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Double Degree aan toe. Studenten waarde-
ren mijn vasthoudendheid, oud-studenten 
die bij mij afstudeerden, komen soms zelfs 
jaren na dato bij me langs om me te be-
danken voor mijn begeleiding. Uiteindelijk 
moet de student het zelf doen, natuurlijk, 
maar de docent is verantwoordelijk voor 
het creëren van een veilige leeromgeving 
en het wegnemen van drempels, zo zie ik 
dat. Ik zet studenten graag op het juiste 
spoor wanneer ze denken dat alles mis-
loopt. Studenten mogen mij altijd bellen 
met vragen, als ik geen tijd heb, dan zeg ik 
dat wel.’ 

Wat kenmerkt je manier van lesgeven?
‘Ik probeer altijd de praktijk in mijn lessen 
te verwerken. Ik neem de studenten mee 
naar de praktijk en ik breng de praktijk 
naar de les, door gastsprekers en eigen 
ervaringen. Dit jaar waren we met een 
groep studenten op de Hannover Messe 
(één van de grootste industriebeurzen ter 
wereld, red.) en op de Main Industry Beurs 
in Groningen hadden we een eigen stand. 
Ik vind het belangrijk om studenten dit 
soort dingen te laten zien en hen te stimu-
leren om te netwerken met de aanwezige 
organisaties.’

Wat vind je van de Hanzehogeschool?
‘De Hanze biedt studenten een veilige om-
geving en veel mogelijkheden. Ik heb het 
gevoel dat de Hanze op een omslagpunt 

Wat vind je het leukst aan het vak? 
‘Ik kan er mijn creativiteit in kwijt, ik 
mag onderzoek doen en ik begeleid jonge 
mensen op hun weg naar de arbeidsmarkt. 
Een docent-onderzoeker staat op het kruis-
punt van bedrijf, onderwijs en onderzoek. 
Engineering leidt ondernemende werkne-
mers op. De vraag van bedrijven verandert 
voortdurend, het is leuk om daar op in te 
spelen. Ik zit dertig jaar in het onderwijs 
en heb de studenten zien veranderen. Dat 
vraagt flexibiliteit, vroeger gaf je vooral les, 
inmiddels ben je steeds vaker een coach.
‘Ik zie altijd potentieel in studenten. Ik zal 
niet snel denken: die leert het nooit. Ik heb 
zoveel twijfelgevallen gezien die uitgroei-
den tot toppers. Er zaten studenten bij die 
later doorstroomden naar de universiteit 
en daar uitstekend presteerden, tot een 

zit. De hogeschool is sterk gegroeid. Na 
groei moet je je interne organisatie anders 
inrichten, bijvoorbeeld door ondersteu-
ning en onderwijs meer in elkaar over te 
laten lopen en samen te laten werken. We 
zouden voltijdopleidingen, deeltijdoplei-
dingen en contractactiviteiten kunnen 
integreren. De innovatiewerkplaatsen 
(IWP’s) bieden daar de mogelijkheden 
voor. Sommige deeltijd-modules zijn best 
interessant voor voltijdstudenten. Toch 
krijgen ze ze niet aangeboden omdat het 
niet in het format van het dagonderwijs 
past. We moeten zoiets als docenten zelf 
kunnen organiseren, ik merk dat er best 
veel mogelijk is. Ik geloof dat je heel veel 
kunt bereiken door anders te organiseren.’

Wat is het belangrijkste wat je van je 
studenten hebt geleerd? 
‘Dat elke student in een bepaalde fase 
zit en dat je ze als docent de gelegenheid 
moet bieden om in een volgende fase te 
komen. We zeggen altijd dat de student 
niet moet afhaken, maar dat geldt net 
zo goed voor ons zelf, we moeten niet 
opgeven. Als een student voor het ene niet 
geschikt blijkt te zijn, kun je hem andere 
dingen voorschotelen, dingen waarmee 
ze zich wel kunnen ontwikkelen. Het 
gaat om de student, geef hem de ruimte. 
Wanneer studenten vastlopen hebben ze 
soms wat tijd nodig om de draad weer op 
te pakken.’

Technologie en innovatie, organ- 
isatiemanagement, operations  
management, kwaliteits- 
management, onderhouds-
management en project-
management. Gejo Nanninga 
geeft het allemaal op het 
Instituut voor Engineering, 
waar hij sinds 2007 werkt. 
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Van poptempel naar academiegebouw. Robert 
Bangma (50) verruilde drie jaar geleden het 
Groningse Vera voor de Minerva Academie 
voor Popcultuur in Leeuwarden. Hoe bevalt de 
overstap?

College-lid Paul van der Wijk verliet eind juni 
de Hanzehogeschool om aan de slag te gaan 
als voorzitter van de Raad van Bestuur van het 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Terug naar zijn 
roots in de zorg.

In 2022 zal de Van OlstToren zijn omgeven 
door de nieuwbouw: de Van OlstBorg. Het 
eerste gedeelte van Vleugel A zal al na de 
zomervakantie van 2019 in gebruik worden 
genomen.

De mogelijkheden van de minuscule 
schakelaars en motoren van Ben Feringa lijken 
haast eindeloos. Wat de Nobelprijswinnaar 
betreft kunnen Hanze-studenten aan de slag 
om toepassingen te verzinnen.

Een delegatie van de Hanzehogeschool 
bezocht Japan, de bakermat van wat in de 
wereld van de Roze Barbaren bekend staat als 
Lean and Agile. Terug in Groningen brengen 
ze verslag uit.
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Ik neem aan dat je je op de Hanze ook 
comfortabel voelde.
‘Ja, maar het voelt toch net anders. Het is 
een gevoel dat moeilijk te beschrijven is.’

Is de afstand tot de werkvloer ook niet 
gewoon kleiner?
‘Dat is wel een doorslaggevend punt ge-
weest. De Hanzehogeschool is heel groot, 
en daardoor zit je op een behoorlijke 
afstand. Dat vond ik soms best moeilijk. 
Je ziet iets minder snel het resultaat van 
wat je doet. Dat hoeft helemaal niet erg te 
zijn, maar ik vind het prettig dat je dat in 
de zorg wat sneller ziet. Dat geeft, in ieder 
geval op korte termijn, meer voldoening.’

Wat zijn de overeenkomsten tussen zorg 
en onderwijs?
‘In beide sectoren vind je veel inhoudelijk 
bevlogen medewerkers. En in beide secto-
ren heb je te maken met flinke bureaucra-

‘Ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat ik 
eens zou terugkeren in de zorg. Ik heb daar 
25 jaar in gewerkt, ik ben erdoor besmet. 
Mijn insteek was om op de Hanze vijf tot 
zeven jaar een nuttige bijdrage te leveren, 
dus in die zin is het iets korter geworden 
dan gedacht. Maar Assen is bijna in mijn 
achtertuin, een mooi ziekenhuis… een 
prachtige uitdaging die ik niet wilde laten 
schieten.
‘Ik noem mezelf nog wel graag een ambas-
sadeur van de Hanze, de komende jaren. 
Maar ik heb ervoor gekozen om terug te 
gaan naar mijn roots. Een keuze op gevoel, 
maar weloverwogen.’

Wat trekt je zo aan in de zorg?
‘Je ziet het effect op patiënten en medewer-
kers. Het is een doel- en oplossingsgerichte 
sector, dat trekt me ook aan. En doordat ik 
veel ervaring en kennis van de sector heb, 
voel ik me er ook gewoon heel comfortabel.’

EEN KEUZE 
OP GEVOEL, 
MAAR 
WELOVERWOGEN’

‘
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College-lid Paul van der 
Wijk verliet eind juni de 
Hanzehogeschool om aan de 
slag te gaan als voorzitter van 
de Raad van Bestuur van het 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen. 
Terug naar zijn roots in de zorg.



ke dingen kunnen doen hier, en ik vind de 
Hanze een mooie organisatie. Ik heb kort 
geleden nog de duurzaamheidspeldjes uit-
gereikt aan de leden van het Green Team. 
Dat heb ik echt ontzettend leuk gevonden, 
hoeveel energie dat heeft losgemaakt onder 
medewerkers en studenten. Uit de Green 
Quest zijn ontzettend veel leuke en zinvolle 
projecten voortgekomen, daar kijk ik met 
veel plezier op terug.’

Wat waren de mindere kanten?
‘De huisvesting voor internationale stu-
denten, dat was echt extreem ingewikkeld. 
Het was bijna onmogelijk om dat goed op 
te lossen doordat we zelf niet mogen bou-
wen. Onze invloed is dus beperkt, maar 
we worden wel verantwoordelijk gehouden 
voor de problemen. Dat voelde soms wel 
enigszins onrechtvaardig.
‘Het aardbevingsbestendig maken van 
Hanze-gebouwen en de onderhandelingen 
met de NAM waren zware bevallingen. 
We zijn er bijna twee jaar mee bezig 
geweest, dat heeft heel veel energie en uit-
zoekwerk gekost. Uiteindelijk is het goed 
gekomen, maar dat was geen klus waar ik 
veel energie van kreeg, zal ik maar zeggen.’

Wat geef je je opvolger mee?
‘Er zijn best wel veel, hoe moet ik het 
zeggen, dingetjes. Dingen in de systemen, 
vaak niet eens bewuste regels of papier-
werk, maar gewoon zaken die niet goed 
op elkaar aansluiten. Het zou mooi zijn als 
iemand daar nog wat meer werk van zou 
kunnen maken.’

Maar is het geen donquichotterie, die 
strijd tegen bureaucratie? Zelfs maatre-
gelen tegen bureaucratie leiden vaak tot 
meer bureaucratie…
‘Ik snap wat je zegt, maar het kan wel 
echt anders, denk ik. Als we nou het hele 
studieproces van een student als uitgangs-
punt nemen voor hoe we alles organiseren, 
vanaf het moment dat iemand binnen-

dus we hebben meer ruimte nodig. De 
eerste reflex is dan altijd: meer bouwen. 
Maar je kunt ook eerst goed kijken hoeveel 
ruimte er eigenlijk is, en of die wel efficiënt 
gebruikt wordt. Slechts 57 procent van alle 
ruimtes op de Hanze worden volledig be-
zet. Tuurlijk, honderd procent ga je nooit 
halen, maar van 57 naar zeventig moet 
mogelijk zijn. Die gedachtegang is nu wel 
ingedaald, maar dat had best wat voeten 
in aarde.’

Wat heeft je het meest verrast?
‘De invloed die een regionale hogeschool 
heeft op de omgeving. De samenhang met 
gemeente, provincie, grote bedrijven… De 
hogeschool levert echt een bijdrage aan het 
oplossen van regionale maatschappelijke 
vraagstukken. Dat effect is veel groter dan 
ik had gedacht. Ook de mate van eman-
cipatie vond ik verrassend. Ik vind dat het 
hbo enorme stappen vooruit heeft gezet de 
afgelopen jaren, juist ook bij het ontwikke-
len van vaardigheden van studenten.’

Is de invloed op maatschappelijke ont-
wikkelingen gegroeid?
‘Ik denk dat er absoluut een verschui-
ving heeft plaats gevonden. Hogescholen 
hadden vroeger alleen aandacht voor het 
Ministerie van Onderwijs, nu zie je dat ze 
ook met bijvoorbeeld Economische Zaken 
om tafel zitten. Er wordt van hogescholen 
tegenwoordig meer verwacht, bijvoorbeeld 
het helpen met innoveren van de maat-
schappij, dat was vroeger echt minder. De 
Hanze doet dat heel goed, het zichtbaar 
maken van impact in de regio, het bijdra-
gen aan de sociale en maatschappelijke 
vraagstukken.’

Ga je weg met een goed gevoel?
‘Met een dubbel gevoel. Deze laatste paar 
maanden, nadat ik de beslissing genomen 
had om weg te gaan, heb ik wel wat meer 
stilgestaan bij het werk dat ik doe. Wat 
vond ik leuk, wat minder? Ik heb hele leu-

tie. Al zit in de zorg de bureaucratie vooral 
bij de verpleegkundigen, in het onderwijs 
zit het meer door alle lagen heen, ook bij 
teamleiders en management. Daarnaast 
speelt de politiek in beide sectoren een 
grote rol. Als er een incident is, dan vindt 
de Tweede Kamer daar wat van, en dan 
moet je je beleid aanpassen. Dat is niet 
altijd even effectief.’

Kan de Hanze iets leren van de manier 
waarop een ziekenhuis wordt bestuurd?
‘Toen ik hier begon heb ik een schilderij 
van Karel Appel laten zien, De Ruiter. Dat 
gebruikte ik om duidelijk te maken dat 
wanneer je continu aan één teugel trekt, je 
alleen maar rondjes rijdt. Beleidsvoering 
en inhoud moet je beide aansturen, en niet 
één belangrijker maken dan de ander. Iets 
meer nadruk op de zakelijke kant zou best 
goed kunnen zijn voor een onderwijsinstel-
ling, denk ik. Daar zijn zorginstellingen en 
ziekenhuizen echt verder in.
‘De inhoud staat nu altijd voorop. Daar is 
op zich niks mis mee, maar er kan ook een 
moment zijn dat je moet gaan nadenken 
of iets bijvoorbeeld in het financieel kader 
past. Als je de inhoud voorop stelt, kun je 
een curriculum bouwen van hier tot To-
kio, maar dan is het niet meer betaalbaar. 
Er wordt hier nog best vaak gezegd dat we 
het niet over geld moeten hebben. Dat ziet 
men dan als een vies woord, maar dat is 
het natuurlijk niet. Je hebt ermee te dealen, 
dat doe je thuis ook. Als ik een bood-
schappenkar vollaad in de supermarkt, 
dan kan het er inhoudelijk prima uitzien, 
maar als ik bij de kassa te weinig geld op 
zak blijk te hebben, haal ik wel wat uit het 
karretje.’

Heb je een concreet Hanze-voorbeeld?
‘Neem het ruimtemanagement. Daar 
wordt nu wel echt goed zakelijk naar geke-
ken, maar in het verleden een stuk minder. 
We hebben zo’n vijftien tot twintig pro-
cent meer studenten dan tien jaar geleden, 
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netwerken ontstaan heel veel mooie nieu-
we dingen. Ik zou het interessant vinden 
om binnen een ziekenhuis te kijken wat 
de aanwezige kennis en kunde is en hoe 
we dat op andere terreinen in de naaste 
omgeving kunnen inzetten.’

Je stopte twee jaar geleden als voorzitter 
van de Stichting Topvolleybal Gronin-
gen omdat het niet te combineren was 
met je werk bij de Hanze. Ga je je nu 
weer bemoeien met volleybal?
‘Ik ga waarschijnlijk wel weer volleyballen, 
maar bestuurlijk zal ik me er niet meer 
mee bemoeien, nee. Ik krijg het in Assen 
druk genoeg, denk ik.’

komt tot het moment dat hij of zij een 
diploma ontvangt. Dat dat de basis is om 
alle processen op de achtergrond op elkaar 
aan te laten sluiten, gestroomlijnd te laten 
werken. Dat zou toch fantastisch zijn? Ik 
denk dat je daar heel veel winst op kunt 
boeken. Niet in termen van geld, maar in 
termen van kwaliteit en snelheid.’

Is er iets wat je hier hebt geleerd dat je 
gaat toepassen in je nieuwe functie?
‘Het belang van netwerken en relaties. 
Zorginstellingen zijn doorgaans wat meer 
naar binnen gekeerd. Dat is de Hanze 
helemaal niet, die staat midden in de 
samenleving. En door al die contacten en 
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Wie na de vakantie het Atrium van Zerni-
keplein 7 betreedt, zal aan zijn linkerhand 
geen blinde muur meer aantreffen, maar 
het begin van wat al snel bekend zal staan 
als Vleugel A. De blinde muur wordt in de 
derde week van juli verwijderd, waardoor 
het daglicht het Atrium vrijelijk kan bin-
nenstromen. 
De bezoeker zal vooral staan te kijken 
van het ruime zicht op het aangrenzen-
de bouwwerk, waarin een dikke twintig 
lokalen klaar zijn voor gebruik. Sterker 
nog, die lokalen zíjn na de vakantie al in 
gebruik, net als de gang die het Atrium 
met Vleugel A verbindt. Dat die gang Bou-
levard heet is niet toevallig, want een gang 
van tien meter breed, met hoge plafonds 
en glazen wanden die uitzicht bieden op 
een patio… dat doet denken aan een pro-
menade. Een inpandige promenade zoals 
men die wel vaker aantreft in moderne 
gebouwen waar veel mensen verkeren: je 
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In 2022 zal de Van OlstToren 
zijn omgeven door de 
nieuwbouw van de Van 
OlstBorg. Het eerste gedeelte 
van Vleugel A zal al na de 
zomervakantie van 2019 in 
gebruik worden genomen. En, 
best bijzonder, project Bouw 
ZP7 verloopt volgens schema.
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Dan moet je dus wel meevallers hébben.
David: ‘Vers van de pers: het F-gebouw 
wordt niet gesloopt. Dat is het gebouw 
waarin momenteel het Instituut voor Fa-
cility Management en de Studentenvoor-
zieningen van het Facilitair Bedrijf huizen. 
Het voorstel om het gebouw te laten staan 
is afgelopen maandag (17 juni, red.) goed-
gekeurd door de Raad van Toezicht.’

De Raad van Toezicht? 
Buursma: ‘Het College van Bestuur legt 
de besluiten die het over Bouw ZP7 gaat 
nemen voor aan de Raad van Toezicht, 
die dit soort besluiten moet goedkeuren. 
Ook krijgt de RvT iedere zes weken een 
projectrapportage.’
David: ‘Die rapportages komen bij ons 
vandaan, net zoals de voorbereiding van 
de besluiten. In het oorspronkelijke plan 
was de sloop van het F-gebouw opgeno-
men omdat de kosten van de versterkende 

aannemers, installateurs, iedereen. Uitstel 
kost geld, véél geld. Alles moet strak vol-
gens plan verlopen.’
Projectmatig werken, heet dat. De wan-
den van de projectruimte op de begane 
grond van de Van OlstToren hangen vol 
met bouwtekeningen, stroomschema’s, 
planningen en sfeerimpressies van wat nog 
moet komen. In 2022 zal de Van OlstTo-
ren zijn omgeven door een nieuw twee-
vleugelig gebouw: de Van OlstBorg.

Strak volgens plan? Dat is ongehoord... 
uh, tamelijk ongebruikelijk. 
Buursma: ‘Je hebt dingen die tegenvallen en 
dingen die meezitten. Het is net zo’n schuif-
puzzel, uiteindelijk moet-ie in elkaar vallen.’
David: ‘Toen we in 2014 de business case 
maakten, waren digitale-toetslokalen niet 
aan de orde. Maar na de vakantie tref je 
ze wel degelijk in Vleugel A aan. Zulke 
dingen móet je erin weven.’

bent binnen, maar je waant je buiten.
Het oog zal na de vakantie ook worden ge-
streeld door wat men niet meer ziet. Waar 
zijn B en C ineens gebleven, de laatste uit 
de pre-Hanze-tijd stammende gebouwen 
van Zernikeplein 7? Weg zijn ze, verdwe-
nen, ten prooi gevallen aan de sloopkogel 
van Hein Heun, die de resten allermilieu-
vriendelijkst heeft afgevoerd.

Tweevleugelig gebouw
‘Militaire precisie’, glimt Jan David, die 
met z’n kompaan Peter Buursma alle zeilen 
bijzet om het project Bouw ZP7 in goede 
banen te leiden.
‘Als je die precisie niet hebt, gaat het mis. 
Het onderwijs mag geen hinder ondervin-
den, dat is een belangrijk uitgangspunt. 
Daarom voeren we de ingrijpendste ope-
raties uit tijdens de vakanties. Dat zet er 
druk op. De mensen met wie we van doen 
hebben zijn dat ook gewend, architecten, 

tekst boudewijn otten  artist impressions jhk architecten 9



David: ‘Het was een hele zoektocht: wat 
houdt aardbevingsbestendig bouwen 
precies in? Geen enkel gebouw is honderd 
procent veilig. Het zijn allemaal afwegin-
gen en inschattingen.’
Buursma: ‘Om maar eens wat te noemen: 
wanneer je bestaande gebouwen wilt 
verstevigen, moet je de bodem in, dan ver-
schuif je de ondergrond, ook daar kleven 
risico’s aan.’ 

Alsof de duvel ermee speelt, stapt Mira 
Bloemen-Bekx binnen, de directeur van 
het Instituut voor Facility Management. 
‘En, wat was het maandag?’
‘De Raad heeft ja gezegd’, zegt David, ‘F 
blijft.’
‘Dat is mooi’, reageert Bloemen-Bekx ver-
heugd, ‘dan kunnen we gaan nadenken.’

Maar als ze ernaast zitten, loop je dan 
geen risico? 
David: ‘Dat is een goede vraag, die veel 
mensen stellen. Ook de leden van de Raad 
van Toezicht. Cruciaal is dat we voldoen 
aan de eisen die het Bouwbesluit stelt én 
aan de richtlijnen. Werken volgens het 
Bouwbesluit is verplicht. Aan de richtlij-
nen ben je niet gehouden, maar we volgen 
ze wel. Voor de zekerheid. In 2015 stonden 
de versterkende constructies nog in de 
richtlijnen, nu niet meer.’ 
Buursma: ‘Als we de Van DoorenVeste, de 
Van OlstToren en de Berend BrugsmaBorg 
nú zouden bouwen, zouden we die verster-
kende maatregelen dus waarschijnlijk niet 
nemen. Het gaat om de veiligheid, niet om 
het uitsluiten van een kans op een scheur 
in de gevel.’

maatregelen zo hoog waren dat dat de bes-
te optie was. Die versterkende maatregelen 
zijn niet meer nodig.’

Waarom niet?
David: ‘Het is steeds beter in te schatten 
tot hoever de gevolgen van de aardgas-
bevingen zich uitstrekken. Volgens de 
nieuwste richtlijnen valt het F-gebouw 
buiten de contouren waarbinnen verster-
kende maatregelen nodig zijn.’
Buursma: ‘Naarmate je verder bent 
verwijderd van Loppersum, het centrum 
van het aardbevingsgebied, wordt de 
noodzaak van versterkende constructies 
lager. De bevingsdeskundigen hebben 
inmiddels vastgesteld dat op de Zernike 
Campus geen versterkende maatregelen 
nodig zijn.’
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B en C na de zomer als een rood-zwart 
eiland voor het groen van de kunstgrasvel-
den van The Knickerbockers liggen. Ge-
zien vanaf de eerste aanzet van Vleugel A, 
natuurlijk. Daarin is een plaats ingeruimd 
voor Dans Academie Lucia Marthas, 
hoewel de studenten even zullen moeten 
wachten voordat ze er de eerste danspassen 
kunnen zetten, tot in de zomer van 2022, 
om precies te zijn. In de zomervakantie 
van 2019 staan er andere operaties op 
stapel. B en C worden gesloopt, de huidige 
bewoners verhuizen naar gebouw U (op 
de voormalige parkeerplaats), gebouw I en 
Zernikepark 2. 
Na de voltooiing zal Vleugel A er vanuit 
de lucht uitzien als een acht, met in de 
uitsparingen twee flinke patio’s. Wanneer 
Vleugel A af is, gaan de bouwvakkers aan 

de slag met Vleugel B, die nagenoeg een 
kopie van A zal zijn (dat betekent bijvoor-
beeld dat de boulevard dubbel zo lang 
zal worden). Zelfs de nummering van de 
lokalen is in A en B gelijk, waarmee een 
einde zal komen aan de huidige cijfer-let-
tercombinaties die een argeloze bezoeker 
nogal kunnen verwarren.
David: ‘We hebben wel meer maatregelen 
getroffen die ervoor zorgen dat je altijd 
weet waar je je in het gebouw bevindt. Zo 
komen er duidelijk herkenbare plekken 
die je helpen met de oriëntatie. De entrees 
bijvoorbeeld. Nu zijn dat er zeventien, dat 
worden er drie.’

David reageert alsof hij op dit moment zat 
te wachten, hij slaat een paar bladen van 
een flip-over om, totdat een vel verschijnt 
met daarop een schema van het Plan van 
Aanpak voor de aanpassingen aan het 
F-gebouw (uit het schema valt op te ma-
ken dat het geen uitgemaakte zaak is dat 
Facility Management de nieuwe bewoner 
wordt). Bloemen-Bekx maakt een foto van 
het vel en aanvaardt de terugtocht.
‘Voor ons zou het buitenkansje zijn’, 
zegt zeg, ‘het is ons vak, hè? Een ideale 
werkomgeving creëren, daar worden we 
blij van.’

Zeventien ingangen
Na de zomervakantie zal ook Gebouw I er 
nog staan. De thuisbasis van de Internati-
onal Business School zal door de sloop van 

11



werd hij dan ook hoofddocent Facility 
Management aan de Wageningen Universi-
teit. Eén jaar later combineerde hij dit met 
z’n werk voor de Hanzehogeschool waar hij 
tot lector Facility Management werd be-
noemd. Tegenwoordig combineert hij het 
lectorschap Facility Management aan de 
Hanze met zijn baan als lector Ruimtelijke 
Omgeving en de Gebruiker van De Haagse 
Hogeschool. De vijf docent-onderzoekers 
van De Haagse Hogeschool reizen regelmatig 
naar Groningen om met het Hanze-lecto-
raat van Mobach samen te werken. 
‘De kenniskring van het lectoraat is in acht 
jaar van twee naar 23 gegaan. Er komt 

Logisch, maar ik ken geen enkel ziekenhuis 
dat het doet.’

Al tijdens zijn studie Bedrijfskunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) had 
de relatie tussen architectuur en welzijn 
Mobachs warme belangstelling. Zijn af-
studeerscriptie ging over de invloed van de 
inrichting van apotheken op de effectiviteit 
van de werkprocessen en op de klantte-
vredenheid. Na zijn afstuderen focuste 
Mobach zich als RUG-onderzoeker op de 
invloed van architectuur op de prestaties 
van organisaties. Een onderwerp in het 
hart van Facility Management. In 2011 

‘Een promovendus heeft onderzocht hoe 
patiënten de chemotherapie beleven. 
Sommige mensen willen het liefst alleen 
op een kamer liggen, anderen willen juist 
graag met anderen op een zaal zodat 
ze over hun ervaringen van gedachten 
kunnen wisselen. Uit ons onderzoek blijkt 
dat er geen rekening wordt gehouden met 
dergelijke voorkeuren.’ Volgens lector Fa-
cility Management Mark Mobach moet je 
eerst vaststellen welk deel van de patiënten 
alleen wil liggen en welke gedeelte de voor-
keur geeft aan gezelschap op zaal. ‘Dan 
kun je daar bij de inrichting van de ruimte 
en bij de planning rekening mee houden. 

PORTRET VAN 
EEN LECTORAAT
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Hoe stimuleer je gezondheid 
en welzijn via de inrichting 
van de gebouwde 
omgeving? Dat onderzoekt 
het lectoraat Facility 
Management van Mark 
Mobach.

Gezonde 
gebouwen
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teuren met deze voorlopige aanbevelingen. 
‘Op verschillende plekken wordt, zo blijkt, 
al één en ander in de praktijk gebracht. We 
willen op die plekken gaan toetsen of het 
ook echt werkt. Het is een enorm onder-
zoeksterrein, vandaar dat we deelonderzoe-
ken doen. In het najaar doen we nulmetin-
gen op verschillende universiteiten. Over 
anderhalf jaar weten we meer.’

BUREAU MET EIGEN KLIMAAT 
Enkele onderzoeken van het lectoraat lo-
pen al jaren, zoals het project naar het bin-
nenklimaat in kantoorruimtes, waarvoor 
het lectoraat een eigen tool maakte. ‘We 
analyseren het CO₂-niveau, de tempera-
tuur en de lichtkwaliteit. Studenten deden 
een aantal jaren onderzoek bij verschillen-
de Groningse organisaties, met meetap-
paratuur en tablets. We vergelijken de 
objectieve meetresultaten met de beleving 
van de mensen in de kantoren. Dan zie je 
vaak opmerkelijke zaken, bijvoorbeeld dat 
de meeste mensen 21 graden warm vinden, 
maar dat er toch ook mensen zijn die 
het bij die temperatuur juist koud heb-
ben. Daarom zijn we in de IWP Healthy 
Workplace bezig om een gezond kantoor 
op te zetten met slimme oplossingen voor 
de verschillen in beleving. Meer bewegen 
en staan, maar ook sensoren die informatie 
over gezonde en ongezonde situaties aan 
gebruikers terugkoppelen. Zo proberen we 
erachter te komen wat de kosten zijn van 
de maatregelen en of ze leiden tot betere 
prestaties en meer tevredenheid’

DOUCHES DELEN
Het lectoraat Facility Management heeft 
onderzoek gedaan bij meerdere peniten-
tiaire inrichtingen over de privacy van 
gedetineerden die een gemiddelde straftijd 
van rond de honderd dagen uitzitten. 
‘Het was Bronnenonderzoek én empirisch 
onderzoek, onder meer via gesprekken 
met bewakers en gevangenen. Wat we 
vonden was dat er altijd gedoe is als je 
gevangenen faciliteiten laat delen, zoals 
douches en keukens. Door ze meer privacy 
te geven voorkom je stress en geweld onder 
gevangen. Voor gevangenismedewerkers 
is het ook veel beter. Zij lopen een groot 
risico op burn-out, wanneer gevangenen 
meer privacy krijgen, zou dat risico kleiner 
kunnen worden.’ 

binnenkort een lector bij. De lector Gezon-
de Stad wordt onderdeel van het lectoraat 
Facility Management.’ 
Sinds 2013 is Mobach leading lector van 
het Kenniscentrum NoorderRuimte. 
‘In NoorderRuimte staat de gebouwde om-
geving altijd centraal. Met elkaar werken 
we aan praktijkvragen over aardbevingsbe-
stendigheid, duurzaamheid, leefbaarheid 
en gezondheid & welzijn.’ 

MOCK-UPS
Het lectoraat stond aan de wieg van drie 
innovatiewerkplaatsen (IWP’s). Via de 
IWP Health Space Design vinden veel 
projecten in opdracht van ziekenhuizen 
plaats. ‘Met het Nij Smellinghe Ziekenhuis 
in Drachten werkten studenten aan de 
Spreekkamer van de Toekomst, waarbij ze 
de privacy van de patiënt bij het wach-
ten, het uitzicht en de indeling onder de 
loep namen. De studenten gebruikten 
een mock-up, een model op ware grootte, 
compleet met nepapparatuur en stoelen, 
waardoor men een idee krijgt van de kleu-
ren, vormen en sfeer.’

CAMPUSONTMOETINGEN
In de IWP Campus Design loopt een groot 
project dat startte met een opdracht van 
alle directeuren Facilitair Bedrijf van Ne-
derlandse universiteiten. ‘We onderzoeken 
hoe we gebouwen en voorzieningen, denk 
aan catering en events, zodanig kunnen 
vormgeven dat er meer ontmoetingen 
komen tussen studenten en medewerkers 
aan de ene kant en bedrijven aan de andere 
kant. Ook het Facilitair Bedrijf van de 
Hanze doet mee aan het onderzoek. De 
bedrijven die zich op de campus hebben 
gevestigd zijn daar vaak gekomen in de 
verwachting dat ze kunnen samenwerken 
met opleidingen en lectoraten, maar ze 
weten vaak niet waar ze moeten zijn. We 
zijn gestart met een literatuuronderzoek 
waarvan we aanbevelingen afleidden. Nu 
heeft bijna elk gebouw een eigen kantine, 
waarom niet één fantastische kantine op 
een mooie plek voor studenten, medewer-
kers en mensen van die bedrijven? Uit het 
literatuuronderzoek blijkt namelijk dat het 
delen van voorzieningen heel effectief is, je 
geeft mensen toegang tot elkaars talent en 
je stimuleert ontmoetingen.’ 
De onderzoekers confronteerden de direc-

Mark Mobach
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Lectoraat Facility Management
Het Hanze-lectoraat Facility Management 
bestaat uit achttien docent-onderzoekers, 
waaronder elf promovendi. De kenniskring 
werkt samen met de vijf docent-onderzoekers 
van het Haagse lectoraat. Alle studenten van 
de opleiding Facility Management voeren 
ieder jaar opdrachten uit voor het lectoraat. 
Jaarlijks zijn er drie- à vierhonderd studenten 
uit verschillende disciplines bij de onderzoe-
ken betrokken. 



paar minuten de tijd gekregen om met een 
buurmanvrouw te praten over drie dingen 
die vandaag goed waren gegaan en wat 
hun rol daarin was geweest.
‘Wat gebeurde er?’, vraagt Nancy aan het 
meisje dat ze had gevraagd de reactie van 
de zaal nauwlettend in het oog te houden.

DRIE-DINGEN-DIE-GOED-GINGEN 
‘Het was een soort explosie. Iedereen 
begon enthousiast te praten.’
‘En wat vonden jullie ervan? Wat deed 

Het is tussen kwart over acht en half 
negen, de Openbare Les is nog niet zolang 
bezig, wanneer er iets opmerkelijks gebeurt 
in het auditorium van het Willem-Alexan-
der Sportcentrum. Er steekt een geroeze-
moes op dat razendsnel aanzwelt tot druk 
rumoer. Geanimeerde gesprekken zijn 
het, die pas uitdoven als Nancy Peeters 
klingelt met een belletje dat ze speciaal 
voor dit moment heeft meegenomen. ‘Dit 
gebeurt namelijk altijd bij deze opdracht’, 
zegt ze. De mensen in de zaal hadden een 
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VAN GELUK 
GESPROKEN
Ieder jaar, als cadeautje 
voor iedereen die het wil 
uitpakken, houdt de leergang 
Positieve Psychologie een 
Openbare Les. Voor een 
volle zaal staat dit jaar Nancy 
Peeters, projectleider Geluk 
van de gemeente Schagen.   



kan zwenken, is prima. Juist omdat werk-
geluk zo subjectief is. De één hecht aan 
tijd voor mindfulness, de ander wil ruimte 
om aan job-crafting te doen (z’n functie 
in een voor hem of haar passende richting 
plooien) en nummer drie wil gewoon zo 
af en toe een mangomomentje.
Het mangomomentje is een hit in de 
Vlaamse zorg- en welzijnssector. Kris 
Vanhaecht beschreef de positieve gezond-
heidseffecten van kleine gebaren. Zo was 
er een patiënte die na een zware operatie 
alles dik in orde vond, maar toen de 
verpleegkundige vroeg naar waarvan ze 
heel blij zou worden, antwoordde ze dat 
ze smachtte naar de smaak van mango, 
vandaar de naam. Kleine moeite, groot 
plezier.
Werknemers gelukkig maken is soms 
doodsimpel. 
‘Laat ze zelf kiezen welke vorm van waar-
dering ze op prijs stellen’, zegt Nancy. 
‘Sommigen hebben genoeg aan een woord 
van dank, de ander wenst een cadeautje, 
nummer drie een hand op de schouder.’ 
En soms hoeft een werkgever niet eens 
iets bijzonders te doen.

HOU ELKAAR GOED VAST   
‘Wie houdt er van chocola?’, vraagt 
Nancy. Bijna iedereen steekt de hand op. 
‘Stel dat je bij Tony Chocolonely werkt, dan 
help je met de bestrijding van de slavernij 
op cacaoplantages. Bij zo’n baan is het 
werkgeluk inbegrepen.’ Want ook daaruit 
putten mensen geluk: werken aan iets dat 
goed is voor de wereld, de medemens of 
toekomstige generaties.

Een paar minuten later, nadat het applaus 
gul op Nancy is neergeklaterd, springt 
Agnes Schilder naar voren. 
‘Toen je die vraag stelde, wie of er van 
chocola hield, zag ik dat je zelf ook je 
hand opstak. Geweldig, want wat heb ik 
hier als dank?’ 
Puur toeval, misschien, maar het presentje 
is een ruim bemeten cacaosurprise. Het 
is twee minuten over negen en keurig op 
tijd ook nog. Op het scherm staat: ‘Veel 
geluk!’ Uit de luidsprekers klinkt Happy 
van Pharrell Williams: clap along if you 
feel like happiness is the truth.
De dames en heren staan op en zwermen 
op de fraaie bijna-zomeravond af. 
‘Wel thuis!’, roept Agnes de geluksvogels 
na. ‘Heb lief! Hou elkaar goed vast.’   

‘Projectleider Geluk, als je je zo neerzet, 
loop je het risico dat mensen denken dat 
je ze gelukkig gaat maken. Zo van: hé, je 
bent nu al een paar maanden bezig, waar 
blijf je met dat geluk? Maar naast mijn 
bureau staat geen pot met goudstof dat ik 
zomaar over de medewerkers kan uitstrooi-
en. Zo makkelijk is het niet.’

DE TAART VAN HAMBURGER
Het doet denken aan de wijsheid waarop 
Agnes Schilder de zaal in haar introductie 
trakteerde: ‘Gelukkig kun je niet wórden, 
gelukkig kun je alleen maar zíjn.’ 
Wel kun je proberen om het geluk dichter 
naar je toe te halen. 
‘Als je gelukkig wilt zijn, moet je dingen 
doen die je gelukkig maken’, schijnt Johan 
Cruijff gezegd te hebben. Maar ook dat 
is niet voor iedereen even makkelijk. 
Nancy tovert een taartdiagram van Onno 
Hamburger op het scherm. Dertig procent 
van het vermogen om gelukkig te zijn is 
aanleg, een kwart is aangeleerd, twintig 
procent is het gevolg van de keuzes die een 
mens in z’n leven maakt, tien procent is 
toe te schrijven aan zijn sociale positie, tien 
procent is terug te voeren op ongelukken 
en vijf procent valt te herleiden tot demo-
grafische gegevens. Goed om te weten: je 
kunt wel sleutelen aan geluk, maar een 
garantie op succes is er niet.
Terug naar werkgeluk. Mag, zo vraagt 
Nancy retorisch, een werkgever zich 
eigenlijk wel bemoeien met het geluk van 
het personeel? 
‘Nee, zeggen sommigen, dat is een privé- 
kwestie, daar heeft de baas niks mee te 
maken. Anderen menen van wel, want hoe 
gelukkiger de werknemers, hoe beter het 
bedrijf presteert.’ 

VLAAMS MANGOMOMENTJE
De waarheid ligt, het zou ook eens niet, 
ergens in het midden. Werkgevers mogen 
het best proberen, als de werknemers maar 
nee mogen zeggen. Mensen die hun werk 
zinvol vinden, presteren nu eenmaal beter. 
Mensen die plezier hebben in hun werk 
ook. Mensen die de kans krijgen om zich 
te ontwikkelen, mensen die zich verbon-
den voelen met de mensen met wie ze 
werken en mensen die invloed hebben op 
wat ze moeten doen… het pakt allemaal 
positief uit. ‘Daar mag een werkgever dus 
best op sturen’, vindt Nancy. 
Dat het stuur daarbij in vele richtingen 

deze oefening met jullie stemming?’
Heel openhartig. Prettig. Ik werd er blij van. 
Het gaf me energie. Een leuke terugblik.
‘Kijk, zo’n oefening… als die bij je past, 
dan kun je er een gewoonte van maken. 
Aandacht besteden aan de dingen die goed 
gingen. Schrijf ze op in een dagboekje, 
begin er een overleg mee of gebruik ze 
wanneer je in een dip zit.’
De oefening drie-dingen-die-goed-gingen 
is één van de tips die psycholoog Nancy 
Peeters geeft in Het Geheim van Geluk, 
meer energie & plezier in 28 dagen. Niet 
dat Nancy de pretentie heeft dat ze het 
geheim van geluk kent.
‘Wat is geluk? Dat is een discussie die nu 
al zo’n paar duizend jaar loopt en er zijn 
veel verschillende ideeën over.’ Maar het 
zijn wel ideeën waarvan ze studie heeft ge-
maakt en waarover ze graag praat. Precies 
daarom heeft Agnes Schilder, de vrouw 
achter de leergang Positieve Psychologie 
van de Hanzehogeschool, Nancy gestrikt 
voor de Openbare Les waarmee de leergang 
ieder jaar wordt besloten. ‘We delen een 
woeste passie voor dit thema.’ 

STUREN OP GELUK
De les is een cadeautje voor iedereen die 
het wenst uit te pakken en dat zijn er op 
11 juni flink wat. Een prachtige voor-
jaarsavond, de Oranje-Leeuwinnen op 
de buis, maar het auditorium telt slechts 
enkele lege stoelen. Tegen de tweehonderd 
gelukzoekers dus, of laten we ze maar 
geluksvogels noemen, want zo benadrukt 
Nancy, Nederlanders behoren steevast tot 
de gelukkigste volkeren ter wereld. 
‘Kun je geluk meten dan?, vragen mensen 
mij weleens, het is toch heel subjectief? En 
dan zeg ik: ja, het is subjectief en precies 
dát kun je meten. Je kunt mensen vragen 
wat geluk voor hen betekent. Het kan 
van alles zijn, hoop, trots, liefde, vreugde, 
plezier, dankbaarheid, tevredenheid… 
positieve gevoelens.’
Geluk is nuttig. Wie gelukkig is heeft 
minder last van stress, depressie, hart-
klachten en beroertes. Gelukkige mensen 
zijn creatiever en leren sneller, ze zijn 
veerkrachtiger en maken betere keuzes. 
Werkgevers hebben dus baat bij gelukkige 
werknemers en er zijn ook steeds meer 
bedrijven en instellingen die zich daarvoor 
inspannen. Zelf heeft Nancy een baan als 
projectleider Geluk bij de Noord-Holland-
se gemeente Schagen.
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Ieder jaar krijgen studenten, medewerkers 
en alumni die een belangrijke prestatie 
hebben geleverd een eigen plakkaat op de 
Walk of Fame van het Zernikeplein. Ook in 
het studiejaar 2018-2019 waren er prijswin-
nende studenten en medewerkers genoeg.

Jesse Peters
Student Academie voor Gezondheidsstudies
Prijs: Bachelor Thesis Award, European 
Network of Physiotherapy in Higher Edu-
cation (ENPHE)

Jildau Nijboer 
Student Academie voor Beeldende Kunst, 
Vormgeving en Popcultuur Minerva
Prijs: De Kunst van het Ontwerpen

Malissa Koeleman 
Afgestudeerd aan het Instituut voor  
Communicatie, Media & IT
Prijs: Hannie Schaftprijs

Matthijs Leffers 
Afgestudeerd aan het Prins Claus  
Conservatorium
Prijs: winnaar Grachtenfestival  
Conservatorium Concours

Vincent Veenbrink  
Instituut voor Bedrijfskunde
Robert Adema
Instituut voor Rechtenstudies
Prijs: Hanze Topondernemers

Hinke van der Werf 
Medewerker Academie voor Verpleegkunde
Prijs: Vets’ Choice Award, Mongol Derby

Team Futures Literacy Hanzehogeschool
Prijs: UNESCO Chair on Futures Literacy

NIEUWE NAMEN 
WALK OF FAME
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Aantallen HO op basis van gegevens Vereniging Hogescholen
https://jaarverslag2018.hanze.nl/
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Van poptempel naar 
academiegebouw. Robert 
Bangma (50) verruilde drie 
jaar geleden het Groningse 
Vera voor de Minerva 
Academie voor Popcultuur in 
Leeuwarden. Hoe bevalt de 
overstap naar het onderwijs?  

20

ROBERT, 
VERA EN 
MINERVA



tekst henk dilling  foto archief

helpen met feedback en ideeën. Ze worden 
creatieve ondernemers. Zangers, clipma-
kers, schrijvers, filmmakers.’ 
Een levendige popcultuur is essentieel voor 
het culturele en maatschappelijke klimaat, 
daarvan is Robert overtuigd. ‘Denk alleen 
maar aan de bindende factor van pop-
muziek. Popconcerten trekken over het 
algemeen veel bezoekers, mensen van alle 
leeftijden, culturen en sociale klassen. Ook 
aan deze waarde dragen onze studenten 
hun steentje bij.’ 

Academie voor Popcultuur is dat precies 
andersom. Het creatieve proces moet nog 
vorm krijgen. 

TROPICAL FUCK STORM
De ervaring die Robert bij Vera opdeed, 
geeft hij mee aan de studenten. Dat 
varieert van hoe je in de gunst komt bij 
een podium tot en met het onderhandelen 
over prijzen. Wat hij vooral meegeeft is 
dat succes alles te maken heeft met veel 
ervaring opdoen. 
‘Vooral Amerikaanse bandjes zijn daar 
goed in. Beginnende groepen die de halve 
wereld overvliegen om in een klein zaaltje 
in het Noorden van Nederland te spelen. 
Ze doen het omdat ze weten dat je moet 
investeren in je eigen toekomst.’ 

Popmusici moeten laten zien wat ze 
kunnen, een naam opbouwen, mensen 
aan zich binden. ‘Dat kost tijd. Een paar 
weken geleden zag ik Tropical Fuck Storm 
in Vera, een band uit Australië die een 
geweldige plaat heeft gemaakt en nu de 
vruchten begint te plukken van al die jaren 
van investeren. Ook die lui hebben opge-
treden voor veertig mensen aan het andere 
eind van de wereld.’
Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, 
zoals Duncan Laurence, de oud-student 
van de rockacademie in Tilburg die het 
Eurovisie Songfestival won en een paar 
weken later op Pinkpop stond…
‘Wat mensen vergeten of niet weten is dat 
die jongen er hard voor heeft gewerkt. 
Tijdens zijn studie heeft hij zich ontwik-
keld als zanger, songwriter en producent, 
hij deed ervaring op in het buitenland, 
speelde met een band op Eurosonic/Noor-
derslag en trad op als voorprogramma van 
onder meer Jett Rebel. Duncan heeft dus 
de nodige vlieguren gemaakt. Maar los 
daarvan: dit is wel een verhaal dat thuis-
hoort in de categorie Ongelooflijk Maar 
Waar.’

CREATIEVE ONDERNEMERS
Wat hem in de opleiding aanspreekt, is dat 
de student niet alleen student is, maar ook 
ondernemer en artiest. 
‘Als student bepaal je doelen, als artiest 
ontwikkel je een product en als onder-
nemer vind je een markt en een net-
werk. Studenten werken aan hun eigen 
projecten. Wij helpen ze om een doel te 
formuleren en dat doel te bereiken. Dat 
doen we onder meer door ze dicht bij de 
professionele beroepspraktijk te brengen. 
Niet in traditionele klassen, maar in labs 
en productiehuizen, waar ze andere crea-
tieve geesten ontmoeten en waar ze elkaar 

Het is een avontuur, vindt Robert Bang-
ma, die nu drie jaar de scepter zwaait over 
de Minerva Academie voor Popcultuur 
in Leeuwarden. Hij liet er in 2016 de 
Groningse poptempel Vera voor in de 
steek. Toen was zijn enige ervaring met 
onderwijs z’n eigen studietijd (hij behoorde 
tot de laatste lichting van de roemruchte 
sociale academie). Het is niet meer dan 
logisch dat hij even twijfelde toen men 
hem vroeg of hij iets voor voelde voor de 
functie van Hoofd van de Academie voor 
Popcultuur (‘de Popacademie’). 
‘Pas ik daar wel? Aan de andere kant: de 
essentie van onderwijs vind ik geweldig. 
Je helpt jonge mensen om hun passie en 
ambitie te structureren en te laten groeien. 
Dat ik Vera zou achterlaten als een finan-
cieel gezonde organisatie, maakte de keuze 
voor een nieuw hoofdstuk makkelijker.’ 
Robert begon zijn loopbaan als coördina-
tor jongerenwerk bij poppodium Het Bol-
werk in Sneek. Dingen regelen, problemen 
oplossen, mensen bij elkaar brengen. Het 
ging hem allemaal goed af. 
‘Ik vond het leuk om op beleidsmatig 
niveau bezig te zijn. Dat beviel me beter 
dan artiesten programmeren, iets wat ik 
aanvankelijk deed. Ik kwam er al snel 
achter dat uitsluitend programmeren niet 
mijn ding was. Een centrale rol in de orga-
nisatie ligt mij beter.’

TE EIGENZINNIG
Na Het Bolwerk in Sneek volgde Gronin-
gen, waar hij directeur werd van poppodi-
um Vera. Vijftien jaar was hij betrokken 
bij dit icoon van het vaderlandse podium-
landschap, dat naam maakte als Club for 
the International Pop Underground. Van de 
groepen die er als onbekend bandje in hun 
beginjaren speelden, werden er verschil-
lende wereldberoemd. Een bescheiden 
bloemlezing: U2, Joy Division, Simple 
Minds, Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam, 
The White Stripes. 
Vera programmeert voor fijnproevers. 
Bands die in het reguliere circuit niet 
of nauwelijks aan de bak komen omdat 
ze te eigenzinnig zijn en commercieel 
niet interessant genoeg, krijgen van Vera 
de kans om zich te presenteren aan een 
geïnteresseerd publiek. ‘Podia als Vera, 
waar beginnende bands kunnen optreden 
met goed geluid en licht, zijn waardevol 
voor de popcultuur. Ik ben er trots op dat 
het lukte om constant onderscheidend te 
programmeren, tegen de stroom in. En dat 
er altijd genoeg publiek aanwezig was dat 
dit waardeerde.’
Bij Vera kom je de artiest aan het eind van 
zijn of haar creatieve proces tegen. Op de 

16 jaar Academie voor Popcultuur
Het plan van de Hanze om een 
eigentijdse kunstopleiding in het leven 
te roepen, resulteerde in 2003 in de 
oprichting van de Academie voor 
Popcultuur. De nieuwe hbo-oplei-
ding zocht aansluiting bij wat er op 
maatschappelijk en artistiek gebied in 
de samenleving plaatsvond. Niet de 
blik naar binnen, maar naar buiten, 
zo luidde het motto. Er werd vooral 
gekeken naar de populaire cultuur, 
waar allerlei hybride kunstvormen 
opkwamen. De populaire cultuur 
kreeg een multidisciplinair karakter. 
Muziek werd gecombineerd met 
theater, met film, met dans. Doel: 
een gedachte of een boodschap op 
de best denkbare manier onder de 
aandacht brengen, met gebruik van 
media die zich daarvoor het beste 
lenen. Er is inmiddels een aardige lijst 
met oud-studenten die prima aan de 
weg timmeren. Thomas Azier (won in 
2018 een Edison Pop, de belangrijkste 
muziekprijs in Nederland), Elske 
DeWall, Krause en Kraantje Pappie. 
Op de vraag wat de Academie voor 
Popcultuur voor hem betekende, 
antwoordde die laatste een paar jaar 
geleden: ‘Ze hebben me veel begelei-
ding gegeven, maar ook de ruimte om 
op mijn muil te gaan. Ze vroegen me 
waarom ik de dingen deed zoals ik ze 
deed. Vervolgens vertelden ze wat de 
consequenties zouden kunnen zijn. 
En het is toch lekker om een hbo-pa-
piertje te hebben als back-up.’ 
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jaar dachten te werven. Ik had geen idee. 
Doe maar veertig duizend euro, zei ik. 
Of we dat echt zouden halen, betwijfelde 
ik, maar in 2010 sleepten we al meer dan 
honderd duizend euro binnen. Dat is de 
afgelopen jaren gemiddeld zo gebleven. Ik 
had in 2009 nooit gedacht dat we tien jaar 
later zo succesvol zouden zijn.’
De betrokkenheid van de Hanzehoge-
school bij ontwikkelingsprojecten dateert 

‘CvB-voorzitter Henk Pijlman had in 2009 
z’n twijfels toen hij het voorstel onder ogen 
kreeg, maar toenmalig CvB-lid Cor de 
Ruiter vond dat we het maar moesten pro-
beren. Zo is het begonnen.’ Linda Maat is 
directeur van Hanze University Foundation 
die dit jaar haar tiende verjaardag viert. 
‘Voor de ANBI-erkenning (Algemeen 
Nut Beogende Instellingen, red.) moes-
ten we aangeven hoeveel fondsen we per 
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Sinds 2009 is de Hanze 
University Foundation de 
motor achter projecten 
voor beroepsonderwijs in 
ontwikkelingslanden.  
Tien jaar, bij deze mijlpaal 
staat directeur Linda Maat 
even stil.



maar inmiddels gaat de aandacht steeds 
meer uit naar duurzame energie. Docenten 
die hier zijn geweest, waren erg onder de 
indruk van ons energie-onderzoekcentrum 
EnTranCe. Nu ligt er een vervolgaanvraag 
van Dar es Salaam voor een soort mi-
ni-EnTranCe.’
Iets soortgelijks gebeurde met de Ugandan 
Christan University. 
‘Sinds 2016 komen er ieder jaar docenten 
naar onze Summer School Doing Business 
in Europe. Ze zagen hier ons Entrepreneur-
ship Centre en waren zo enthousiast dat 
ze nu zelf een ondernemerschapscentrum 
opzetten.’ 
De Deputy Vice Chancellor van de univer-
siteit sprak Maat bij z’n laatste bezoek aan. 
‘Wat is dat voor Hanze-virus? Iedereen die 
bij jullie is geweest, wil ondernemen.’

profiteren van de HUF-projecten, de Han-
zehogeschool heeft er zelf ook iets aan. 
‘Bij de projecten focussen we bijvoorbeeld 
steeds vaker op de Hanze-speerpunten 
duurzame energie, ondernemerschap en 
healthy ageing. Studenten en medewerkers 
profiteren van de samenwerking met part-
nerinstellingen in ontwikkelingslanden. Er 
zijn nu al meer dan honderd studenten en 
docenten die hebben kennisgemaakt met 
collega’s en studenten van de partnerin-
stellingen. Denk maar aan de medewer-
kersreizen naar Kenia en Oeganda, of de 
samenwerking met collega’s uit ontwik-
kelingslanden. Door uitwisselingen leren 
Hanze-docenten ook hoe ze lesgeven in 
een heel andere cultuur of met veel min-
dere middelen moeten aanpakken.’ Een 
ander voorbeeld: Hanze-studenten werken 
deze zomer al voor het vierde jaar samen 
met Tanzaniaanse studenten waarmee ze 
een persoonlijke band opbouwen.
Het helpen opzetten van het North Coast 
Medical Training College, waarvoor tijdens 
het lustrumjaar 2013 geld werd ingeza-
meld, was voor Maat één van de hoog-
tepunten van tien jaar HUF. De school 
in Kenia is er mede gekomen dankzij de 
opbrengst van de lustrumacties, kerstpak-
ketdonaties, het Inspiration Breakfast, ter 
beschikking gestelde vacatiegelden en ac-
ties van studenten, in totaal 230.000 euro.’ 
De school in Bomani, vijftien kilometer 
ten Noorden van Mombassa, biedt nu 
verschillende opleidingen aan, waaronder 
Verpleegkunde, Voeding & Diëtetiek en 
de opleiding tot Basisarts. 
‘We hebben een skills-lab gesponsord, 
lokalen ingericht en beurzen beschikbaar 
gesteld voor studenten met weinig financi-
ele middelen. Echt een pareltje!’ 
In 2018 bezochten 23 Hanze-medewerkers 
de Keniaanse school. Twaalf docenten 
werkten samen met Keniaanse docenten 
aan het inrichten van competentiegericht 
onderwijs. Elf andere medewerkers bouw-
den aan de uitbreiding van een studenten- 
en gastenverblijf.

MINI-ENTRANCE
Een ander HUF-juweeltje is volgens Maat 
het Dar es Salaam Institute of Technology in 
Tanzania. ‘Een universiteit waarmee we al 
diverse projecten hadden uitgevoerd voor 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Met de 15.000 euro die de universiteit van 
ons kreeg hebben ze een begin gemaakt 
met een energielab. Er is een gemotiveerd 
energiedocententeam ontstaan. In het be-
gin concentreerde men zich op olie en gas, 

van bijna vijftien jaar eerder, weet Maat 
die in die tijd werkte op het Bureau 
Internationalisering van de technische 
opleidingen. 

PAS FACILE À OUAGADOUGOU
‘Een telefoontje van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Of we mee wilden doen met 
het verbeteren van het onderwijs van een 
technische school in Ouagadougou, de 
hoofdstad van Burkina Faso? Dat was 
best spannend. Ik wist nog weinig van 
ontwikkelingssamenwerking en mijn 
Frans was ook niet al te best.’ Na Burkina 
Faso volgde een grote reeks projecten in 
Afrika en Azië, die vanaf 2005 werden 
ondergebracht in het Hanze Centre for 
Development Cooperation, een expertise-
centrum dat de activiteiten op het terrein 
van ontwikkelingssamenwerking ging 
coördineren.
De projecten waren vrijwel uitsluitend 
gericht op onderwijsontwikkeling die door 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
(BUZA) werd gefinancierd. ‘Allemaal zin-
volle projecten, met forse budgetten. Maar 
in de loop der jaren hadden we gezien dat 
je met weinig geld ook veel kunt bereiken, 
met name voor mensen die zich geen on-
derwijs kunnen permitteren. Ook vonden 
we het erg jammer dat de samenwerking 
met partnerinstellingen bij BUZA-projec-
ten na een looptijd van vier jaar ophield. 
Onderwijsprogramma’s moeten regelmatig 
worden vernieuwd en de bijscholing van 
docenten blijft noodzakelijk. Om die twee 
redenen hebben we de Hanze University 
Foundation opgericht.’

MES EN SPEERPUNTEN
Het HUF-team bestaat Linda Maat, 
Elanna Veldkamp en Alida de Winter. 
‘Ons werk bestaat uit het voorbereiden en 
uitvoeren van fondsenwerving, het beoor-
delen van projectaanvragen, het controle-
ren van de uitvoering van de projecten en 
het schrijven van het jaarverslag. Hierbij 
hebben we hulp van een toetsingscommis-
sie en het HUF-bestuur.’
Sinds de oprichting hebben studenten, 
medewerkers en bedrijven bij elkaar bijna 
één miljoen euro geschonken aan de 
HUF-projecten. Achttien ziekenhuizen, 
universiteiten en hogescholen hebben hun 
faciliteiten verbeterd en hun personeel 
bijgeschoold. Meer dan honderd studenten 
en docenten hebben opleidingen, cursus-
sen of summer schools gevolgd. 
Het mes snijdt aan twee kanten. Niet 
alleen de partners in ontwikkelingslanden 

tekst luuk steemers  foto archief

Foto-expositie #HelloHUF
Het tweede lustrum van HUF werd 
op 5 juni ingeluid met een speciale 
editie van het jaarlijkse Inspiration 
Breakfast in lunchcafé Salmagundi 
Living aan de Oosterhamrikkade, 
speciaal voor bedrijven en organisaties. 
Tijdens het ontbijt, met een opbrengst 
van tienduizend euro, begon een 
rondreizende expositie met 24 foto-
portretten. 
‘Aan de ene kant gaat het om mensen 
die vertellen hoe hun leven is veran-
derd nadat ze via de Hanze University 
Foundation een scholarship kregen. 
Aan de andere kant zijn het portretten 
van Hanzehogeschoolmedewerkers 
die geraakt zijn door de HUF en een 
rol hebben gespeeld in onze projecten, 
zoals conciërge Geert Kuipers, één 
van de drijvende krachten achter de 
medewerkersreizen.’ 
De expositie #HelloHUF zal te 
zien zijn op de Hanzehogeschool en 
bij bedrijven die de HUF hebben 
gesponsord. Eind november wordt het 
tienjarig bestaan afgesloten met een 
groot feest voor betrokken studenten, 
medewerkers en bedrijven.
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De mogelijkheden van de 
minuscule schakelaars en 
motoren van Ben Feringa 
lijken haast eindeloos. Wat 
de Nobelprijswinnaar betreft 
kunnen Hanze-studenten aan 
de slag met het verzinnen 
van toepassingen.
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maken dat het een volledig rondje draaide.’
In de jaren die volgden ontwikkelde Fe-
ringa en zijn studenten vanuit deze motor 
een moleculaire auto die zich over een weg 
van koper kon voortbewegen. Dat lijkt 
misschien niet veel meer dan een grappig 
speeltje, maar volgens de hoogleraar krijgt 
de moleculaire wereld met deze motoren 
veel nieuwe mogelijkheden. 
‘We hebben aangetoond dat onze nanomo-
toren grotere structuren in beweging kun-
nen zetten. En misschien kan het nog wel 
verder gaan. We zouden de beweging van 
de motoren bijvoorbeeld kunnen gebrui-
ken om zelfreinigende oppervlakken te 
maken, zodat zonnepanelen in de Sahara 
zichzelf schoonmaken en zo hun efficiëntie 
behouden. Dat kan nu nog niet, maar veel 
groepen werken er hard aan.’

THE SIMPSONS
Met deze bewegende moleculen stond 
Feringa aan het begin van een hele nieuwe 
tak van de chemie. Zijn vernieuwende on-
derzoek was ook de reden dat zijn naam al 
eerder werd genoemd als kanshebber voor 
de Nobelprijs. 
‘In 2011 kreeg ik een telefoontje van een 
Amerikaanse collega: mijn naam was 
genoemd in de Nobel-voorspelling van 
The Simpsons. Dat was wat mij betreft al 
genoeg eer!’
Maar op 5 oktober 2016 kreeg hij dan 
toch een telefoontje van het Nobelcomité. 
‘Toen mocht ik naar Stockholm, dat was 
echt een sprookje.’
Wat gaat zijn onderzoek en het vakgebied 
nog brengen? ‘Ik voorspel dat de nanomo-
toren over vijftig jaar toepassingen hebben, 
bijvoorbeeld tijdens operaties.’ 
Chemie zal volgens Feringa een cruciale 
rol spelen bij de aanpak van wereldproble-
men. ‘We staan voor enorme uitdagingen 
op het gebied van energie en duurzaam-
heid. Ik ben trots op de chemie en ik denk 
dat wij chemici de veranderingen zullen 
leiden, uiteraard in samenwerking met 
anderen.’ 
Om het zover te laten komen, moedigt de 
Nobelprijswinnaar de studenten in de zaal 
aan om groot te denken. 
‘Zonder mijn studenten was ik nooit zo 
ver gekomen. Jullie zijn degenen die het 
moeten gaan doen, jullie zijn de toekomst. 
Ontdek je talent, wees zelfverzekerd, doe 
wat je energie geeft, zoek je limieten op en 
vooral: volg je dromen.’

duizenden nanomotoren en schakelaars die 
alle processen in goede banen leiden.’ 

SCHAKELEN MET LICHT
Samen met zijn studenten nam Feringa 
de uitdaging aan om dit soort minuscule 
schakelaars na te maken. Als eerste slaagde 
hij erin om een molecuul te maken dat aan 
en uit kon schakelen onder invloed van 
licht, net als de schakelaars in onze ogen. 
‘Met deze schakeling konden we een soort 
moleculaire transistor maken waarin we 
informatie konden opslaan. In theorie kun 
je op deze manier meer dan een miljard 
MB kwijt op een cd, dat is meer dan 240 
jaar aan muziek.’ 
Tot een toepassing heeft de schakelaar 
uiteindelijk niet geleid, want aflezen van 
informatie op molecuulniveau bleek erg 
lastig. Het was echter wel het begin van 

een onderzoekslijn waaraan Feringa nog 
steeds werkt. Zo doet hij onderzoek met 
medicijnen die je op een specifieke plek in 
het lichaam kunt activeren. 
‘Op deze manier krijg je een stuk minder 
bijwerkingen, want het medicijn doet zijn 
werk waar het nodig is en schakelt daarna 
vanzelf weer uit.’ Onlangs wist de onder-
zoeker op deze manier zelfs een nieuw an-
tibioticum te maken dat inactief is totdat 
je het beschijnt met rood licht. 
‘Hier ben ik heel enthousiast over, want dit 
soort antibiotica kunnen bijdragen aan het 
oplossen van bacteriële resistentie, één van 
de grootste gevaren van deze tijd.’
De schakelaars leidden uiteindelijk toe-
vallig tot het onderzoek waarvoor Feringa 
de Nobelprijs ontving: een moleculaire 
motor. 
‘Eén van de schakelaars leek het niet te 
doen, maar toen we beter keken bleek hij 
vooruit te roteren. Wat een mislukking 
leek, bleek iets heel nieuws op te leveren! 
Uiteindelijk wisten we het molecuul zo te 

Wie op de Zernike Campus is geweest, 
moet het gezien hebben: een groot uit rode 
en witte bollen opgebouwd gevaarte aan 
de kant van de weg. Het is een uitvergrote 
versie van de nano-auto van Ben Ferin-
ga, hoogleraar organische chemie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Met 
zijn onderzoek naar moleculaire motoren 
sleepte de in Barger-Compascuum geboren 
boerenzoon in 2016 de Nobelprijs voor de 
Scheikunde in de wacht. Op uitnodiging 
van chemie-docent Edzard Geertsema, 
die bij hem promoveerde, kwam Feringa 
op 23 mei naar de Hanzehogeschool. Stu-
denten en docenten van het Instituut voor 
Life Science & Technology hingen aan z’n 
lippen in een stampvolle De Appel.  

OP REIS
Alle technologische ontwikkelingen, zo 
houdt Feringa het publiek voor, beginnen 
bij fundamenteel onderzoek. ‘Toen ze vijf-
tig jaar geleden transistoren en vloeibare 
kristallen ontdekten, hadden ze niet kun-
nen bedenken dat we daar nu smartphones 
van maken.’ Daarom moet je volgens de 
hoogleraar niet bang zijn om op avontuur 
te gaan in de wetenschap. Je kunt niet 
genoeg vragen stellen. ‘Het pad naar de 
toekomst is een avontuur. Veel mensen 
verdwalen in de tuin van de wetenschap, 
maar juist tijdens dat dwalen vinden we 
vragen waar we nooit eerder aan dachten. 
Wees niet bang om te verdwalen.’
Zijn scheikundeleraar stimuleerde Feringa 
om te gaan studeren, als eerste in zijn 
familie. Na zijn studie werkte hij bij Shell, 
maar uiteindelijk belandde hij weer op de 
RUG, onder de vleugels van de kleurrijke 
hoogleraar Hans Wijnberg. 
‘Wijnberg was een soort Louis van Gaal: 
niet altijd makkelijk, maar hij daagde ons 
altijd uit om het beste uit onszelf te halen.’ 
Dit soort goede docenten zijn belangrijk, 
vindt Feringa, en hij roept de docenten 
in de zaal dan ook op om de studenten te 
stimuleren en uit te dagen.
Onder Wijnberg, en later in zijn eigen 
onderzoeksgroep, ontwikkelde Feringa 
een passie voor scheikunde en molecu-
len. Vooral de wereld van nanomotoren 
interesseert hem mateloos. Deze motoren 
werken op nanoschaal, dat is 80.000 keer 
kleiner dan de dikte van een haar. 
‘Chemici kunnen een hele hoop maken, 
maar bewegingen inbouwen blijkt lastig. 
En dat terwijl ons lichaam vol zit met 

‘Toen ze vijftig jaar 
geleden transistoren 
en vloeibare kristallen 
ontdekten, hadden 
ze niet kunnen 
bedenken dat we 
daar nu smartphones 
van maken’
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Terwijl de politiek steggelt over 
een CO₂-taks, rekeningrijden 
en inkrimping van de veestapel, 
en het kwik tot boven de 35 
graden zindert, komen overal 
in het land mensen bijeen 
om hun impact op het milieu 
te verkleinen. Op de Hanze 
leiden Annemiek Sinnema 
(CO₂-footprint: 9,0) en Emil 
Bosloper (CO₂-footprint: 6,8) de 
KlimaatGesprekken.

KLIMAAT- 
GESPREKKEN
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hebt en de vriezer regelmatig ontdooien 
leveren hetzelfde op. Wat nou beter is, 
afwassen met de hand of de vaatwasser 
hangt van jou af. Onder een lopende 
kraan ben je zo vijftig liter kwijt, in een 
teiltje tien. Vaatwassers gebruiken tussen 
de vijftien en dertig liter water. Met een 
nieuwe koelkast (minder dan acht jaar 
oud) bespaar je al snel tweehonderd kilo 
CO₂ per jaar. Dat schijnt ruimschoots op 
te wegen tegen de energie die nodig is om 
er één te maken.

Workshop 3 – reizen
Tijdens de derde workshop moet ik verstek 
laten gaan omdat ik op vakantie ben. Niet 
op de fiets naar Bakkum, of met de TGV 
naar Parijs, nee, met het vliegtuig naar 
Kreta. Om mijn vliegschaamte enigszins af 
te kopen, bestel ik een walnotenboompje bij 
Guerrilla-gardeners, een club die de wereld 
groener wil maken door direct de schep ter 
hand te nemen en zaadbommen te strooien. 
Op dit moment kun je niet kiezen om 
‘schoner’ te vliegen (je kunt alleen kiezen 
tussen vlieg ik of vlieg ik niet). 
Ondertussen vraag ik me af hoever je komt 
met één ton CO₂:
- Vliegretour Schiphol – Turkije
- In je eentje 4.500 kilometer met de auto
- 7.000 kilometer met de bus
- 9.000 kilometer in een auto met twee 
personen
- 13.500 kilometer in een auto met drie 
personen
- 38.450 kilometer met internationale 
treinen
- Bijna oneindig met de NS in Nederland 
(rijdt op windstroom)
Het komt er uiteindelijk op neer: hoe 
langzamer hoe beter. In de auto bespaar je 
dertig procent brandstof als je niet abrupt 
remt en rustig optrekt en in plaats van 130 
met 110 kilometer per uur over het asfalt 
jakkert.

koppelen. Dat levert een paar mooie 
eyeopeners op. De indirecte CO₂-uitstoot 
van een Landrover Discovery is 35 ton, 
een nieuwe keuken van 20.000 euro zit 
op 20 ton. Honderd kilo tomaten uit een 
verwarmde kas stoten maar liefst vijf ton 
CO₂ uit, terwijl dezelfde tomaten van de 
koude grond slechts 0,04 ton uitstoten. 
Het komt erop neer dat je beter Peruaanse 
tomaten van de koude grond kunt kopen 
dan Nederlandse uit een gasgestookte kas. 
Omdat je je moeilijk kunt voorstellen wat 
een ton CO₂ nou eigenlijk is, een verge-
lijking. Eén ton CO₂ staat ongeveer gelijk 
aan 2000 liter benzine.

Workshop 2 – wonen
Er zijn verschillende manieren om de 
CO₂-voetafdruk van je huis te verkleinen. 
Isolatie en tochtwering aanbrengen, 
energiezuinige apparaten gebruiken, de 
verwarming een graadje lager draaien en 
duurzame energie gebruiken. Ik ben net 
verhuisd naar een huis uit 1870 met een 
energielabel E en ga op zoek naar het ver-
duurzamen van mijn huis. In Morgen begint 
nu, het boek van de KlimaatG esprekken, 
staat een stappenplan: 1 Houd je energiege-
bruik bij. 2 Leer je huis kennen. 3 Verdiep 
je in de maatregelen die je kunt nemen. 4 
Maak een plan. 
We spelen het huisspel waarbij je acties 
onderneemt om je huis te verduurzamen 
met daarbij het geld dat je moet investeren. 
Kleine investering (120 – 200 euro) met 
een reductie van 250 – 500 kilo CO₂ is 
het aanbrengen van tochtstrippen langs 
deuren en ramen. Isoleren van spouwmuren 
(5000 – 7000 euro) levert een besparing 
van 750 tot 1500 kilo op. Er zijn ook een 
aantal gratis opties zoals de vaatwasser 
niet hoger zetten dan 55 graden en alleen 
draaien als-ie vol zit, dat bespaart vijftig 
tot honderd kilo per jaar. De waterkoker 
vullen met alleen het water dat je nodig 

Zolang de overheid zich afvraagt hoeveel 
rek er nog in de nationale luchthaven 
Schiphol zit, een elektrische auto met nul 
kilometer op de teller een aanzienlijke eco-
logische footprint heeft en de productie van 
één spijkerbroek 8.000 liter water vervuilt, 
is klimaatverandering iets van ons allemaal. 
Dus ook van mij. De dooddoener ‘verbeter 
de wereld en begin bij jezelf ’ is aanleiding 
om me aan te melden voor de KlimaatGe-
sprekken. In zes workshops krijg je inzicht 
in je CO₂-footprint en onderzoek je hoe je 
die kunt verkleinen én hoe je je handdruk 
kunt vergroten: als ik milieuvriendelijke 
keuzes maak, inspireer ik vrienden, collega’s 
en familie.

Workshop 1 – ecologische voetafdruk
Voor workshop 1 vul ik de klimaatschatter 
in. De schatter laat je stilstaan bij wat 
impact heeft en waar jouw impact zit. Het 
is een schatter, heel accuraat is het instru-
ment niet, maar het geeft wel een mooi 
beeld. Een lange lijst vragen (over wonen, 
reizen, voeding en huishoudelijke spullen) 
waar uiteindelijk je ecologische voetafdruk 
uitrolt. Tegelijkertijd krijg je ter vergelijking 
een lijstje met cijfers uit andere landen. Zo 
heeft een inwoner van de Verenigde Staten 
de grootste voetafdruk, van 24 ton CO₂ 
per jaar. Een inwoner van Tanzania heeft 
een voetafdruk van 0,30 ton en iemand 
uit India stoot 1,50 ton per jaar uit. De 
gemiddelde wereldwijde voetafdruk is 4. 
De Nederlander heeft een footprint van 
11,09 en zal die, om de klimaatafspraken 
van Parijs te halen, in 2050 terug moeten 
hebben gebracht naar 8,87, een reductie 
van zo’n twintig procent. Uit mijn vra-
genlijst rolt een voetafdruk van 9,39 (geen 
auto, geen vlees, elektrische fiets, deelmoes-
tuin, maar het afgelopen jaar wel veertien 
uur gevlogen).
We spelen een CO₂-spel waarin we pro-
ducten aan de juiste CO₂-uitstoot moeten 
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dat we echt anders moeten omgaan met het 
ontwerpen van producten, maar ook dat 
we gewoon minder spullen moeten kopen. 
In Amerika schijnt negentig procent van 
alle aankopen binnen een half jaar op de 
schroothoop te belanden. 
In de groep praten we over nieuwe aan-
kopen, miskopen en guilty pleasures. Van 
een nieuwe iPad, mountainbike of smart-
watch kunnen we heel blij worden, maar 
we zijn het erover eens dat andere zaken 
van onschatbare waarde zijn: blijven leren, 
fysieke activiteiten, relaties en aandacht 
voor en verbinding met de wereld om je 
heen.

Heeft het nog zin?
Praten over het klimaat lukt bijna niet 
zonder schaamte, schuldgevoel en het 
gevoel van ‘het heeft allemaal geen zin 
meer’. Terwijl nadenken over wat klimaat-
vriendelijk is, ook kan zijn: nadenken over 
wat gezonder is (eten), over wat minder 
stress geeft (korter reizen en minder in de 
file staan), nadenken over wat comforta-
beler wonen is (isolatie, lagere energiere-
kening), nadenken over wat meer geluk 
geeft (minder spullen, meer ervaringen), 
et cetera. Door de workshops heb ik niet 
alleen ontdekt dat je klimaatvriendelijk best 
met leuk kunt combineren, maar dat je zelf 
aan de knoppen zit om keuzes te maken. 
Een refurbished iPhone scheelt je niet alléén 
in je portemonnee.

Ook nieuwsgierig naar de klimaatgesprekken? 
Stuur een mailtje naar Emil Bosloper. Hij 
houdt je op de hoogte over een nieuwe reeks 
KlimaatGesprekken. 

in het niet bij de hoeveelheid onzichtbaar 
water dat wordt gebruikt voor alles wat 
wordt verbouwd of gefabriceerd. Eén liter 
benzine kost bijvoorbeeld zeventig liter 
water, een liter biodiesel uit soja is met 
maar liefst 11.400 liter water ook niet echt 
een oplossing. Een kop koffie kost 140 liter, 
een kilo aardappelen 280, een fiets 130 liter 
en een auto om en nabij de 80.000 liter. 
Getallen om bij stil te staan, om treurig van 
te worden of juist hoopvol.

Workshop 5 – consumeren
Dat de groenste energie energie is die je 
niet gebruikt en verminderen beter is dan 
verduurzamen, díe kwartjes zijn gevallen. 
Ook dat rijke landen meer consumeren 
dan arme landen en rijke mensen meer 
consumeren dan armere. Goedkope arbeid, 
voortdurende economische groei, goed-
kope fossiele brandstoffen en vrij gebruik 
van natuurlijke bronnen als water, lucht, 
bossen, land, zee en alle biosystemen die 
daarbij horen, maken het nog steeds groei-
ende consumptiepeil mogelijk. Dat er niet 
alleen een einde aan fossiele brandstoffen 
zit, maar ook aan veel andere grondstoffen, 
met name degene die gebruikt worden voor 
elektronische apparatuur – een nieuwe 
tv bevat 4360 verschillende chemica-
liën! - vertelt het alternatief systeem van de 
elementen. Hierin is te zien, dat op basis 
van het huidige gebruik, veel chemische 
elementen binnen een eeuw niet meer 
beschikbaar zijn. Dit toont niet alleen aan 

Workshop 4 – voedsel en water
Eten is meer dan voeding. Eten is emotie, 
gezelligheid, beloning, troost en liefde. 
Al lijkt het wel of er niets meer is dat 
je onbezorgd kunt eten. Plofkippen, 
megastallen, ziekten als BSE, Q-koorts 
en vogelgriep, pesticiden, groeihormonen, 
overbevissing, chemische toevoegingen et 
cetera… Iedereen weet inmiddels dat de 
klimaatimpact van vlees groot is: lamsbout 
levert 51 kilo CO₂ per kilo, biefstuk staat 
op een bedenkelijke tweede plaats met 34 
kilo CO₂. Wil je vlees met minder impact 
eten, kies dan voor varken (7) of kip (6,8). 
Een kilo kaas daarentegen kost tien kilo 
CO₂. Eiwitbronnen met de minste impact 
zijn peulvruchten en bonen, met slechts één 
kilo CO₂ per kilo. 
Anders gaan eten om je uitstoot te vermin-
deren, is net zo lastig als anders eten om 
af te vallen. Maar plantaardig is hip en hap-
pening. Vega en vegan eettentjes schieten 
als oesterzwammen uit de koffieprut van de 
aanrechtagrariër en de vraag naar lokaal, 
biologisch en duurzaam geproduceerd 
voedsel groeit als onbespoten kool. Het 
verbouwen is niet het enige milieuaspect 
van voedsel. Verwerken, verpakken en 
vervoeren komen er nog bij. Voedsel wordt 
geslacht, gedroogd, gefermenteerd, gepas-
teuriseerd, gebotteld, ingeblikt, gekoeld 
en ingevroren. Neem bier, elk jaar produ-
ceren brouwers zo’n 1,9 miljard hectoliter 
gerstenat. Dat zijn ruim 21.000 olympische 
zwembaden per dag. Een groot deel van het 
bier wordt verkocht in blik, qua CO₂-uit-
stoot de meest vervuilende verpakking. 
Maar ook het recyclen van de inhoud van 
de glasbak is niet zonder gevolgen, omdat je 
het glas moet verhitten tot 1000 graden.
Meer dan 750 miljoen mensen hebben geen 
toegang tot schoon drinkwater, terwijl wij 
de wc ermee doorspoelen en er de tuin mee 
besproeien. In Nederland gebruiken we 
gemiddeld 120 liter water per dag. Dit valt 

Vegan eettentjes 
schieten als 
oesterzwammen uit 
de koffieprut van de 
aanrechtagrariër
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TOLERANCE, 
DIVERSITY & 
THE HOLOCAUST



Vijftien Amerikaanse en zeven Nederlandse 
studenten van verschillende opleidingen 
en universiteiten namen in juni deel aan 
de tweeëneenhalve week durende summer 
school van het Hanze Honours College, dat  
hiervoor de krachten had gebundeld met 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
en het Honours College van Hogeschool 
Windesheim. Het programma bestond uit 
het leggen van een verband tussen de Holo-
caust en hedendaagse ontwikkelingen en 
daagde de deelnemers uit om na te denken 
over hun eigen rol in de maatschappij. 
Bezoeken aan Kamp Westerbork, het Anne 
Frank Huis, voormalig concentratiekamp 
Bergen Belsen, het Joods Museum en 
Holocaust Memorial in Berlijn boden 
inzicht in verhalen van Holocaustslachtof-
fers. Het heden kreeg aandacht in excursies 
naar het International Criminal Court 
en het Humanity House in Den Haag. 
Studenten werkten in multidisciplinaire en 
multinationale groepen aan een opdracht 
waarin ze een communicatiemiddel 
ontwierpen om leeftijdgenoten bewust te 
maken van ontwikkelingen in de maat-
schappij die zij belangrijk vinden op basis 
van hun ervaringen in de summer school. 
De eindproducten waren lesplannen over 
het International Criminal Court en over 
omstandergedrag, een website Bring Your 
Own Bias over vooroordelen in de media 
en een social-media-campagne rondom 
het leren van het verleden. Alle producten 
zullen worden gebruikt in het honours-on-
derwijs en door Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork.
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tekst boudewijn otten  illustratie hannah van der weide

dingen zoals ze horen. De treinen lopen op 
tijd en bij het in- en uitstappen gaat het er 
uitermate ordentelijk aan toe. Dankzij het 
visueel management, zoals Jannie, Bernard 
en Herman dat noemen: waar je ook bent, 
overal staan aanwijzingen, pictogrammen 
die aangeven tot waar je mag lopen, waar je 
moet staan. ‘En het wonder is’, zegt Jannie, 
‘ze dóen het, al-le-maal!’ 

DOOD DOOR OVERWERK   
Toyota maakt auto’s. Dat zijn vervuilers, 
CO₂-uitstoters. Maar niet lang meer. In 
2050 moeten het bedrijf en de producten 
die het levert energieneutraal zijn. Op de 
langere termijn zal Toyota zelfs CO₂-po-
sitief zijn. Continue verbetering, continue 
verandering ten goede, of zoals de Japan-
ners het hebben gedoopt: kaizen. Alle 
medewerkers hebben dat in hun hoofd, bij 
alles wat ze doen.
Via de mentimeter kunnen de aanwezigen 
vragen stellen en opmerkingen maken. 
Japanners lijken erg volgzaam. Hoe zit het 
met het eigen initiatief? 
Volgens Herman is het hele proces daarop 
ingericht. Medewerkers worden geacht om 
ideeën te spuien over hoe het beter kan.
Hoe kan het dat zoveel Japanners zich letter-
lijk doodwerken?
Daar is zelfs een woord voor, karoshi, dood 
door overwerk. Een groot probleem, het 
streven naar perfectie zit zo diep inge-
bakken dat er slachtoffers vallen. Maar er 
is wel oog voor, er is een wet aangenomen 
die bedrijven bestraft die niet weten te 
voorkomen dat medewerkers een burn-out 
krijgen.

HARMONIE IS AI
Sommige bedrijven beginnen de dag met 
rituelen. Het accountantsbedrijf Oishi 
liet de veertien bezoekers toe tijdens zo’n 
sessie. De werknemers stonden uitgebreid 
stil bij al het goeds dat ze de dag ervoor 
hadden gedaan, bij wat ze de komende dag 
zouden gaan doen en hoe blij ze wel niet 
waren met elkaar. Complimenten over en 
weer, vrolijkheid alom en genieten van het 
opdreunen van de missie van het bedrijf. 
De neuzen dezelfde kant op, dat is voor 
Japanners niet nieuw. De antieke rijsttelers 
kenden het, de theeschenkers ook, Sakichi 
Toyoda wist wat het was en de accountants 
van Oishi ook. Zij kennen het als aikido. Ai 
is harmonie of samenbrengen, ki is energie 
en do is de weg. De weg van samenbrengen 
van levensenergie, de weg naar de harmoni-
sche geest, aikido, zo noemen de Japanners 
het dus. De roze barbaren houden het op 
synergie. Hoe dan ook, het is allemaal lean 
and agile.

De voortdurende zoektocht naar pro-
ductiemethoden die zo weinig mogelijk 
grondstoffen verspillen, noemde Toyoda 
jidoka. Volgens Herman van der Werff is 
dit samen te vatten als kwaliteit in proces: 
bij ieder stapje in het productieproces stelt 
men zich de vraag of dit de best mogelijke 
bijdrage is. En wie weet wat het beste is? 
Dat zijn de werknemers die zich dagelijks 
onderdompelen in dat onderdeel van het 
productieproces waarvoor zij verantwoor-
delijk zijn. In Japan doet men dat met een 
enorme toewijding. ‘Omotenashi geldt ook 
voor je collega’s’, zegt Herman. ‘Je levert 
jouw deel van het werk perfect af, zodat je 
collega de meeste kans heeft om zijn bij-
drage perfect uit te voeren.’ En de bazen, de 
chefs en de directeuren? Die zijn dienstbaar 
aan de mensen op de werkvloer, tot op het 
ongelofelijke af. Bij één van de bedrijven 
die de Hanze-afvaardiging bezocht strekte 
het de leidinggevenden tot eer om de dag te 
beginnen met het reinigen van de toiletten 

van de medewerkers. Het oog van de menig 
aanwezige richt zich op de op de eerste rij 
zittende Henk Pijlman, maar de voorzitter 
van het College van Bestuur geeft blijk van 
enthousiasme noch afwijzing. 

VISUEEL MANAGEMENT  
Permanente perfectie, dat is het streven 
waarvan de Japanse cultuur al eeuwenlang 
is doordrongen. Het begon waarschijnlijk 
met de productie van rijst, een gewas dat 
niet zonder intensieve aandacht en toewij-
ding kan floreren. Maar ook alledaagse 
bezigheden worden in Japan langs de lijnen 
van de permanente perfectie uitgevoerd. Zo 
ondergingen de veertien Hanze-mensen een 
theeceremonie, hun bezorgd door dames 
in klederdracht. Eén van die dames, zo 
openbaart Bernard van Dijk, was dik in de 
tachtig. ‘Dat zie je er niet aan af, zoals jullie 
zelf kunnen constateren op deze foto. Meer 
dan zestig jaar was dit haar werk: thee-
schenken op de traditionele wijze.’
Japanners zijn geen westerlingen, geen 
roze barbaren, zoals men die lieden in het 
oeroude eilandenrijk ook wel pleegt te 
noemen. Japanners gooien geen rommel 
op straat, Japanners wandelen niet tegen 
de verkeersstroom in, Japanners spreken 
geen onvertogen woord. Japanners doen de 

Bij de ingang heten Bernard van Dijk, 
Herman van der Werff en Jannie Bos de 
bezoekers van De Appel welkom met enige 
vriendelijke Japanse woorden en een kleine 
buiging waarbij men de gestrekte handen 
voor de borst tegen elkaar houdt. Op het 
scherm voor in de zaal flitsen foto’s van een 
bezoek aan Japan voorbij. Het is een paar 
seconden voor één als Jannie Bos, team-
leider van de opleiding Verpleegkunde, 
zich naar het podium begeeft. ‘Japanse 
gastvrijheid begint op tijd’, zegt Jannie, 
waarna ze het op 6 juni binnengestroomde 
publiek vraagt om op de eerste rijen plaats 
te nemen. Wanneer een bezoeker tijdens 
deze bijeenkomst een ingeving krijgt, dan 
kan hij die noteren op een briefje dat hij na 
afloop op drie reuzenvellen mag plakken. 
Op het eerste vel staat een K, die staat voor 
Keep, een inzicht dat het waard is om te 
bewaren. Op het vel met de P van Problem 
mag men ideeën noteren die een sta-in-
de-weg kunnen zijn bij de invoering van uit 
Japan afkomstige management-inzichten. 
Try (de T op het derde vel) is de inval die 
nodig eens op de Hanzehogeschool moet 
worden uitgeprobeerd.

VERGAANDE DIENSTBAARHEID
Voor de leek in de managementfilosofie is 
het een verrassing, maar wat men in die 
tak van wetenschap samenbundelt onder 
de termen lean and agile (letterlijk: rank 
en beweeglijk) stamt uit Japan. In dat land 
heerst een traditie van omotenashi, een 
vergaande dienstbaarheid, aan de klant en 
aan de wereld. 
Bernard, Herman, Jannie en elf andere 
ingewijden togen dit jaar naar Japan om 
de bakermat van het lean-denken van 
dichtbij te aanschouwen. Welcome to Toyota 
City, want hoe eeuwenoud ook, de Japanse 
manier van produceren dankt zijn wereld-
wijde navolging aan het tegenwoordige 
autobedrijf Toyota. Grondlegger Sakichi 
Toyoda (1867-1930) was de uitvinder van 
een revolutionair weefgetouw: wanneer 
er zich een weeffout voordeed, stopte het 
apparaat automatisch. De uitvinding 
zorgde voor een afname van de verspilling 
van zijde en katoen.

Een delegatie van de 
Hanzehogeschool bezocht 
Japan, de bakermat van wat 
in de wereld van de Roze 
Barbaren bekend staat als Lean 
and Agile. Terug in Groningen 
brengen ze verslag uit. 

Het streven naar 
perfectie zit zo diep 
ingebakken dat er 
slachtoffers vallen.
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het medewerkerstevredenheidsonderzoek. 
We weten hoe dat gaat in families. Ome Jan 
maakt altijd tenenkrommende grapjes over 
domme blondjes en tante Truus weidt altijd 
uit over haar ingebeelde kwalen. Het zijn 
mensen die je het liefst zou mijden, maar die 
familieverplichtingen, daar kom je niet on-
der uit. Graag zou je ze een keer de waarheid 
recht in hun gezicht zeggen, maar dat leidt 
tot onverkwikkelijke ruzies zonder dat ze 
hun gedrag zullen veranderen. En inderdaad, 
uit het MTO blijkt dat we onze directe 
collega’s nauwelijks aan durven spreken op 
hun gedrag.
Dan hebben we nog de zorgenkindjes van 
de familie, want studenten zijn geen klanten, 
maar lid van onze Hanzefamilie. Op een 
verjaardagspartijtje is een kopje filterkoffie 
en een kadetje kaas hen te min. Zelf drinken 
ze macchiato’s, espresso’s en cappuccino’s en 
eten ze ciabatta’s dolce vita. Dat kopen ze 
niet bij de supermarkt, maar in de kantine of 
in een trendy food bar. Je vraagt je af hoe ze 

De Hanzehogeschool is een vriendelijke reus. 
We zijn groot, maar we voelen ons één fami-
lie. Wij medewerkers voelen ons betrokken 
bij de instelling, zoals blijkt uit het MTO, 

dat kunnen betalen van hun studiebeurs. Zij 
maken zich dan wel weer zorgen of ze met 
hun grote studieschuld later wel een huis 
kunnen kopen. Met die huizenprijzen van 
vandaag de dag lukt dat zonder studieschuld 
waarschijnlijk ook niet. En klagen dat ze 
doen! Dat ze allemaal deadlines hebben waar 
ze op moeten letten. En dat ze allemaal 
tentamens moeten halen, werkstukken 
in moeten leveren en presentaties moeten 
houden. Ze worden er helemaal depri van. 
En dan houdt de school bij het opstellen van 
het tentamenrooster ook nog helemaal geen 
rekening met hun skivakanties. Blijkbaar 
verwachten ze dat ze na hun studie een 
luizenleven zullen krijgen…
Ach ja, je hebt je familie niet voor het 
uitzoeken en het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan. Toch fijn dat ome Jan tijdens je 
vakantie op de plantjes en de kat past, dat 
tante Truus je helpt met de verbouwing van 
je badkamer en dat neef Sven je computer-
problemen oplost.

AG
EN

DA
23 AUGUSTUS
HBO Fietstocht
Hogeschool Utrecht

30 AUGUSTUS
Welcome Day 
Van OlstToren, 
Zernikeplein 7
9.30 – 16.00

3 SEPTEMBER
Opening Hogeschooljaar 
Atrium, Zernikeplein 7
15.45 – 18.00

20 SEPTEMBER 
Campus Trail
Zernike Campus
15.30 – 17.00

6 OKTOBER
Zpannend Zernike
BrugsmaBorg, 
Van DoorenVeste en EnTranCe
12.00 – 17.00

14 NOVEMBER
Healthy Ageing symposium: 
Gezondheid & Technologie
Wiebengacomplex
12.00 – 17.30

Voor meer informatie:
HG-agenda op Mijn Hanze en www.hanze.nl/agenda

JJdJ
Familie
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tekst en foto luuk steemers  

De passie van...
FOKJE ALKEMA
MEDEWERKER KWALITEITS-
ZORG ENGINEERING
IS SOPRAAN BIJ DE CANTORIJ 
GROOTEGAST-DOEZUM

‘Ik zing nu ruim vijftien jaar bij deze 
cantorij in het witte kerkje van Groote- 
gast. Als je lid wilt worden, draai 
je eerst een paar weken proef. De 
cantrix, onze dirigent, beslist of je ge-
schikt bent. We zingen voornamelijk 
in kerkdiensten om de gemeentezang 
te ondersteunen. 
We hebben veel plezier met elkaar. 
Van onze cantrix Annemarie Bax 
mag ik niet meer naast mijn vriendin 
Anneke Tilman zitten omdat we van 
de meest onnozele dingen de slappe 
lach krijgen. Eens per twee jaar gaat 
de cantorij een weekend weg om te 
zingen in een plaatselijke kerk, zoals 
enkele jaren geleden op Vlieland. 
Vanavond repeteren we een cantate 
van Mendelssohn die we samen met 
de cantorij van Aduard uitvoeren.’
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share your talent. move the world.
Nicejob!

Amanda Wagenaar
Vierdejaars student Technologie en ict aan de Noorder-
poort en ex-stagiaire Hanzehogeschool
Verdienste: winnaar Noorderpoort Jaarprijs 

WAAROM HEB JE DEZE PRIJS GEKREGEN?
‘De prijs is voor de beste student van de Noorderpoort. Ik 
ben er echt trots op. Het beeldje dat ik kreeg, staat naast 
de tv. Maar ik vond het ook een beetje raar dat ik ’m won. 
Er waren bij de genomineerden zoveel mensen die veel 
meer hadden bereikt dan ik. Ik vond dat die de prijs meer 
verdienden.’

WAT IS JE RELATIE MET DE HANZE?
‘Ik heb twintig weken stage gelopen bij het ICT Support-
center van de Hanze. Dat was leuk en ging heel goed. Al 
na een week stond ik er in m’n eentje en aan het eind van 
de stage bood de Hanze me een baan aan. Daar ben ik 
niet meteen op ingegaan, want ik wilde eerst mijn oplei-
ding afronden. Ik ben nu met de laatste drie weken bezig. 
Dat is een stage bij Wellinq in Leek, een medisch bedrijf 
dat katheters en pH-meters maakt. En ook zij boden me 
een baan aan.’

JE DOET IETS GOED, LEG EENS UIT.
‘Lastig hoor, om dat over jezelf te zeggen. Ik denk dat het 
komt omdat ik gemotiveerd ben en graag wil leren. Ik laat 
inzet zien. Of ik iets nu moeilijk vind of niet, ik wil het 
kunnen en ik wil het goed doen. Ik merk trouwens wel 
dat ik me als vrouw in een mannenwereld wat meer moet 
bewijzen.’

EN, WEET JE AL WELKE BAAN HET WORDT?
‘Ik wil graag bij Wellinq blijven. De mensen met wie ik 
werk gooien echt hun hart en ziel erin, bij alles wat ze 
doen. Ik heb jaren geleden zelf naast het bed gestaan, want 
ik ben begonnen als verzorgende. Nu zie ik de andere 
kant. Hoe ze die apparatuur maken, wat erbij komt kijken 
voordat zo’n katheter daadwerkelijk in het ziekenhuis bij 
een patiënt is. Dat vind ik mooi. De baan bij de Hanze 
leek me ook leuk. Vertrouwd, en dat is ook prettig. Maar 
Wellinq past net iets beter.’ 

WAT BETEKENT ‘SHARE YOUR TALENT. 
MOVE THE WORLD’ VOOR JOU? 
‘Je mag best laten zien waar je goed in bent. Misschien 
stop ik mezelf wat te veel weg, maar ik houd er nu een-
maal niet van in het middelpunt staan. Je kunt ook goed 
zijn zonder dat zelf hard te roepen.’ te
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