door ze 
aan te spreken op hun emotionele basisbehoeften. Een 
van die basisbehoeften van de mens is een ander wezen 
voeden of verzorgen. Een cavia voeren kost weinig 
kracht. In ons onderzoek zien we dat de hersenactiviteit 
toeneemt als mensen met zwaar hersenletsel dat doen. 
Ze raken alert en gemotiveerd.’
Enders: ‘Motivatie is ook een belangrijk eff ect bij andere 
patiënten. Een dier zorgt ervoor dat mensen hun therapie 
trouw volgen.’
Hediger: ‘Patiënten veranderen van hulpbehoevende in 
hulpverlenende. Dat geeft zelfvertrouwen.’
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Kun je uitleggen waar jouw leerstoel over gaat?
‘Ik richt me op twee zaken: vergrijzing en wat die betekent voor de 
zorg, en technologische veranderingen, waaronder digitalisering. 
We worden met z’n allen steeds ouder, en dat brengt belangrijke 
vragen met zich mee. Hoe willen en kunnen we op een goede 
manier ouder worden? Helpt slimme en interactieve technologie ons 
daarbij? Of moeten we juist meer inzetten op sociale innovaties?’ 

Welke kant lijkt het op te gaan?
‘Die technologie is niet meer weg te denken. Maar je moet wel goed 
kijken hoe technologieën binnen en buiten de zorg aansluiten op de 
leefwereld van ouderen. Ouder worden is namelijk niet alleen een 
medisch, maar ook een cultureel proces. Het maakt bijvoorbeeld uit of 
je pensioen hebt, waar je woont en hoe je sociale contacten zijn.’

En die culturele aspecten moeten meewegen in onderzoek 
naar ouderen en techniek. 

‘Precies. Er zijn nu veel pilotprojecten met technologische 
hulpmiddelen voor ouderen, maar die werken niet altijd goed. Dat 
komt voor een deel omdat ouderen te zeer als hulpbehoevend worden 
aangesproken, terwijl dat in hun leven minder vaak centraal staat. Wij 
zeggen: kijk eerst eens hoe het dagelijks leven van ouderen achter 
de voordeur verloopt en besteed aandacht aan de sociale aspecten, 
voordat je zomaar allerlei technologische snufjes introduceert.’

Wie zijn onze nieuwe – bijzonder – 
hoogleraren? Welke prangende 
wetenschapsvraag willen zij beantwoorden? 
Alex Peine over zijn leerstoel Cultuur, 
innovatie en communicatie aan de 
faculteit Cultuurwetenschappen.

De faculteit Cultuurwetenschappen legt de focus 
op het oplossen van maatschappelijke kwesties. 
Hoe past jouw onderzoek daarin?
‘Ik vind het belangrijk dat ons onderzoek leidt tot 
veranderingen in de praktijk. We kijken bijvoorbeeld of en 
hoe je kunstmatige intelligentie kunt inzetten bij mensen 
met dementie. Dat is een breed vraagstuk dat je alleen 
interdisciplinair kunt aanpakken met andere faculteiten, 
zoals Psychologie of Gezondheidswetenschappen, of 
met de Brightlands Smart Services Campus. Vanuit 
Cultuurwetenschappen dragen wij bij met een verrijkende 
blik op de interacties tussen mens en techniek in de 
dagelijkse omgeving.’ 

Waar komt jouw interesse voor ouderen eigenlijk 
vandaan?
‘Die ontstond per toeval toen ik als aio een 
onderzoeksproject deed over ‘ouderen en technologie’. 
Ik heb gepusht dat cultuurwetenschappers zich meer 
met technologie bezighouden. We werken nu aan 
een nieuwe master die de verbinding zoekt tussen 
cultuurwetenschappen en digitalisering/innovatie. Kern is 
dat we als wetenschappers kritisch blijven refl ecteren, om 
zo beter het maatschappelijk debat te kunnen voeren.’

Een culturele blik 
op de interactie 
tussen mens en 
techniek 
Tekst: Meyke Houben
Fotografi e: Laurent Stevens
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Als je van dieren houdt tenminste. 
Hediger: ‘Het werkt zeker niet voor iedereen. Dat is 
ook een van de vragen die ik wil beantwoorden: hoe zit 
het op individueel niveau? Welke eigenschappen van 
mensen maken therapie met dieren eff ectief? We weten 
dat ouderen er gevoeliger voor zijn. Een andere vraag: 
moet het dier onderdeel zijn van de therapie of is de 
aanwezigheid, zoals bij Freud, genoeg?’

Hoe zit het met de dieren zelf, welke zijn het 
meest geschikt? 
Hediger: ‘Die vraag krijg ik vaak. Het eerlijke antwoord: 
we weten het niet. Onderzoek toont aan dat ogen, vacht, 
grootte en oren van een dier voor een groot deel bepalen 
hoe we naar ze kijken. Er zijn ook mensen die zich meer 
aangetrokken voelen tot reptielen of insecten waarmee 
minder of geen interactie mogelijk is.’ 

Spinnen?
Hediger: ‘Spinnen gebruiken we wél om mensen van 
een spinfobie af te helpen. Steeds vaker met behulp van 
Augmented Reality Therapie. Dat is de virtuele vorm van 
blootstellingstherapie.’

Je sloot je oratie af met de vraag: kunnen we 
het e� ect van dieren nabootsen in therapieën 
zónder dieren. Is dat waar je naartoe wilt? 
Hediger: ‘Dat vind ik persoonlijk de meest interessante 
vraag. Als therapeut ben ik veel beter geworden in het 
lezen van lichaamstaal sinds ik met dieren werk. Als 
we beter begrijpen wat er gebeurt in dierondersteunde 
therapie, kunnen we die kennis gebruiken om reguliere 
therapie te verbeteren. Zo focus ik zelf in reguliere 
therapie meer op het hier en nu, los van wat ik weet over 
een patiënt. Ook verander ik van setting, weg van die 
bank of de bedrand. Ik ga met patiënten in de natuur 
wandelen of onder een boom zitten. Het helpt om elkaar 
te bereiken.’
Enders: ‘Waar het om gaat is: mensen zijn te zeer 
gefocust op praten, praten, praten. Maar wat we echt 
nodig hebben, is voelen en ervaren.’ 

Karin Hediger

‘Het gebruik van dieren in 
therapie kent een lange 
traditie in de klinische 
psychologie en psychiatrie’
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Tekst: Paul van der Steen
Fotografi e: Laurent Stevens

GRENSVERLEGGEND 
IN WETENSCHAP ÉN 

DE VERTALING ERVAN 

De Open Universiteit kende in 2022 
maar liefst drie eredoctoraten toe. 
De keuze viel op drie vooraanstaande 
wetenschappers vanwege 
grensverleggend onderzoek in hun 
eigen vakgebied. Maar ze hebben nog 
iets gemeenschappelijk: het vermogen 
en de drang om hun kennis uit te 
dragen naar een breed publiek.
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Eredoctoraat van de Open Universiteit vanwege zijn stempel op de ontwikkeling van het 

gegevensbeschermingsrecht, baanbrekende en richtinggevende conclusies als advocaat-

generaal over de verhouding tussen nationale toezichthouders en internationaal opererende 

bedrijven en het vermogen complexe materie terug te brengen tot de essentie. 

Herken je jezelf in de loftuitingen? 
‘Het zijn plezierige, ego-strelende woorden. Het is een wijdverbreid misverstand dat er een verband 
bestaat tussen de onbegrijpelijkheid en het wetenschappelijk gehalte van een tekst. In het recht 
misschien nog wel meer dan op andere terreinen. Daar is men erg gericht op elkaar en sterk legalistisch. 
Maar complexiteit als een norm, als een soort keurmerk, is – met alle respect – nonsens. Je kunt echt 
heel scherp, gefocust én wetenschappelijk zijn, heel duidelijk en precies en toch heel toegankelijk. Het 
probleem is dat het tijd kost. Het vergt wel werken aan en met de tekst. Die luxe is er niet onder alle 
omstandigheden.’ 

Wat beschouw je als je grootste wetenschappelijke verdienste? 
‘Toch dat vertalen naar gewone taal, naar iets herkenbaars. Dat vergt geduld. In de loop van decennia zie 
ik overigens wel bewegingen in de goede richting. Als advocaat-generaal bij het Europees Hof had ik 
profi jt van de behoorlijk vrije rol die je in dat ambt hebt. Ik kon natuurlijk geen romans van mijn teksten 
maken, maar had wel heel veel mogelijkheden om er mijn eigen draai aan te geven.’

Wat was het moment dat je viel voor de wetenschap? 
‘Het was geen moment, eerder een geleidelijk proces. Wat me het meest aantrok, was het zoeken naar 
en vinden van oplossingen en vooral de creativiteit waarmee dat gepaard gaat. Het hielp dat ik mocht 
studeren in de jaren negentig van de vorige eeuw, voor Tsjechoslowakije en later Tsjechië natuurlijk een 
opwindende tijd met die plotselinge explosie van nieuwe openheid en mogelijkheden. In zo’n samenleving 
in transformatie worden alle conventies bevraagd en uitgedaagd. Soms op een slechte manier, heel vaak 
toch ook op een goede manier. Vandaag de dag ben je bijna geneigd om met een zekere nostalgie terug 
te kijken op die tijdgeest.’ 

Welke wetenschapper inspireert je?
‘Dan val ik toch terug op geleerden van naam uit het verleden: op wetenschapsfi losoof Karl Popper met 
zijn ‘We zijn allemaal de anderen’, of Tom Harding en andere wiskundigen. Het is toch makkelijker om 
mensen te bewonderen die je nooit in levenden lijve hebt ontmoet. Gebeurt dat wel, dan blijken het 
toch gewone menselijke wezens en gaat een deel van de magie verloren. Hoewel... als student heb 
ik wel college gehad van mensen van wie ik zeer onder de indruk was. Rechtsgeleerde Kurt Lipstein 
bijvoorbeeld, in de jaren dertig gevlucht voor de nazi’s, die de rest van zijn leven op de bres bleef staan 
voor wetenschap zonder ideologische agenda.’ 

Wat is de grootste uitdaging voor de wetenschap in de komende jaren?
‘Precies dat waar Lipstein voor streed: ervoor zorgen dat de wetenschap de wetenschap kan blijven. De 
vooringenomenheid, de politieke agenda’s dreigen in toenemende mate binnen te sluipen. Dan gaat het 
niet langer om onderzoek en argumentatie, maar wordt de logica van het draaien en verdraaien voor de 
gewenste uitkomst dominant. Het discours verdwijnt dan ook. Alles valt uit elkaar en alleen binnen de 
facties wordt nog gepraat, omdat de anderen worden gewantrouwd. Kijk naar Brexit. Het ging alleen nog 
om meningen uit een van de twee kampen. Feiten deden er niet meer toe.’ 

Michal Bobek

‘Je kunt echt heel 
scherp, gefocust én 
wetenschappelijk zijn, 
heel duidelijk en precies 
en toch heel toegankelijk’

Prof. dr. Michal Bobek (Chrudim, Tsjechoslowakije 1977)
Rechter Administratief Hooggerechtshof Tsjechië en 
gasthoogleraar aan verschillende Europese universiteiten. 
Van 2015 tot 2021 advocaat-generaal bij het Hof van Justitie 
van de Europese Unie.
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Pattie Maes

‘Het vertalen van research 
naar echte producten. 
Dat geeft extra voldoening’

Eredoctoraat Open Universiteit vanwege haar pioniersrol en uitzonderlijke prestaties op 

het vakgebied arti� ciële intelligentie (AI), haar activiteiten als academicus én ondernemer 

om onderzoek toe te passen in de praktijk, en haar vermogen om wetenschappelijke kennis 

breed uit te dragen. 

Herken je jezelf in de loftuitingen? 
‘Ja. Al kon ik ook profi teren van de omstandigheden rond mijn werkplek. In de Amerikaanse 
universiteitswereld is het makkelijker om wetenschap en ondernemen te combineren dan in Europa. 
Tenminste in het Europa waar ik dertig jaar geleden vertrok. Misschien is dat nu veranderd. In Amerika 
wordt de combinatie erg aangemoedigd. Faculteiten worden voor vier dagen in de week betaald en de 
andere dag kunnen personeelsleden wat anders doen. Collega’s schrijven boeken, houden voordrachten 
en zijn druk met het vertalen van research naar echte producten via spin-off bedrijven. Dat geeft extra 
voldoening. Als jonge wetenschapper was ik perfect gelukkig met het schrijven van papers, maar 
uiteindelijk wil je ook dat onderzoek echt wordt toegepast.’

Wat beschouw je als je grootste wetenschappelijke verdienste? 
‘Goh. Daar moet ik even over nadenken… Ik heb dingen uitgevonden en mee helpen ontwikkelen die 
inmiddels wijdverbreid zijn: het aanbevelen van andere producten en sites, rating- en reputatiesystemen, 
vernieuwingen op het gebied van interfaces en augmented en virtual reality. Maar het meest van belang 
is, denk ik, toch het begeleiden van studenten en ander jong talent. Die groeien daarna door naar 
vooraanstaande posities elders in de wetenschap en het bedrijfsleven. Mijn belangrijkste boodschap voor 
hen is dat ze de systemen moeten ontwerpen om de mens slimmer, eff ectiever en effi  ciënter te maken. 
Dat is het principe wat ik bij hen hoop te ‘installeren’. 
Het betekent dat je tegen het typische ingenieursdenken in moet gaan. Daar worden zaken vaak nog 
gebouwd, omdat ze gebouwd kunnen worden of omdat het zo cool is, zonder een duidelijk humanitair 
doel. Een ander eigenlijk merkwaardig streven is om met AI de mens te verslaan. Bijvoorbeeld 
met schaken of andere ingewikkelde taken. Voor mij gaat het niet om een wedstrijd, maar om het 
ondersteunen van mensen.’ 

Wat was het moment dat je viel voor de wetenschap? 
‘Toen ik een studie moest kiezen, was het crisis en was mijn vader terminaal ziek. We waren thuis met 
zes kinderen en door de omstandigheden allemaal zeer gemotiveerd om een eigen bestaan op te 
bouwen. Het werd informatica vanwege de baanzekerheid. Echt gepassioneerd werd ik, toen ik mocht 
kennismaken met het onderwerp AI. Omdat het over mensen of tenminste over menselijke intelligentie 
ging. Daar ben ik me ook steeds meer op gaan richten: op een zeker moment was ik klaar met robots en 
andere machines bouwen en wilde ik liever bezig zijn met toepassingen die mensen helpen. Hier op het 
Media Lab kan dat.’ 

Welke wetenschapper inspireert je?
‘Heel veel verschillende mensen hebben me geïnspireerd. Maar één iemand aan wie ik me echt heb 
opgetrokken, was er niet.’ 

Wat is de grootste uitdaging voor de wetenschap in de komende jaren?
‘Klimaatverandering en de toenemende polarisatie, waardoor de gemeenschappelijke waarheden steeds 
meer verdwijnen. Iedereen leeft in verschillende bubbels. Ja, daar hebben wij binnen ons vakgebied ook 
aan bijgedragen. We ontwikkelden technologieën om mensen van dienst te zijn. Door ze na het lezen 
van een artikel te wijzen op andere publicaties die mogelijk ook interessant zijn. We hebben ons daarbij 
onvoldoende gerealiseerd dat dit ook leidt tot steeds engere wereldjes, waarin mensen gaan ronddraaien 
en waar ze ook niet meer stuiten op andere gezichtspunten.’ 

Prof. dr. Pattie Maes (Brussel, België 1961)
Hoogleraar Media arts and sciences aan Massachusetts Institute 
of Technologie (MIT) Media Lab in Boston. 
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Kim Putters (Hardinxveld-Giessendam, Nederland, 1973)
Voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER) en hoogleraar Brede 
Welvaart aan Tilburg University. Voorheen onder meer directeur 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Kim Putters

‘Aan de Open Universiteit 
hoop ik af en toe 
gastcolleges te kunnen 
geven’

Eredoctoraat Open Universiteit vanwege zijn open, nieuwsgierige en analyserende stijl van 

optreden, zijn pleidooien tegen sociale ongelijkheid en voor onderwijs en een leven lang 

leren, plus het op aansprekende manier toegankelijk maken van moeilijke vraagstukken. 

Herken je jezelf in de loftuitingen? 
‘Het is allemaal heel eervol, om verlegen van te worden. Maar eerlijk gezegd ben ik niet zo bezig met wie 
ik ben. Wel met een aantal zaken die ik belangrijk vind. Zo ben ik eigenlijk altijd bezig met het vertalen 
van beleid naar de praktijk. Dat het hameren op het belang van onderwijs wordt genoemd, is wel mooi. 
Zelf ben ik begonnen op de mavo. Wat betreft studies ben ik een stapelaar. Een leven lang ontwikkelen 
is belangrijk, omdat de maatschappij verandert. Dat vergt ook van onderwijsinstellingen dat ze mee 
veranderen. De Open Universiteit heeft daar een traditie in. Fijn dat het contact nu is gelegd. Ik hoop er 
in de toekomst ook af en toe gastcolleges te kunnen geven.’

Wat beschouw je zelf als je grootste wetenschappelijke verdienste? 
‘Ik geloof heel erg in wetenschap. Die is onmisbaar voor vooruitgang van de samenleving. Vandaar dat 
ik consequent blijf wijzen op de uitkomst van onderzoeken, en zonder enige schroom analyses ben 
blijven delen. Als directeur van het SCP kan je dat ook doen. Het Planbureau is vertegenwoordigd 
bij alle onderraden van de ministerraad. Daarna houdt het op. Dat vereist de rolvastheid. Het nemen 
van de defi nitieve besluiten en bepalen van de richting van het beleid is namelijk aan de politiek zelf. 
Een behoorlijk deel van de crises – rond de pensioenen, de zorg en de woningmarkt – hebben we op 
onderdelen zeker wel zien aankomen. Die kunnen niet als een verrassing komen.’ 

Wat was het moment dat je viel voor de wetenschap?
‘Voor mij zijn dat twee momenten. Walter Kickert, emeritus-hoogleraar bestuurskunde, liet me tijdens 
een onderzoek naar het functioneren van bedrijfschappen meegaan naar interviews met bestuurders 
en andere betrokkenen bij die organisaties. Die confrontatie met de echte wereld vond ik bijzonder 
en het werd nog mooier, toen Kickert me op grond van gevoerde gesprekken de aanzet voor een 
hoofdstuk liet schrijven. Nieuw enthousiasme kwam toen Tom van der Grinten, hoogleraar beleid en 
organisatie van de gezondheidszorg halverwege mijn scriptie vroeg of ik geen belangstelling had voor 
proefschriftonderzoek. Daarbij ging het opnieuw om verbinden van theorie met beleid in de praktijk.’ 

Welke wetenschapper inspireert je? 
‘De recent overleden socioloog en fi losoof Bruno Latour met zijn sociaal-constructivistische benadering. 
Hij liet zien dat er verschillende vormen van werkelijkheid zijn. Het gaat niet alleen om de ultieme 
realiteit, maar ook om wat verschillende groepen mensen menen te zien. Dat doorgronden kan een 
opgave zijn. Het was bijvoorbeeld een belangrijke uitdaging tijdens de coronadiscussie. Van de nog 
levende wetenschappers kies ik voor minister Robbert Dijkgraaf. Enerzijds opereerde hij in Princeton 
op het allerhoogste wetenschappelijk niveau en tegelijkertijd wist hij met zijn tv-college de moeilijkste 
materie te vertalen voor een breed publiek.’

Wat is de grootste uitdaging voor de wetenschap in de komende jaren?
‘Blijven uitleggen wat we doen, de afstand tot de mensen verkleinen. Laten zien dat wetenschap niet 
zomaar een mening is, maar juist onmisbaar voor het begrijpen en werken aan grote problemen als 
klimaatverandering en tal van andere vraagstukken. 
Tegelijkertijd blijf ik me ook grote zorgen maken over de toenemende verschillen tussen samenlevingen 
en binnen samenlevingen. Daarbij gaat het om levensverwachting maar ook om tal van andere kansen in 
het leven: op goed onderwijs, op een welvarend bestaan. Als die verschillen niet kleiner worden, hou je 
uiteindelijk te weinig onderlinge verbinding over. Juist voor de dialoog tussen wetenschap, praktijk en 
beleid wil ik me nu bij de SER inzetten.’
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Elk jaar belanden alleen al in Nederland meer dan vijftigduizend 
mensen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik, 
in ongeveer duizend gevallen met fatale a� oop. In het 
onderzoeksproject LEAPfROG werkt de Open Universiteit samen 
met Amsterdam UMC en VU Amsterdam aan een zel� erend 
medicatieveiligheidssysteem. Doel is om zorgverleners betere 
tools te geven om veilig medicijnen voor te schrijven, vooral bij 
patiënten met meerdere chronische ziekten. 

Tekst: Jos Cortenraad
Beeld: Istock 

VEILIGER
MEDICIJNEN 
VOORSCHRIJVEN MET AI 

De voorbeelden  liggen voor het oprapen. Een 
pilletje dat de bloeddruk verlaagt en tegelijk de 
nierfunctie aantast. Chemotherapie die de tumor 

 aanvalt, maar ook de lever schaadt. Een antibioticum 
dat een allergische reactie veroorzaakt. ‘We missen 
slimme tools die gedetailleerd, betrouwbaar en 
continu geneesmiddelbijwerkingen kunnen detecteren 
in de praktijk, zodat we beter begrijpen wie risico 
loopt en waar verbetering nodig is’, zegt Joanna 
Klopotowska van het UMC Amsterdam, na een 
carrière als ziekenhuisapotheker nu onderzoeker en 
projectleider van LEAPfROG. ‘Wat we nu weten over 
geneesmiddelbijwerkingen in de praktijk, komt uit 
spontane en sporadische meldingen van zorgverleners 
of patiënten. Of uit handmatig dossieronderzoek. 
Een digitaal systeem met data uit elektronische 
patiëntendossiers en medische kennisbronnen moet 
zorgverleners meer hulp en inzicht bieden.’

Alles doen om complicaties te voorkomen
Het onderzoeksproject LEAPfROG richt zich met name 
op de bijwerkingen bij patiënten met multimorbiditeit, 
vakterm voor meerdere chronische ziekten tegelijkertijd. 
Door de toenemende vergrijzing neemt het aantal 
patiënten met multimorbiditeit sterk toe. Ze worden 
behandeld met complexe geneesmiddelcombinaties. De 
eff ectiviteit en veiligheid daarvan zijn vaak niet goed 
onderzocht in wetenschappelijke studies.

‘Bovendien worden patiënten met multimorbiditeit 
frequent uitgesloten van dergelijk onderzoek’, weet 
Cornelis Boersma, hoogleraar Duurzame Zorg aan 
de faculteit Managementwetenschappen van de 
Open Universiteit. ‘Er komen steeds meer medicijnen 
beschikbaar. Uiteraard worden die allemaal eerst 
uitgebreid getest op werkzaamheid en bijwerkingen. 
Maar dat gebeurt in homogene groepen met focus op de 
doelgroep. Bijvoorbeeld een middel tegen hypertensie 
wordt getest op mensen met hoge bloeddruk, niet in 
heterogene groepen met ook patiënten die al meerdere 
medicijnen slikken vanwege meerdere aandoeningen. En 
dat zijn juist patiënten die we steeds vaker in de praktijk 
zien en bij wie het mogelijk misgaat, omdat door gebrek 
aan informatie geen problemen worden verwacht. Artsen 
zien dat ook wel en doen er alles aan om complicaties te 
voorkomen. Ze werken beter samen, proberen over de 
grenzen van hun vakgebied of ‘hun orgaan’ te kijken en 
het totaalplaatje tegen het licht te houden.’ 

Medische kennisbronnen
Boersma vervolgt: ‘Informatie is cruciaal. Elke dag komen 
tientallen publicaties beschikbaar in de verschillende 
medische vakgebieden. Ook over medicijnen en hun 

bijwerkingen. Punt is: probeer die allemaal maar eens bij 
te houden als arts. Een nefroloog is al blij als die in zijn 
eigen vakgebied up-to-date blijft, als hij alle specifi eke 
medicijnen tegen nieraandoeningen kent, inclusief de 
bijwerkingen. Dan mag je niet verwachten dat er ook 
afdoende kennis is over alle andere medicijnen die een 
patiënt tot zich neemt.’

Joanna Klopotowska

‘Wat we nu weten over 
geneesmiddelbijwerkingen in 
de praktijk, komt uit spontane 
en sporadische meldingen van 

zorgverleners of patiënten’

Een lerend medicatieveiligheidssysteem zou wel eens 
de oplossing kunnen zijn voor dit informatieprobleem, 
was het idee van Joanna Klopotowska, waarmee 
ze onder meer aanklopte bij de Open Universiteit. 

‘Daarvoor moeten we twee datastromen beheersen’, 
legt ze uit. ‘Allereerst data van patiënten zelf. Welke 
aandoeningen hebben ze, welke medicijnen gebruiken 
ze? Die informatie is beschikbaar in de elektronische 
patiëntendossiers. Daarnaast zijn er data uit medische 
kennisbronnen, denk aan richtlijnen, handboeken 
en wetenschappelijke publicaties. Als we die twee 
datastromen bundelen en beschikbaar maken in de 
zorgpraktijk, dan kunnen we zeker zorgverleners 
ondersteunen om betere beslissingen te nemen 
bij patiënten met veel medicatie, en bijwerkingen 
terugdringen.’

Consortium
Het idee van Klopotowska viel in goede aarde. In 2022 
kende de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) 1,6 miljoen euro subsidie toe aan 
LEAPfROG. Dat staat voor LEveraging real-world 
dAta to optimize PharmacotheRapy outcomes in 
multimOrbid patients by using machine learning and 
knowledGe representation methods. De Nierstichting 
draagt een ton bij. De subsidieaanvraag werd gedragen 
door een consortium van onderzoekers van Klinische 
Informatiekunde, Epidemiologie&Data Science en 
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Promotieonderzoek

Medische Ethiek van het Amsterdam UMC, Computer Science van 
de VU Amsterdam en Management Wetenschappen van de Open 
Universiteit. 

Wezenlijk is de inbreng op het vlak van artifi cial intelligence 
en machinelearning. ‘We hebben het over massa’s data’, aldus 
Boersma. ‘Die willen we niet alleen toegankelijk maken, het nieuwe 
medicatieveiligheidssysteem moet ook zelfl erend zijn. Nieuwe 
wetenschappelijke informatie, real world info, en gegevens uit de 
patiëntendossiers worden voortdurend verwerkt. Met deze vorm 
van machinelearning ontstaan algoritmes die de altijd actuele basis 
zijn voor adviezen voor het veilig voorschrijven van medicijnen. Een 
actueel platform dat elke dag automatisch bijgewerkt wordt. De 
Open Universiteit is vanaf het begin nauw betrokken bij het project 
van technologische ontwikkeling tot en met het realiseren van een 
duurzaam en schaalbaar te implementeren platform. We houden 
ons bezig met de zorg- en economische waardepropositie van het 
platform ter onderbouwing van een kloppende business case.’ 

Use case nierschade
‘In eerste instantie richten we ons op patiënten met chronische 
nierschade’, legt Klopotowska uit. ‘Een use case om te laten zien dat 
het systeem dat we voor ogen hebben ook echt werkt. In Nederland 
hebben 1,7 miljoen mensen chronische nierschade. In deze groep 
zien we vaak multimorbiditeit. Je wilt voorkomen dat verkeerd 
geneesmiddelgebruik de nierfunctie van deze patiënten sneller 
en verder verslechtert en patiënten bijvoorbeeld aan de dialyse 
moeten. We starten met EPD data uit drie bronnen: ziekenhuisdata 
van Amsterdam UMC, huisartsdata van Het Academisch Netwerk 
Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC en data van het PHARMO 
Database Network. Voor medische kennis gaan we putten uit 
diverse Engelstalige en Nederlandstalige bronnen met informatie 
over bijwerkingen op nieren. Inmiddels hebben we drie promovendi 
aangenomen, en we krijgen ondersteuning van zeven private 
partners bij het uitvoeren van het onderzoek.’

Gepersonaliseerd advies
Een prototype lerend medicatieveiligheidssysteem moet over vijf jaar 
beschikbaar zijn. ‘Als dit project slaagt, en daar gaan we van uit, dan 
kan het systeem breed uitgerold worden’, zegt Boersma. ‘Uiteindelijk 
zou het een gepersonaliseerd medicijnadvies voor elke patiënt 
moeten genereren. Veilig, op basis van medische kennisbronnen en 
data uit het patiëntendossier. Zo ver is het echter nog niet.’

Dr. Joanna Klopotowska (1978) is onderzoeker 
bij de afdeling Klinische Informatiekunde van het 
Amsterdam UMC. Daarnaast is zij docent Health 
Informatics aan de UvA en betrokken bij de Special 
Interest Group Kunstmatige Intelligentie van de 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers 
(NVZA). Na haar master Farmacie en 
apothekersopleiding aan de Rijksuniversiteit 
Groningen deed ze een vervolgopleiding tot 
ziekenhuisapotheker in het Amsterdam UMC. Ze 
promoveerde aan de UvA op medicatieveiligheid 
van patiënten met multimorbiditeit. En werkte tien 
jaar als ziekenhuisapotheker. 

Prof. dr. Cornelis Boersma (1978) is bijzonder 
hoogleraar Duurzame Zorg en Innovatie aan 
de Open Universiteit en gezondheidseconoom 
aan het UMCG – Rijksuniversiteit Groningen. 
Daarnaast is hij ondernemer en bekleedt hij 
diverse functies bij commissies en besturen zoals 
het NADP (Netherlands Antibiotic Development 
Platform). Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen waar hij een master Farmacie 
behaalde en promoveerde op epidemiologie, 
gezondheidseconomie en -zorgbeleid. 

Cornelis Boersma

‘Als dit project slaagt, dan kan het 
lerend medicatieveiligheidssysteem 
breed uitgerold worden’ Psychopaat 

aan de top 

Bij psychopathische personen denk je vooral aan 
gewetenloze moordenaars die vroeg of laat achter de 
tralies of in een tbs-kliniek belanden. De meeste kennis over 
psychopathie is ook gebaseerd op dit type psychopaat. 
Maar ook in topfuncties in het bedrijfsleven, de politiek en 
bij de overheid kom je veel mensen met psychopathische 
persoonlijkheidstrekken tegen. Dat moeten we zien 
te voorkomen, concludeert Désiré Palmen. ‘Want 
psychopathische leiders hebben een negatieve invloed op 
het welzijn van medewerkers, bedrijfsprestaties, ethisch 
handelen en de � nanciële gezondheid van een organisatie.’ 

De onderzoeker vergeleek de persoonlijkheidstrekken van 
psychopathische leiders met die van criminele psychopaten 
in detentie. Haar conclusie: beiden zijn net zo manipulatief, 

gewetenloos en antisociaal. Er is één belangrijk verschil: 
psychopaten die het schoppen tot CEO of leider van een 
politieke partij, zijn slimmer. En daardoor pik je ze er niet 
zo makkelijk uit. ‘Ze weten precies wat ze moeten zeggen 
en hoe ze zich moeten gedragen om mensen voor zich te 
winnen en over te komen als een sterk leider. Daarnaast 
kunnen ze goed plannen en vooruitdenken, en genieten ze 
ervan om baas te zijn over een ander.’

In haar proefschrift vatte Palmen alle 
persoonlijkheidskenmerken van de psychopathische leider 
in een zogenaamd PL-model. Dit model kan gebruikt 
worden om de psychopaten onder de leiders er tijdens 
assessments uit te halen. 

In Search of the Psychopathic Leader: the deconstruction of the 
pro� le of a manifestation of ‘successful psychopathy’
Faculteit Rechtswetenschappen

Dr. Désiré Palmen
Onderzoeker bij het lectoraat Ondermijning en Hogeschool docent 
bij Avans Hogeschool
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Het is een ongemakkelijke waarheid: Nederland geeft bakken 
met geld uit aan drugsbestrijding, en toch worden anno 2023 
miljarden verdiend aan illegale handel in xtc, wiet en cocaïne. 
Hoe komt het dat de georganiseerde criminaliteit steeds meer 
terrein lijkt te winnen? En wat valt eraan te doen? We vragen 
het hoogleraar Criminologie Emile Koltho� . ‘Voor jongens in 
achterstandswijken is drugshandel een way out.’

‘Georganiseerde 
misdaad aanpakken 
begint in de wijk’

Tekst: Susanne Geuze
Foto’s: Peter Strelitski 
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AAls Emile Kolthoff  met zijn vrouw door de stad loopt, gebeurt het regelmatig dat hij tijdens 
zo’n wandeling heel andere dingen ziet dan zij. ‘‘Leuk straatje’, zegt ze dan. Terwijl ik alweer 
tien dingen kan aanwijzen die te maken hebben met drugscriminaliteit. Neem die steegjes 

vol belwinkels, nagelstudio’s en pizzeria’s. Minstens de helft van zulke winkeltjes zijn dekmantels, 
opgezet om drugsgeld wit te wassen.’

De hoogleraar Criminologie kan zulke dingen niet meer níét zien, zegt hij met een 
verontschuldigende lach. Maar ook als gewone Nederlander kun je er niet meer omheen dat de 
georganiseerde criminaliteit een enorme impact heeft op de samenleving. Kijk naar de moorden 
op misdaadjournalist Peter R. de Vries en advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. 
bijstonden in de rechtszaak tegen drugsbaron Ridouan Taghi. Ook de broer van Nabil B. werd 
vermoord. Kroonprinses Amalia, premier Rutte en oud-minister van Justitie en Veiligheid Ferd 
Grapperhaus worden na dreigementen zwaar beveiligd.

Experts wijzen erop dat de Nederlandse criminaliteit in een nieuwe fase is beland. Hoe is het zover 
gekomen? En wat kunnen wij doen om de georganiseerde misdaad in ons land een halt toe te 
roepen? Aan de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit houdt Emile Kolthoff  zich 
bezig met dat soort vragen. Afgelopen jaren deed hij onder andere onderzoek naar ondermijning 
op het platteland en in woonwijken – waarover verderop meer.

Kat-en-muisspel 
Kolthoff  begon zijn carrière in de jaren tachtig bij de politie. Toen was Nederland ook niet bepaald 
rustig: het was de tijd van krakersrellen en grote anti-atoomprotesten. Toch is de huidige situatie 
totaal anders, erkent hij. ‘Het was toen veel gemoedelijker. Ik zou bijna zeggen: de strijd was 
sportiever. Natuurlijk had je een kat-en-muisspel tussen opsporingsdiensten en criminelen. Maar 
als je een inbreker op heterdaad betrapte, gaf-ie zich over. Dan kon je op het bureau de zaak rustig 
afhandelen. Vaak had je nog een aardig gesprek met zo iemand. Het was heus niet allemaal gezellig, 
maar het werk was fair.’

Tegenwoordig is het politiewerk veel gevaarlijker en dynamischer. ‘Wij hadden weleens een 
nachtdienst waarin er niets te doen was. Nu rijden agenten ’s nachts van het ene incident naar het 
andere. Ze dragen kogelvrije vesten, want bij elke melding lopen ze het risico gewond te raken. Ik 
denk dat werken bij de politie vandaag de dag een stuk stressvoller is.’

‘Criminele organisaties 
knappen speeltuintjes op en 

openen een nieuw jeugdhonk 
met kickbokslessen’

Vele miljarden
Deze verschuiving heeft alles te maken met de opkomst van de 
georganiseerde misdaad. ‘Paradoxaal genoeg dalen de algemene 
misdaadcijfers in Nederland al vijftien jaar. De kans dat er vannacht 
iemand inbreekt in jouw huis, is een stuk kleiner dan in de jaren 
tachtig. Maar de georganiseerde criminaliteit heeft fl ink terrein 
gewonnen. Die is vooral drugsgerelateerd – en gaat gepaard met 
geweld, corruptie, intimidatie en bedreiging.’

Nederland is de laatste decennia groot geworden in de productie 
van wiet en chemische drugs, met name xtc. Daarnaast wordt er 
veel gehandeld in cocaïne, die via de Rotterdamse haven ons land 
binnenkomt. Het merendeel van de drugs wordt geëxporteerd. 
Door de explosieve groei van de drugshandel zijn de fi nanciële 
belangen van criminelen veel groter geworden, zegt Kolthoff . ‘Het 
is bijna onvoorstelbaar hoeveel geld erin omgaat – dat gaat om vele 
miljarden. Criminelen geven zich daarom niet meer zomaar over. Ze 
zullen zich koste wat kost verdedigen.’

Ondermijning
In het onderzoek van Kolthoff  keert regelmatig de term ‘ondermijning’ 
terug. De manier waarop de georganiseerde criminaliteit te werk 
gaat, ondermijnt de samenleving, stelt hij. En ook dat is een wezenlijk 
verschil met dertig jaar geleden. ‘Ondermijning wil zeggen dat 
criminele organisaties de bovenwereld gebruiken – of misbruiken – 
voor hun criminele activiteiten.’ Het onderwijs en onderzoek aan 
de Open Universiteit sluit goed aan bij dit thema. Het komt aan 
bod in de cursus ‘Inleiding criminologie’ en in de minor ‘De veilige 
stad’. Volgens planning start eind 2023 een nieuwe mastercursus 
‘Georganiseerde criminaliteit en organisatiecriminaliteit’. Het 
onderzoeksprogramma ‘De veilige stad’ kreeg in de visitatie van 
het onderzoek bij de faculteit Rechtswetenschappen alle lof. Dit 
thema wordt ook één van de onderzoekslijnen in het nieuwe 
onderzoeksprogramma.

Ondermijning raakt vrijwel alle hoeken van de samenleving: 
van overheid en advocatuur tot detailhandel en logistiek. ‘De 
georganiseerde misdaad is zó groot en professioneel geworden, 
dat men allerlei faciliteiten nodig heeft. Minstens 80 procent van 
de xtc-pillen wordt gewoon in een wit doosje thuisbezorgd door 
bedrijven als PostNL. Voor vergunningen hebben criminelen de 
gemeente nodig en om een woning of bedrijfspand te kopen, leunen 
ze net als iedereen op makelaars en notarissen. En denk aan auto’s 
met geprepareerde ruimtes voor wapens – die bestel je niet bij de 
autodealer op de hoek. Dus moeten ze op zoek naar betrouwbare 
partners.’

Grote vissen vangen 
Die partners worden óf omgekocht óf dusdanig geïntimideerd en 
bedreigd dat ze meewerken. ‘Zo’n bende benadert bijvoorbeeld 
de fi liaaldirecteur van een bank, van wie ze dankzij goed 
intelligencewerk weten dat hij in de problemen zit. Denk aan iemand 
die gokverslaafd is of vreemdgaat. Ze laten subtiel merken wat ze 
allemaal weten, zoals waar z’n kinderen naar school gaan. Tja, en 
sommigen bezwijken dan.’
Het mag duidelijk zijn: ondermijning is een wijdverspreid probleem, 
dat je niet zomaar oplost. ‘Neem die belwinkeltjes waarover ik het 
had, waarmee men drugsgeld witwast. Het kost veel tijd om bewijs 
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‘Er is geen maatschappij ter wereld zonder criminaliteit’, 
zegt hij nuchter. ‘En ook het drugsprobleem is zo groot, 
dat je het nooit voor honderd procent zult oplossen. Maar 
wat je wél moet doen, is het gevaar voor de samenleving 
zo klein mogelijk maken. Dat gaat niet slecht: we rollen 
bendes op, onze technologie is op orde. Ja, het kost veel 
tijd en geld. En je zult het nooit helemaal in de vingers 
krijgen. Maar al met al doen we het best aardig.’

Tegelijkertijd, besluit hij, hebben we als samenleving nog 
een fl inke weg te gaan. ‘Een lean overheid werkt op dit 
terrein niet, zoveel is intussen duidelijk. Elke gemeente 
worstelt met de vraag of die derde coff eeshop nou wel 
of niet open mag. Stel daar duidelijke richtlijnen voor op. 
Maar ook ouders hebben een taak. Het is niet normaal als 
jouw tiener ineens met twee iPhones rondloopt. Vraag in 
ieder geval waar-ie die dingen vandaan heeft.’

te verzamelen waarmee je zo’n winkel kunt sluiten – en de volgende 
dag opent er gewoon weer een nieuwe. Daarom is onze opsporing 
gericht op het in kaart brengen van volledige drugsnetwerken. Zodat 
we uiteindelijk de echt grote vissen kunnen vangen.’ 

Met dat ‘grote vissen vangen’ is Nederland de laatste jaren goed 
op weg. Niet eenvoudig, want elk succes dat politie en Openbaar 
Ministerie behalen, roept een tegenreactie op. ‘Op een gegeven 
moment waren we heel ver in het afl uisteren van mobiele telefoons. 
Toen stapten criminelen over op PGP-telefoons, die moeilijker te 
kraken zijn. Nu we die ook kunnen afl uisteren, broeden drugsbazen 
ongetwijfeld alweer op een volgende oplossing.’

Werken in de wijk
Om op lange termijn iets te beginnen tegen de georganiseerde 
misdaad, zegt Kolthoff , moet je eigenlijk nóg een stap terug 
doen. ‘Wat je nu ziet gebeuren, is dat hele woonwijken worden 
overgenomen door criminele groepen. Daardoor groeit een 
nieuwe generatie jongeren op voor wie drugshandel een logisch 
carrièreperspectief is.’

Hoe krijgen criminelen grip op een woonwijk? ‘Dat begint met 
het falen van de overheid in zo’n wijk. We hebben in Nederland 
behoorlijk wat achterstandswijken, waarin de afgelopen tien jaar veel 
te weinig is geïnvesteerd. Die wijken verpauperen, jeugdhonken zijn 
gesloten, jongerenwerkers wegbezuinigd.’

Prof. dr. Emile Kolthoff  (1958) is sinds 2010 hoogleraar Criminologie aan 

de Open Universiteit en thans ook voorzitter van de Sectie Strafrecht 

van de faculteit Rechtswetenschappen. Daarnaast was hij tussen 2008 

en 2022 respectievelijk lector Veiligheid, Openbare orde en Recht aan 

de Juridische Hogeschool Avans Fontys en lector Ondermijning bij 

het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Hij is tevens 

gasthoogleraar aan de Universiteit van Aruba. Kolthoff  volgde de opleiding 

tot inspecteur aan de Nederlandse Politie Academie en vervulde als 

offi  cier verschillende functies bij het Korps Rijkspolitie en werkte in het 

politieonderwijs. Hij deed de master Criminologie aan de KU Leuven 

en de master Human Ecology aan de Vrije Universiteit Brussel. Kolthoff  

promoveerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waaraan hij tot 

2020 verbonden bleef als onderzoeker.     

Criminele organisaties springen in dat gat. ‘Ze knappen 
speeltuintjes op, openen een nieuw jeugdhonk met 
kickbokslessen. Zo’n organisatie scoort natuurlijk punten 
bij de buurt: zij doen wél wat. En intussen kunnen ze mooi 
rekruteren onder de jongens die op les zitten.’
Juist deze jonge aanwas, zegt Kolthoff , baart hem op 
dit moment grote zorgen. ‘Dit gebeurt niet alleen in 
achterstandswijken, maar ook op scholen. We hebben 
vorig jaar onderzoek gedaan in de provincie Zeeland. 
Onze voorzichtigste schattingen laten zien dat 4,1 procent 
van de middelbare scholieren daar te maken heeft gehad 
met criminele uitbuiting. Als je dat cijfer toepast op heel 
Nederland, heb je het over tienduizenden kinderen die in 
aanraking komen met de drugsindustrie.’

Glimmende BMW’s
Wat kan de overheid doen om te voorkomen dat 
jongeren in de criminaliteit raken? ‘Volgens mij krijg je de 
Nobelprijs als je dát weet’, zegt Kolthoff  lachend. ‘Maar 
het begint met alternatieven bieden. Voor veel jongens 
is criminaliteit een way out, hè. Ze doen het niet goed 
op school, hebben het thuis niet naar hun zin. En dan 
wordt hun een alternatief geboden, waar ze ook nog eens 
veel geld mee kunnen verdienen. Bovendien zien ze hun 
oudere broers en neven rondrijden in glimmende BMW’s – 
zonder dat daar iets tegen gebeurt. Vind je het gek dat ze 
dan die stap zetten.’

Een goed alternatief bieden, betekent investeren. ‘Zorg 
er om te beginnen voor dat de buurt er netjes uitziet. 
Dat er ook in achterstandswijken gezellige parken en 
bloemperken zijn, dat de straatverlichting werkt. En zet 
het jeugdwerk weer op poten. Zodat er toezicht komt, en 
jongerenwerkers het vertrouwen winnen van de kinderen 
die nu nog een blanco strafblad hebben. Ook onderwijs 
is belangrijk. We zien vaak een verband tussen slechte 
schoolresultaten, absentie in de les en criminaliteit. 
Wanneer je daar bovenop zit, kun je best verschil maken.’

Cocaïnefeestjes
In de discussie over drugscriminaliteit blijft één 
factor vaak onderbelicht: die van gebruikers. Want de 
drugshandel kan alleen maar zo groot worden, als er 
markt voor is. ‘Ja, daar vind ik wel wat van’, verzucht 
Kolthoff . ‘‘Een pilletje moet kunnen!’ roepen veel mensen 
tegenwoordig. En de Zuidas – met z’n advocatenkantoren 
en elitefeestjes – is grootverbruiker van cocaïne. Zolang 
we dat normaal vinden, is het vechten tegen de bierkaai. 
Maar realiseer je dat achter dat onschuldig lijkende 
pilletje dat jij van een vriend koopt, een wereld van 
ellende schuilgaat.’

Over twee jaar gaat Kolthoff  met emeritaat. Hoe kijkt hij 
naar de toekomst van zijn vakgebied? 

Drugsma�  a? Of ieder voor zich?
In de media gaat het vaak over de Nederlandse 
‘drugsma�  a’. Maar die term klopt niet, zegt 
Koltho� . ‘We hebben in Nederland geen ma�  a, 
althans, niet zoals we die kennen uit Italië. Het 
grote verschil is dat de ma�  a is georganiseerd in 
familieverbanden. Wordt een capo aangehouden, 
dan treedt automatisch een oom of broer in zijn 
plaats. En je hebt de bloedband, waardoor leden 
voor elkaar door het vuur gaan. In Nederland is het 
ieder voor zich. Loyaliteit is er vaak alleen uit angst 
om vermoord te worden. Als het zo uitkomt, verraden 
criminelen elkaar. We zijn ook geen narcostaat, 
zoals sommige auteurs beweren. Onze democratie 
functioneert prima, net als onze rechtsstaat. Al 
moeten we oppassen dat die niet wordt aangetast 
door de georganiseerde misdaad, want er wordt wel 
continu aan de poten gezaagd.’

‘Zolang een pilletje 
moet kunnen, 
is het vechten 
tegen de bierkaai’
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Tekst: Jos Cortenraad
Illustratie: Caroline Cracco

Vijf vragen over aanpak 
van klimaatverandering 

01
Klimaatverandering wordt grotendeels veroorzaakt door 
de mens, voornamelijk door het gebruik van fossiele 
brandstoff en en de uitstoot van andere broeikasgassen. 
Met als tastbare gevolgen: heftige regenval met 
overstromingen, lange droge periodes en hogere 
temperaturen. De oplossing ligt voor de hand: stop de 
uitstoot. 

In 1994 trad de United Nations Framework Convention 
on Climate Change (UNFCCC) in werking. Een eerste 
wereldomvattend Klimaatverdrag waarin inmiddels 
198 aangesloten landen en de Europese Unie (EU) 
beloven de uitstoot van broeikasgassen op zijn minst 
te stabiliseren op het niveau van 1990. De praktische 
uitvoering van het verdrag is uitgewerkt in het 
Kyoto-protocol, tegenwoordig vervangen door het 
Akkoord van Parijs. Kern van het akkoord is dat elk 
land eigen doelen stelt voor klimaatmitigatie, oftewel: 
beperking van temperatuurstijging door reductie van 
broeikasgasuitstoot. 

Maar de UNFCCC is meer dan alleen een verdrag. Het 
is een organisatie die fungeert als een netwerk dat elk 
jaar een conferentie – Conference of the Parties (COP) – 
op touw zet, zoals in 2022 de klimaattop UNFCCC 
COP27 in Sharm el-Sheikh, Egypte. Aangesloten 
landen presenteren de behaalde resultaten, leggen 

verantwoording af en bespreken nieuwe ideeën en 
plannen om de uitstoot van onder meer CO2, methaan 
en lachgas in te perken. Ook worden coalities gesmeed 
om problemen grensoverschrijdend aan te pakken. Al 
deze landen zijn afhankelijk van wetenschappelijk advies 
om te bepalen welke maatregelen nodig en haalbaar 
zijn. Onder andere het Intergouvernementeel Panel voor 
Klimaatverandering (IPCC) doet hier gericht onderzoek 
naar. Resultaten worden gepresenteerd tijdens de COP 
en andere klimaatconferenties, wat weer zorgt voor 
kennisdeling. 

Wetenschappers spelen ook een belangrijke rol 
bij de totstandkoming van milieuverdragen. Zo is 
de vakgroep Milieuwetenschappen van de Open 
Universiteit betrokken bij het wereldwijd bindend 
verdrag tegen plasticvervuiling, dat in 2024 klaar moet 
zijn. Het milieuprogramma van de Verenigde Naties 
(UNEP) spreekt over ‘de belangrijkste internationale 
milieuovereenkomst sinds het Klimaatakkoord van 
Parijs’. De vakgroep ondersteunt delegaties die de 
onderhandelingen voeren door ze de juiste informatie aan 
te reiken, kijkt mee wat er inhoudelijk in het verdrag moet 
komen, maar legt ook uit hoe het onderhandelingsproces 
werkt. De meeste landen hebben voldoende capaciteit, 
maar er zijn ook kleinere landen, waar soms slechts twee 
mensen al het werk doen. 

Internationale verdragen vormen de basis voor klimaatmaatregelen. 
Hoe zit dat ook alweer? 

Door kennis te delen speelt de klimaatwetenschap een belangrijke 
rol bij de totstandkoming van milieuverdragen. Hoe kijkt de vakgroep 
Milieuwetenschappen van de Open Universiteit aan tegen de aanpak van 
klimaatverandering, en waarom komt die zo moeilijk van de grond? Vijf vragen.
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02Mooi, die afspraken, maar wat komt er terecht 
van de uitvoering? 

Er worden wel resultaten geboekt. Steeds meer landen leggen hun eigen 
doelstellingen vast om de uitstoot van broeikasgas terug te dringen. Ook werkt 
het principe van het Akkoord van Parijs redelijk om de lat elke vijf jaar wat hoger 
te leggen wat betreft klimaatmitigatie. We komen alleen lang niet in de buurt van 
de gestelde doelen. Daarvoor zijn verschillende oorzaken. Zo is een lidmaatschap 
van de UNFCCC niet verplicht en heeft de organisatie geen harde sancties om 
landen die de doelstellingen niet behalen te straff en. 

Ook de ondertekening van het Akkoord van Parijs is geen garantie voor succes. 
Zo stapten de Verenigde Staten onder voormalig president Donald Trump uit 
het akkoord, met opvolger Joe Biden sloten de VS weer aan. De aanpak van 
klimaatverandering is te afhankelijk van politiek, van kortetermijndenken. Door 
de oorlog in Oekraïne, met impact op onze energievoorziening, verdwijnen 
langetermijndoelen snel uit beeld. De laatste klimaattop in Egypte liep 
grotendeels op een teleurstelling uit. Zo is er geen beslissing genomen om fossiele 
brandstoff en uit te faseren. Gevestigde infrastructuur is een van de remmende 
factoren. Fossiele brandstoff en loslaten betekent afscheid nemen van kostbare 
leidingnetwerken en logistieke systemen, en dat is een enorme verandering voor 
de machtige fossiele industrie.

De vakgroep Milieuwetenschappen doet onderzoek naar hoe landen omgaan met 
de consequenties van klimaatverandering. Daaruit blijkt dat landen, organisaties 
en mensen vasthouden aan bestaande patronen en gewoontes. We noemen 
dat lock-in; niet in staat zijn om te veranderen. Het is dus zaak in te zetten op 
cultuurverandering en omdenken. Maar voor echte verandering is verplichtende 
wetgeving nodig. Met de Europese Klimaatwet – die als doel stelt om in 2050 
klimaatneutraal te zijn – heeft de Europese Unie een belangrijke stap gezet.03

Ja, zeker. De natuur kan ons een handje helpen, mits wij de natuur ook helpen. Hoe?
Onder andere door anders om te gaan met het beschikbare water. Nederland is 
ingericht op een snelle afvoer van water. Nu de droge zomers de nieuwe standaard 
lijken, moeten we regenwater gaan buff eren. Dat kan met technologische oplossingen 
zoals bassins en pompen. Nog beter is een herinrichting van de natuur. Geef  haar de 
ruimte. Laat de rivieren in de beekdalen meanderen. Bomen en planten zorgen ervoor 
dat de bodem het water sneller infi ltreert, langer vasthoudt en koolstof opslaat. Een 
tweede remedie is slimmer grondgebruik. Kies voor gewassen die passen bij het huidige 
klimaat. Zo vragen aardappelen meer water in de zomer dan granen. 

Verder kan vergroening de oprukkende verwoestijning in Zuid-Europa remmen. 
In Afrika wordt de Green Wall aangelegd, een groenstrook met miljoenen bomen 
van oost naar west. Daardoor wordt water vastgehouden en daalt de temperatuur. 
Ook een idee wellicht voor landen als Spanje en Italië.
Adaptatie met behulp van natuur is lastiger bij extreem weer. Want hoe verwerken 
we hoosbuien met wateroverlast tot gevolg? Rivieren hebben ruimte nodig om te 
overstromen. Maar wat als er mensen wonen in overstromingsgebieden? We moeten 
ons op passende maatregelen beraden. 

Kan de natuur ons ook helpen om klimaatverandering 
het hoofd te bieden?

04

05
Ja, bij klimaatadaptatie gaat het om een samenspel van burgers, bedrijven 
en lokale organisaties en instanties. We wijzen naar dé Overheid, maar we 
moeten echt samen werken aan vergroening van steden tegen hittestress, 
aan waterafvoer en -opslag, en aan betere isolatie. De grote uitdaging is 
draagvlak te creëren en iedereen mee te nemen. Inzet zou moeten zijn 
dat elke burger kan meedoen aan klimaatadaptie, ongeacht inkomen en 
woonplek.

De wereldwijde ongelijkheid maakt zowel afspraken over uitstootvermindering 
als over de omgang met klimaatverandering erg ingewikkeld. Want de gevolgen 
van klimaatverandering worden voor het eerst duidelijk in minder ontwikkelde, 
minder welvarende delen van de wereld. In de delta’s in Azië bijvoorbeeld met 
steeds hevigere overlast in landen als Bangladesh en India. Hebben de mensen 
die in deze gebieden wonen nu eenmaal pech? Of is het een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van alle landen in de wereld, met name de meest 
welvarende, om hun bescherming te bieden? Dat is steeds de discussie. Tijdens 
de klimaattop in Egypte is op dit punt wel een belangrijke stap gezet. Er is een 
klimaatschadefonds in het leven geroepen waar arme landen, die al veel schade 
ondervinden, blij mee zijn.

Maar we zien ook dat Europa steeds meer geconfronteerd wordt met 
overstromingen, droogte en hittestress. En ook in het Westen is niet iedereen 
even kwetsbaar voor klimaatverandering. Sommige mensen wonen in gebieden 
met overstromingsrisico. Ouderen zijn weer gevoeliger voor hittestress in 
steden. De een heeft middelen om zich te wapenen, door te verhuizen, isolatie te 
installeren of een betere verzekering te nemen. De ander niet. Klimaatverandering 
dreigt de ongelijkheid verder te vergroten. Dat kan ook weer negatieve gevolgen 
hebben voor het draagvlak van klimaatbeleid. Die vicieuze cirkel moeten we 
doorbreken. 

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van de milieuwetenschappers 
Jetse Stoorvogel, Ansje Löhr, Lisanne Groen en Stijn Neuteleers.

Moeten burgers verantwoordelijkheid nemen?

Niet iedereen wordt even hard getro� en. 
Wat betekent de wereldwijde ongelijkheid voor 
het klimaatprobleem? 
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Wie zijn onze nieuwe – bijzonder –
hoogleraren? Welke prangende 
wetenschapsvraag willen zij beantwoorden? 
Annelies Renders over haar leerstoel
Accounting en externe verslaggeving aan 
de faculteit Managementwetenschappen. 

Het spannende 
aan boekhouding? 
Zorgen dat iedereen 
de cijfers begrijpt 

Kun je uitleggen waar jouw leerstoel over gaat? 
‘Over hoe we de boekhoudregels zó maken dat bedrijven 
betrouwbare en relevante fi nanciële informatie geven aan de 
buitenwereld. Aandeelhouders en banken kunnen dan op hun beurt 
de juiste keuzes maken als ze aandelen kopen of leningen geven.’

Waarom is dat zo belangrijk?
‘Goede fi nanciële informatie van bedrijven leidt tot betere fi nanciële 
beslissingen door investeerders. Als het geld ook echt naar de 
bedrijven gaat met het meeste groeipotentieel, is dat goed voor de 
hele economische welvaart en profi teert iedereen. We noemen dit 
een betere allocatie van kapitaal.’

Creatief omgaan met de cijfers is ook een kunst. 
‘Boekhoudregels zijn nooit zwart-wit; er is altijd een zekere mate 
van fl exibiliteit in hoe je de regels toepast. Je kunt de winstcijfers 
positiever presenteren dan ze in werkelijkheid zijn. Dat is een 
slippery sloop: als je te ver gaat is het fraude. Maar de meeste 
beursgenoteerde bedrijven doen het heel goed.’

Wat maakt dit wetenschapsgebied zo boeiend? 
‘Dat de regels continu veranderen. Ze worden vaak opnieuw 
beoordeeld en aangepast naar aanleiding van wetenschappelijk 
onderzoek en veranderende economische trends en technologie. 

De vervolgvraag is dan: wat zijn de eff ecten, leiden nieuwe 
regels tot een betere kapitaalallocatie?’

Kun je een voorbeeld geven? 
‘Recent schreef ik samen met andere wetenschappers een 
commentaar over de juiste waardering van onder meer 
aandelen. De boekhoudregels hierover zijn erg complex en 
vaak een combinatie van de marktprijs én de historische prijs. 
Onze aanbeveling is om enkel marktwaarden te gebruiken 
voor de waardering van deze instrumenten. De regelgevers 
pikten al een deel van onze aanbevelingen op.’

Nog een actueel thema: snel beleggen via trading 
apps. Hoe kijk je daar tegenaan? 
‘Soms hoor je dat mensen daardoor heel veel geld verliezen. 
Jonge mensen die beleggen via trading apps maken geen 
gebruik van fi nanciële bedrijfsinformatie. Ze beslissen in korte 
tijd en laten zich leiden door rankings en dus kuddegedrag. Ik 
zou graag onderzoeken wat er gebeurt als snelle, particuliere 
beleggers fi nanciële informatie en jaarrapporten links laten 
liggen. Leidt dat tot slechtere kapitaalallocatie? Zo ja, dan zou 
je kunnen aanbevelen dat trading apps aan bepaalde regels 
moeten voldoen. En mensen beter informeren over de risico’s.’ 

Tekst: Ingrid Beckers 
Fotografi e: Laurent Stevens
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Noem ze de hulptroepen van de wetenschappen. Burgers van 
buiten de universiteit kunnen veel betekenen bij onderzoek: 
met data en andere hulp en zelfs met het stellen van de juiste 
vragen. De Open Universiteit verkent de mogelijkheden. 

PROFITEREN 
VAN WIJSHEID BURGERS

Tekst: Paul van der Steen
Beeld: IVN Natuureducatie
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E
Jean Hugé

‘Gegevens worden niet blind gevalideerd. Als iemand 
zegt dat er op tweehonderd meter rivieroever één ton 
plastic is gevonden, wordt dat waarschijnlijk niet 
zomaar meegenomen in de onderzoeksresultaten’

Elk jaar kijkt Nederland een weekend lang wat er zoal fl addert en vliegt rond 
het eigen huis: huismussen, koolmezen, merels en minder vaak voorkomende 
soorten. Heel Nederland? Nee, natuurlijk. Maar bij de laatste editie van de 

Nationale Tuinvogeltelling deden meer dan 170.000 mensen mee. Dat zijn meer 
dan 340.000 ogen. Een immens leger aan waarnemers. Een schaal voor een 
onderzoek die met louter professionals onbereikbaar en onbetaalbaar is. 

Waarborgen kwaliteit 
De Tuinvogeltelling, georganiseerd door de Vogelbescherming en Sovon, 
het kenniscentrum voor verspreiding en trends van in het wild levende 
vogels in Nederland, is misschien wel het bekendste voorbeeld van citizen 
science. Maar er kan en gebeurt veel meer op het gebied van eendrachtige 
onderzoekssamenwerking tussen wetenschappers en burgers.
Bedrijfswetenschapper Montserrat Prats López promoveerde op het fenomeen 
en doet er aan de vakgroep Informatiekunde van de Open Universiteit 
vervolgonderzoek naar. ‘Hoe werkt dit soort projecten? Waaruit bestaat de 
betrokkenheid van deelnemende burgers en zijn daar patronen in te ontdekken? 
Hoe waarborgen de wetenschappers de kwaliteit van hun onderzoek?’

De mogelijkheden voor dit soort burgerwetenschap zijn heel divers. ‘Dat 
maakt dat het niet meevalt om het begrip ‘citizen science’ precies te 
defi niëren’, constateert ze. ‘Elk vakgebied verstaat er weer iets anders onder. 
De samenwerking kan ook in verschillende fases van een onderzoeksproces 
plaatsvinden. Al vanaf het moment dat je iets gaat onderzoeken, doordat mensen 
zelf met een probleem of onderzoeksvragen komen. Bijvoorbeeld over iets wat 
ze meemaken in hun dagelijks leven. De wetenschap kan profi teren van die 
ervaringsdeskundigheid en kennis. Veel vaker formuleren wetenschappers zelf 
een onderzoeksvraag en betrekken dan burgers bij hun onderzoek, bijvoorbeeld 
door hun een rol te geven bij het verzamelen, verwerken en analyseren van data.’ 

In een stroomversnelling 
Citizen science is niet nieuw. Prats López: ‘Al in de achttiende eeuw waren er 
oproepen aan burgers om mee te doen aan onderzoeken. Geleerden waren op 
dat moment vaak ook mensen die er nog een ander beroep naast hadden. Pas in 
de negentiende eeuw kwam de professionele wetenschap volop tot ontwikkeling. 
Maar ook toen bleven vormen van samenwerking met burgers bestaan. 
Technologische vooruitgang heeft citizen science nu in een stroomversnelling 
gebracht. Alles gaat opeens veel makkelijker: oproepen doen, data verzamelen, 
data invoeren, data analyseren.’ 
Prats López organiseerde dit jaar met milieuwetenschappers Jean Hugé en 
Stijn Neuteleers, werkzaam aan de vakgroep Natuurwetenschappen van 
de Open Universiteit, een expertsymposium over citizen science. Hugé: 
‘Onderzoeken kunnen ervan profi teren, maar het kan ook bijdragen aan bredere 
bewustwording van maatschappelijke thema’s en aan het triggeren van een soort 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid.’
Met collega Ansje Löhr van de vakgroep Milieuwetenschappen begeleidde Hugé 
het masteronderzoek van student Frida Miedema naar de bijdrage die citizen 
science-projecten op het gebied van zwerfafvalmonitoring kunnen leveren aan 
wetenschappelijke kennis. Dat het wat kan opleveren, staat buiten kijf. Miedema 
deed zelf mee aan een project Schone Rivieren. Op een deel van de oevers van de 
IJssel werden plastic korrels gevonden. Met behulp van die ontdekking werd de 
bron van de vervuiling gevonden: een bedrijf dat vervolgens beloofde te investeren 
in verbeteringen. 

‘Frieda Miedema heeft vooral gekeken naar de impact van 
citizen science op drie gebieden: op de deelnemers zelf, 
op de wetenschap en op de maatschappij. Dan wordt 
duidelijk dat het om meer gaat dan het verzamelen van 
gegevens. Al die burgers zijn in hun eigen omgeving 
uiteindelijk een soort multipliers. Die gaan mensen 
warm maken voor de maatschappelijke issues die ze 
onderzochten. Ze verspreiden ‘het goede woord’. In dit 
geval over de vervuiling door plastic afval.’ 

Een ongekende schaal
Met Neuteleers werkt Hugé aan een onderzoek dat met 
behulp van citizen science de verschillende soorten 
waardering voor natuur in kaart probeert te brengen. 
Neuteleers noemt citizen science beloftevol. ‘Het biedt 
mogelijkheden om héél veel data te verzamelen. In 
Vlaanderen was er het project Curieuze Neuzen, een joint 
venture van wetenschap en kwaliteitskrant De Standaard. 
Vele tienduizenden deelnemers brachten gegevens over 
stikstof in. Dat is natuurlijk een ongekende schaal.’
De diversiteit van die betrokken, ‘andere gezichten 
dan normaal’, vindt Neuteleers ook positief. Al 
moet die verscheidenheid niet worden overdreven. 
‘Hoogopgeleiden, meer gegoede mensen, vaak uit de 
stad, zijn eerder geneigd een bijdrage te leveren.’
Een deel van de wetenschap wantrouwt citizen science 
sowieso. Hugé: ‘Wetenschappers zijn uitvoerig getraind 
in onderzoeksmethodieken en alle daarbij horende regels. 
Die weten ook dat data bijkleuren en rommelen met 
conclusies hun geloofwaardigheid in gevaar kan brengen 

en hun carrière kan fnuiken. Een burger zal misschien 
makkelijker de protocollen aan zijn laars lappen.’

Geloofwaardigheidscheck
Maar ook bij citizen science zal sprake zijn van een zekere 
geloofwaardigheidscheck, verzekert Hugé. ‘Gegevens 
worden niet blind gevalideerd. Als iemand zegt dat 
hij op tweehonderd meter rivieroever één ton plastic 
heeft gevonden, wordt dat waarschijnlijk niet zomaar 
meegenomen in de onderzoeksresultaten. Omdat het 
statistisch heel onwaarschijnlijk is. Of men gaat daar 
toch eens kijken. Idem als bij de Tuinvogeltelling iemand 
beweert dat hij vijfhonderd eksters in zijn tuin heeft.’
Neuteleers valt hem bij. ‘Wetenschappers zijn zich 
bewust van mogelijke vertekening. Ik las ergens dat het 
meest geobserveerde dier in Engeland de otter is. Dat 
wil niet zeggen dat de otter het meest voorkomende 
zoogdier is. Dat weet men. Maar het kan wel het nodige 
over die otter duidelijk maken. Of en waar ze voorkomen. 
Of aantallen af- of toenemen. Dat zegt wat en kan 
aanleiding zijn voor vervolgonderzoek.’
Citizen science lijkt zich op het eerste gezicht vooral te 
lenen voor meer exacte wetenschappen. Laat burgers 
bijvoorbeeld noteren of ze iets wel of niet waarnemen. 
Volgens Neuteleers is echter meer mogelijk. ‘Als je 
zoals wij de waardering van natuur onderzoekt, kan 
het bijvoorbeeld zinnig zijn verhalen over die natuur te 
gaan verzamelen. Dat leidt dan automatisch tot nieuwe 
manieren van nadenken en andere gezichtspunten.’
Betrokken burgers kunnen het werk van wetenschappers 

Montserrat Prats López

‘Meestal formuleren 
wetenschappers 

zelf een 
onderzoeksvraag 
en betrekken dan 

burgers bij hun 
onderzoek’
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Stijn Neuteleers

‘Hoogopgeleiden, meer 
gegoede mensen, vaak uit de 
stad, zijn eerder geneigd een 
bijdrage te leveren’

Dr. Stijn Neuteleers (1978) is sinds 2019 
verbonden aan de Open Universiteit en sinds 2022 
universitair docent Milieuwetenschappen aan de 
faculteit Bètawetenschappen. Daarvoor werkte 
hij als onderzoeker aan de universiteiten van 
Leuven, Troyes, Louvain-la-Neuve en Groningen. 
Daarnaast was hij gastlector aan de Universiteit 
van Brussel en Antwerpen. Neuteleers behaalde 
masters in de sociologie en wijsbegeerte aan 
de KU Leuven, waar hij ook promoveerde in de 
politieke fi losofi e.

Dr. ir. Jean Hugé (1980) is sinds 2020 universitair 
docent Milieuwetenschappen aan de faculteit 
Bètawetenschappen van de Open Universiteit. 
Daarvoor werkte hij onder meer als onderzoeker 
en gastprofessor aan de Vrije Universiteit 
Brussel (VUB) en aan de universiteiten van Gent, 
Antwerpen en Hasselt. Zijn onderzoek gaat over 
het raakvlak tussen wetenschap en beleid, vooral 
gericht op biodiversiteit. Hugé deed veldwerk 
en missies in onder andere Sub-Sahara Afrika, 
Maleisië en Ecuador. Hij volgde de masters 
Bio-ingenieur en Confl ict & Development aan 
de Universiteit van Gent en promoveerde aan de 
VUB en de Université Libre de Bruxelles (ULB) op 
duurzaamheidsbeoordeling.   

Dr. Montserrat Prats López (1974) is universitair 
docent Informatiekunde aan de faculteit 
Bètawetenschappen van de Open Universiteit.  
Daarnaast is ze als onderzoeker verbonden aan 
Institutions for Collective Action (Rotterdam 
School of Management). Montserrat studeerde 
bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam en promoveerde op het onderwerp 
citizen science. Ze blijft onderzoek doen naar 
dit fenomeen en is betrokken bij het Nationaal 
Programma Open Science (NPOS).

ook vergemakkelijken. Prats López: ‘Onderzoekers in de 
geschiedenis of literatuurwetenschappen willen vaak 
handgeschreven brieven en andere documenten inzien, die 
verspreid liggen over diverse bibliotheken in een land of wereldwijd. 
Het raadplegen op al die plekken kost heel veel tijd. Burgers kunnen 
helpen bij digitalisering van dat soort bronnen door die documenten 
te lezen en ze te gaan intikken.’

Een verkleiner van afstanden
Onbekendheid maakt dat citizen science nog lang niet zo vaak wordt 
toegepast als zou kunnen, denkt Prats López. ‘Veel wetenschappers 
weten nog niet wat het inhoudt. Tijdens hun opleiding leren 
bachelor-, master- en PhD-studenten allerlei onderzoeksmethoden. 
Maar zelden over citizen science. Pas nu, heel recent, is een 
universiteit in Engeland ermee begonnen. Op de Open Universiteit 
krijgen studenten Milieuwetenschappen er wat van mee tijdens 
een cursus. De European Citizen Science Association probeert te 
bewerkstelligen dat het op veel meer plaatsen wordt aangeleerd. 
Dat is belangrijk, omdat het een totaal andere manier van werken en 
denken vergt. En om te kijken of het voor een onderzoek werkt en 
om het uit te voeren moeten de voor- en nadelen duidelijk zijn.’
Hugé ziet citizen science behalve als een nuttig instrument 
ook als een verkleiner van afstanden: ‘De maatschappij ziet dat 
wetenschappers niet alleen druk zijn met onderzoeken naar heel 
specifi eke, specialistische onderwerpen, maar dat ze zich wel 
degelijk met maatschappelijk relevante zaken bezighouden. 
Dat werkt even positief voor professionals op en rond universiteiten. 
Hun gevoel dat ze in een ivoren toren werken, vermindert.’

Promotieonderzoek

Zel� eiderschap sterkt 
zorgmedewerkers 

Self-leadership in Healthcare: how healthcare workers can 
lead themselves to better work engagement, health, and 
performance
Faculteit Managementwetenschappen 

Dr. Pauline van Dorssen 
Arbeids- en organisatiepsycholoog bij Intrinzis

wellicht lastiger om aandacht te geven aan hun eigen 
doelen, behoeftes en interesses. Want hun professionele 
aandacht richt zich op de zorg voor anderen’, aldus Van 
Dorssen.

In haar promotieonderzoek toont Van Dorssen aan 
dat zorgmedewerkers baat hebben bij het trainen van 
zel� eiderschap. ‘Als zij leren hoe ze hun activiteiten 
kunnen laten aansluiten bij wat ze zelf willen en kunnen, 
dan voelen zij zich na a� oop meer bevlogen. Met name 
het vergroten van de natuurlijke beloningen die het 
werk aangenamer maken heeft e� ect. Deze vaardigheid 
helpt zorgmedewerkers om de alledaagse activiteiten zo 
aan te passen dat deze als plezieriger en dus intrinsiek 
motiverender worden ervaren. Bovendien blijkt dat 
deelnemers ook meer gezondheid ervaren en beter 
presteren na a� oop van de zel� eiderschaptraining.’ 

Werken in de zorg wordt als plezierig en zinvol ervaren, 
maar is vaak zo belastend en stressvol dat het leidt tot 
spanning, vermoeidheid en burn-out. Uit onderzoek weten 
we dat meer autonomie bijdraagt aan het welzijn van 
zorgpersoneel. Maar autonomie vereist ook zel� eiderschap. 
Dus dat zorgmedewerkers weten hoe ze er zelf voor 
kunnen zorgen dat ze de dingen doen die bij hen passen, 
zelfstandig problemen kunnen oplossen en zichzelf kunnen 
motiveren. 

Pauline van Dorssen onderzocht op welke manier 
zorgmedewerkers hun zel� eiderschap kunnen versterken. 
Eerder onderzoek liet al zien dat zel� eiderschap in 
pro� t- en non-pro� tsectoren leidt tot minder stress en 
verbetering van prestaties. Over de rol en het belang van 
zel� eiderschap bij werknemers binnen de gezondheidszorg 
was nog weinig bekend. ‘Maar voor zorgverleners is het 
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Willen bedrijven overleven, dan moeten ze innoveren. 
Dat betekent niet alleen tijdig inspelen op technologische 
ontwikkelingen. Voor duurzame innovatie zijn nieuwe 
bedrijfsmodellen en andere organisatievormen nodig. 
En daarvoor moet je ook je ecosysteem zelf innoveren. 
Hoe je dat organiseert, is het onderzoeksterrein van 
hoogleraar Innovatie van technologie-gedreven ecosystemen 
Petra de Weerd-Nederhof. ‘Innoveren is als een reis: je weet 
niet wat je tegenkomt, maar je kunt er wel goed voorbereid 
aan beginnen. 

Veerkracht als 
voorwaarde voor 
een succesvolle 
innovatiereis

Tekst: Meyke Houben
Fotografi e: Laurent Stevens 
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DDe werkkamer van Petra de Weerd-Nederhof aan de Open Universiteit weerspiegelt haar interesses. 
In de kast boeken die haar inspireren, naast een exemplaar van haar proefschrift en een T-shirt met 
de opdruk inGENIEur. Aan de kapstok het uniform waarin ze optrad als zangeres van de Star Sisters. 

‘Dat kan ik gebruiken met carnaval.’ En aan de muur het cadeau dat ze kreeg bij haar afscheid van de 
Universiteit Twente. 

Petra de Weerd-Nederhof is sinds 2022 decaan van de faculteit Bètawetenschappen en bekleedt de 
leerstoel Innovatie van technologie-gedreven Ecosystemen. Hoewel ondergebracht bij de vakgroep 
Informatiekunde bevindt haar onderzoek zich op het snijvlak van zowel bèta- als gammawetenschappen, 
en informatiekunde en milieuwetenschappen. Die kruisbestuiving is onvermijdelijk en noodzakelijk, meent 
de hoogleraar. De technisch bedrijfskundig ingenieur schreef in 2010 haar eerste oratie met als titel 
‘Innovatie(f) organiseren: een kwestie van balanceren’. De f tussen haakjes verwijst tegelijkertijd naar de 
organisatie van innovatie en naar de innovatie van organisatie, die nodig is bij het streven naar continue en 
duurzame groei en ontwikkeling. 

Virtueel energieplatform
Aan de hand van een voorbeeld legt De Weerd-Nederhof uit wat ze bedoelt: ‘Een aantal 
bedrijven in Deventer wilde een virtueel energieplatform ontwikkelen, waarmee deelnemers via 
blockchaintechnologie energie konden ruilen of opslaan. Een mooi idee, maar er komt meer bij kijken 
dan technologie alleen. Belangrijk is om de businesscase goed te formuleren, en hoe de aangesloten 
bedrijven samenwerken, zich organiseren op een nieuwe manier. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van 
een coöperatie, maar je kunt ook de kleinste partij de lead geven, omdat die toevallig het dichtst bij 
de markt zit. Nieuwe ideeën vragen vaak om nieuwe bedrijfsmodellen, zeker als ze voortkomen uit 
nieuwe technologieën. Daarnaast moeten bedrijven zich realiseren dat ze onderdeel zijn van een groter 
ecosysteem. Kijk wat je concurrenten en toeleveranciers doen, wat je afnemers willen. En betrek ook 
beleidsmakers bij gemeenten en kennisinstellingen zoals mbo’s en hbo’s bij je innovaties.’ 
Duurzaam innoveren is een complex proces, realiseert De Weerd-Nederhof zich. ‘De dagelijkse 
innovatiepraktijk, waar vaak dezelfde mensen geacht worden bezig te zijn met verschillende soorten 
innovaties, leidt niet zelden tot spanningen. Want hoe combineer je een effi  ciënte productie met een 
eff ectieve innovatie? Hoe vind je de juiste balans tussen het verbinden van markt en technologie, tussen 
routine en creativiteit, planning en intuïtie, autonomie en discipline? Wat je daarvoor nodig hebt, is 
operationele eff ectiviteit – de manier om een product goed en eff ectief in de markt te zetten – en 
strategische fl exibiliteit; het antwoord op de vraag welke volgende stap je als bedrijf kunt nemen, hoe je 
kunt blijven vernieuwen. Het spanningsveld tussen die twee begrippen wordt wel de innovatieparadox 
genoemd: je bent bezig met de nieuwe producten en diensten van vandaag, terwijl je ook al de 
technologieën moet ontwikkelen voor de innovaties van morgen. Om die uitdaging aan te kunnen, heb je 
verschillende organisatievormen naast elkaar nodig, die het als het ware mogelijk maken om dit allemaal 
tegelijkertijd te doen.’ 

Breed vakkenpakket
Dat Petra de Weerd-Nederhof de bètakant zou kiezen, 
was op de middelbare school nog geen uitgemaakte zaak. 
‘Ik was een beetje een balletmeisje. Omdat ik naar een 
ongedeeld vwo ging, hoefde ik geen profi el te kiezen. Ik 
had een breed vakkenpakket met alle talen, geschiedenis, 
natuur-, wis- en scheikunde. Voor technologie schrok 
ik niet terug, maar ik wilde rechten gaan studeren. Op 
advies van de school deed ik een beroepskeuzetest. 
Daaruit bleek dat ik meer geschikt was voor de bèta- en 
gammakant. Destijds voerde de overheid een campagne 
met de prachtige slogan ‘Thea studeert techniek’. De 
bedoeling was om meer meisjes in het technisch 
onderwijs te krijgen. Ik ben gaan kijken bij de studie 
Technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en 
was meteen overtuigd.’
Tijdens haar studietijd kwam De Weerd-Nederhof vaak 
in fabrieken. Niet meteen om zelf gereedschap ter hand 
te nemen, wel om bijvoorbeeld data-analyses te maken. 
‘Ik ben geen sleutelaar of een Lego-kampioen, maar de 
techniek erachter begrijp ik wel. Ooit ben ik getest op 
mijn rekenvaardigheid en rekenkundig inzicht. Voor dat 
eerste scoorde ik een zeven, voor het tweede een tien. 
Dat is kenmerkend voor mij: ik hoef niet alles tot in detail 
te weten, maar snap hoe het werkt.’

Evenwichtig aandeel informatica en 
governance
Na haar afstuderen bleef De Weerd-Nederhof verbonden 
aan de Universiteit Twente, waar zij in 2009 werd 
benoemd tot hoogleraar. Ze combineerde business 
process management met informatietechnologie en 
kwam al snel in de ‘innovatiehoek’ terecht, zoals ze 
het zelf noemt. Het onderwerp heeft haar sindsdien 
niet meer losgelaten. Ze bekleedde bij de UT diverse 
management- en bestuursfuncties, die ze combineerde 
met wetenschappelijk onderzoek. Na 32 jaar maakte ze 
de overstap naar de Open Universiteit, waar ze een van 
de twee vrouwelijke decanen werd. 
‘Ik vind het fantastisch om de bètafaculteit te leiden, 
omdat ik zelf ingenieur ben. Bij de Open Universiteit 
is de faculteit mooi compleet, met een evenwichtig 
aandeel informatica en governance, en een link naar de 
gammafaculteit. Daar pas ik goed bij.’ Ze is blij met het 
feit dat het aantal vrouwelijke decanen nu in één keer 
is verdubbeld, maar desondanks is er op het vlak van 
diversiteit en inclusiviteit nog genoeg te doen. Uit de 
jaarlijkse monitor die het Landelijk Netwerk Vrouwelijke 
Hoogleraren (LNVH) in december 2022 presenteerde, 

‘Bedrijven krijgen tijdens hun innovatiereis 
ook te maken met onzekerheden en 

onvoorspelbare factoren. Hoe veerkrachtiger 
een organisatie is, hoe gemakkelijker ze 

daarmee om kan gaan’

blijkt dat het aantal vrouwelijke hoogleraren maar 
nauwelijks is gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. 
Een lichtpuntje: de Open Universiteit bezet net als vorige 
jaren de eerste plaats met 40,4 procent, gevolgd door de 
Universiteit Maastricht met 35,1 procent. 
‘Toch zegt dat niet zo veel’, meent de hoogleraar, ‘zeker 
niet voor mijn bètafaculteit. We hadden laatst een lunch 
met ongeveer twintig collega’s. Ik had er zelf niet eens 
op gelet, maar iemand wees me erop dat er maar twee 
vrouwen in het gezelschap waren: één universitair 
hoofddocent en één hoogleraar.’ 
Aan de instroom van vrouwelijke studenten ligt het niet: 
meer dan de helft (53,4 procent) van de afstudeerders 
aan Nederlandse universiteiten is vrouw. Maar daarna 
stokt het vaak. En zeker aan de bètakant blijft het aandeel 
vrouwelijke rolmodellen achter. 
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Individuele beslissing
Om de positie van vrouwen in de technische wereld te versterken, werd 
De Weerd-Nederhof vicevoorzitter van Netwerk voor het KIVI Vrouwelijke 
Ingenieurs. Toch ziet ze zichzelf niet per se als rolmodel. ‘Ik wil het niet altijd 
over de ‘vrouwenzaak’ hebben. Zelf heb ik altijd fulltime gewerkt, ook toen ik 
kinderen kreeg. Dat is mijn individuele beslissing. Maar ik wil andere vrouwen 
niet opdringen mijn pad te kiezen. Aan de andere kant constateer ik dat we de 
afgelopen jaren weinig zijn opgeschoten als het gaat om diversiteit en inclusiviteit. 
Ik voel het daarom – noblesse oblige – wel als een soort plicht om andere 
vrouwen te motiveren door ze te laten zien hoe het kan, en ook om ze kansen te 
geven en te coachen.’

Zorgelijk vindt de decaan het dat, landelijk gezien, niet alle technische studenten 
hun studie afronden. Zeker bij informatica is veel zogenaamde groenpluk: 
studenten gaan al aan het werk als ze nog niet afgestudeerd zijn. Hierin kan de 
Open Universiteit met haar fl exibel afstandsonderwijs een belangrijke rol spelen, 
meent De Weerd-Nederhof. ‘Ik zie het als missie van de bètafaculteit om ook die 
mensen in het bedrijfsleven alsnog te motiveren tot het behalen van een master. 
Willen we onszelf als kenniseconomie blijven ontwikkelen, dan moeten we 
wennen aan een leven lang leren.’

Tweede oratie
Belangrijke thema’s, maar toch nog even terug naar de leerstoel van De Weerd-
Nederhof, die ze in februari 2023 aanvaardde met het uitspreken van een oratie. 
Haar tweede. ‘Je hoeft geen tweede oratie te houden, maar ik koos ervoor om dat 
wel te doen. De wereld is in razend tempo veranderd, en daarmee ook mijn eigen 
onderzoeksrichting, gebaseerd op de resultaten van de afgelopen ruim tien jaar.’ 

In haar onderzoek richt De Weerd zich nu meer specifi ek op ecosystemen in 
plaats van individuele organisaties en verrijkt zij haar onderzoek met een belangrijk 
aspect, als voorwaarde voor duurzame innovatie: veerkracht. De titel van haar 
oratie luidt ‘Veerkracht en innovatie van technologie-gedreven ecosystemen’. 
Het belang van veerkracht tijdens een innovatieproces licht de hoogleraar graag 
toe: ‘De Amerikaanse onderzoeker Andrew H. Van de Ven beschrijft duurzaam 
innoveren als een reis: je weet niet wat je tegenkomt, maar je kunt wel zo goed 
mogelijk voorbereid aan je reis beginnen en een manier zoeken om de obstakels 
onderweg te overwinnen. Als je de juiste randvoorwaarden creëert, kun je met 
een beter gevulde rugzak aan je trip beginnen. Bedrijven krijgen tijdens hun 
innovatiereis ook te maken met allerlei onzekerheden en onvoorspelbare factoren. 
Hoe veerkrachtiger een organisatie is, hoe gemakkelijker ze daarmee om kan gaan.’

Prof. dr. ir Petra de Weerd-Nederhof (1967) is sinds 2022 decaan faculteit 
Bètawetenschappen aan de Open Universiteit en hoogleraar Innovatie van 

technologie-gedreven ecosystemen. Hiervoor was De Weerd-Nederhof 
vanaf 1990 werkzaam bij de Universiteit Twente, achtereenvolgens als 

docent, universitair hoofddocent Nieuwe Productontwikkeling (specialisatie 
innovatiemanagement), opleidingsdirecteur bedrijfskunde-opleidingen, 

hoogleraar Organisatie van Innovatie, directeur Twente Graduate School 
en vakgroepvoorzitter NIKOS, Entrepreneurship, Strategy and Innovation 

Management. Zij studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente 
en promoveerde er op management van productontwikkeling. Tussen 2003 
en 2015 was De Weerd-Nederhof hoofdredacteur van het wetenschappelijk 

tijdschrift Creativity and Innovation Management.

Verschillende disciplines samenbrengen
Dat klinkt misschien eenvoudig, maar het creëren van een 
veerkrachtige organisatie vraagt om een innovatieve benadering. 
‘Het is niet genoeg om bij de introductie van een nieuwe technologie 
een aantal veerkrachtige leidinggevenden of teams te hebben, je zult 
moeten werken aan nieuwe organisatiestructuren in samenwerking 
met de buitenwereld. Met name omdat innovatie eigenlijk altijd 
over de grenzen van de eigen organisatie gaat en dus het eerder 
genoemde ecosysteem mee moet vernieuwen. Een voorbeeld 
van een geslaagde aanpak van vernieuwing van technologie-
gedreven ecosystemen is de Fruit Tech Campus in Geldermalsen, 
opgericht om het fruitteeltonderwijs toekomstbestendig te maken. 
Onderwijsinstellingen werken er samen met het bedrijfsleven en 
de overheid. Op regionaal, nationaal en internationaal niveau zijn 
partijen benaderd om mee vorm te geven aan technologische 
vernieuwingen. Niet alleen alle bèta-disciplines komen hier aan de 
orde, het hele ecosysteem is onderdeel van het programma. Er is 
zelfs nagedacht over de inzet van arbeidsmigranten en de manier 
waarop zij gehuisvest worden. Een dergelijke aanpak, die veel verder 
gaat dan tot nu toe gebruikelijk, is een interessante businesscase. 
Alle betrokken partijen zetten zich veerkrachtig in om te kijken hoe 
ze het innovatieproces naar een hoger plan kunnen tillen, met een 
doorkijk naar de toekomst.’

Zelf ziet de hoogleraar het als een uitdaging om het onderzoek naar 
succesvolle en duurzame organisatie van (digitaal aangestuurde) 
innovatie-ecosystemen verder te ontwikkelen. ‘In mijn onderzoek 
wil ik verschillende wetenschappelijke disciplines samenbrengen 
met de innovatiereis van bedrijven én met ‘engaged scholarship’, de 
integratie van onderwijs en maatschappelijke ontwikkeling. Samen 
met mijn collega’s ga ik me daar de komende jaren hard voor maken.’ 

‘Duurzaam 
innoveren 
is een complex 
proces. Het leidt 
niet zelden 
tot spanningen’

Open Magazine

— 56/57

Bètawetenschappen



A

OUT OF 
THE BOX
OP BRIGHTLANDS
Alexander Henkel kijkt aan de Brightlands Smart Services 
Campus samen met bedrijven hoe slimme technologie het 
welzijn van klanten én medewerkers kan verbeteren. Voor 
zijn onderzoek met impact won hij diverse (inter)nationale 
prijzen, waaronder de Open Universiteit Wetenschapsprijs.

A ls Alexander Henkel iets niet wil, dan is 
het een traditionele wetenschapper zijn 
die vanuit zijn werk kamer alleen maar 

theoretische kennis ontwikkelt. ‘Theoretische 
kennis ontwikkelen is belangrijk, maar ik wil ook 
dat mijn onderzoek maatschappelijke impact 
heeft’, vertelt het jonge wetenschapstalent 
in de coff eecorner van de Brightlands Smart 
Services Campus in Heerlen. 

‘Hier aan de campus doen we beiden. 
Wetenschappers bekijken actuele vragen en 
problemen waarmee bedrijven of organisaties 
worstelen vanuit een interdisciplinair 
academisch perspectief. Onderzoeksprojecten 
vinden vaak op de werkvloer plaats; de uitkomst 
moet relevant en bruikbaar zijn voor zowel de 
betrokken bedrijven en organisaties als voor de 
wetenschappers. De grootste uitdaging is om 
een onderzoeksvraag boven tafel te krijgen die 
interessant én hanteerbaar is. Bijvoorbeeld: hoe 
zorgen we voor een betere interactie tussen 
callcentermedewerkers en klanten?’

Henkel vindt het ‘fantastisch’ dat de Open 
Universiteit hem in 2022 de Wetenschapsprijs 
toekende. ‘Behalve een erkenning voor mij is 
het ook een waardering voor onze faculteit 
Managementwetenschappen, de vakgroep 
Organisatie, en voor ons werk bij het Center for 
Actionable Research van de Open Universiteit 
(CAROU) op de Brightlands Smart Services 
Campus.’ 

De Open Universiteit is sinds vorig jaar offi  cieel 
aandeelhouder van de campus. En werkt 
er sinds 2016 met bedrijven, organisaties 
en overheidsinstellingen samen aan slimme 
technologie – smart services – die de 
dienstverlening kunnen verbeteren. Eerdere 
en huidige partners zijn onder meer Accenture, 
APG, DHL, PGGM, de Politie, Rabobank, Tata 
Steel, Van Lanschot, de gemeenten Maastricht 
en Heerlen, Hogeschool Zuyd, Maastricht 
University en RWTH Aachen University.

Gelukkig personeel creëert 
bedrijfswaarde
Alexander Henkel studeerde International 
Business aan de Maastricht University, waar hij 
ook een master haalde in Marketing-Finance. 
In zijn onderzoek richt hij zich onder meer 
op de vraag hoe marketingpraktijken en 
innovatieve technologie invloed hebben op de 

emoties, het welzijn en gedrag van consumenten én werknemers. 
Met zijn promotieonderzoek – over hoe klanten medewerkers van 
low-cost merken behandelen – genereerde hij veel media-aandacht 
in binnen- en buitenland. 

‘De interacties tussen klanten en personeel en het welzijnsaspect 
hebben mij altijd meer geïnteresseerd dan de snelle verkoopcijfers 
van een bedrijf. Ze hebben meer betekenis. Door te focussen op het 
welbevinden van klant en medewerker creëer je uiteindelijk meer 
bedrijfswaarde. Gezonde, gelukkige werknemers zijn productiever, 
blijven langer en zijn minder vaak ziek.’

Zijn onderzoeksprojecten aan de Smart Services Campus spelen 
zich af op het snijvlak van service management, organisatie- 
en consumentenpsychologie, mens-computerinteractie en 
computerwetenschap. ‘Door problemen vanuit een interdisciplinair 
perspectief op te lossen, ga je als wetenschapper out of the box 
denken; je wordt creatiever’, vindt hij. ‘We kijken bijvoorbeeld niet 
alleen naar de oorzaken van stress op de werkvloer. Vanuit de 
computerwetenschap proberen we ook een eerste stap te zetten 
naar technische innovaties om die stress te voorkomen.’

Data verzamelen uit echte gesprekken 
Een mooi voorbeeld is het systeem VERA: een prototype van een 
Voice Emotion Recognition Assistent, dat Alexander Henkel als 
hoofdonderzoeker samen met collega’s van de bètafaculteit en 
verschillende pensioenbedrijven ontwikkelde. De methode helpt 
callcentermedewerkers om te gaan met de emoties van klanten 
aan de andere kant van de lijn. En hulp kunnen ze zeker gebruiken: 
het werk van callcentermedewerkers zorgt voor veel stress en het 
verloop is hoog.

Hoe het werkt? Henkel: ‘In vijftien seconden kan het algoritme 
zes basisemoties herkennen in de stem van een beller. Op het 
dashboard van de callcentermedewerker verschijnt vervolgens 
een emoticon die uitdrukt hoe de beller zich voelt: boos, afkerig, 
angstig, verdrietig, verrast, blij. Daarna past de emoticon zich elke 
drie seconden aan. En ja, dat kan helpen: medewerkers hoeven 
tijdens het gesprek niet te gissen naar het eff ect van hun woorden, 
maar zien het op hun scherm: ah, boos!. Ze ontvangen dus meteen 
feedback en kunnen het gesprek beter sturen.’ 

‘Het mooie is dat de callcentermedewerkers en managers echt 
bijdroegen aan de ontw ikkeling van VERA’, vertelt Henkel. 

‘Het systeem dat de gemoedstoestand in de stemmen van klanten 
herkent, is gevoed met data en emoties die twintig medewerkers 

Tekst: Ingrid Beckers
Beeld: Janine Cranshof

‘We kijken naar de oorzaak van 
stress op de werkvloer, maar 
bedenken ook technische 
innovaties die medewerkers 
helpen’

Alexander Henkel in gesprek met collega-wetenschappers

Open Magazine

— 58/59

Managementwetenschappen



Kun je uitleggen waar jouw leerstoel over gaat?
‘Over hoe je als leerling, docent of uitgever van studieboeken het 
leerproces kunt optimaliseren. Uitgangspunt is de werking van het 
geheugen. Als instructies en leermethoden aansluiten bij hoe ons 
geheugen in elkaar zit, dan helpen we leerlingen en studenten enorm.’

Onderzoek laat zien dat veel leerlingen niet effi  ciënt leren.
‘Leerlingen gebruiken vaak strategieën die wel de illusie wekken dat 
je leert maar niet zoveel doen. Een bekend voorbeeld is het opnieuw 
doorlezen van materiaal. Je herkent wat je hebt gezien, dat geeft je 
het fi jne gevoel dat je het snapt, maar in feite leer je er niet zoveel van. 
Hetzelfde geldt voor stampen vlak voor een toets. Je hebt het gevoel 
dat je keihard leert, maar kennis stampen in korte tijd werkt niet voor 
de lange termijn.’

Wat werkt beter? 
‘Oefentoetsen. Daarmee haal je actief informatie uit je geheugen 
waardoor je deze beter onthoudt. Ook kun je leermomenten het beste 
spreiden. Om de dag een halfuur oefenen met de leerstof is eff ectiever 
dan anderhalf uur oefenen op één dag.’

Welke prangende wetenschapsvraag wil jij beantwoorden? 
‘Mijn leerstoel wordt gefi nancierd door het vavo (voortgezet algemeen 
volwassenonderwijs, red.) en uitgeverij ThiemeMeulenhoff . Ik ga 

Wie zijn onze nieuwe – bijzonder – 
hoogleraren? Welke prangende 
wetenschapsvraag willen zij 
beantwoorden? Gino Camp over zijn 
leerstoel Eff ectief leren aan de faculteit 
Onderwijswetenschappen. 

twee vragen beantwoorden: hoe kunnen we eff ectief leren 
stimuleren in volwassenonderwijs? En hoe kunnen we 
methoden in lesboeken verbeteren? Fictief voorbeeld: een 
Frans leerboek schrijft voor dat leerlingen de dag dat ze 
nieuwe woordenschat leren meerdere oefeningen moeten 
maken. Dat is dus de vraag. Wellicht is het beter om die 
oefeningen te verspreiden over drie dagen.’

Hoe studeerde je zelf?  
‘Nou, voor mijn studie geneeskunde leerde ik keihard, 
maar ik haalde onvoldoendes. Toen begon ik me voor 
het eerst af te vragen: hoe kan dat nou? Ik stapte over 
naar psychologie en raakte gefascineerd door cognitieve 
onderwijspsychologie. Het is een hele uitdaging om kennis 
zo over te brengen dat een ander die begrijpt en onthoudt. 
En ook om zelf de juiste keuzes te maken als je thuis 
studeert.’

Welke les zou jij elke docent willen meegeven? 
‘Beter leren is een samenspel tussen student, docent en 
uitgeverijen van lesmateriaal. Alle drie de lichten moeten op 
groen voor een optimaal resultaat.’

Leerstof nog een 
keer doorlezen, 
daar leer je niet 
zoveel van 
Tekst: Ingrid Beckers 
Fotografi e: Laurent Stevens
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en bijbehorend emoties, en het ontwikkelen 
van de algoritmes, volgde een proef met veertig 
callcentermedewerkers. De ene helft belde twee weken 
zonder VERA; de andere helft met. Omgaan met emoties 
ging beter in de gesprekken met VERA: medewerkers 
ontvingen real-time bevestigingen van hun doelen en 
rapporteerden een hogere mate van emotioneel welzijn.’ 

The next level 
Volgens Henkel kan het dan ook zinvol zijn om het 
systeem verder te ontwikkelen. ‘Met de customer service 
van een van de grootste servicebedrijven wereldwijd gaan 
we nu kijk en of we met hulp van artifi cial intelligence (AI) 
ook emoties in chats  beter kunnen herkennen.’
Zelf schreef Henkel al een vervolgpaper over een AI-
methode die, gebaseerd op emoties in een gesprek, het 
stressniveau van de callcentermedewerkers zelf herkent. 
Het onderzoek is recentelijk bekroond met de 
Responsible Research for Business and Management 
Honor Roll; volgens het juryrapport is het een goed 
voorbeeld van onderzoek dat zowel ‘nauwkeurig als 
maatschappelijk relevant is’. 

‘Het stressherkenningssysteem kon de aanwezigheid 
van stress met een nauwkeurigheid van 80 procent 
voorspellen’, aldus de onderzoeker. ‘Wij denken 
dat het bijvoorbeeld managers kan helpen om 
callcentermedewerkers te beschermen door in te grijpen 
als de stress te hoog wordt. Misschien kunnen ze pauze 
nemen of een halfuur andere werkzaamheden doen. Dat 
is in het belang van alle partijen en dus uiteindelijk ook 
voor de kwaliteit van de dienstverlening.’

verzamelden tijdens echte conversaties. Dat is tamelijk 
uniek. De medewerkers beluisterden rond 20.000 
geluidsfragmenten waarin ze zelf en de klant te horen zijn, 
en plakten vervolgens een etiketje op de emoties die ze 
identifi ceerden. Toen we recentelijk vervolgonderzoek 
gebaseerd op dit prototype presenteerden op het IEEE 
World Congress on Computational Intelligence, waren 
de reacties enorm positief, met name ten opzichte van 
het type data. Authentieke emoties identifi ceren uit 
echte natuurlijke gesprekken heeft meer relevantie in de 
praktijk dan wanneer je conversaties en emoties nabootst 
in een lab.’

Maar de belangrijkste vraag is of callcentermedewerkers 
met een systeem als VERA zijn geholpen. Het voorlopig 
antwoord is: ‘Ja.’ Henkel: ‘Na het verzamelen van de 
overigens volledig geanonimiseerde stemeigenschappen 

Dr. Alexander Henkel (1984) is universitair docent aan de faculteit 
Managementwetenschappen van de Open Universiteit en een van 
de hoofdonderzoekers bij CAROU aan de Brightlands Smart Services 
Campus. Henkel volgde zijn bachelor en master International Business 
aan de Maastricht University en promoveerde er op onderzoek naar de 
interacties van consumenten en serviceorganisaties. Henkel won diverse 
prijzen waaronder de Open Universiteit Wetenschapsprijs, C.W. Park 
Young Contributor Award of the Society for Consumer Psychology, Best 
Dissertation Award from the American Marketing Association (Servsig), 
Robert Johnston Highly Commended Paper Award en Responsible 
Research in Business & Management Honor Roll Seal.
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Terwijl eeuwenoude tradities de universiteit kleur geven, worden nieuwe 
tradities en samenwerkingen geboren. Hier de hoogtepunten in beeld: 
van de dies natalis tot ons eerste TEDx-event.

Het cortège van hoogleraren neemt plaats in de theaterzaal voor de 38ste dies natalis.

Altijd iets te vieren 

Dies natalis

V.r.n.l.: rector 
magnifi cus Theo 
Bastiaens met George 
Ubachs, managing 
director van de 
European Association 
of Distance Learning 
(EADTU) en Jeroen 
Winkels, voormalig 
hoofd Academische 
zaken van de Open 
Universiteit. Bastiaens 
is in 2022 verkozen tot 
nieuwe president van 
de EADTU. 

Mr. Aleid Wolfsen, 
voorzitter van de Autoriteit 
Persoonsgegevens, geeft 
zijn visie op privacy- en 
gegevensbescherming: 
‘Slordig omgaan met data 
raakt aan de kern van je zijn, 
aan de grondrechten die je 
als mens hebt.’

Fotogra� e: Peter Strelitski, Marcel van Hoorn en Janine Cranshof

Promotieonderzoek

Etnische politiek 
aanjager corruptie 
Suriname 

Corruptie en corruptiebestrijding in Suriname
Faculteit Rechtswetenschappen

Dr. Mr. André Haakmat
Werkte onder meer voor het Openbaar Ministerie en als advocaat in Amsterdam. 
Tussen 1980 en 1982 was hij minister en vicepremier in Suriname.

De toezegging van koningin Wilhelmina in 1944 dat de 
kolonies de bevoegdheid zouden krijgen om de ‘eigen, 
binnenlandse aangelegenheden zelfstandig te behartigen’,  
heeft de kiem gelegd voor het corruptie bevorderend 
etnisch politiek bestel in Suriname. Dat concludeert André 
Haakmat, jurist en oud-minister in de Surinaamse regering-
Chin A Sen II. Hij deed onderzoek naar de wortels van 
corruptie in zijn geboorteland. 

Voor de nieuwe status van de kolonies eiste de Nederlandse 
regering dat het nieuwe parlement een afspiegeling 
was van de gehele bevolking. In Suriname leidde dat 
tot politieke partijvorming op etnische basis en een 
corruptogeen partijpolitiek stelsel. Haakmat concludeert 
dat de corruptie zich manifesteerde op twee terreinen: de 

gronduitgifte en het ambtenarenapparaat. ‘Zowel bij de 
gronduitgifte als bij de aanstelling van ambtenaren kent 
Suriname een beleid van ‘family and friends’, waarbij familie 
en politieke geestverwanten worden begunstigd. Beloften 
van politieke partijen om hier een einde aan te maken 
worden niet nagekomen en zijn vooral ‘podiumtaal’.’ 

Ook de huidige regering-Santokhi maakt zich hier schuldig 
aan, wat de hardnekkige en steeds luidere protesten in 
het land verklaart. Om politieke instabiliteit in Suriname 
tegen te gaan en onrust te beteugelen, biedt een 
e� ectieve bestrijding van corruptie, als onderdeel van 
good governance, de beste waarborg, aldus Haakmat. 
Dat kan pas bij grondige hervorming van het politiek/
maatschappelijk en sociaal bestel.
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Re ctor magnifi cus Theo Bastiaens
in gesprek met wethouder Jordy 
Clemens van Onderwijs, Cultuur, 
Erfgoed en Centrumontwikkeling van 
de gemeente Heerlen.

Ron Meyer, directeur van Nationaal Programma Heerlen-
Noord en voormalig gemeenteraadslid/fractievoorzitter van 
de Socialistische Partij in Heerlen, sprak tijdens Tedx over het 
bestrijden van kansenongelijkheid.

Het eerste TEDx-event van de Open 
Universiteit in Heerlen met toegankelijke 

lezingen over wetenschap. Prof. dr. 
Karen Maas, bijzonder hoogleraar 

Accounting en sustainability, 
vertelde over duurzame bedrijfsvoering 

voor een betere wereld. 

Burgers stellen vragen tijdens de publieke Studium Generale- 
lezing in Heerlen. 

Bestuursvoorzitter David Jongen van 
Zuyderland Medisch Centrum en rector 
magnifi cus Theo Bastiaens tekenden 
voor een intensievere samenwerking op 
het gebied van onderwijs en onderzoek. 
Met als doel: goede en betaalbare zorg 
blijven leveren, nu en in de toekomst.

Prof. dr. Arno Nuijten bespreekt in zijn publiekscollege de 
informatieparadox: ‘Waarom houden we met die ultrasnelle 
informatietechnologie met zijn allen niet een hoop tijd over?’ 

Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, 
opende het academisch jaar 2022/2023 met een lezing over het 
belang van een leven lang leren. ‘Als we met zijn allen nieuwsgierig 
zijn en blijven leren, dan kunnen we als maatschappij beter tegen een 
stootje.’ 

De feestelijke opening van het nieuwe academiejaar in Vlaanderen. 
Met een borrel in de historische kapel van de Universiteit Antwerpen 
Stadscampus. 

Prof. dr. Gino Camp,
bijzonder hoogleraar 

Eff ectief leren, vertelt 
het publiek van 

TEDx hoe je het 
beste kunt leren. 

TEDx

Samenwerking Zuyderland

Opening academisch jaar Nederland

Opening academiejaar Vlaanderen

Studium Generale kick-off 
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Laat robots taken 
overnemen die leraren 
niet graag doen

Tekst: Ingrid Beckers
Beeld: Caroline Cracco 

De inzet van arti� cial intelligence (AI) in onderwijs is onomkeerbaar. Heeft elke leraar 
straks hulp van een robot? Als het aan hoogleraar Roland Klemke ligt wel. Vanuit de 
Open Universiteit leidt hij (inter)nationaal onderzoek over de mogelijkheden van AI om 
het werk van docenten gemakkelijker te maken en het onderwijs persoonlijker. ‘AI kan 
leerprocessen volgen en analyseren: let op, die vijf leerlingen doen het niet zo goed of 
kunnen een extra uitdaging gebruiken.’ 

Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? Gaan 
robots straks alle proefwerken en opdrachten 

nakijken, in plaats van leraren van vlees en bloed? ‘Of 
er straks robotjes door het klaslokaal banjeren, is de 
vraag’, glimlacht Roland Klemke, hoogleraar Technologie 
ondersteunend leren en innoveren in het hoger onderwijs, 
‘maar in het onderwijs voltrekt zich de laatste jaren wel 
een revolutie’
‘Steeds meer onderwijstaken kunnen worden 
overgenomen door kunstmatige intelligentie’, vervolgt 
Klemke: ‘AI kan bijvoorbeeld leemten in kennis opsporen 
en studie-aanbevelingen doen voor individuele leerlingen. 
Zo van: Hey, kijk, Robert en Marieke hebben moeite met 
opdracht X, je kunt deze oefeningen toevoegen. De leraar 
hoeft dan niet naar alle details in de opdrachten te kijken, 
maar controleert de data en het signaal van de AI. Bij de 
Open Universiteit doen we dit al via online proctoring 
tentamens die studenten thuis doen. AI kan studenten 
ook groeperen op basis van vaardigheden, zodat ze van 
elkaar kunnen leren.’ 

Overheadtaken dragen niet bij aan een goede les
Bijna alle scholen in Nederland hebben toegang tot 
digitale leeromgevingen waarmee ze lesmaterialen 
delen, oefeningen doen of met leerlingen buiten lessen 
communiceren. In de ideale toekomst gaat AI volgens 
Klemke docenten nog meer ondersteunen. ‘Bijvoorbeeld 
bij alle saaie en tijdrovende taken die ze niet graag doen: 

toetsen nakijken, opgaven tot in detail lezen of veel tijd 
besteden aan het zoeken naar lesmateriaal. Dat zijn 
overheadtaken die belastend zijn, niet per se bijdragen 
aan een goede les, maar er wel mede voor zorgen dat 
we nu met een lerarentekort zitten. Als administratieve 
taken worden geautomatiseerd, houden docenten meer 
plezier in hun werk. En er komt meer ruimte om op een 
persoonlijker niveau aan de slag te gaan met de leerlingen 
die tegen problemen aanlopen of een extra uitdaging 
nodig hebben.’

Colleges met vijfhonderd man
De gedachte dat AI het onderwijs minder persoonlijk 
maakt, is volgens Klemke volstrekt ongegrond. ‘In het 
primair en voortgezet onderwijs tellen klassen vaak meer 
dan dertig leerlingen; in collegezalen zitten tegenwoordig 
soms vijfhonderd studenten. Met zulke aantallen is het 
onmogelijk iedereen individueel aandacht te geven en 
constant te monitoren hoe het gaat. 
AI in onderwijs, zegt Klemke, is onomkeerbaar. 
Leerkrachten en systemen kunnen elkaar helpen en 
verrijken. De vraag is alleen: hoe zorgen we ervoor 
dat leraren AI op een goede manier gebruiken? 
Klemke doet er onderzoek naar aan de faculteit 
Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit 
en vanuit het Cologne Game Lab van de Technische 
Hogeschool Keulen. Open Magazine zet vier 
promotieprojecten op een rij. 
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Motorische vaardigheden leren 
Leerlingen van de dansacademie de perfecte plié 
laten oefenen. Of een orthopeed in opleiding trainen 
in chirurgische manoeuvres. ‘AI in het onderwijs is tot 
nu toe vooral gericht op het verbeteren van cognitieve 
vaardigheden. Maar hoe kunnen we AI inzetten om 
motorische vaardigheden aan te leren? Ook dat gaan we 
onderzoeken.’

Promovendus Khaleed Asyraaf Mat Sanusi ontwikkelt 
een prototype van een AI-systeem dat met behulp 
van sensoren bewegingen meet en vervolgens 
feedback en instructies geeft. Klemke: ‘Zo kunnen 
studenten thuis, of waar dan ook, zonder een docent 
oefenen. Aan de Technische Hogeschool ontwikkelden 
we eerder een presentatietrainer, een trainer voor 
tafeltennis en een tutor voor hartmassages. Vanuit deze 
systemen ontwikkelen we in samenwerking met de 
Sporthogeschool in Keulen een abstracter model voor 
verschillende situaties en opleidingen.’

Prof. dr. Roland Klemke (1969) werkt sinds 2008 bij de Open Universiteit en is in 2021 benoemd tot 
hoogleraar Technologie ondersteunend leren en innoveren in het hoger onderwijs. Deze aanstelling 
combineert hij met zijn baan als hoogleraar Game Informatics aan het Keulse Game Lab van de 
Technische Hogeschool in Keulen. Ook werkte hij als onderzoeker bij het Fraunhofer Instituut en bij zijn 
eigen bedrijf, Humance AG. Klemke studeerde Computer Science aan de Technische Universiteit van 
Kaiserslautern en promoveerde aan de Rheinisch-Westfälische Technische Hogeschool in Aken. 
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AI zonder vooroordelen 
Wordt het vwo, havo of vmbo? ‘De 
beslissingen die in het onderwijs worden 
genomen, bepalen de rest van je leven of 
carrière’, zegt Klemke. ‘We moeten dus 
heel voorzichtig zijn dat AI-systemen geen 
verkeerde besluiten gaan nemen over 
leerlingen op basis van vooroordelen.’ 
Promovendus Bhoomika Agarwal kijkt aan 
welke specifi eke ethische voorwaarden AI 
in onderwijs moet voldoen. ‘We brengen 
bijvoorbeeld in kaart wat er mis kan gaan. 
Kansengelijkheid is een belangrijk thema 
in onderwijs, dus moeten we extra waken 
voor systemen die conclusies trekken op 
basis van discriminerende datasets uit 
het verleden. Zoals: deze jongen heeft 
laagopgeleide allochtone ouders dus zou 
hij een lager schooladvies moeten krijgen. 
Het doel is dat AI de leraar helpt om 
bétere adviezen te geven, en bijvoorbeeld 
mogelijke vooroordelen over een 
vervolgopleiding corrigeert.’ 

Verder, zegt Klemke, is het belangrijk dat 
leraren en studenten begrijpen hóé een AI-
systeem tot een beoordeling komt. Stel, het 
systeem geeft jou een 4,5 voor wiskunde 
en concludeert dat jij geen bètaleerling 
bent. Krijg jij dan nog de kans om te zeggen 
dat de AI het mis heeft. En kan de leraar 
de score aanpassen? De vraag is ook: hoe 
wordt hier op het niveau van schoolleiding 
of bestuur over gedacht?’
‘Een andere belangrijke vraag: wie kan al 
die data inzien? Ons onderzoek gaat helpen 
om goede richtlijnen op te stellen voor AI 
in onderwijs. Daarnaast ontwikkelen we 
een checklist waarmee gebruikers kunnen 
nagaan hoe een systeem beslissingen neemt 
en of dat op een rechtvaardige manier 
gebeurt.’

Emoties herkennen tijdens de online-les 
Hebben docenten die online lesgeven enig idee hoe de studenten zich aan de 
andere kant van het scherm voelen? ‘Niet altijd’, weet Klemke uit ervaring. ‘Als 
ik lesgeef zie ik mijn slides met daarboven wat kleine poppetjes op het scherm. 
Daardoor moet ik vaak gissen: luisteren mijn studenten eigenlijk wel? Snappen 
ze de lesstof? Of hebben ze nu moeite om de theorie te begrijpen? Dat wil je 
eigenlijk wel weten.’ 

Promovendus Kirst Shingjergij onderzoekt of docenten met hulp van camera’s 
in laptops de emoties van studenten kunnen herkennen tijdens een online-les. 
Klemke: ‘Dat doen we niet op een persoonlijk niveau, zo van: Anton luistert niet 
en Bertha zit op haar telefoon. We willen dat de leraar een beeld krijgt van de 
gemiddelde gemoedstoestand in de groep. Dan kun je denken aan emoties als 
interesse, verveling, verwardheid, enthousiasme of afschuw. Het idee is dat 
docenten daarop in kunnen spelen. Door op het juiste moment hun toon aan te 
passen, een vraag te stellen of een pauze in te lassen.’ 
Het is wel belangrijk om de feedback goed te doseren, zegt Klemke. ‘Een AI-
systeem kan natuurlijk niet om de minuut roepen: ‘En nu een beetje enthousiaster 
graag!’ Je wilt de leraar helpen, niet belasten. Een kanttekening is dat de docent 
kwetsbaar wordt. De data mogen niet worden gebruikt om de kwaliteit van een 
les te beoordelen.’

Komende jaren maakt de Open Universiteit een prototype dat in eerste instantie 
is bedoeld voor afstandsonderwijs. Maar in principe is emotieherkenning via 
camera’s ook bruikbaar voor docenten van hogescholen en universiteiten die 
hybride onderwijs aanbieden. ‘Dat zijn er steeds meer’, aldus Klemke. ‘Aan de 
Technische Hogeschool in Keulen studeert sinds corona de helft van de studenten 
online.’ 

Leren omgaan met robots
Van basisschool tot mbo of universiteit. Het blijven 
natuurlijk de docenten zelf die het onderwijs van de 
toekomst moeten gaan vormgeven. Hoe bereiden we 
leraren, maar ook mensen in het algemeen, voor op een 
toekomst met AI? Die vraag gaat promovendus Daniel 
Majonica beantwoorden. Klemke: ‘Docenten moeten 
snappen hoe robots werken om met ze te kunnen 
samenwerken. Hoe zeg je een robot wat hij moet doen? 
Wat doe je als iets misgaat? In dit onderzoek brengen we 
in kaart welke vaardigheden docenten nodig hebben om 
AI toe te passen in onderwijs. Want een slimme, kritische, 
professionele blik is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
de leerkracht altijd in de lead blijft en nooit blind op AI 
gaat vertrouwen.’ 

‘De leerkracht moet altijd in de 
lead blijven en mag nooit blind 
op AI gaan vertrouwen’ 
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Wie zijn onze nieuwe – bijzonder – 
hoogleraren? Welke prangende 
wetenschapsvraag willen zij beantwoorden? 
Pernille van der Plank over haar 
leerstoel Privaatrecht, in het bijzonder 
Goederenrecht aan de faculteit 
Rechtswetenschappen. 

Hoe het 
goederenrecht 
duurzaam bouwen 
kan bevorderen 

Kun je uitleggen waar jouw leerstoel over gaat? 
‘Over hoe het goederenrecht duurzaam bouwen kan bevorderen. 
Innovaties voor de energietransitie en circulair bouwen gaan 
ongeloofl ijk hard en zijn soms lastig in te passen in de eeuwenoude 
rechtsregels die gericht zijn op de klassieke manier van bouwen. In 
mijn onderzoek probeer ik duurzame vastgoedinnovaties een plek te 
geven binnen bestaande regelgeving.’

Kun je een voorbeeld geven? 
‘De bouwwereld wil meestal ‘goedkoop bouwen’. Duurzame 
toepassingen zoals zonnepanelen worden vaak wegbezuinigd, want: 
te duur. Een oplossing is om deze toepassingen te huren van een 
leverancier. Je zou denken: de leverancier blijft eigenaar van deze 
onderdelen, jij van het gebouw. Zo simpel ligt het niet. Volgens de 
wet wordt de eigenaar van het gebouw eigenaar van alles wat hier 
onderdeel van vormt. Duurzame verhuurconstructies leveren daardoor 
een hoop juridische vragen op. Ander voorbeeld: als we huizen gaan 
verwarmen met heet afvalwater van bijvoorbeeld fabrieken? Wie 
is dan ‘eigenaar’ van die warmte? De fabriek? De eigenaar van de 
leiding? De wet geeft ook hier geen regels voor.’

Dan pas je de wet toch aan?
‘Dat kan. Maar dan ben je zo vijftien jaar verder. Dat is te lang en staat 
verduurzaming in de weg. Door deze vragen te beantwoorden aan 

de hand van bestaande regelgeving, kunnen we nu al op een 
duurzame manier gaan bouwen.’

Je ontving ook 1,5 miljoen euro subsidie voor 
onderzoek naar wateropslag. Waarom?
‘Door periodes van grotere droogte krijgt water een andere 
waarde. Hoe zit het als we in tijden van overvloed regenwater 
grootschalig gaan opvangen in bijvoorbeeld zandlagen? Wie 
is dan eigenaar van dat water? En als je het opgeslagen water 
vervoert via waterwegen, verandert het eigendomsrecht dan? 
Deze vragen zijn voor de land- en tuinbouw essentieel.’

Hoe kwam je in dit onderzoeksveld terecht?
‘Aanvankelijk wilde ik iets met mensenrechten doen. Omdat 
ik het privaatrecht zo leuk vond, kwam ik daarin terecht. Ik 
schreef een proefschrift over onroerende zaken. Onder meer 
over de vraag hoe iemand eigenaar kan zijn van bestanddelen 
van andermans gebouw. Ik had niet verwacht dat dit zo’n 
grote rol zou gaan spelen in duurzaam bouwen. Wat een geluk 
dat ik met zo’n mooi onderwerp bezig kan zijn! En hopelijk 
bijdraag aan een betere wereld voor de volgende generatie.’ 

Tekst: Ingrid Beckers 
Fotografi e: Laurent Stevens

LE
ER

ST
O

EL
 

tedxopenuniversiteitheerlen.nl 

LAAT JE 
INSPIREREN!

Kijk onze 
TEDx Talks online

Open Magazine



Promotieonderzoek

PRO
MO
TIES
Wat is de beste manier om online onderwijsinnovaties 
in te bedden in hoger onderwijsinstellingen? Was 
de schilder en architect Giorgio Vasari uit op 
zelfverheerlijking door zichzelf als solitair genie te 
presenteren? 27 promovendi haalden in 2022 hun 
doctorstitel aan de Open Universiteit.

Werken 
na kanker  

Work functioning beyond return to work past cancer diagnosis
Faculteit Managementwetenschappen Open Universiteit

Dr. Ingrid G. Boelhouwer
Docent en onderzoeker bij de opleiding Toegepaste Psychologie 
aan de Hogeschool van Amsterdam 

Terug aan het werk na kanker valt niet altijd mee. Circa 
50.000 werknemers krijgen jaarlijks de diagnose kanker. 
Van hen keert bijna drie kwart terug op de werkvloer. Vaak 
spelen late e� ecten van kankerbehandelingen dan op, zoals 
vermoeidheid en lichamelijke en cognitieve klachten. Hoe 
kunnen ex-kankerpatiënten daarmee omgaan in hun baan? 
Welke aanpak op de werkvloer helpt? Daar deed Ingrid 
Boelhouwer, zelf ervaringsdeskundige, onderzoek naar. 

Voor haar promotieonderzoek legde Boelhouwer een 
vragenlijststudie voor aan 750 werkenden die twee tot 
tien jaar geleden de diagnose kanker kregen. Daarnaast 
interviewde zij een groep van 58 leidinggevenden, human- 
resourcesmanagers en andere professionals over hun 
ervaringen met de begeleiding van deze groep werkenden. 
Boelhouwer ontdekte dat vermoeidheid en cognitieve 
klachten het risico op burn-outklachten vergroten. 

Boelhouwer: ‘Vermoeidheid na kanker is heel 
onvoorspelbaar. Het licht kan ineens uitgaan. Bij cognitieve 
klachten gaat het vooral om concentratiestoornissen, 
snel overprikkeld zijn of minder goed kunnen multitasken. 
Opvallend is dat lichamelijke klachten minder invloed 
hebben.’ 

‘Wat helpt, is steun van leidinggevenden en collega's. 
Essentieel is dat deze steun aanhoudt, anders verdwijnt het 
e� ect snel.’ Boelhouwer adviseert: ‘Blijf elkaar opzoeken, 
voer een echt gesprek over hoe het gaat en wat misschien 
beter kan. Human-resource-afdelingen kunnen daarbij een 
belangrijke rol spelen.’ 
Ook autonomie is belangrijk: ‘Zelf het werktempo of de 
volgorde van taken bepalen, helpt tegen burn-outklachten. 
Omdat de situatie en klachtenpatronen altijd verschillen, is 
maatwerk vereist.’
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Anne Kennes
Faculteit Psychologie
Growing up, minding your strengths: development 

and efficacy of a school-based positive psychology 

intervention

Pauline van Dorssen-Boog
Faculteit Managementwetenschappen
Self-leadership in healthcare: how healthcare workers can 

lead themselves to better work engagement, health, and 

performance

Martine Schophuizen
Faculteit Onderwijswetenschappen
Educational innovation towards organizational 

development: the art of governing open and online 

education in Dutch higher education institutions

Carolien Wijker
Faculteit Psychologie
Adults with autism spectrum disorder and animal assisted 

therapy: an explorative study of an innovative treatment 

approach

Sambit Praharaj
Faculteit Onderwijswetenschappen
Measuring the unmeasurable? Towards automatic co-

located collaboration analytics

André Haakmat
Faculteit Rechtswetenschappen
Corruptie en corruptiebestrijding in 

Suriname

Juul Coumans
Faculteit Psychologie
MyLifestyleCoach: development and 

evaluation of a web-based computer-

tailored intervention for diet and physical 

activity guided by self-determination theory 

and motivational interviewing

Ingrid Boelhouwer
Faculteit Managementwetenschappen
Work functioning beyond return to work 

past cancer diagnosis: the impact of chronic 

late effects of cancer treatments, autonomy 

and support at work on work functioning 

2-10 years past cancer diagnosis

Albert Ponsteen
Faculteit Bètawetenschappen
Resource allocation in multi-project 

environments by combining scheduling 

heuristics with human intelligence

Slaviša Radović
Faculteit Onderwijswetenschappen
Instructional design according to the mARC model: 

guidelines on how to stimulate more experiential learning 

in higher education

Fawad Rauf
Faculteit Managementwetenschappen
Determinants of corporate social responsibility disclosure 

in the Chinese context: interplay of firm’s and executives 

characteristics

Laurie Delnoij
Faculteit Onderwijswetenschappen
Self-assessment for informed study decisions in higher 

education: a design based validation approach

Mira Duif
Faculteit Psychologie
Alcohol consumption in the daily lives of Dutch adults: 

affective and social determinants

Laura Overpelt
Faculteit Cultuurwetenschappen
By a single painter: the organization and representation 

of Giorgio Vasari’s decorative projects in the Palazzo 

Vecchio

Anneke Dubbeld
Faculteit Onderwijswetenschappen
Teachers’ diversity-related attitudes and burnout in junior 

vocational education

Margot Barry
Faculteit Onderwijswetenschappen
Dual-role professionals as knowledge brokers: their added 

value, visibility and professional development

Lynn Hillary
Faculteit Rechtswetenschappen
Mutual trust as a general principle of EU law: external 

European asylum law through the lens of member state 

cooperation

Johan Notenboom
Faculteit Rechtswetenschappen
De rol van de paritas creditorum bij een faillissement: een 

meervoudige plaatsbepaling

Toon van Oeffelt
Faculteit Cultuurwetenschappen
Nicolaas Heyendal (1658-1733) en zijn voortzetting van de 

Annales Rodenses

Tanja Wassenberg
Faculteit Cultuurwetenschappen
Jacob Blauw (1759-1829): rebelleren voor 

vrijheid en vaderland

Joyce Neroni
Faculteit Onderwijswetenschappen
The Adult Learning Open University 

Determinants (ALOUD) study: psychosocial 

factors predicting academic success in adult 

distance education

Fred Huijboom
Faculteit Onderwijswetenschappen
The professional Learning Community, a 

beckoning or a working perspective for 

teacher professionalisation: an investigation 

into the relationships between school 

context factors and PLC development at 

secondary schools

Pierre van Meeuwen
Faculteit Onderwijswetenschappen
The professional Learning Community, a 

beckoning or a working perspective for 

teacher professionalisation: an investigation 

into the development of PLCs at secondary 

schools

Linda Spronck 
Faculteit Rechtswetenschappen
Grondslagen van de extinctieve verjaring, verval, de 

klachtplicht en rechtsverwerking in rechtsvergelijkend 

perspectief

Helen Dah
Faculteit Managementwetenschappen
Organizational readiness, customer relationship 

management and financial performance in the hotel 

industry: a study in an emerging market

Claudia Siewers 
Faculteit Rechtswetenschappen
Balans in het appartementsrecht: wijzigen van de 

splitsingsakte vereenvoudigd

Selina Ermhardt 
Faculteit Onderwijswetenschappen
You see? Investigating the effects of different types of 

guidance in eye movement modeling examples
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Wij zijn de Open Universiteit. Open voor iedereen. Wij maken 
wetenschappelijke kennis voor iedereen bereikbaar. 
Wij onderzoeken en innoveren om direct bij te dragen aan 
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dat doen 
we vanuit de volgende wetenschapsgebieden: 

Gezondheid / Informatica / Informatiekunde / Cultuur / 
Psychologie / Management / Duurzaamheid en milieu / 
Rechten / Onderwijs  

De universiteit 
die focust op 
onderzoek 
met impact_




