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De opleidingen natuurkunde en scheikunde
in Nederland krijgen de komende vijf jaar tien
miljoen euro per jaar meer van het Rijk om het
onderwijs te vernieuwen en meer studenten
te trekken. Om dit geld te verdelen, wordt de
commissie-Breimer geïnstalleerd. Dit gebeurt
donderdag 8 oktober op de VU, door onderwijsminister Ronald Plasterk. De universiteiten
moeten bij deze commissie hun plannen indienen over hoe ze het onderwijs aantrekkelijker
gaan maken. “De natuurkundeafdeling van de
VU gaat inzetten op fysica van leven en fysica
van energie”, vertelt natuurkundehoogleraar
Wim Ubachs. Ook gaan de VU en de UvA in de
bachelor natuurkunde intensiever samenwerken. (WV)

Leraar van het jaar
VU-alumnus Andrew Niemeijer is de nationale
leraar van het jaar 2009. Hij kreeg deze prijs
woensdagavond 7 oktober uitgereikt tijdens het
tv-programma van Teleac Avond van het Onderwijs 2009. De docent Engels kreeg de prijs voor
de inspirerende invulling die hij gaf aan het Fast
Lane English-programma dat de Engelse taal en
cultuur via literatuur en excursies interessanter
moet maken voor scholieren. Niemeijer studeerde in 2002 af en werkt als docent op de OSG
West-Friesland in Hoorn. (FB)
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Onze VU-bestuurders horen tot de best
betaalden uit de onderwijswereld. Gaan ze
daarvan beter presteren?
“Ik vind zo’n hoog salaris nooit een goed teken.
Het lijkt dan alsof ze het vooral voor het geld
doen.”

RIECHELLE VAN DER VALK
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Theologie in trek
Het aantal aanmeldingen van nieuwe studenten is dit jaar bij de theologische faculteit
tot recordhoogte gestegen. Het gaat om een
toename van meer dan veertig procent ten
opzichte van het voorgaande jaar. De stijging is
niet te verklaren door het nieuwe aanmeldingssysteem of de crisis, waardoor studenten langer
doorleren. “We vermoeden dat religie in is”,
zegt decaan van de faculteit Godgeleerdheid
Wim Janse. “Levensbeschouwing staat weer
in de aandacht.” Er hebben zich 86 bachelorstudenten en 77 studenten voor de masters
aangemeld. (FB)

Topsport in
Amstelveen
Sportcentrum VU en de faculteit Bewegingswetenschappen hebben vrijdag 2 oktober de
overeenkomst ‘Samen naar de top’ met Stichting Topsport Amstelveen gesloten. “Het is de
bedoeling dat topsport in Amstelveen op de
kaart wordt gezet en wij gaan daarbij helpen”,
zegt Jan Snellen, directeur van Sportcentrum
VU. Het centrum en de faculteit gaan topsporters van onder meer volleybalvereniging Martinus, turnvereniging Fit Amstelveen en bad-

Marius Rietdijk keert zich tegen de
doorgeschoten beloningscultuur
Promovendus en organisatieadviseur Marius Rietdijk (45)
is zeker niet vies van geld,
maar complimenten zijn
effectiever, stelt hij.

MAANDAG 5 OKTOBER, 13.13 UUR. Drie studenten hebben de opdracht om voor hun minor
ondernemerschap wachtende studenten bij de liften aan het lachen te maken. FOTO: M&C-VU/

mintonvereniging Van Zijderveld begeleiden.
“We kunnen allerlei soorten testen en metingen
doen, waardoor we een schema kunnen maken
voor kracht- en conditietraining dat precies bij
de sporter past.” (FB)

VU niet in top-100
Met een 49ste plaats is de UvA de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit in de Times
Higher Education World Universitity Ranking
2009. Ook Leiden, Utrecht en Delft staan in de
top-100. De VU daarentegen niet. De precieze
plaats van de VU was bij het ter perse gaan van
deze krant nog niet bekend, omdat de volledige
lijst pas 8 oktober verschijnt. Vorig jaar stond de
VU op 155, maar toen was het onderzoek van het
VU medisch centrum ten onrechte niet meegeteld. Zodra de ranglijst openbaar is, wordt deze
gepubliceerd op advalvas.vu.nl. (DdH)
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Vijfde Tutuhoogleraar
Tot nu was het de bedoeling om vier Desmond
Tutu-hoogleraren te benoemen, maar sinds 2
oktober blijkt er een vijfde Tutu-hoogleraar te
zijn: Marceline van Furth. De pas aangestelde
hoogleraar geneeskunde Van Furth legt zich
vooral toe op de behandeling van tuberculeuze
hersenvliesontsteking in Zuid-Afrika. “Ze komt
niet opeens als een duveltje uit een doosje”,
aldus Harry Wels van het Zuid-Afrika Instituut
Savusa. “De medische faculteit oriënteert zich
al langer op Zuid-Afrika en met Van Furth erbij
is het gezelschap completer.” De Tutu-leerstoelen zijn een cadeau aan de Zuid-Afrikaanse

Ridder Klandermans
Na zijn afscheidscollege als decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen kreeg Bert
Klandermans van wethouder Maarten van Poelgeest een lintje opgespeld. Hij is benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau voor zijn bijzondere inspanningen om het sociaalwetenschappelijk
onderzoek samen te brengen met ontwikkelingen in de maatschappij. Klandermans deed
wereldwijd onderzoek naar protestbewegingen. Hij blijft aan de faculteit verbonden als
hoogleraar sociologie en directeur van het onderzoeksinstituut Camera op het gebied van nieuwe
communicatietechnologie. In zijn afscheidsrede stelde Klandermans dat sociale wetenschappen te
weinig geld krijgen. (DdH) Zie ook de opinie op pagina 4. FOTO: LIESBETH WESTERLAKEN

aartsbisschop Tutu in het kader van jeugd,
sport en verzoening en ze worden parttime
bezet door hoogleraren uit vijf verschillende
disciplines. (PB)

Swingen in de aula
Op donderdag 15 oktober kan iedereen tussen
18 en 19 uur gratis swingen in de aula. In het
kader van de Amerikaweek speelt de band
Champagne Charlie Amerikaanse muziek:
blues, jazz, gospel en ragtime. Op hun recente
cd Waitin’ on Roosevelt vind je liedjes uit de jaren
dertig en veertig over president Roosevelt. Info:
champagnecharlie.nl. (WC)

Veiligheid in de zorg
De VU start samen met de Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management
in de Gezondheidszorg (NVTG) en de Vlaamse
tegenhanger VTDV een onderzoek naar het
management van veiligheid in de zorgsector.
Sociaal wetenschapper Peter Roelofsma leidt
het onderzoek: “We brengen het management
van veiligheid van socio-technologische
omgevingen in kaart. Dat zijn alle plekken
waar mensen, machines en procedures worden
gecombineerd. Iedere medewerker krijgt
vragen voorgelegd als: hebt u weleens een fout
gemaakt omdat een boodschap niet goed was
overgekomen? Aan de hand van de uitkomsten
maken we een proﬁel van de veiligheid en dat
vergelijken we met de criteria die de overheid
stelt voor een veilige werkomgeving.” Zie ook:
advalvas.vu.nl. (PB)

Lokale appels
Eurest gaat vanaf volgende week regionale
producten aanbieden in de VU-restaurants. “We
beginnen met appels”, vertelt René Niemarkt,
vestigingsmanager van Eurest. “Het fruit komt
van boeren in de buurt, soms biologisch, soms
niet. We zijn nog aan het onderzoeken of we
meer regionale producten kunnen aanbieden.”
Het fruit komt via Willem en Drees, een bedrijf
in regionale landbouwproducten. (WV)

Waerzeggers vertrekt
Oudheidkundige Caroline Waerzeggers, die als
enige VU-onderzoeker onlangs een Starting
Grant van de European Research Council binnenhaalde en vorige week werd geïnterviewd in
Ad Valvas, vertrekt volgend jaar naar het University College in Londen. “De voorzieningen voor
onderzoekers zijn daar beter”, verklaart ze, “en
ik heb betere toekomstperspectieven dan aan de
VU.” Waerzeggers vertelt dat ze minder onderwijs hoeft te geven, betere ondersteuning krijgt
bij haar onderzoek en betere mogelijkheden
voor onderzoekssabbaticals. Haar beurs van
ruim een miljoen euro is persoonsgebonden,
dus die neemt ze mee. (WV)

Rekentoets
Het ministerie van Onderwijs wil middelbare
scholieren die eindexamen doen een rekentoets
laten aﬂeggen. Het is nog niet bekend hoeveel
gewicht de toets krijgt. Het voorstel maakt deel
uit van een omvangrijk plan om het taal- en
rekenniveau van leerlingen te verhogen. Over
dat niveau zijn de laatste jaren veel klachten op
universiteiten en hogescholen. (HOP)

Help, ik moet
een referaat
houden
Word je al ziek bij de gedachte dat je een
presentatie moet houden? Geen paniek, op
de site van Ad Valvas legt psycholoog Elly den
Herder-Michielsen uit hoe je dat doet.
> Hoe moet je je voorbereiden?
> Hoe kom je van faalangst af ?
> Hoe komt het onderwerp zo goed mogelijk
tot zijn recht?
Lees uitgebreide tips hierover bij
Leren presenteren op advalvas.vu.nl >
achtergronden

Waar staat
de VU op de
Times Higher
Education
World
University
Rankings
2009?
Lees het op www.advalvas.vu.nl > nieuws

Poll (uitslag)
Geen studieﬁnanciering meer als ouders
boven modaal verdienen
Oneens, hard werken mag best beloond
worden (75%)
Eens, zo’n beurs spekt de kas van de rijken
(25%)

Eindstand woensdag 7 oktober

Nieuwe poll
Geef mij maar een bonus in plaats van een
compliment
Geef je mening op advalvas.vu.nl > poll
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U pleit ervoor bonussen te vervangen door
complimenten. Werkt een bonus niet?
“Prestatiebeloning werkt, maar alleen als de
beloning direct aan de prestatie wordt gekoppeld. Bankdirecteuren zien hun bonus vaak als
een verworven recht. Belonen werkt bovendien
het beste als dat zo snel mogelijk volgt op de
prestatie. Een bonus krijg je maar één keer per
jaar. Complimenten kun je direct geven en ze
kosten niets. Mensen vinden waardering voor
hun werk heel belangrijk en gaan vaak ergens
weg als ze die niet genoeg krijgen.”
Krijgt u zelf ook liever in complimenten
betaald dan in meer loon?
“Mijn promotie was de mooiste dag van mijn
leven, een cumulatie van waardering, erkenning en aandacht na heel veel jaren werk. Maar
ik ben zeker niet vies van geld, dat is ook een
heel krachtige beloning.”
De gedragsanalyse die u gebruikt bouwt
voort op de conditioneringstheorie. Kun je
werknemers beschouwen als de hond van
Pavlov?
“Pavlov merkte dat je met prikkels gedrag kunt
aanleren, maar Skinner ontdekte dat beloning
en straf nog veel beter werken. Gedragsverandering bereik je door je te richten op de consequenties van gedrag, beloning of straf. Gewenst
gedrag belonen werkt goed en snel. Managers
zeggen vaak ‘mensen zijn niet te veranderen’,
maar je moet gewoon weten hoe je met ze om
moet gaan.”
U zegt op uw website plimenten.com de

winst van bedrijven te kunnen verdubbelen
met complimenten geven.
“Ja, ik heb een bedrijf weleens honderdduizend
gulden per jaar bespaard door afdelingshoofden meer complimenten te laten geven,
waardoor de productie steeg. Als managers hun
medewerkers proberen te beïnvloeden, doen ze
dat voor tachtig procent door op ze in te praten.
Dat werkt slecht. Belonen en straffen werken
wel, maar daaraan besteden ze slechts twintig
procent van hun tijd! Daarvan gebruiken ze dan
weer tachtig procent voor bestraffen, terwijl
dat leidt tot een gehoorzaamheidscultuur.
Door belonen voelen mensen zich vrij en zijn
ze bereid een stapje harder te lopen. Eigenlijk
pleit ik voor een soort vrijheidsbeweging in
Nederland.”
Op plimenten.com kun je oefenen met complimenten geven. Is dat nodig?
“Ja, complimenten geven is in het Nederlandse
bedrijfsleven nog een onontgonnen gebied.
Veel mensen vinden het moeilijk. Ik vraag regelmatig aan werknemers hoeveel complimenten
ze krijgen. Er was iemand die zei: ‘Ik werk hier
22 jaar en heb er tien gehad.’ Hij kon ze nog
allemaal opnoemen. Complimenten geven is
een gewoonte die je kunt leren. Een paar keer
per dag een compliment uitdelen zou heel goed
zijn. Op plimenten.com verkopen we complimententellers uit Japan. Managers registreren
op de site hoeveel complimentjes ze geven.
Mensen blijken het zelfs ook toe te gaan passen
in hun gezin en op de voetbalclub.”
Delen we op de VU genoeg complimenten
uit?
“Ik geloof dat op de VU goed gepresteerd wordt,
maar dat zit ’m misschien meer in de gereformeerde cultuur van gewoon goed werk leveren.
Voor creatief zijn heb je misschien een meer
positieve omgeving nodig.”
Moeten collega’s elkaar onderling ook complimenten geven?
“Ja, op mijn eigen afdeling heeft een aantal
mensen tegen me gezegd dat de sfeer verbeterd
is nu ze het meer doen. En vergeet ook jezelf
niet!”
Reageren? Mail naar: redactie@advalvas.vu.nl.
www.plimenten.com
op youtube is het ﬁlmpje Complimenten van
plimenten.com te zien.

>de kwestie
De vakantiedagen moeten op
de deskundige
Johan Sturm, voorzitter
ondernemingsraad
Wat is het probleem met het verlofstuwmeer van VU-medewerkers? “Tien miljoen euro.”
Verklaar u nader. “Veel mensen op de universiteit nemen niet
al hun verlof op. Daardoor groeit ieder jaar het aantal nog op te
nemen dagen. De daaraan verbonden kosten staan als schuld op
de begroting, want mensen hebben recht op die dagen. In totaal
bedraagt die schuld nu dus tien miljoen euro. Het college van
bestuur wil dat bedrag volgend jaar ﬂink terugbrengen.”
Dus allemaal lekker een paar extra vrije dagen? “Als mensen
daar zelf voor kiezen is dat geen probleem. De ondernemingsraad is echter bang dat directeuren mensen gaan dwingen in
een bepaalde periode vrij te nemen of hun vakantiedagen op
een andere manier in te leveren. Wij willen dat werknemers zelf
voldoende ruimte krijgen om aan te geven wat ze met die dagen
willen doen. Ook moeten de onderdeelcommissies instemming
geven als er toch een dwingende regeling komt.”
Veel mensen hebben blijkbaar geen behoefte aan zoveel
vakantie. “De vraag is natuurlijk of mensen wel genoeg gelegen-

‘Ik vraag vaak aan werknemers hoe veel complimenten ze krijgen’

heid hebben gekregen om vakantie op te nemen. Misschien is
de werkdruk wel te hoog. En er zit een addertje onder het gras.
Volgens de cao mogen er allerlei afspraken gemaakt worden over
inperking van verlofstuwmeren, maar volgens het burgerlijk
wetboek blijven ze vijf jaar geldig. Wij willen niet dat het bestuur
onterecht vakantiedagen gaat inpikken.”
Is het alleen een probleem van wetenschappers? “Nee hoor.
Ook bij het college van bestuur en de bestuursstaf bijvoorbeeld
is een enorm stuwmeer van vakantiedagen ontstaan. Bij sommige afdelingen bedraagt de reservering voor niet opgenomen
vakantiedagen al tien procent van de loonsom. Omdat dat geld
gereserveerd moet blijven, kun je soms vacatures niet vervullen.
Dus het is wel een reëel probleem. Alleen moeten diensthoofden
en directeuren nu niet overhaast en in paniek maatregelen gaan
opleggen.”
Hebben mensen niet gewoon te veel vakantiedagen? “Omdat
de arbeidstijdverkorting bij de overheid van veertig naar 38 uur
in vakantiedagen wordt uitbetaald, hebben mensen best veel
verlofdagen. Maar die kun je via de keuze-cao ook deels inleveren
voor geld of sparen voor een sabbatical. Wellicht moeten die
mogelijkheden verder worden uitgebreid. Volgend jaar komt er
een nieuwe cao. Daarbij zal het onderwerp vakantie ongetwijfeld
aan de orde komen. Zo willen de universiteitsbesturen dat
mensen vakantiedagen inleveren voor een hogere eindejaarsuitkering.”
Is het probleem niet vooral dat mensen hun vakantiedagen
niet registeren? “Dat zal voor een klein deel het geval zijn, want
een dagje vrij nemen is nog steeds best een gedoe met dat digitale loket. Maar ik neem aan dat leidinggevenden er wel op toezien
dat mensen niet dagenlang ongeregistreerd wegblijven. Er lopen
wel experimenten met zogeheten functiecontracten. Daarin is
vastgelegd wat je in een jaar moet presteren aan college-uren en
aantal publicaties. Wanneer je werkt is dan je eigen zaak. Geen

gedoe meer met tijdregistratie. Maar ik weet niet of dat voor veel
mensen een begaanbare weg is.” (DdH)
Reageren? Mail naar: redactie@advalvas.vu.nl.
De OR organiseert 15 oktober om 16 uur een informatieborrel over
vakantiestuwmeren in het Atrium van de medische faculteit.
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Meld je aan als stembureaulid in stadsdeel
Oud-Zuid t.b.v. de Gemeenteraad- en Stadsdeelraadverkiezingen op 3 maart 2010.
De vergoeding voor een lid is � 225 en voor
een voorzitter � 250.
Stuur een mail naar
verkiezingen@oudzuid.amsterdam.nl
of bel Bureau Verkiezingen
020-2521707 en vraag naar Irma Bongers
of Marisca Eikelhof.

