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Of ik was blijven zitten, vroegen mijn
ouders vlak voordat ik aan mijn vijfde jaar
studeren begon. De opleiding duurde toch
vier jaar? Ik legde ze uit dat het op de universiteit niet zo werkt. Dat ik nog een struikelvak open had staan uit het eerste jaar en
vele punten miste uit de andere drie. Verder
hebben mijn ouders zich weinig met mijn
studie bemoeid. Ik was een eerste-generatiestudent, ze waren vooral erg trots.
Toen ik ging studeren verloor ik me al snel
in het studentenleven. Ik ging direct op
kamers en bij vele commissies, zoals de
redactie van het faculteitsblad, waarvoor
ik docenten interviewde over hun studententijd. Mijn afsluitende vraag was altijd
die naar een tip voor de huidige generatie.
Eén van die tips heb ik immer onthouden:
studie hoeft niet altijd op de eerste plek te
staan. Je bent rond de twintig, je wordt heftig
verliefd, je tante gaat dood, je gaat op in het
verenigingsleven. Die dingen mogen even al
je cognitieve ruimte innemen. Dit advies
herhaal ik als studieloopbaanbegeleider
regelmatig. Maar er is veel veranderd.
Tegenwoordig zou ik al lang en breed van
de opleiding zijn gestuurd. Toen moest
ik simpelweg nog op gang komen. Uiteindelijk studeerde ik cum laude af en de
universiteit maakt nog steeds goede sier
met mijn scriptie.
Verheugd las ik begin dit collegejaar een
persbericht van het ministerie van onderwijs: Van Engelshoven stelt paal en perk
aan bindend studieadvies. Ik heb zelf bij
OCW gewerkt en weet dat zo’n mededeling niet lichtzinnig tot stand komt. Een
paar beleidsambtenaren, een directeur, een
directeur-generaal en tenslotte de minister
moeten er hun plasje over doen voordat
het de wereld in gaat. Toch is er niets
gekomen van Van Engelshovens krachtig
verwoorde voornemen om het bindend
studie-advies (bsa) flink te verlagen. Toen
de minister Groningen bezocht, kreeg ik
de kans haar ernaar te vragen. Tja, zei
ze, ‘de politieke realiteit is weerbarstiger
dan mijn overtuigingskracht.’ Ze was nog
steeds van mening dat het bsa in het hoger
onderwijs vaak wordt ingezet als selectie
na de poort. Het probleem, lees student,
wordt verplaatst naar een andere opleiding
waar de student met nul punten opnieuw
kan beginnen. Zo is het. Jammer genoeg
is een beleidsadvies van de minister in dit
geval minder bindend dan dat van een
examencommissie aan een eerstejaars met
47 punten.
Davey Schippers is docent op het Instituut
voor Communicatie, Media & IT.
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SAMENKLONTERENDE
PROBLEMEN
Boudewijn Otten

Ze hebben ervaring, de AD’ers van
de opleiding Ervaringsdeskundige
in de Zorg, maar of dat helpt…
Een taaie cliënt blijft natuurlijk
een taaie cliënt. ‘Indrukwekkend,
dat geef ik jullie alvast terug.’

Een rokertje erbij, in het winterzonnetje, het
is bijna half één. Na de les zit Annelies op een
muurtje voor de Marie KamphuisBorg. ‘M’n
baas vond deze opleiding echt iets voor mij. Zelf
twijfelde ik. Nu voel ik me alsof ik in een voortrazende trein zit. Ik kan er niet uit, de deuren zitten
op slot, maar tjongejonge, wat is het uitzicht verschrikkelijk mooi.’ Annelies is één van de veertig
eerstejaars Ervaringsdeskundige in de Zorg, een
tweejarige Associate Degree opleiding (afgekort:
AD) aan de Academie voor Sociale Studies.
Wanneer ze straks het diploma op zak hebben,
kunnen de AD-studenten instromen in het derde
jaar van de hbo-deeltijdopleiding Social Work.
De studenten zijn wat ouder dan gemiddeld, een
aantal is zelfs ouder dan docente Dorien Fink
(42). ‘Iedereen die deze opleiding volgt, heeft
een ontwrichtende ervaring in zijn of haar leven
meegemaakt’, licht Dorien toe voordat de les
begint. ‘De kennis uit die ervaring zetten studenten in voor het herstelproces van een ander.
Tijdens de opleiding leren de studenten hoe zij dat
op professionele wijze kunnen doen.’ De studenten
van deze deeltijdopleiding hebben allemaal een
leerwerkplek in de zorg- en welzijnssector. ‘Zestien
uur per week, minimaal. Op dinsdag zijn ze op
school, van half tien tot half zes. Het is aanpoten,
maar ze zijn erg gemotiveerd.’
Kwart voor elf, lokaal B0.05. De negentien
studenten van deze groep kletsen bij. Dorien laat
het eventjes gebeuren, dan legt ze de klas het
zwijgen op door zachtjes pratend te vragen of er na
de vorige les nog vragen zijn opgeborreld? Jazeker.
‘Wanneer krijgen we de cijfers voor ons reflectie-

verslag?’, wil Ronald weten. ‘Aanstaande maandag,
vóór vijf uur ’s middags. Jullie hebben er veel werk
in gestoken. Zelfs de afbeeldingen op de voorkant
vertellen veel. Indrukwekkend. Dat geef ik jullie
alvast terug.’
Omdat ze zelf ervaring met hulpverlening hebben,
kunnen ervaringsdeskundigen zich goed in de
cliënten verplaatsen. Maar dat is een voordeel
waaraan nadelen kunnen kleven. Zo kunnen zij
té snel adviezen geven over wat hen zelf heeft
geholpen om problemen te overwinnen.
Esther en Marianne willen daar wel mee oefenen.
‘Ga maar lekker zitten’, zegt Esther, ‘wil je wat
drinken?’
Nee, Marianne brandt liever meteen los.
‘Wat wil ik nog? Wat doe ik hier nog? Ik sta er
helemaal alleen voor. M’n dochter heeft me nodig,
maar als zij er niet was… Dan zie ik daar ineens
dat mes liggen en denk ik… ik weet niet wat ik dan
denk. Tussen mij en m’n man gaat het ook helemaal
niet goed. Moet ik niet bij hem weg? Zo is het toch
ook allemaal niks? Maar ik kan niet weg. Ik moet
alles doen, binnen, buiten, overal.’
‘Ik zie’, zegt Esther, ‘dat er veel op je schouders
ligt, dat je lontje bijna opgebrand is. Dat begrijp ik
heel goed. Zou het een idee zijn om een deel van je
taken aan iemand anders over te dragen?’
Marianne wil er niet aan.
‘Jullie willen me laten opnemen, dat weet ik wel.
Maar m’n dochter gaat immers naar school. Ik
moet haar brengen. Dat moet ik doen, ze accepteert
niemand anders, anders gaat het fout. Dat kan
niet als ik er niet ben. Soms wou ik dat ik er niet
meer was. Maar wie legt er nou een mes zo voor het
grijpen?’
Esther blijft proberen de samenklonterende problemen in behapbare porties te hakken. De klas
steekt er de loftrompet over.
Sylvia: ‘Je parafraseerde erg goed, je samenvattingen waren steeds de spijker op de kop.’
Stephanie: ‘Open, vriendelijk en warm. Ik begrijp
het, zei je, en dan voelde je dat ook.’
Willem: ‘Eén ding kan beter. Soms zat je met je
armen over elkaar, dat is niet uitnodigend.’
Linda: ‘Je boorde je er zelf in, je wilde echt iets
doorbreken. Dat lukte niet, maar meer kon je niet
bereiken.’
Marianne: ‘Daar heb je gelijk in. Ik speelde echt
iemand die hoog op het crisisbord staat, een taaie
cliënt.’

Foto: Luuk Steemers
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OPGERUIMD
CABARET
Boudewijn Otten
Foto: Emma van Dijk
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Theo Maassen, Ajuinen & Look
(Thomas van Luyn en Mike Boddé),
Jochem Myjer, Diederik Smid,
Martijn Kardol. In dat leuke
lijstje winnaars van het Groninger
Studenten Cabaret Festival staat
nu ineens Hanze-student Henk
Overdijk. Keurig, toch?

EEN SCHIJTEND HONDJE

Twee beschuitjes met kaas op een schoteltje. Van
de bovenste neemt hij één hapje. Op de kast
naast het bed staat de juryprijs van het Groninger
Studenten Cabaret Festival, een beeldje van een
nar en een hondje. ‘Dat is zo goed, een schijtend
hondje, zo hoort het, niet te zwaar, gewoon leuk.’
Gewoon leuk, niet te zwaar, zo hoort het. Zo
voelde het ook toen Henk op vrijdag 16 november
het podium van de Stadsschouwburg in Groningen opstapte voor z’n 25 minuten durende
show Zijn we al begonnen?
‘Nee, geen plankenkoorts. Helemaal niet. Ik had
er al eerder gestaan, tijdens de halve finale, toen
viel het me ook al op, die zaal omarmt je als het
ware. Het publiek is heel dichtbij en vriendelijk, ja,
warm. Dat voel je echt, dat is ook het mooie van
optreden, het contact met het publiek, dat je wat
teweegbrengt. In sommige zalen is dat makkelijk.
Groningen is zo’n zaal, Leeuwarden is stroever, de
Harmonie. Maar wie ben ik om dat te zeggen? De
Harmonie is stroever, alsof ik… weet je, misschien
ligt dat wel aan mij. Grote kans dat het aan mij
ligt. Ja, het ligt gewoon aan mij. Nee, prima zaal,
de Harmonie, niks mis mee. Plankenkoorts heb
ik wel. Het is natuurlijk een zenuwenboel, enorm.
Als in: vandaag gaat het gigantisch fout. Vroeger
hing ik voor een optreden standaard boven de
wc. Ik heb het zelfs meegemaakt dat ik aan het
overgeven was toen er enorm op de deur werd
gebonkt, deed ik open en duwde Mario me aan
de kant, ook over z’n nek. Een paar minuten later
renden we vrolijk het podium op. Dat was met
Overdijk & Koevoet, een duo. Ik was eigenlijk
altijd een duo. Overdijk & Koevoet en Overdijk &
Lammers.’

MILLENNIALPROBLEMEN

Op de planchette boven de fris gesopte wc staat,
omringd door geurstaafjes, bleekwater en alles- en
iets-specifieksreinigers, een graaidoos vol minitubetjes tandpasta. ‘Van de tandartsenvereniging’,
zegt Henk Overdijk, ‘als je op hun site verdwaalt
kun je proefmonsters bestellen, voor op de toonbank van de praktijk. Ik ben geen tandarts, maar
ze zijn wel gratis.’
Oké, hij is cabaretier, een winnaar zelfs, maar
ook nog student, en dan moet je wat, het is geen
vetpot. Henk is net uit bed, tien uur ’s ochtends,
fris gedoucht, nog niet helemaal wakker. ‘Senseo-koffie, sorry, sorry, sorry. Niet te drinken, vind
ik. Maar het is nog erger, géén melk. Nee, heb ik
niet, creamer, man-o-man, creamer. Ga je dood
van, asjeblieft. Ik moet nog ontbijten, als je het
niet erg vindt. Nee? Bedankt, dat is fijn.’

Henk Hendrikus Hendrik Overdijk is vernoemd
naar z’n opa’s die allebei Henk heten. Een enorm
voordeel, vindt Henk. ‘Iedereen kent wel een
Henk en het bijzondere daaraan is dat vrijwel
iedereen daar positieve gevoelens bij heeft. Dat
is met Wim toch echt anders, je hebt veel leuke
Wimmen, tuurlijk, maar ik ken zeker één Wim die
niet zo prettig in de omgang is. Nee, dan Henk.
Denk er rustig over na. Henk staat voor nuchterheid en alledaagsheid. Henk heeft een streepje
voor en dat gebruik ik in mijn shows.’
In Zijn we al begonnen? voeren de problemen van
millennials de boventoon. Handig, want met z’n
25 lentes is Henk er zelf één. ‘De behoefte om speciaal te zijn, anders dan anderen, het voortdurende
moeten presteren, het gevecht tegen het doorsnee
zijn. Zulke thema’s onderzoek ik aan de hand van
m’n eigen ervaringen. Aan grote verhalen over, ik
noem maar wat, prestatiedrang en vervreemding
onder adolescenten, heeft niemand een boodschap,
denk ik. Iemand heeft eens gezegd: het verhaal
van één mens, is het verhaal van de mensheid. Zo
is het, en het is leuker om de kern te vangen in een
scène of een paar goed uitgewerkte grappen. Die
behoefte om speciaal te zijn hebben we trouwens
allemaal. Dat maakt het op één of andere manier
weer heel normaal, dat is toch vreemd?’
Zeker, een frietje speciaal is ook niet bijzonder. En
mensen die door talent of toeval uitzonderlijk zijn,
Johan Cruijff en de oude koningin, worden juist altijd
geroemd en geprezen omdat ze zo gewoon zijn gebleven.

‘Ja, dat is zo. Wacht, dat moet ik even opschrijven,
daar kan ik misschien wat mee. Tussen de
bedrijven door ben ik bezig om het programma
avondvullend te maken, dat is het idee. Ik heb het
enorm druk. Ik werk er ook nog bij, op de Weekendschool waar ik docent ben en jaarcoördinator.
We brengen kinderen die het thuis niet breed
hebben in contact met mensen die vertellen over
hun beroep, artsen, advocaten, noem maar op. Ik
moet ervoor zorgen dat er iedere week zo iemand
voor de klas staat.’

BORDJE BOVEN HET BED

Henk heeft het werk op de Weekendschool te
danken aan z’n opleiding Social Work, waar hij is
gevorderd tot het tweede jaar. ‘Mhhh, ja, niet zo
best. Het wil nog niet vlotten, eigenlijk. Ik wil de
studie afmaken, echt, maar of dat me zal lukken?
Ik vond en vind vakken als groepsdynamica,
gespreksvoering en psychologie erg interessant,
maar de manier waarop je die kennis later mag
gebruiken, trekt me niet. Het is vooral begeleiden,
het behandelen van cliënten is er niet bij. Maar
misschien zie ik het verkeerd, ik weet niet, volgend
jaar moet ik op stage. Hoewel, dit jaar is verloren.’
Henk heeft het druk, want hij doet alles zelf. ‘De
helft van de tijd ben ik kwijt met regelwerk. In
december twee optredens, in januari tot en met
mei vijftien en dat zouden er best weleens veertig
worden. Ik ben een halve ondernemer, ik wil zelf
beslissen waar ik optreed. Als je een impresariaat
in de arm neemt, ben je je geld kwijt en voor het
weet sta je leuk te doen op één of ander personeelsfeest. Daarvoor moeten ze mij niet nemen, ik ben
geen stand-upper. Weet je het verschil? Heb ik zelf
bedacht: voor een stand-up comedian is de grap
het doel, voor een cabaretier is de grap een middel.
Voor welk doel mag hij zelf beslissen.’
Humor is voor Henk bloedserieus. Als kleine
jongen, druk in de weer met imitaties van Jochem
Myjer, droomde hij al van een toekomst in het
theater. Boven z’n bed hangt, keurig recht, een
bordje met de tekst Om je dromen waar te maken,
moet je eerst wakker worden.
Onder de vetplanten en de sanseveria in potjes,
staan schoteltjes. Alles is hier tip-top, spic & span,
als om door een ringetje te halen.

ALTIJD EEN DUO GEBLEVEN

‘We moeten het nog over het creatieve proces
hebben’, vindt Henk. ‘Je loopt de stad in en je
denkt, nu gaan we wat beleven, dingen meemaken, ogen en oren open en inspiratie opsnuiven.
Mijn ervaring is dat er dan dus niks gebeurt. Als
in: helemaal niks. Nee, maar dan ben ik thuis, en
dan komt Rick langs, Rick Lammers van Overdijk
& Lammers. We zijn altijd een duo gebleven,
ere wie ere toekomt, dat moet wel even gezegd
worden. Rick dus, en die klapt z’n laptop open en
dan ga ik aan de afwas, het huishouden doen en
ondertussen kletsen we en dan gebeurt het. Op die
momenten, het goede idee, de geniale inval, zet ik
de wereld stop en schrijft Rick het op.
Inspiratie is een kwestie van ontspannen. Ontspanning is schoonmaken, dus inspiratie is
schoonmaken. Ja, het is hier erg netjes.’ Op de
salontafel staat nog steeds het schoteltje met de
twee beschuitjes met kaas.
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MANNEN,
BROEDERS…
KERELS
Freek Niemeijer
Foto: Jasper Bolderdijk
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Voor mannen die lijden aan het zogenaamde Nice
Guy Syndrome is er nu iemand: Hajee. Deze coach
heeft een bedrijf genaamd Mankracht, geeft workshops No More Mister Nice Guy en brengt groepen
kerels samen. Lekker houthakken, andere fysieke
uitdagingen aangaan en vooral leren om weer
een echte gozer te zijn. Broodnodig, in sommige
gevallen.

DE TYPISCHE NICE GUY

Maar allereerst: wat is eigenlijk een nice guy?
‘Nou’, begint de 43-jarige mannencoach, ‘dat ben
ik zelf ook wel geweest. En nog steeds worstel ik
er af en toe mee.’ Hajee blaast in zijn kop rooibos
en neemt een slok. ‘Een nice guy is meegaand en
pleaset veel. Ook vermijdt hij conflicten, laat lastig
emoties zien en houdt zich vooral bezig met de
behoeftes van anderen.’
Dat klinkt niet goed. ‘Nee, dat klopt. Veel
mannen lijken te denken: als ik maar alles goed
doe en iedereen tevreden houd, dan worden mijn
behoeftes uiteindelijk ook wel bevredigd. Maar zo
werkt het niet.’ Niet? ‘Als je niet zegt wat je wilt,
dan weten mensen dat niet. Dan ga je liegen en
manipuleren om het tóch te krijgen.’
Wat je juist wel moet doen? De brok mannelijkheid komt iets naar voren in z’n stoel en zet zijn
handen stevig op tafel. ‘Eerlijk zeggen wat je wilt’,
komt er op rustige doch ferme toon uit. ‘Ook al
leidt dat soms tot ruzie of conflict. Dan is dat
maar zo.’
Helder. Maar een voorbeeldje zou handig zijn.
‘Nou, als jij seks met een bepaald type vrouw
wilt, moet je dat zelf regelen. Jij bent daarvoor
verantwoordelijk. Niemand anders. Maar ook
andere dingen, zoals twee keer per week naar de
sportschool gaan, elke dag in je dagboek schrijven,
noem maar op. En niet te vergeten: aangeven als je
iets niet wilt. Net zo belangrijk.’

MAN EN VROUW ZIJN NIET GELIJK

De Westerse man is een doetje.
Een slappe zak die niet aangeeft
wat-ie wil en z’n grenzen niet
afbakent. Z’n vrouw bewaart zijn
testikeltjes in haar nachtkastje.
Tuurlijk, je reinste generalisatie.
Maar wel eentje met een kern van
waarheid.

Slappe hap, het komt vaak voor en het is het
resultaat van een aantal factoren, vertelt Hajee.
‘Emancipatie is hot. Maar het feit dat mannen en
vrouwen gelijkwaardig zijn, maakt ze nog niet
gelijk. Alles op één hoop gooien, daar ben ik heel
erg op tegen.’
Dus de feministische stroming die erop uit is de
verschillen tussen man en vrouw te minimaliseren? ‘Absoluut crap’, zegt hij bliksemsnel. ‘Man
en vrouw zijn gewoon niet gelijk en ik denk ook
niet dat we daarnaar moeten streven.’ Hajee begint
op dit punt steeds meer zijn handen te gebruiken
om zijn verhaal kracht bij te zetten. Duidelijk
on fire. ‘Die dans tussen man en vrouw is juist
prachtig. En de verschillen moet je uitbuiten, met
als doel het creëren van polariteit. Opposites attract,
ja toch?’

GENDER ROLES

Overigens bedoelt de kerel der kerels niet dat hij
terug wil naar de klassieke gender roles met vrouw
in de keuken en de man an die Arbeit. ‘Nee, joh!’
Een lachje. ‘Ik ben tegenwoordig ook veel thuis
bij onze zoon. Supertof. Maar als een vrouw te
masculien wordt en de man te feminien, dan gaat
vaak de juice eruit.’ Seks bedoel je? ‘Bijvoorbeeld.

Maar mannen moeten ook meer hun mannetje
kunnen staan en niet zo snel onder de indruk zijn
van de dramatiek van een vrouw. En tegenwoordig
mag je niet meer boos worden als man. Onzin.
Dat mag best.’
Hmm, de man moet weer man worden, maar de
vrouw dan? ‘Ook de vrouw mag zich weer best wat
meer ontplooien in vrouwelijkheid. Daar heerst
ook een taboe op. Vrouwen die zich vrij voelen
om naar bed te gaan met wie ze willen. Prima.
Omarm die sletterigheid, mannen vinden dat
heerlijk. Maar mannen moeten dan ook niet gaan
slutshamen, maar de slet juist eren.’

VROEGÂH

Dat is nogal wat, al die complicaties met gender
roles en zo. Was dat vroeger ook al zo? ‘Nee, de
man van nu is een product van deze tijd. In het
verleden was het veel simpeler. Zoals ik net zei: ik
wil absoluut niet terug naar die klassieke rolverdeling uit de jaren vijftig.’ Hajee trekt zijn wenkbrauwen op. ‘Maar het was allemaal wel een stuk
duidelijker toen.’ Hij legt uit dat mannen meer
contact hadden met andere mannen. En vrouwen
idem dito. Het waren afgesloten domeinen.
‘Pa ging met vrienden, zonen en neefjes de auto
repareren en ma met dochters de tafel afruimen
en afwassen. In die groepen besprak je problemen
over het andere geslacht, wat de spanning er een
beetje afhaalde. Dat gebeurt nu niet meer.’ Die
community’s zijn dus eigenlijk weggevallen?
‘Klopt. Men doet alles binnen de relatie. We
zijn lovers, buddies, ouders, we praten alles met
elkaar uit. De touch met het eigen geslacht zijn we
volledig kwijt, terwijl vanuit die groep juist heel
veel advies kan komen.’

JEDI PADAWANS

Precies wat Hajee tegenwoordig probeert te doen
in z’n groepen. De mannen, het merendeel is
rond de veertig, bespreken samen het leven en
alle moeilijkheden die daarmee gepaard gaan.
‘Soms gaat het zelfs over hun jeugd, over seksueel
misbruik en andere heftige dingen’, vertelt hij met
ernstig gezicht. ‘Ze geven zich bloot en voorzien
elkaar van feedback. Dat schept een band.’
De Jedi-master ziet in z’n padawans een stuk van
zichzelf. Hij was namelijk ooit ook een nice guy.
Hij was wetenschappelijk engineer, puur omdat
anderen dat van hem verwachtten. Een gast die
bijna geen seks meer had met z’n vrouw, omdat
zij thuis meer de broek aanhad. Een jaknikker.
‘Via een tantra-cursus kwam ik in contact met die
mannelijke kant van mezelf, daar is het begonnen.
En toen ik later tijdens een retraite vijf dagen in
een donkere kelder zat met één maaltijd per dag,
had ik een soort visioen. Ik zag mezelf voor een
groep mannen staan. Om ze te inspireren.’
En zo geschiedde. Hajee: making the world
manlier, man by man. Omdat we verschillen niet
moeten wegwerken, maar ze moeten omarmen en
koesteren. We zijn nou eenmaal niet gelijk. Wel
gelijkwaardig.
Op woensdag 16 januari start de No More Mister
Nice Guy-training in EdanZ, Groningen. Kijk op
www.mankracht.org voor meer info.
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STAMPPOT
Teodor Lazarov
Foto: Jasper Bolderdijk

Winterse tijden vragen om winterse
testen. Daarom duikt onze uitzonderlijk
subjectieve testcrew dit maal head first in
de stamppotten. Je wilt tenslotte wel dat
old-school gevoel van Nederlandse kou
kunnen verdringen met een goede dosis
oer-Hollandse keuken.
15

Wat doe je als die gure Nederlandse winter weer
over het land kruipt? Tja, dat hangt helemaal van
de wisselvallige aard van het beestje af. Soms doe
je schaatsen onder en ga je skaten over beijzelde
straten. Soms fiets je in je regenpak door de
stromende regen. En heel soms kun je met enkel
een trui aan naar buiten. Maar weer of geen weer,
één ding is zeker: winter staat bij ons gelijk aan
stamppot.
Dat dit het thema van onze test zou worden,
was daarom ook een no brainer. Vooral omdat
Groningen in de afgelopen jaren zo verrijkt is met
verschillende toko’s die het klassieke oergerecht uit
de Hollandse keuken aanbieden. We besluiten de
proef op de som te nemen en roepen ons vertrouwde uiterst subjectieve testteam bijeen.
De grote vraag is: gaan we slechts één soort
stamppot testen, of kiezen we voor diversiteit.
Iedereen is het er mee eens dat we moeten gaan
voor de gekke variant van het gerecht, wanneer die
op de kaart staat. Dat kan alleen maar verrassingen opleveren.
Wat criteria betreft houden we het simpel. We
kijken of de stamppot winterse herinneringen
oproept, oftewel: smaakt het potje naar moeders
keuken? Uiteraard speelt de factor smeu hierin een
belangrijke rol. Naast nostalgie wil je natuurlijk
ook dat je winterse cravings worden gestild. Als
laatste criterium kijken we naar de worst, of ander
proteïnemateriaal, die het gerecht completeert.
De juryleden hebben de hele dag niet gegeten. Ze
schrikken als uitgehongerde zombies wanneer de
deurbel gaat. Aan het gezicht van het bezorgmeisje
te zien schat ze onze honger op een schaal van één
tot tien in op een twaalf. Met een binnensmonds
‘Eetsmakelijk’ rent het kind de deur uit.
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GINO’S STAMPPOTSALON

Voor ons staat een mooi ingepakt pakketje
stamppot boerenkool met spekjes en worst van
Gino’s Stamppottensalon aan het Zuiderdiep. We
moeten ons nog even beheersen want fotokoning
Jasper zet het gerecht eerst op meesterlijke wijze
op de gevoelige plaat. Het kwijl druipt nog net
niet uit de mondhoeken van de jury. En dan is het
moment daar.
Gesmak, gezucht en rollende ogen. Zo, dat voelt
goed, de smaak van boerenkool resoneert door ons
lichaam. Bij de tweede hap neemt het enthousiasme wat af.
‘Het is wel een beetje droog dit’, zegt Eric.
‘Flauw ook’, vult Myrna aan.
‘De worst en de spekjes zijn daarentegen wel echt
lekker’, zegt Jennifer. ‘Alleen jammer dat je daar
extra voor moet betalen.’
We kijken elkaar aan.
‘Een dikke zes’, concludeert Thom vastberaden.
En zo is het.
Cijfer: 6,2

CAPTAIN COOK

Na wat struinen op internet stuitten we op
Captain Cook, een eetwinkel aan de Gelkingestraat waar je kunt afhalen en bestellen. Ze hebben
gezondheid hoog in het vaandel staan, want op het
menu staat de stamppot zoete aardappel.
‘Nice!’, klinkt het uit de lekkerbekkende jury.
Vooral wanneer wederom een heel mooi ingepakt
stamppotje met worst op tafel verschijnt. Na wat
poseren, flitsen en klikken van Jasper mogen we
aanvallen. Na de eerste happen barst iedereen los.
‘Lekker hoor, maar echt winters… ik weet het
niet’, zegt Eric.
‘Dat worstje is echt superchill’, smakt Thom.
‘Het is inderdaad wel heel lekker’, zegt Jennifer en
we voelen allemaal de ‘maar’ aankomen. ‘Maar het
is geen stamppot.’ De rest is het daarmee eens.
Cijfer: 7,3

COOK-ING

Via Food Drop zijn we gestuit op het eetwinkeltje
Cook-Ing. In de Pottebakkersrijge kun je op
doordeweekse dagen gewoon binnenlopen tussen
vier uur en half zeven, en anders bestel je gewoon
online. Het credo luidt: Good Food, Good Mood.
En met een stamppot waarin banaan, komijn en
brie zijn verwerkt, klinkt het als gesmolten boter
op onze smaakpupillen.
‘O, wat had ik me hierop verheugd!’, roept Jennifer. ‘En nu smaakt het naar kots.’
Iedereen trekt een verwonderd gezicht. ‘Om maar
je vraag te beantwoorden van wat er nou niet goed
gaat met brie’, begint Eric, refererend aan een
eerdere discussie. ‘Banaan en zuurkool dus.’
Thom snapt het niet totdat hij de combinatie in
zijn mond heeft.
‘Aaah, dit smaakt echt naar kots. Zo zonde.
Zonder de banaan was het een dikke acht.’
Cijfer: 6,7

ALBERT HEIJN

Allemaal leuk en aardig die afhaalstamppotjes,
maar duur zijn ze wel. Onder de tien euro krijg
je niets. Daarom hebben we besloten om ook een
cheap ass versie te proeven. Eén van de duurste
verse Appie-stamppotten is de klassieker met
rauwe andijvie (zo’n drie euro). Even een paar
minuten in de magnetron en…
‘Tja, gewoon opgewarmde tjak dit. Proeft ook
nep’, zegt Thom een beetje teleurgesteld.
‘Het is te plakkerig, te lijmerig. Ik vind het maar
niets’, vindt Jennifer.
‘Het is wel heel smeuïg en de spekjes zijn knapperig. Eigenlijk wel lekker’, brengt Myrna er
tegenin. De meningen zijn verdeeld. Over smaak
valt niet te twisten.
Cijfer: 6,5

WINKEL VAN JAN

In de Jan Lutmastraat (vanaf de Kraneweg de
Herman Colleniusstraat in en dan tweede straat
rechts) vind je de Winkel van Jan. Het is dat we
het toevallig wisten, want het eetwinkeltje is een
beetje verstopt. Vlak voor de test lopen we op
de bonnefooi binnen en ja, hoor, ze hebben een
stamppot op het menu staan. Eentje met pastinaak, witlof en stoofvlees. De aardige vrouw geeft
het ons mee in twee verschillende bakjes.
‘Laat je even weten wat je er van vindt?’, vraagt ze
vriendelijk. Nou ja, bij dezen dus.
‘Dit is gewoon chill’, fluistert Myrna. De stilte
aan tafel is als om te snijden. Iedereen lijkt wel
ondergedompeld in euforie.
‘Dat vlees, man, dat vlees’, zegt Jennifer.
‘Eindelijk een gerecht met jus en die oer-Hollandse
smaak!’, Eric is blij.
Thom knikt. ‘Wat een smaakexplosie is dit. En
het smaakt ondanks alle op het eerste gezicht rare
ingrediënten ook gewoon naar echte stamppot.’
We hebben een winnaar!
Cijfer: 8,9
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GEEN
WITTE
ROOK
Boudewijn Otten
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Eén jaar, twaalf maanden, 52 weken, 365 dagen,
8760 uur, 525.000 minuten, 31.536.000 seconden.
Ze hebben de tijd, maar op 1 januari 2020 dooft
het vuur voor de rokers op de Hanzehogeschool,
alle rokers: studenten, docenten en alle anderen.
Vanaf nieuwjaardag 2020 is roken taboe op de
terreinen van de Hanze. Het is niet anders, het
is de wet, zo zijn de regels: in en rond scholen is
roken verboden.

WE MOETEN HET NIET WILLEN

Verboden te roken, dat had de Hanzehogeschool
dus op bordjes kunnen zetten die men vervolgens
op 1 januari 2020 bij alle vestigingen had kunnen
ophangen. Maar de hogeschool koos voor een
verder strekkende aanpak. Héél Zernike moet met
zachte hand rookvrij worden, zo staat in de notitie
Hanze op weg naar een rookvrije hogeschool.
Héél Zernike, dus ook de stoepen, straten en
pleinen. In de notitie klinkt begrip door, want
rokers zijn immers verslaafden die hun slechte
gewoonte maar moeilijk achter zich kunnen laten.
Toch wil de Hanze roken niet verbieden. ‘Het
uitgangspunt is niet dat het niet mag, maar we
moeten het niet willen.’
De Hanze wil het jaar 2019 gebruiken voor de
campagne Hanze Rookvrij, een bundel maatregelen
die ertoe moet leiden dat de Hanzeroker z’n laatste
saffie op 1 januari 2020 met genoegen uitdrukt.
‘O’, zucht Sacha opgelucht, ‘in 2020 pas.
Gelukkig!’ Ze paft in de motregen voor de Marie
KamphuisBorg een filtertje weg. ‘Als het goed is,
ben ik dan vertrokken. Ja, mét diploma.’
En misschien kunnen studenten als Sacha er zelfs
nog een paar opsteken ná die eerste woensdag van
januari 2020, de dag waarop het doek voor de
rokers zou moeten vallen. Want de medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool, de HMR,
stemde in 2018 niet in met het beleid.

AANHIKKEN TEGEN 1-1-2020

Rokers krijgen een jaar de tijd
om te wennen aan het idee, maar
vanaf 1 januari 2020 is roken
verboden op de terreinen van de
Hanzehogeschool. Althans, dat
willen de beleidsmakers. Maar de
medezeggenschapsraad is het daar
niet helemaal mee eens.

‘We zitten met de tweede fase in ons maag’, zegt
HMR-lid Robin Niemeijer van de Hanze Studentenbelangen Vereniging, ‘eens wordt de hele
Zernike Campus rookvrij, dat staat vast. Als je nu
tegen studenten zegt dat men vroeger ín de school
mocht roken, kijken ze je heel vreemd aan. Dat is
nu onvoorstelbaar. En dat is over een paar jaar net
zo met het roken in de buurt van schoolgebouwen.
Daarom staan we achter het idee om de Hanze
rookvrij te maken. Maar wij hikken aan tegen die
1 januari 2020. Wat doe je met de rokers die dan
niet van hun verslaving af zijn?’
Docent Gerard (dat is niet z’n echte naam, red.)
heeft meerdere keren geprobeerd te stoppen, hij is
bang dat dat hem in 2019 ook niet zal lukken. Hij
schrikt van de gedachte dat rokers vanaf 2020 niet
meer zouden mogen roken in de buitenlucht op
alle Hanzeterreinen, zoals de Rooknotitie bepleit.
En waren het alleen maar de Hanzeterreinen,
maar er staat meer te gebeuren. De roker kan
niet uitwijken naar de terreinen van de Rijksuniversiteit Groningen, want die worden eveneens
rookvrij. Bovendien, en dat maakt de zaak netelig,
is de gemeente Groningen bereid om een rookverbod uit te vaardigen voor de overige openbare
ruimtes op Zernike. ‘Waar moeten we dan heen?’,

zegt Gerard. ‘Straks moeten we met z’n allen in de
pauze naar het crematorium rennen. Of mag daar
dan alleen de schoorsteen roken?’

ROKEN BIJ HET CREMATORIUM

Zo dringt zich het beeld van de Hanze-roker anno
2020 op: een deerniswekkend persoon die vijf
minuten moet fietsen om zich aan z’n slechtste
aandrift over te geven. De enige instantie op de
Hanze die daar nog een stokje voor kan steken
is de HMR. De gemeente gaat namelijk alleen
tot actie over indien de Hanzehogeschool dat
verzoekt, en dat kan het College van Bestuur
pas doen nadat de medezeggenschapsraad heeft
ingestemd met het nieuwe rookbeleid. Tot nu toe
is de HMR er nog niet uit, en de reden daarvoor
zijn personeelsleden als docent Gerard.
Vincent van Veenen van Lijst Sterk: ‘Het zijn
volwassen mensen. Als die willen roken en ze
niemand tot last zijn, moet je ze dat laten doen.
Trouwens, hoe zou je ze willen tegenhouden?
Boetes uitschrijven? Gele kaarten geven? De
docent schorsen na drie waarschuwingen? En wie
moet dat doen, krijgen we een tabakspolitie? Het
lijkt me beter om ze wel de gelegenheid te geven,
maar dan uit het zicht van anderen.’ Dat is in
lijn met de aanpak die de Hanze voor 2019 heeft
uitgestippeld: verstokte rokers kunnen terecht in
nieuwe rookabri’s, die verdekt worden opgesteld,
uit het zicht en uit de reuk.
‘Dat vind ik wel een goed idee, ja’, zegt studente
Julia, goed voor één pakje per dag, ‘dat je wel
ergens kunt roken, maar dan op een plek waar
niemand je kan zien. Hou het uit zicht, maar laat
rokers wel vrij.’
Dat is ook het idee van de meerderheid van
de HMR. ‘Het punt is’, zegt Robin Niemeijer,
‘moeten die verdekt opgestelde abri’s al op 1
januari 2020 weg of wachten we daar nog een
tijdje mee?’
Of laten we ze staan totdat de laatste roker de pijp
aan Maarten geeft?
In januari praten de HMR en het College van
Bestuur verder.

WAT GEBEURT ER IN 2019?

Indien de HMR instemt met (de misschien
aangepaste notitie) Hanze op weg naar een
rookvrije hogeschool worden personeel en
studenten op de hoogte gesteld (de campagne Hanze Rookvrij). Daarna volgen
concrete maatregelen. Zo komt er een
hulpprogramma voor personeelsleden die
willen stoppen met roken. In de loop van
2019 worden de rookhokken omgeturnd
tot plaatsen waar gezonde activiteiten
plaatsvinden (de gedachten gaan uit naar
fitnesstoestellen en verzamelplaatsen voor
lunchwandelaars). Ook de asbakken en de
drop pits zullen zoetjesaan verdwijnen.
Verstokte rokers kunnen heel 2019 jaar nog
terecht in nieuwe rookabri’s, die verdekt
staan opgesteld, uit het zicht en de reuk.
Daarvoor opgeleide handhavers zullen rokers
vriendelijk aanspreken op hun gedrag.
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KLIK, KLUS,
KLAAR EN
KOOS
Anne Floor Lanting
Foto: Sam Saunders (Creative Commons)
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Je installeert een app en een paar
klikken later heb je een klus.
Platforms als Deliveroo en Uber
beloven vrijheid en zelfstandigheid.
Maar dat is schijn, zegt docent
Belastingrecht Koos Reitsma.

Wat verstaan we onder de platformeconomie?
‘Het is een nieuwe vorm van werken en een
nieuwe vorm van het aanbieden van diensten. De
maatschappij ontwikkelt zich, net als het recht
en de werkverhoudingen. Door internet en het
ontstaan van platforms kunnen we dienstverlening
en de manier van werken anders inrichten. Hierbij

komen belastingtechnische en juridische vragen
kijken. Is degene die het werk uitvoert daadwerkelijk zelfstandig of is hij eigenlijk toch in dienstbetrekking? Dat is een belangrijk verschil.’
Hoezo?
‘Als werknemer in een dienstbetrekking krijg je
een bepaalde bescherming, zoals doorbetaling bij
ziekte en een sociaal vangnet als er iets ernstigs
gebeurt. Dat verhaal wordt anders als je als zelfstandige wordt gezien, dan zijn ziekte en andere
belemmerende omstandigheden ineens je eigen
probleem. Een zelfstandige moet concurreren met
anderen die hetzelfde werk misschien tegen een
veel lager tarief willen doen. De kapitalistische
gedachte kan iets te ver doordrijven als er geen
beschermingsmaatregelen worden genomen. Het
ontstaan van de platformeconomie zou een lichte
ontwrichting kunnen betekenen, waardoor veel
geld bij een kleine groep partijen terecht komt. De
meeste platforms ontvangen provisie per uitgezette
opdracht, daarnaast moet je soms betalen als je
lid wilt worden van zo’n platform. Bij elkaar is dat
algauw een behoorlijk bedrag.’
Deliveroo en Temper beweren dat de moderne
mens geen behoefte heeft aan vastigheid, maar
aan vrijheid.
‘Het constant benadrukken van vrijheid is
inspelen op het gevoel. Er wordt veel geroepen
dat je geen vrijheid zou hebben als je in dienstbetrekking bent. Ik vind het zelf wel meevallen.
Als docent in vaste dienst heb ik bijvoorbeeld een
grote mate van vrijheid hoe ik mijn colleges invul.
Mijn collega’s doen het op een andere manier, dat
mag en kan. Als zelfstandig ondernemer kun je
inderdaad in grotere mate zelf bepalen hoe je je
tijd inricht, maar hoe vrij ben je werkelijk als je
via platforms werkt? Die bepalen aan de hand van
algoritmes welke opdrachten je wel bereiken en
welke niet. Vrijheid is heel mooi, maar het wordt
in deze discussie tegenover zekerheid geplaatst.
Maar je kunt op beide gesteld zijn, voor veel
mensen is zekerheid een prettiger gevoel dan
vrijheid.’
Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan moet
je als zzp’er meerdere opdrachtgevers hebben,
maar die blijken veel zzp’ers niet te hebben.
Waarom staat de overheid dit dan toch toe?
‘De rechter heeft uitspraak gedaan in de casus-

Deliveroo, waar veel van dergelijke zzp’ers werken.
De rechter gaf Deliveroo gelijk en niet de zzp’er
die een arbeidscontract eiste. Ik had een andere
uitspraak verwacht. Wat blijkt is dat je altijd naar
de individuele omstandigheden moet kijken om
te bepalen of iemand een werknemer is of niet.
Als het contract behoorlijk vrij is opgesteld en het
uit eigener beweging is ontstaan, is er toch sprake
van een grote mate van vrijheid in het wel of niet
accepteren van het contract. Als er daarnaast
weinig tot geen aansturing is, blijft er helaas
weinig over van een dienstbetrekking. Terwijl
een belangrijk kenmerk van een dienstbetrekking
de herhaling van werkzaamheden is, en dat is bij
Deliveroo-bezorgers juist weer wel het geval is. Bij
Deliveroo valt de arbeidsverhouding in het grijze
gebied tussen ondernemerschap en dienstbetrekking.’
Bij schijnzelfstandigheid is de zzp’er meestal
de verliezende partij, omdat hij geen aanspraak
kan maken op sociale zekerheden. Is schijnzelfstandigheid wel aan te pakken?
‘Er is een roep om zowel de juridische wetgeving
als de fiscale wetgeving aan te passen. Ik denk dat
het belangrijk is om het eerst goed juridisch te
regelen. Het fenomeen werknemer moet duidelijk
juridisch worden omschreven. We moeten goed
kijken of we dit begrip niet anders moeten gaan
inkleden en uitleggen. Zolang dat niet gebeurt,
heb je nog steeds te maken met de wettelijke
definitie die er nu is en alle uitspraken van rechters
die er op dit gebied zijn.’
Wat betekent de platformeconomie voor het
Nederlandse belastingsysteem?
‘Het zou kunnen dat er uiteindelijk minder
werknemers zijn, waardoor er minder loonbelasting en premies binnenkomen. Loonbelasting en
omzetbelasting zijn de grootste belastinginkomstenpost in Nederland. Het gevaar bestaat dat er
minder belasting binnenkomt, wat dus minder
geld betekent voor de publieke en sociale voorzieningen. Platforms opereren vaak internationaal, ze
zijn niet gevestigd in de landen waar de platformwerkers en degenen die gebruiken maken van de
dienstverlening wonen. Ze zijn daar dus ook niet
belastingplichtig. Het is vaak onduidelijk waar
deze platforms de omzetbelasting en de bedrijvenbelasting af moeten dragen. Ook dat is een
probleem van de platformeconomie.’
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In juli won Eurest de
aanbesteding van de catering op
de Hanzehogeschool. Nieuw is
dat de cateraar aan een aantal
doelstellingen moet voldoen die
de Hanzehogeschool belangrijk
vindt. Zo moet er ruimte zijn voor
lokaal ondernemerschap en zijn
duurzaamheid, gezondheid, prijs
en klanttevredenheid issues.
Tijd voor een test!
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GROTE
HANZEMAG
KANTINETEST
Loes Vader
Foto’s: Luuk Steemers & Renate Rowan

23

PRINS CLAUS CONSERVATORIUM

Bij het Prins Claus Conservatorium (PCC) vallen
we met onze neus in de boter. Het is projectweek
en zeventig eerstejaars bestormen tegelijk de
kantine. Kantinemedewerker Jelly laat zich de
kaas niet van het brood eten en glimlacht: ‘Het is
hier één grote familie, iedereen wacht geduldig op
elkaar.’ In het PCC schuift communicatiemedewerker Anne-Wil Meulman aan. We bestellen een
luxe broodje brie (€ 2,50), een punt pizza met kaas
en ui (€ 1,99), een courgette-komkommersoepje
(€ 0,90) en een runderbouillon (€ 0,90). Anne-Wil
vertelt dat er 43 verschillende nationaliteiten op
het PCC rondlopen. ‘Buitenlandse studenten eten
de hele dag door en vinden het heel bijzonder dat
wij zoveel brood eten. Daarom is er ook altijd een
warme hap te krijgen.’
De pizza gaat er goed in. Jelly bakt de pizza’s
à-la-minute af in haar mini-steenoventje. Ze
worden als simpele margherita’s afgeleverd en
gepimpt met lekkere dingen en kruiden. ‘Twee
met vlees en twee vega.’ Het luxe broodje is
vandaag een foccacia met zaden en pitjes, goed
belegd met brie en een garnituur van sla, tomaat
en ei. Gewoon een prima broodje!
Over de courgette-komkommersoep zijn we
minder te spreken. We vinden de lichtgebonden
soep waterig en er drijven flinke brokken courgette
in. De runderbouillon met groenten en vermicelli
smaakt zoals ie moet smaken: lekker hartig!
Het assortiment in het PCC is basis-Eurest, maar
met liefde bereid en dat proef je. De sfeer in
de PCC-kantine is gemoedelijk. Alsof iedereen
elkaar kent. Of zoals Jelly zegt: één grote familie.
Twee studenten spelen een potje schaak. Er wordt
gelachen, gekletst en gechild tot iedereen zich uit
de voeten maakt naar de Andrea Elkenbrachtzaal.
Het is tenslotte projectweek.
Maandag t/m donderdag 08.30 – 15.30 uur
Vrijdag 08.30 – 14.30 uur

WADAPARTJA CAMPUS

Wadapartja is de lokale vreemde eend op de
campus en het zusje van de gelijknamige tent op
het Zuiderdiep. Met tafeldame Marie Smeding
(projectcoördinator van hans, het nieuwe cultuur& debatcentrum van de Hanzehogeschool) plof
ik neer op één van de oude houten schoolbanken.
Het interieur is gezellig. Retrohipster met groene
planten en oog voor het schoolse. In het huiskamerhoekje hangt een schalks kijkende Einstein
boven de bank. In de andere hoek huist een minibiebje met voor-ieder-wat-wils. Van Vijftig Tinten
Grijs tot Hedendaagse Bouwkunst.
Het menu staat op een old-school schoolbord.
Er is keuze uit vier broodjes, waarvan één vega.
We bestellen een Kim Mien–Jong (€ 7,50) omdat
die het spannendst klinkt, en de vleesloze Ik Lust
Je Rauw (€ 5,50). We drinken ijsthee (€ 2,75) en
limonade (€ 2,75), huisgemaakt en niet te zoet!
Ik Lust Je Rauw is een sandwich van een oud
tarweras, gebakken door de Groningse bakker
Luuk. De sandwich is belegd met avocado,
avocadohummus, courgette, wortel, sesam en een
chippie. Kim Mien-Jong ziet er watertandend
lekker uit. Het sesambolletje, ook van bakker
Luuk, is belegd met huisgemaakte pastrami van
Gronings weiderund en kimchi, rode ui, sesam en
bbq-saus. Kimchi is een friszuur Koreaans gerecht
van gefermenteerde groenten. Manager Sjoerd
vertelt dat zowel de kip als de eieren het twee-sterren-beter-leven-keurmerk van de Dierenbescherming hebben. Het spek en de ham komen van
Porc d’or, het label voor vlees van de ambachtelijke
slager die zich onderscheidt met blije, duurzame
varkens. Omdat we nog ruimte hebben voor een
toetje, besluiten we met een homemade wortel-gember-appeltaart (€ 4,00) en cappuccino met
een romige schuimlaag van havermelk (€ 2,75).
De worteltaart is lekker kruidig en heeft een friszoete topping van witte chocola en yoghurt. De
verrassend romige schuimlaag op de cappuccino is
niet alleen lekker voor veganisten.
Maandag t/m vrijdag 08:00-16:00 uur

24

WIEBENGA

In het Wiebenga schuift oud-collega en lekkerbek
Rina Tienstra aan. Deze locatie is het thuishonk
van de Academies voor Gezondheidsstudies en
Verpleegkunde. De oude Nijverheidsschool uit
1922 is net grondig verbouwd en wat opvalt is de
akoestiek. De kantine zit bomvol, maar toch is het
er niet lawaaiig.
We laten de gefrituurde snacks (vijf verschillende
waaronder een groentekroket) links liggen en slaan
vandaag ook de soep over. Rina houdt haar koolhydraten in de peiling en kiest voor een salade (€
2,50), ik neem een bowl noedels (€ 3,75) die vers
worden gewokt door Johan. De Eurestmedewerker
vertelt dat streetfood een pilot in het assortiment
is. Op woensdag in het Wiebenga en op maandag,
dinsdag en donderdag in de Van DoorenVeste. De
noedels, sugarsnaps, rode ui, garnalen, currypasta
en koriander gaan in een kartonnen bowl. Ik krijg
er stokjes bij.
De keus aan salades is ruim, vindt Rina. En
allemaal vegetarisch. Rina smult van pittige
geroosterde pompoen, gekookt ei, kikkererwten,
flageolets (een vergeten neefje van de sperzieboon),
rode bietjes met appel en stukjes omelet. ‘Alles
lekker vers en knapperig.’ Mijn Thaise noedels
zijn ook lekker, al hadden ze van mij wat pittiger
gemogen. Het is erg druk rond lunchtijd en het
is jammer dat er maar één kassa open is zodat de
noedels aardig zijn afgekoeld als we een tafeltje
vinden.
In plaats van een toetje nemen we koffie, al zien de
smoothies er verleidelijk uit. Er staat een superde-luxe koffieapparaat in de kantine, met heel veel
keus: klassiekers, verleidingen en lekker koud.
Rina neemt een latte salted caramel (€ 1,70) en ik
een latte macchiato met een extra shot espresso (€
2,10). De latte salted caramel is mierzoet, maar
wel erg lekker en de latte macchiato met het
extra shotje espresso is lekker sterk met een dikke
romige schuimlaag.
Maandag, dinsdag en woensdag 08.00 – 20.00 uur
Donderdag 08.00 – 16.00 uur
Vrijdag 08.00 – 15.00 uur

VAN DOORENVESTE

Het zijn Warme Winter Weken in de kantine van
de Van DoorenVeste. Dat betekent winterkost op
het menu: bal gehakt (€ 2,00), broodje Unox (€
3,35) en warme chocolade (€ 1,00) met slagroom
(€ 1,50). De schaatsen zijn uit het vet en sieren
de koek-en-zopie-bakfiets waar witte pistoletjes
wachten op een halve warme worst. De Hollandse
bruine-bonensoep (€ 0,90) brengt co-kantine-tester Marie Smeding in winterse sferen. De
soep is lekker stevig met plakjes rookworst, hartig
maar niet té zout. We zetten er een kommetje
Oosterse noedelsoep naast om te proeven welke
we het lekkerste vinden. De soep zit boordevol
groenten en is lekker pittig-zoet en nét niet te
zout. Ondertussen proberen we het vooroordeel
te checken of de merendeels mannelijke techniekstudenten liever een vette bek halen dan in een
bak rauwkost prikken. ‘Dat is geen vooroordeel,
maar een feit’, reageert kantinemedewerker Dorian
lachend. ‘Om half negen gaat de frituur aan en
vanaf elf uur verkopen we de eerste snacks.’ En of
het toeval is of niet, aan de saladebar staan vier
meiden een plastic bakje vol te scheppen.
Marie merkt op dat er een gezellig en hecht team
in de Van DoorenVeste staat. Door de open
keuken krijg je een mooi zicht op hoe het eten
bereid wordt. Wij laten de kroketten, saucijzenbroodjes en halal ribburger links liggen en kiezen
een omelet (€ 3,40). De omelet is rijk gevuld met
cherrytomaatjes, taugé, ui, spinazie en peterselie
en bestrooid met kaas. Hij wordt geserveerd op
een dikke plak maïsbrood. Hier komen we de
middag wel mee door! We besluiten de lunch met
koffie. Marie neemt een cappuccino (€ 1,10) en
ik een espresso (€ 1,00), die voor automaatkoffie
verrassend goed smaken. De cappuccino is zoals ie
hoort, één derde espresso, één derde melk en één
derde schuim.
Maandag, dinsdag en donderdag 08.00 – 20.00 uur
Woensdag 08.00 – 17.00 uur
Vrijdag 08.00 - 16.00 uur

ACADEMIE MINERVA

Sinds september staat er bij Academie Minerva
een echte chef achter de kachel. Elvira Krudde
was eigenaar van Jantje zag eens pruimen hangen,
het restaurant in het Noorderplantsoen waar nu
Zondag zit. Minerva was niet gelukkig met het
assortiment van Eurest en Elvira brengt daar
verandering in. Wat direct opvalt is dat kroketten,
frikadellen en andere gefrituurde snacks hebben
plaatsgemaakt voor vegetarische en veganistische
producten. Er staat nog één broodje ham op
het menu omdat de chef moppers kreeg over de
banqueting, de catering voor partijen in het Praedinius. Mijn tafeldame Myrna Havinga (communicatiemedewerker bij Academie Minerva) heeft al
een tafeltje gevonden. Het is maandag en bomvol
in de kantine aan het Zuiderdiep, waar ook de
bewoners van de Academie voor Architectuur en
de dependance aan de Praediniussingel lunchen.
Wat mij direct opvalt is de saaie inrichting. Daar
kan zelfs de vlammend rode counter niets aan
veranderen. Grijze tafels en smetteloze witte
muren verwacht je niet in een kunstacademie.
Maar we komen voor het eten en niet om ons te
verwonderen over de inrichting. Myrna vertelt dat
er iedere dag een warme maaltijd wordt geserveerd. Vandaag staat er mihoen met geroerbakte
groenten en een loempia op het menu (€ 4,35).
De maaltijd wordt geserveerd in een kartonnen
bowl. Voor nog geen vijf euro heb je een volwaardige warme hap, die vandaag veganistisch is. De
groenten zijn knapperig gebakken en er zitten
nootjes in voor een extra bite. Mijn pompoen-pastinaaksoep (€ 1,10) is lekker romig en ik proef
een vleugje kaneel, wat speculaaskruiden blijken
te zijn (pumpkin spices). De wrap met falafel van
zoete aardappel, sla en yoghurtdressing (€ 3,00) is
lekker gekruid, fris en voedzaam. We nemen een
kop koffie toe. Myrna een cappuccino (€ 1,10),
met een romige schuimlaag van echte melk, en ik
een espresso (€ 1,00), lekker pittig met een mooie
crèmelaag. Helaas is de homemade (€ 2,00) taart
al op. Het wisselgeld gaat in het potje bij de kassa,
voor Lesbos.

EN DE BESTE IS…

Het is natuurlijk appels met peren (Eurest –
Wadapartja) vergelijken, of appels met appels
(Eurest –Eurest) als je vier kantines van dezelfde
cateraar met elkaar vergelijkt. Toch zijn er
verschillen. Op Minerva kookt de chef, ondanks
dat ze gebonden zijn aan de regels van Eurest,
toch zo’n 95 procent vegetarisch en veganistisch.
Waarom? Omdat de klanten erom vragen. Chef
Elvira schat dat zeventig procent van de studenten
en medewerkers op Minerva geen vlees eet. In
de kantine van het Prins Claus Conservatorium
valt vooral de huiselijke sfeer op. En medewerker
Jelly die als een moeder voor haar kroost kookt.
Bij Wadapartja kun je verrukkelijk lunchen,
maar daar waren we met z’n tweeën wel bijna
dertig euro kwijt. Logisch als je bedenkt dat ze
daar continu werken aan duurzaamheid, voedingskilometers beperken en rekening houden
met het welzijn van dieren en moeder aarde.
Wadapartja hanteert een zero waste-beleid en
geeft gebruikte spullen een tweede kans. De Van
DoorenVeste is één van de grotere kantines (om
en nabij de duizend man per dag) en heeft een
ruim assortiment. De keuken is open waardoor
je kunt zien hoe ze het brood vers afbakken en
hoe de mega-omeletten uit de oven komen. In het
Wiebenga vielen we met onze neus in de boter
vanwege de pilot met streetfood en de bijzondere
koffies.
Kortom, je kunt steeds beter eten op de Hanze.
De tijd van witte kleffe bolletjes, slappe koffie
en dito saucijzenbroodjes is passé. Eurest slaagt
erin om voor een schappelijke prijs een gevarieerd
aanbod voor te schotelen. Overal is keus uit
vers en gezond, in de Van DoorenVeste draait
de frituur overuren en bij Minerva moet je niet
zijn voor een vleeskroket. Bij Wadapartja kun je
verantwoord genieten, maar dan wel voor de iets
dikkere portemonnee.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 15.30 uur
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BUITENLANDSE
ONDERNEMERS
Anne Floor Lanting
Foto’s: Luuk Steemers

Ongeveer zes procent van de
buitenlanders die afstuderen aan de
Nederlandse universiteiten wordt
ondernemer in Nederland. Ook oudstudenten van de Hanze hakken met
dat bijltje.

Henrikas Gelgota (25) kwam in 2013 naar Groningen om International Business te studeren. In
het tweede jaar van zijn studie besloot de Litouwer
28

om zijn eigen bedrijf op te richten. Sindsdien
is hij de trotse eigenaar van Bikes in Groningen,
een fietswinkel in de Sint Jansstraat. ‘Ik was op
het juiste moment op de juiste plek met de juiste
mensen. Een vriend die ik in Groningen heb leren
kennen, ook een Litouwer, woonde en werkte in
deze ruimte. Hij ging verhuizen omdat de zaak
niet goed liep en toen heb ik het pand overgenomen.’ Zijn keuze voor een tweedehandsfietsenwinkel was eerder een praktische overweging,
een passie voor fietsen had Henrikas niet. ‘Ik had
geen ondernemingsplan dat al jaren in mijn hoofd
rondzwierf. Wel wilde ik graag ondernemen, de
basisbeginselen onder de knie krijgen, beginnen
bij nul. Met fietsen aan de slag gaan leek me een
goede mogelijkheid. Iedere Nederlander houdt
van fietsen en je kunt er veel verschillende kanten
mee op. Je kunt ze verkopen, je kunt ze repareren,
je kunt ze verhuren.’ En zo zette Henrikas zonder
enige voorkennis een bedrijf op waarin het populairste vervoermiddel van Nederland centraal staat.
De eerste twee jaar waren moeilijk, maar de jonge
ondernemer vogelde alles met plezier uit. Zoals
zijn vader vroeger ook had gedaan. ‘In 1995 begon
hij een autohandel, buitenlandse auto’s opkopen

en doorverkopen. Wat startte met één auto groeide
uit tot zeven bedrijven in Europa, met zo’n 150
werknemers.’ Dat niveau is nog toekomstmuziek
voor junior, maar hij boekte wel behoorlijk wat
vooruitgang. ‘Inmiddels ben ik bekend met de
belangrijkste merken en weet ik hoe ze werken, ik
kan de fietsen repareren, ik ken veel leveranciers
en de Groningers weten me te vinden.’ De bijna
afgestudeerde zakenman heeft plannen zat. ‘Ik heb
veel ideeën over welke kant ik op zou kunnen. Ik
zou de internetverkoop een boost kunnen geven
of ik zou iets kunnen doen met huurfietsen en
stadsrondleidingen op de fiets.’
Groningen is een goede thuisbasis voor ondernemers. ‘Er zijn hier in de stad zo veel jonge mensen,
met allemaal verschillende achtergronden en
talenten. Dat vind ik het mooiste aan Groningen,
er zijn veel mogelijkheden om samen te werken.’
Henrikas vindt dat studenten niet moeten wachten
tot ze zijn afgestudeerd. ‘Het ergste wat je kunt
doen is alleen maar colleges volgen en luisteren
naar wat je docenten zeggen. Vooral als het om
handel gaat geeft de hogeschool je slechts een paar
richtlijnen. Als je echt zaken wilt doen, pak dan de
eerste de beste kans met beide handen aan.’

Eric Fath–Kolmes (31) werd Master in Business
Administration (MBA). Daarna richtte de geboren
Canadees een consultancybedrijf op. Hij was in
Groningen toen z’n vrouw een promotieplaats had
bemachtigd op het Universitair Medisch Centrum
Groningen. Eric had al redelijk wat werkervaring
opgedaan in het familiebedrijf The Fath Group of
Companies. ‘Na m’n bachelor Computer Engineering gaf ik een jaar of zes jaar leiding aan een
start-up die software ontwikkelde voor tv-producties.’ Nadat hij z’n MBA haalde, zocht hij een
vaste baan, maar uiteindelijk besloot hij toch als
ondernemer aan de slag te gaan. ‘Ik kende veel
mensen die zich bezighouden met businessmodellen en strategie-ontwikkeling voor duurzaam
ondernemerschap. Ze spoorden me aan om m’n
eigen bedrijf op te richten. Die groep is nu mijn
belangrijkste samenwerkingspartner.’
Fath Consultancy helpt ondernemingen om op een
duurzame bedrijfsvoering over te stappen. Het

Flourishing Business Canvas is een belangrijk hulpmiddel. ‘Traditionele businessmodellen bekijken
de activiteiten en strategie van een bedrijf in
termen van de waarde die ze creëren en hoe het die
waarde te gelde maakt. De nieuwe modellen zijn
gericht op duurzaamheid, in de milieutechnische,
sociale én economische zin. Ook wij richten ons
op duurzaamheid, maar we proberen nog een stap
verder te gaan. We vragen onszelf af of we meer
kunnen doen dan alleen het vermijden van schade
aan de planeet. We willen ondernemingen helpen
om op te bloeien.’
De naam van zijn bedrijf is misschien niet heel
origineel, maar Eric hecht er wel veel waarde aan.
‘In Canada maak ik deel uit van The Fath Group,
die zich vooral bezighoudt met wegenbouw en de
vervaardiging van verkeersborden. Het familiebedrijf heeft een geschiedenis, ik ben van de derde
generatie. Bij een duurzame, bloeiende bedrijfsvoering gaat het ook om het zorgdragen voor

toekomstige generaties. Door mijn achternaam te
gebruiken, draag ik bij aan de geschiedenis én aan
de toekomst.’
Toekomstgerichtheid is één van de belangrijkste
lessen die Eric leerde. ‘Ik ben nooit goed geweest
in het stapje terug, in het nadenken over waarom
we doen wat we doen. Ik duik er het liefst meteen
in en probeer dingen gedaan te krijgen. Voor
strategisch denken nam ik geen tijd, er waren honderden andere dingen te doen. Maar het uitzetten
van een strategie is best belangrijk. Hoe doe je
dat, hoe pas je dat in je planning en hoe zorg je
dat je de strategie in de waan van de dag niet uit
het oog verliest? Dat zijn complexe vragen. Maar
je hoeft geen perfect plan te hebben. Schets hoe je
wilt samenwerken, met wie en hoe je denkt geld te
verdienen.’
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DIT DENKEN
DE DOCENTEN
30

Wat vinden ze nou echt, die
docenten? Hoe denken ze over jou,
over het werk en over nog zo wat?
Dat vertellen ze natuurlijk niet.
Behalve als ze anoniem zijn. Hè,
hè, dan geven ze eindelijk eerlijk
antwoord.

Docenten, het zijn net mensen. Lui die het
stadje inhobbelen en een halve klapper in hun
klep gieten. Of twee. Of soms twaalf. En dan de
volgende dag gewoon met een knallende harses
proberen een paar honderd suffe koppen bij de les
te houden. Ja, als je ze zo ziet staan voor de groep,
lijken ze net echt. Maar wat gaat er toch schuil in
de koppies van het docentenvolk? Wat voor shit
krijgen ze in hun inbox, welke lulsmoezen? En wat
is nou het allerkutste aan hun baan?
Vragen, vragen en nog ’ns vragen. Maar gelukkig
nu ook eindelijk de antwoorden. Eerlijke antwoorden. We vroegen namelijk twee docenten
en een ex-docent om een keertje prijs te geven
wat de studenten normaal gesproken niet snel te
horen krijgen. Anoniem, dat wel. Leuk en handig,
komen we achter. Maar vooral mooi om te zien
dat ze af en toe net zo hard aankloten als de
mensen in de bankjes. Dus, in de woorden van de
legendary Rapper Sjors: let’s gooooooooo!
Wat is de ergste staat waarin je college hebt
gegeven?
‘Met een flinke dinsdagdip. Dan weet je halverwege niet waar je het over hebt, waarom je het
vertelt, waar we vandaan komen, waar we naartoe
gaan en wat nou eigenlijk de zin van het leven is.
Goeiesmorreges.’
‘College geven met flinke koorts, want je meldt je
niet ziek als er studenten op je zitten te wachten,
dat doe je niet.’

‘Ik bewaar mijn katers, en die heb ik genoeg, voor
vrije dagen. Wel heb ik paar keer zwetend van de
koorts college gegeven of fietste ik in tranen naar
Zernike omdat er privé iets heftigs was gebeurd.
Dan moet de show toch doorgaan. Het is makkelijker even door te bikkelen dan zo’n college te
verzetten en een hele klas teleur te stellen.’
En tijdens het nakijken?
‘Met de smaak van kots, bier en sigaretten van de
vorige avond nog in mijn mond.’
‘Flink teut, dat zeg ik je eerlijk.’
‘Met luciferhoutjes tussen de ogen om vier uur ’s
nachts.’
Lul je weleens ergens over, terwijl je het eigenlijk ook niet precies weet?
‘Soms wel. Volgens mij heb ik ooit zelfs een woord
verzonnen halverwege een zin.’
‘Zo nu en dan geef ik college over iets dat ik pas
de avond daarvoor heb geleerd. De Hanze vraagt
nu eenmaal generalisten en geen specialisten.
Maar ik bluf me nooit door een vraag tijdens
college, daar win ik niets mee.’
‘Ik heb in mijn onervarenheid ook wel eens iets
verkondigd waarvan ik nu weet dat het nergens op
slaat ja. Oeps.’
Denk je weleens van een student: sjeeezus, wat
ben jij dom?
‘Ja, maar ook vaak zat over andere docenten.’
‘Nee. Wel: jemig, wat ben jij passief. Dat je ervoor
kiest om direct na college naar Assen te treinen
om naast je ouders op de bank De Wereld Draait
Door te kijken. Er zijn honderden commissies en
boeken waarvan je iets kunt opsteken, desnoods
kun je je sociale vaardigheden polijsten met een
avond dansen en drinken.’
‘All the time. Vooral mailtjes zijn vaak bezopen.
Recent voorbeeld, student mailt: ‘Ik heb geen
cijfer’. Bijlage: screenshot inclusief cijfer. En dat is
geen uitzondering.’
Wat kunnen studenten beter doen als ze iets te
laat inleveren: excuses aanbieden of een goede
smoes verzinnen?
‘Ik kan een originele smoes altijd wel waarderen.
Hoe absurder hoe beter.’
‘Excuses aanbieden, maar een smoes werkt ook.
Docenten hebben vaak geen zin om uit te zoeken

of je liegt en een discussie is ook te veel moeite.
Maar kom met iets beters dan: mijn beste vriendin
heeft het uit met haar vriendje en daarom lever ik
de opdracht twee (ja echt, TWEE!) dagen later in.’
‘Een goede smoes. De meeste docenten, zelfs de
leden van de examencommissie, willen je graag
helpen. Maar ze zijn gebonden aan regels en aan
wat eerlijk is voor de studenten die wel op tijd zijn.
Als je ons een gedegen reden geeft waarmee wij
kunnen verantwoorden dat we je matsen, zijn we
beiden geholpen.’
Docenten worden altijd boos als je zit te kloten
tijdens een praktische opdracht. Maar hoe vaak
zit je zelf op Facebook (of een vergelijkbare
bezigheid) in de baas z’n tijd?
‘Vrij regelmatig. Maar ik zit minstens even vaak in
mijn eigen tijd te werken, dus dan mag het.’
‘Nooit. Als docent zit je niet van negen tot vijf op
kantoor. Je krijgt x uur voor het vak dat je geeft
en y uur voor de student die je begeleidt. Die uren
zijn zelden voldoende, dus doe ik klussen voor de
baas in mijn eigen tijd. Dat biedt ook vrijheid, als
ik om half elf college heb, slaap ik uit.’
‘Laten we het zo stellen: mijn high score Flappy
Bird heb ik niet kunnen halen zonder al die vlieguren tijdens werkcolleges.’
Wat is nou echt het allerkutste aan je baan?
‘Dat ik te vaak beleid moet uitvoeren dat mijns
inziens het onderwijs niet ten goede komt en
waarvan de student uiteindelijk de dupe is.’
‘Luie studenten die veel van je verwachten, maar
zelf geen moeite doen. Ja, jij betaalt collegegeld,
maar dat betekent niet dat ik een extra tentamen
ga maken en twee uur naast je ga zitten omdat
het moment van het gewone tentamen jou niet zo
goed uitkomt.’
‘Mail beantwoorden. Veel mailtjes. Gi-gan-tisch
veel mailtjes.’
Als je iemand zou moeten aanraden om dit
werk te doen, wat zou je dan zeggen?
‘Go back! It’s a trap! Nee hoor, het is echt een
mooie uitdaging.’
‘Als je een beetje een wijsneus bent en wat geduld
hebt, is het de leukste baan die er is.’
‘Je mag elke dag met tientallen twintigers in
gesprek. Er zitten er altijd wel een paar tussen die
je kijk op de wereld verruimen.’
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LOCO
Luuk Steemers

DERDEJAARS COMMUNICATIE
FRÉDÉRIQUE REGTOP (21)
STAAT GRAAG ACHTER
ÉN VOOR DE CAMERA

‘Creatieve dingen trekken me aan: schilderen, tekenen,
muziek en vooral ook fotografie.
Supertof om mensen op een zo mooi mogelijke manier
in beeld te brengen. Soms voelen ze eerst ongemak als ze
poseren voor de lens van m’n Canon 60D, maar dat is
meestal snel voorbij. Bij mij voelen modellen zich snel op
hun gemak. Ik laat ze veel bewegen en poseren in allerlei
houdingen. Soms doe ik fotoshoots met vriendinnen.
Dan staan we afwisselend achter en vóór de camera. Zelf
model zijn is ook erg leuk!’
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TEO VERSUS STUDIESTRESS

ZELFDISCIPLINE
Teodor Lazarov
Foto: Pepijn van den Broeke

Teo is een cognitieve alchemist.
Hij speurt naar legale en onschadelijke
methodes die van loodzware tentamenperiodes gouden tijden maken.
Ditmaal: de kunst van zelfdiscipline.

stukken van het studieboek lezen. Of tien ideeën
op papier zetten die je een dag later zult uitwerken
voor je werkgroep.

VROEG OPSTAAN

Maar daarvoor hoef ik toch niet vroeg op te staan?
Jawel! En ik zal je vertellen waarom. Volgens
ex-navy-seal Jocko Willink, auteur van het boek
Discipline Equals Freedom, is het belangrijk om je
dag te starten met een win. Vroeg opstaan is de
eerste overwinning van de dag. Niemand wil zijn
warme dekens verlaten voor het ochtendgloren.
Niemand, behalve jij. En daarmee heb je al een
voorsprong op de rest van de wereld.
Is het lastig en onplezierig? O ja, zeker wel.
Loont het dan wel om dit te doen? Drie miljoen
procent. Ik pas deze methode toe vanaf het
moment waarop ik Jocko’s boek las. Ik sta nu al
drie maanden om kwart voor zes op. Het is fijn
om wakker te zijn in een slapende wereld. Geen
appjes, geen facebookupdates, geen telefoontjes.
Alleen stilte en rust. Weet je nog hoe dat voelt? Ik
was het vergeten.

Deze rubriek bestaat twee jaar. Wat ooit een heel
nieuw universum aan excentrieke en esoterische
methodes leek, is langzamerhand een lifestyle
geworden. Elke keer dat ik iets nieuws ontdek, pas
ik het toe. Zelden stap ik van een idee af, integendeel, het wordt deel van m’n dagelijks leven.
Van zestien uur vasten per dag en mediteren in
de ochtend, tot koud douchen door de week en
steevast minimaal zevenenhalf uur slaap per nacht
pakken.
Soms vragen mensen me hoe ik zoiets volhoud,
hoe ik elke keer weer zonder moeite een verandering toepas. Voor mij is dat zo klaar als een
klontje. Word ik er productiever van en voel ik
me er beter door? Ja? Mooi, dan is dit de nieuwe
standaard. Het kost tijd en moeite om het op de
rails te krijgen, dat sowieso, maar als het routine is
geworden, kijk ik er niet meer naar om. Het kost
me geen mentale kracht meer.

PRODUCTIVITEIT

Sinds deze nieuwe aanpak is mijn productiviteit
met vijfhonderd procent gestegen. Ja, je leest het
goed, ik krijg vijf keer meer gedaan als daarvoor.
Dat komt omdat ik alle irritante moetjes al voor
de lunch gedaan heb. Meestal begin ik met de
grootste taak die ik die week af moet hebben. Die
deel ik op in vijf kleine taken, zodat ik elke dag
een stukje verder kom.
Als de grootste draak van de dag geslacht is, ga
ik over op de volgende en zo verder. Belangrijk
is om niet te veel op je to-do-lijst te hebben. De
eerste takenlijst die ik ’s zondags schrijf bestaat uit
de hoofdtaken van de daaropvolgende week. Die
breek ik op in vier hoofdtaken per dag zodat ze te
behappen zijn. Als je elke dag een beetje doet, kun
je dikke doei zeggen tegen werkstress, studiestress
en deadline mayhem.

ZELFDISCIPLINE

Maar hoe krijg je die routine als je niet om de
zoveel weken een stuk moet schrijven over het verbeteren van je mentale en fysieke prestaties? Hoe
houd je een nieuwe gewoonte aan, zelfs op dagen
waarop je liever in je eigen ellende zwelgt? Het
antwoord is zelfdiscipline. Hoe je die opbouwt?
Door vroeg op te staan. Zo simpel kan winnen
zijn. Je zet je wekker om zes uur en wanneer het
alarm afgaat sta je op. Je drinkt een glas koud
water, doet tien push-ups en pakt het to-do-lijstje
met de maximaal vier taken die je de avond ervoor
hebt opgesteld. Bijvoorbeeld de eerste twee hoofd34

LANGZAAM OPBOUWEN

Foto: Pepijn van den Broeke

Ga nu niet cold turkey elke dag supervroeg uit
de veren nadat je tot diep in de nacht hebt lopen
feesten. Dat helpt niet. Pak eerst maar eens
drie dagen in de week. Vroeg naar bed gaan en
probeer minimaal zeven uur slaap te pakken.
Maak de avond van tevoren je lijstje met taken
en zet alles klaar zodat je in de ochtend niet te
veel beslissingen hoeft te nemen, maar gelijk aan
de slag kunt. Bekijk aan het einde van de week je
resultaat. Do the math and thank me later.
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lieve.loes@live.nl

Lieve Loes,
Het lijkt wel een boek uit de Bouquetreeks van mijn
moeder, maar het is echt waar. Ik ben verliefd op de
baas van het café waar ik werk. Hij heeft ook een crush
op mij, we hebben stiekem gezoend in het magazijn
en het is dat we bijna betrapt werden, anders waren
we verder gegaan. Dat verzin je toch niet! Ik weet ook
wel dat hij een beetje een player is, maar hij is woest
aantrekkelijk en echt superlief. Hij is wel twee keer zo
oud als ik, maar so what? Iedereen waarschuwt me dat
ik niet op zijn appjes moet reageren. Loes, wat moet ik
doen?
			Daisy
Lieve Daisy,
Player, woest aantrekkelijk en superlief, een hele
foute combi. Je twee-keer-zo-oude-baas heeft feilloos
door dat hij je moeiteloos kan pakken tussen de
dozen wijn, vaten bier en kratten cola. Tussen de
regels door lees ik dat je al verliefd bent. Als jij
een keer seks met die man hebt, ben je helemaal
verkocht. Jij wordt verliefd en wilt meer, terwijl je
baas het volgende jonge blaadje in zijn magazijn
snackt. Dus lieve Daisy, tuin er niet in, reageer niet
op zijn appjes en zorg ervoor dat je niet alleen in
dat magazijn rondscharrelt als hij in de buurt is. Hij
gaat je gegarandeerd pijn doen. Niet piekeren, puntuit-klaar-wegwezen-loslaten, dikke doei!
Lieve Loes,
Mijn beste vriendin heeft een keiharde koopverslaving.
Als ze een leuk shirtje ziet, koopt ze het direct in alle
kleuren. In haar kast staan wel zeventig paar schoenen

en er liggen minstens dertig bh’s. Ze kan wel een
winkeltje in sieraden en make-up beginnen. Toen ik
laatst bij haar sliep, ontdekte ik dat ze onder haar bed
een hele lading tasjes heeft staan met kleding waar de
prijskaartjes nog aanhangen. Ik ben bang dat ze een
groot probleem heeft en maak me zorgen. Hoe zou jij
dat aanpakken?
			Chantal
Hoi Chantal,
De maand december is sowieso een uitdaging voor
mensen die zich in de schulden shoppen. Heb je net
je foute kersttrui en glitterpanty naar de Mammamini gebracht, staat de wintersale alweer op je deur
te beuken. Hoe kun je deze verleidingen weerstaan?
Een vriendin, die op haar 23ste een schuld had
waarvan je een leuke auto kunt kopen, kwam pas
van haar shopverslaving af toen ze erachter kwam
hoe de mode-industrie werkt en hoe hoog de prijs
is die we betalen voor al die goedkope wegwerpkleding. De kledingindustrie is niet alleen de op één
na vervuilendste industrie ter wereld (de productie
van één spijkerbroek vervuilt achtduizend liter
water!), maar is ook een industrie waar de armsten
van de armsten zich voor 20 cent per uur in het
zweet werken in panden die op instorten staan. Een
documentaire, waarbij zelfs fashion-vloggers het niet
droog hielden, confronteerde mijn vriendin met de
krankzinnige kledingindustrie die wij gezamenlijk
in stand houden en liet haar zien wie de dupe is van
alsmaar meer goedkopere kleding. Mijn vriendin
besloot na die docu een jaar geen nieuwe kleding te
kopen. Chantal, hou je vriendin een (pas)spiegel voor
en geef haar een liefdevolle schop onder haar kont!
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Heeft je beste vriendin gezoend met de jongen waar jij al
tijden vlinders van in je buik krijgt? Ben je verliefd op je
docent en kun je je niet meer op je studie concentreren?
Lig je niet lekker in je projectgroep en begrijp je niet
waarom? Mail Loes, onze enige echte ervaringsdeskundige. Inzenden mag zelfs anoniem.
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HANZEMAG IS
LOOKING FOR
JOURNALISTIC
TALENT!
HanzeMag is looking for students who want to gain
journalistic experience while earning some money
as well. We fill two blogs every day, make several
videos every week and make a magazine every two
months. Of course we mainly focus on news and
stories from Hanze UAS, but we also find Groningen
student life, student associations, sports clubs, student
politics, internationalization and general stories about
Groningen very interesting. We are looking for writers,
photographers, filmmakers, bloggers, columnists,
illustrators and podcasters. In short, every creative spirit is
welcome! Experience is not a requirement, we are looking
for talent, not experienced journalists. Would you like
to contribute? Send an e-mail to c.f.wind@pl.hanze.nl
with your specialty(s), interests, and possibly texts/videos
that you have made earlier. A cover letter is not necessary!
Unfortunately, due to Dutch law, we can only pay EUstudents, but of course non-EU students are more than
welcome to contribute on a voluntary basis!
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LEGAL
ALIEN
Luuk Steemers

JULIA HOLITZNER (24)
FOURTH-YEAR STUDENT
INTERNATIONAL BUSINESS &
MANAGEMENT STUDIES
GERMANY,
80.5 MILLION INHABITANTS
8.5 TIMES THE SIZE OF THE
NETHERLANDS

‘I’m from Oldenburg, often named as one of
the cities with the most potential in Germany.
Oldenburg has plenty of job opportunities, good
schools and a low crime rate. But for me it’s too
small. Maybe I’ll go back when I’m in my thirties
and have a family. For now I want to travel a lot
and obtain a Master in Spain, Amsterdam or
Lisbon.

‘I love my parents and my older brother. I visit
them when they celebrate their birthdays and
during the holidays, but my life is really here. I
have become used to not living in Germany since
I was sixteen and went to New Zealand to attend
high school and stay with a family. After I finished
school I went backpacking for a year, I travelled
in New Zealand, Asia and Australia. Last year I
did an internship in Sydney, and in Budapest I
followed an Erasmus programme.
‘I know that Dutch students think Germans to
be a bit stiff and too serious about their studies.
There is certainly some truth in that. When I’m
in Germany I tend to notice things because I have
learned to look through Dutch eyes. But once you
know people you actually realize that they’re much
more like you than you thought.
‘Dutch students are less willing to share than
Germans. I have lived in student houses with
Dutch and German students. Even if Dutch
students cook a meal together they use the Wie
Betaalt Wat app (the Who Pays What, ed.) to make
sure they do pay their fair share. The German
students I have lived with never bothered for apps
like that. Everyone is welcome to take a slice of my
loaf of bread. I have a strong belief that if you give
something, it will always come back to you in one
way or another.
‘I have always liked doing something for the
university. In the first year I was a student
representative for instance. Now I’m a member of
the D-team of the Marketing & Communication
staff office. We visit schools all over Germany
to recruit students for the Hanze, even as far as
Munich. By such activities you meet staff members
and teachers on a more personal level. That sort of
thing makes the university a more valuable place.’
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BEER, GAMES AND
CLIMATE CHANGE

Tatiana Coba
Illustration: Tom Beijering

We are just living our lives:
studying, traveling, buying
cheap food, not thinking too
much about climate change
and its consequences. Why
do we choose to ignore these
important threats? Tania
Ouariachi and Lynette Germes,
from the Professorship of
Communication, Behavior
& The Sustainable Society in
Hanze, give us some clues.

messages that do not connect with our daily lives,
created a psychological distance to the problem.
For instance, as young people, we might not feel
affected by the message The Amazon area is 20
percent smaller than 50 years ago. A message that
refers to their daily lives is more effective. Climate
change causes beer shortage, for instance.
Ouariachi decided to study more effective
approaches and channels to communicate climate
change. ‘We need innovative communication
approaches. That is why one of my research lines is
video games’, she says.

GAMING TO FIGHT CLIMATE CHANGE

‘Imagine being a mayor with the power to
change a whole city into a more sustainable place,
balancing pollution, energetic productivity and
citizens’ happiness. Such situations are being
simulated in online games that offer interactive
learning experiences and inspire out-of-the-box
thinking’, Ouariachi explains. She refers to 2020
Energy as an example, an online serious game
developed by the European Commission project
Energy Bits. Its primary objective is to raise
awareness on sustainable lifestyles. ‘The game
aims to stimulate behavioral change, it is up to the
player to take the best decisions to improve our
collective future.’

A SUSTAINABLE LIFESTYLE

Despite abundant evidence about climate change
- floods, droughts, fires, water pollution, and so
on - not all young people seem to be worried,
even though it concerns their future. Dr. Tania
Ouariachi, who specializes in climate change
communication, thinks those people may not
perceive the changing climate as a real threat.
‘Unfortunately research tells us that new
generations are not fully aware of climate change.
Commitment to fight it is still limited, and in
some cases, young people are even less likely to
engage in environmentally responsible actions
than older age groups’, states Ouariachi.
She believes that too much focus on politicians
and skeptics, an excessive alarmist tone and

Over 97 percent of scientists agree that climate
change is a man-made problem. ‘Not only
industrial and agricultural processes cause
greenhouse gasses emissions. Everybody
contributes in daily live, each time we choose
options for heating, moving or eating’, states
Ouariachi.
‘The first step is to recognize there is a problem’,
says Lynette Germes, a PhD-student who studies
the subject. ‘However, to reduce the problem is
more difficult. Fewer flights, avoiding single-use
plastic, eating more plant-based food, buying
fewer clothes, are some examples of sustainable
behaviour. Knowledge and awareness are the
first steps in changing behaviour, but it is also
important to know how you can change certain
types of behaviour.’

THINGS YOU CAN DO

Last summer it was so hot, there were ice cream
and beer shortages across Europe. This winter,

due to climate change, we expect freezing
temperatures, let’s hope there is enough coffee and
vodka to keep us warm.
Here are some ideas that might help us have
enough beer and ice cream for the warm summers
to come.
1 Take train and bike
Because you are in Groningen you are probably
driving a bike instead of a car, keep doing so, if
possible, when you go back home. Also, if you
are going somewhere for the holidays, take the
train whenever possible. The train is by far the
least polluting option to travel long distances.
Airplane emissions are 20.5 times higher than
train emissions and road transport causes over 70
percent of all transport emissions.
2 Buy second-hand clothes
If you buy second-hand clothes, you will save
money, and you won’t contribute to one of the
largest polluters in the world: the fashion industry.
Groningen has many second-hand stores for you
to discover. Just along the Oosterstraat, you’ll
find ReShare: a clean, trendy store, with clothes
that are almost new. If you are looking for boots,
you can go to Vintage Island, also known for its
vintage garments. However, if you are looking
for more stylish clothes go to Appel & Ei, a more
elegant place with clothes from recognized brands.
3 Try casual vegetarianism
Reduce meat consumption. Farm animals are
among the biggest pollutions. Try the vegetarian
dishes in restaurants. We recommend Feel good,
BakkersCafé and Anat.
4 Motivate your friends
‘You can decide to behave more sustainably, which
will be even more effective when you inspire
other people to do the same. Motivate people in
your environment to act more sustainably’, says
Germes.
Tania Ouariachi believes students can be
important drivers of change. Not only because we
are large energy consumers, but also because we
are the next generation of adult consumers. ‘The
future of the planet is in our hands, and we can do
something to stop the worst effects. Refuse to let
others write your story’, she urges.
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INTERNATIONAL
ENTREPRENEURS
Anne Floor Lanting
Photos: Luuk Steemers

About six percent of the international
graduates at Dutch universities
start a business in the Netherlands.
What about Hanze’s international
graduates?

Henrikas Gelgota (25) came to Groningen
in 2013 to study International Business. In the
second year of his bachelor, the Lithuanian
decided to start his own business. He has been
running Bikes in Groningen, a cycle shop in Sint
Jansstraat, since. ‘I was in the right place at the
right time and with the right people when the
opportunity arose. A Lithuanian friend I met here
in Groningen, ran a workshop in this space and
lived here. He wanted to move away because his
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business was not going well, so I took over the
space.’ His choice for a second-hand bike shop
was more a practical decision than motivated by
a passion for bicycles. ‘I didn’t have a business
plan floating around in my head for years. I just
wanted to do business, to learn the fundamentals,
starting from zero. Working with bikes seemed
like a good option because everybody likes them
and you can go in many different directions. You
can sell them, you can fix them, you can rent them
out.’ So without any prior knowledge about bikes,
Henrikas set up a company that revolves around
the Netherlands’ favourite mode of transportation.
The first two years were tricky, but the young
entrepreneur really enjoyed figuring everything
out. It was also something his father had done
in the past. ‘My dad has a car trading company,
buying foreign cars and selling them to other
countries. He started out with one car in 1995
and now he has seven companies within Europe
and about 150 employees.’ Though Gelgota junior
is not up to this level yet, he has definitely made
a lot of progress since he first started. ‘By now I

know the most important brands, I know how
to fix the bikes, I know many suppliers and the
people of Groningen know where to find me.’ The
nearly graduated business student has plenty of
plans for the future. ‘I have a lot of different ideas
what I could do. I could for instance boost my
internet sales or I could do something with city
tours and rentals.’
Whatever turn his own business might take,
Henrikas thinks Groningen is a good home base
for an entrepreneur. ‘There are so many young
people here in the city, all from different cultural
backgrounds and with different expertise and
talents. That’s what I like most about Groningen,
there are a lot of opportunities to collaborate with
others.’ For inspired students he has an important
word of advice: don’t wait till your graduation.
‘The worst things you can do is solely going to
lectures and just listening to what your teachers
say. Especially when it comes to business, university just gives you a couple of guidelines. If you
really want to do business, take the first challenge
you get, go out and do it.’

Eric Fath-Kolmes (31) completed a Master in
Business Administration (MBA) at Hanze, after
which he started his own consultancy firm. The
Canadian came to Groningen when his wife got
a PhD position at the University Medical Centre
Groningen. He had always been interested in doing
an MBA and needed a reason to also move to the
Netherlands, so he applied at Hanze. By that time,
he already had plenty of work experience within
the Fath family business. ‘I did my bachelor’s in
computer engineering in Canada and worked
for about six years running a start-up in software
development for TV production.’
He eventually decided to set up his own consulting
company. ‘I had gotten into contact with a group
of people who are working on business modelling
and strategy development and focus on sustainable
business models. Through them I ended up getting
an opportunity that prompted me to start my own
business. That group is now the primary partner I
work with.’

His company, Fath Consulting, helps other businesses in making the move towards sustainability.
The Flourishing Business Canvas is an important
toolkit Eric uses in his consulting work. ‘Traditional forms of business modelling usually frame a
company’s activities and strategy in terms of how
it creates and captures value. Yet nowadays there
are new models that are much more focused on
sustainability, in the environmental, social, as well
as economic sense. We also focus on sustainability,
but try to take it further. We ask ourselves if we
can do better than just not harming the planet
and really help businesses to flourish.’
The company name might not be the most
original one, but it means a lot to him. ‘I’m part of
the family business back in Canada, Fath Group
of Companies. The companies primarily focus on
road construction and sign manufacturing. I’m
the third generation and we have a lot of family
history. Furthermore, a lot of important ideas
behind sustainable and flourishing businesses are

about keeping future generations in mind. So by
using my family name I can add to the history of
the family business and look towards the future.’
The importance of being focused on the future
is one of the main lessons Eric has learned. ‘I’ve
never been the best at taking a step back to look
at why we’re doing what we’re doing. I tend to just
jump in and get things done. I always thought
I didn’t have time for strategy, because there
were a hundred and ten other tasks to do. But
thinking strategically is pretty important. How
to do this? How to fit it into your time schedule?
How to include and implement a strategy? That is
quite complex.’ Eric recommends other budding
entrepreneurs to think their strategy through.
‘You don’t need to have a picture perfect plan. But
please make a sketch of how you plan to work with
people, who you plan to partner with and how you
are going to make money.’
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