
Na de lockdown 
Hoe gaan we verder 
komend schooljaar?



tekst anne floor lanting  foto jelmer de haas

Het was een zorginstelling tijdens een 
pandemie, hoe ging dat? 
‘De pandemie brak vlak na de start van 
het project uit. Dat bemoeilijkte het 
contact met de ouderen, maar het leerde 
de kunstenaars dat het belangrijk is om 
je te voegen naar de omstandigheden en 
de tijd te nemen voor het aangaan van 
de relatie. Ondanks zoeken en twijfelen 
volgde het artistieke proces uiteindelijk 
toch als vanzelf. Centrale vragen in het 
werk van de kunstenaars werden: Wie ís 
en wat beweegt die ander?, ´Hoe ontmoe-
ten we elkaar terwijl we elkaar niet fysiek 
kunnen ontmoeten?’ en ‘Wat betekent het 
voor de relatie tussen twee mensen als verbale 
communicatiemogelijkheden wegvallen?’. 
Het zijn overstijgende vragen waarmee 
woon-zorgcentra worstelen in hun dage-
lijkse zorg voor kwetsbare ouderen. Bij het 
ouder worden spelen de communicatie 
en contact maken mensen vaak parten. 
Genoeg reden voor nader onderzoek. Ik 
hoop dat ik dan in nauwer contact kom 
met de ouderen die aan het project zullen 
deelnemen. Nu heb ik ze vooral via de 
kunstenaars leren kennen.’

Het werk dat de ouderen en Minerva-alumni 
Jedidja Smalbil, Femke Seele, Marianne 
Brouwer en Jurjen Galema maakten werd op 
28 juni gepresenteerd. Vanaf juli hangt het 
bij zorginstelling ZINN, locatie De Brink. 

maar het ging om meer dan kunst aan de 
muur. Gelijkwaardigheid, nieuwsgierig-
heid en onderling respect speelden in de 
interactie een centrale rol. In een zorgre-
latie is daar vaak minder ruimte voor. Het 
project gaf de ouderen de mogelijkheid 
om van betekenis te zijn. Ze kregen een 
actieve rol en hadden invloed op het werk. 
Niet alleen via hun verhalen, maar soms 
ook door letterlijk een artistieke dialoog 
aan te gaan.’

Hoe ging het de kunstenaars af? 
‘Ze vonden het leerzaam. Ze maakten niet 
alleen werk, ze maakten een ontwikkeling 
door. Zo kantelde bijvoorbeeld hun beeld 
van ouderen en ouderdom. Het proces 
deed hen beseffen dat niet alleen de ou-
deren kwetsbaar zijn, maar zij zelf net zo 
goed. Pas wanneer beide partijen kwets-
baar durven zijn, is er sprake van waarach-
tige ontmoeting. Die gelijkwaardigheid 
is een voorwaarde voor een goed werkend 
co-creatief proces, zo ondervonden we. 
‘De kunstenaars bouwden een bijzondere 
band op met hun oudere. Helaas zijn twee 
van de oudere deelnemers inmiddels over-
leden. Eén van hen schreef kort voor zijn 
overlijden een mooie afscheidsbrief aan 
zijn kunstenaar. Het is voor beide partijen 
verrijkend dat iemand in de eindfase van 
zijn leven zo’n rol kan spelen in de ontwik-
keling van een jong persoon.’

Zorginstelling ZINN wilde meer kunst 
aan de muren. De kunstwerken moesten 
verrijken en verbinden door bewoners te 
betrekken bij de totstandkoming. ZINN 
schakelde het Kenniscentrum Kunst & 
Samenleving in en niet lang daarna lag het 
project Kunst Verbindt op de bakermat. 
Kunstenaars die nog niet zo lang geleden 
het Minerva-diploma ontvingen en bewo-
ners van het woon-zorgcentrum gingen 
aan de slag. Samen maakten ze nieuw 
werk voor in de gangen: een fotoserie, een 
audiokunstwerk en drie textielsculpturen. 
Een uitgelezen kans voor onderzoeker Sas-
kia van de Ree om co-creatieve processen 
tussen kunstenaars en kwetsbare ouderen 
uit te pluizen.

Wat zou de samenwerking tussen oud 
en jong kunnen opleveren?
‘De kunstenaars hoefden niets. In eerste 
instantie ging het puur om de ontmoeting 
tussen beide partijen. Daarmee was de 
dynamiek anders dan in de omgang met 
familie en personeel. Uiteindelijk vloeide 
uit de ontmoeting artistiek werk voort, 

Hoe werken co-creatieve 
processen? Onderzoeker 
Saskia van de Ree volgde het 
maakproces van vier creatieve 
oud-en-jong-koppels.
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Zernikeplein 7 heeft, door een combinatie van 
nieuw- en verbouw, een enorme metamorfose 
ondergaan. Fotograaf Jasper Bolderdijk maakte 
een foto-impressie.

Wanneer het coronavirus is verdreven, kunnen 
de deuren weer van het slot. Dat klinkt simpel, 
maar bij een open-up komt veel meer kijken. 
Wat staat ons volgend schooljaar te wachten?

Wat is werkdruk? Wat is werkdruk in het 
onderwijs? Maar vooral: wat doe je eraan? 
Prangende vragen. Docent-onderzoeker 
Delano Maccow heeft antwoorden.

Het aantal hacks is de laatste jaren fors 
toegenomen. Hoe wapent de Hanze zich tegen 
de digitale dreiging? Gert Douma en Maarten 
Cornelissen vertellen natuurlijk niet alles.

Het was spookachtig stil in de Hanzegebouwen 
in Groningen, Assen en Leeuwarden. Maar de 
medewerkers van het Servicepunt zaten het 
hele jaar op hun plek. Hoe verging het ze?
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Eens moet het ervan komen en misschien 
wel eerder dan verwacht. Wanneer het 
virus zich terugtrekt, kunnen de deuren 
weer van het slot. Dat klinkt te simpel, want 
bij een open-up komt wel wat meer kijken.

Na de lockdown…
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ligt op de plank voor het jaar ’22-’23.
De academies en instituten van de Hanze, 
de schools, mogen zelf bepalen waaraan zij 
het geld spenderen. Om te garanderen dat 
de stem van studenten en personeel mee-
weegt, gaan plannen alleen door indien 
de schoolmedezeggenschapsraden ermee 
instemmen. 
De overige kaders die Open Up! for-
muleert ademen een sfeer van tasten en 
zoeken. Voor medewerkers geldt bijvoor-
beeld dat ze de ruimte krijgen ‘om goed te 
landen in het nieuwe normaal’ en ‘samen 
aan de slag te gaan met onderwijs- en 
teamontwikkeling’. Hoe ze dat doen 
mogen ze zelf uitmaken, het is een kwestie 
van gezamenlijke ondervinding. ‘In 21/22 
experimenteren we om lerend te komen tot 
besluitvorming over ons nieuwe normaal.’

IN GRANIET GEBEITELD
De kaders die voortvloeien uit wat de 
Hanze van en tijdens de lockdown heeft 
opgestoken, bieden eveneens de nodige 
bewegingsruimte. De Hanze gaat ervan 
uit dat twintig procent van het onderwijs 
online zal worden gegeven, maar dat is 
geen in graniet gebeitelde regel. Of het dat 
ooit wordt, zal de tijd moeten leren.
Tijdens de lockdown is er veel geboomd 
over thuiswerken. Dat zou, zo was een vrij 
algemene inschatting, een blijvertje zijn. 
Een vuistregel voor thuiswerken bestaat 
op de Hanze sinds het najaar van 2020: 
werknemers mogen maximaal veertig pro-
cent van hun werktijd thuis invullen. Het 
programma Open up! wijdt er verder geen 
bespiegelingen aan. Dat werknemers zullen 
thuiswerken ligt dus voor de hand, maar 
het wat, hoe en hoeveel wordt dus een zaak 
van kijken hoe het in de praktijk uitpakt. 

Zeker in het begin van de open-up zal 
handelen naar bevind van zaken zijn. 
Wie er niet helemaal uitkomt, kan weer 
ouderwets collega’s aanklampen. Want 
anderhalve meter afstand houden maakt 
na de zomer vermoedelijk ook deel uit van 
het nieuwe oude normaal: de lockdown. 

Na de zomervakantie bevinden we ons in 
een nieuw nieuw normaal. Als het meezit, 
stappen Hanzemedewerkers half augustus 
kerngezond rond in het leven ná corona. 
Of, beter gezegd, het leven na de lockdown, 
de opeenstapeling van maatregelen die de 
overheid nam om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. 
Op dit moment, juni 2021, ziet het ernaar 
uit dat er aan het begin van het nieuwe 
studiejaar nauwelijks sprake zal zijn van 
beperkende maatregelen. Een simpel-
weg hervatten van het leven van voor de 
pandemie is er echter ook niet bij. Niet in 
Nederland, niet in het hoger beroepson-
derwijs en niet op de Hanzehogeschool. 

ERNSTIGE ZAAK
De Hanze neemt 24 maanden de tijd om 
de draad weer op te pakken. Twee jaar 
waarin medewerkers de ruimte krijgen om 
de achterstanden weg te werken, de draad 
weer op te pakken en te bepalen welke les-
sen de hogeschool van de lockdown heeft 
geleerd. Een ernstige zaak, dus. Toppriori-
teit, zo stelt het Hanze-programma Open 
up! waarmee de medezeggenschapsraad 
van de hogeschool eind april instemde. 
Met het programma dat de Hanze naar 
het nieuwe normaal leidt, is maar liefst 
32,3 miljoen euro gemoeid. Die miljoenen 
komen uit de flinke pot geld (achten-
half miljard euro) die het kabinet heeft 
klaarstaan voor het Nationaal Programma 
Onderwijs dat onderwijsinstellingen in 
staat moet stellen om de gevolgen van de 
pandemie te boven te komen. 
Dik twee derde van de 32,3 miljoen denkt 
het College van Bestuur in het studiejaar 
’21-’22 uit te geven. De rest (9,7 miljoen) 

Na de lockdown... 
het plan
Het wordt tasten en zoeken 
en handelen naar bevind 
van zaken. Open up! geeft 
geen panklaar recept voor 
het leven na de lockdown, 
maar wel veel ruimte voor 
experiment.
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‘Stel dat iedereen weer mag komen’, zegt 
Nikolet Wit, locatiemanager van alle 
gebouwen van de kunstvakopleidingen. 
‘Dan is het eerste wat ik zal zeggen: wees 
welkom. Want ja, ik ben ontzettend blij 
dat we elkaar weer zullen kunnen zien. 
Maar van de aantallen word ik een tikje 
nerveus. Ik verwacht namelijk toch wel 
dat er nog enige restricties zullen zijn. 
Afstand houden, verplichte looprichtingen, 
handontsmetting, mondkapjes misschien. 
Aan de ene kant zijn dat dingen waaraan 
we inmiddels een beetje gewend zijn ge-
raakt. Aan de andere kant moeten we het 
allemaal wel in goede banen leiden.’
Volgens Ciska Bakema wordt dat zonder 
enige twijfel een behoorlijke klus. De di-
recteur van het Facilitair Bedrijf verwacht 
een drukte die te vergelijken is met de run 
op de terrassen van eind april, begin mei. 
‘Zeker weten, daar ga ik vanuit. In septem-
ber wordt het een hausse.’

DRUK EN GEZELLIG 
Het is volgens Bakema een logische reactie 
op wat de meeste mensen tijdens de lock-
down hebben gemist. ‘Elkaar ontmoeten! 
Zodra dat weer kan, zal het gebeuren. Stu-
denten en medewerkers zullen in groten 
getale opduiken. We houden er inmiddels 
rekening mee dat het niet meer verplicht 
zal zijn om anderhalve meter afstand van 
elkaar te houden. Dus ja, het wordt druk. 
En vermoedelijk ook gezellig.’
Bakema en Wit weten wel zo ongeveer wat 
ze kunnen verwachten wanneer de deuren 

Ze moesten ineens politie-agent spelen en 
daarvoor hebben ze dit vak natuurlijk niet 
gekozen.’

ENIGE BALANCEERKUNST
‘Een facilitair medewerker is geen boa’, 
beaamt Wit. ‘Vooruit, een klein beetje 
boa, dan. Toen wij vorig jaar van het slot 
gingen, was werkelijk iedereen huiverig. 
Dat zorgde ervoor dat mensen zich goed 
aan de regels hielden. Na de zomer zal 
dat vermoedelijk anders zijn. Dan krijgen 
we te maken met grote groepen mensen 
met een lossere houding. Daar moeten we 
rekening mee houden.’
Het zal enige balanceerkunst vergen om 
het toezicht gladjes te laten verlopen. ‘We 
moeten het samen doen, studenten en 
personeel’, zegt Wit. ‘Eén van de uitdagin-
gen is het voor elkaar krijgen dat het voor 
iedere aanwezige duidelijk is welke regels 
er in de gebouwen gelden.’
Problemen verwachten Wit en Bakema 
vooral in het begin. Een kwestie van 
wennen aan een bijna vergeten omgeving. 
Na die fase wordt het weer anders. Bakema 
is er vrij zeker van dat de grote toeloop 
naar de Hanze-gebouwen na enige tijd zal 
luwen. Er zullen dan, zo voorspelt ze, zelfs 
minder mensen in de Hanzegebouwen ver-
toeven dan voor de lockdown het geval was. 

GEWEND AAN THUISWERKEN
‘We hebben de afgelopen tijd natuurlijk 
wel een paar dingen ontdekt. Veel mensen 
geven bijvoorbeeld de voorkeur aan online 
vergaderen. Er zijn nieuwe onderwijsvor-
men gevonden, zoals alternatieven voor 
hoorcolleges. En veel medewerkers ervaren 
de voordelen van thuiswerken, sommige 
zijn er zelfs al aan gewend geraakt.’
Ook hebben docenten het online onder-
wijs ontdekt. De Hanze verwacht dat in 
het nieuwe studiejaar minimaal twintig 
procent van het onderwijs online zal wor-
den gegeven. De roosteraars van de Hanze, 
die ook onder het Facilitair Bedrijf vallen, 
begonnen in mei met de noodzakelijke 
voorbereidingen. 

Na de lockdown...
de praktijk
Wanneer het coronavirus is 
verdreven, kunnen de deuren 
weer van het slot. Nikolet Wit 
en Ciska Bakema weten wel 
zo ongeveer wat de Hanze te 
wachten staat.

van de Hanze na de zomervakantie weer 
openzwaaien. Wit kan op dit gebied zelfs, 
als één van de weinige Hanze-medewer-
kers, op enige ervaring bogen, want de 
gebouwen waarvoor zij verantwoordelijk 
is zijn gedurende vrijwel de hele lockdown 
opengebleven. 
‘Kunstonderwijs is voor een belangrijk deel 
praktijkonderwijs. Het is bewonderens-
waardig wat de docenten en de instruc-
teurs online klaarspeelden, maar nog in de 
week waarin de coronamaatregelen werden 
afgekondigd, wisten we dat we moesten 
handelen. Conservatoriumstudenten moe-
ten kunnen musiceren en dat doen ze op 
het conservatorium. Studenten Beeldende 
Kunst kunnen niet zonder werkplaatsen en 
atelierruimtes. Dansen in je studentenka-
mer? Het kan, maar…’

STRENGE VOORWAARDEN
Dus gingen de gebouwen van Academie 
Minerva, het Prins Claus Conservatorium, 
de Academie voor Bouwkunst en het Lucia 
Marthas Institute for Performing Arts een 
paar weken na het begin van de lock-
down alweer van het slot. Onder strenge 
voorwaarden, dat wel. Zo golden er 
beperkingen voor het aantal mensen in de 
verschillende ruimtes. Daarnaast hielden 
de facilitair medewerkers nauwgezet bij 
waar de aanwezigen zich ophielden.  
‘In de eerste weken heerste er veel span-
ning’, herinnert Wit zich. ‘We wisten toen 
niet hoe ernstig de pandemie zou uitpak-
ken. Medewerkers en studenten waren zeer 
beducht voor besmetting. We kregen heel 
wat voor de kiezen. We hadden te maken 
met steeds wisselende regimes. En onder-
tussen moeten we rekening houden met de 
regels voor verschillende leeftijdsgroepen. 
Zo waren onze mbo-studenten aan minder 
beperkingen gebonden dan de hbo-studen-
ten. Het was een heel pittige periode.’
Bakema herkent het. Veel medewerkers 
van het Facilitair Bedrijf moesten noodge-
dwongen op hun post blijven als wachters 
in uitgestorven gebouwen. 
‘Hun werk veranderde behoorlijk.  
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‘Zeker toen er nog geen zicht op een vac-
cin was, maakten heel wat medewerkers 
zich zorgen over hun familie‘, zegt Carine 
Joosse. ‘Logisch, het is heel ingrijpend 
wanneer je ouders een groot risico lopen. 
Dat gaf spanning. Daarnaast moesten 
medewerkers met schoolgaande kinderen 
hun draai vinden bij het geven van thuis-
onderwijs. Tel daarbij op de druk van het 
thuiswerken, en je kunt concluderen dat 
de lockdown best wel zwaar is geweest.’

ALGEHELE VERSLONZING
Joosse, dean van het Instituut voor Life 
Science & Technology (ILST), vindt het 
prima dat de Hanze een studiejaar inruimt 
voor het goed op de rails zetten van onder-
wijs en organisatie.
‘De afgelopen periode zijn allerlei nieuwe 
routines ontstaan. Thuis, dat is toch an-
ders. Je dagindeling, je kleding, je pauzes. 
We hebben een jaar achter de rug waarin 
sociale feedback op een laag pitje stond. 
Weinig mensen die je eraan herinneren 
hoe je je gedraagt en hoe je eruitziet. Ja, er 
zou best weleens sprake kunnen zijn van 
een algehele verslonzing. 
‘Wanneer we na de zomervakantie weer 
naar school komen, zullen we die nieuwe 
routines opzij moeten zetten. Je kunt niet 

Thuiswerken was tijdens de lockdown 
opgelegd pandoer, maar na de zomer zal 
het zeker in zwang blijven. De Hanze stelt 
wel grenzen: medewerkers zullen zeker zes-
tig procent van de werktijd op de Hanze 
moeten vertoeven. 

GEEN VIRTUELE INSTELLING
‘Het is niet de bedoeling dat de Hanze een 
volledig virtuele instelling wordt’, verklaart 
Bakema. ‘Dat snapt iedereen. Wanneer 
je die percentages ziet, twintig procent 
online en max veertig procent thuiswer-
ken, lijkt het trouwens heel strikt. Maar 
we kunnen gewoon bekijken hoe het zich 
ontwikkelt.’
Al deze ontwikkelingen vragen ook iets 
van de inrichting van de meer dan dertig 
Hanze-gebouwen. Bakema: ‘We zullen 
onze gebouwen moeten aanpassen aan de 
nieuwe werkelijkheid. Dat kost tijd en op 
1 september is het zeker niet perfect, maar 
we hopen wel dat we dan een mooie start 
hebben gemaakt. De handen kunnen weer 
uit de mouwen.’

Voordat alles weer een 
beetje op regel is na de 
lockdown, zijn we zo een 
jaar verder. ‘Hou daar maar 
gewoon rekening mee’, 
zegt Carine Joosse van Life 
Science & Technology, het 
instituut dat drie semesters 
schipperde tussen deuren 
dicht en op een kier.     

Na de lockdown...
de school
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NIEUWKOMERS EN 
OPNIEUWKOMERS
Daar komt bij dat de Hanze als geheel 
zo’n tweehonderd volledige banen aan 
vacatures heeft te vervullen. Het is een 
rechtstreeks gevolg van het zogeheten Na-
tionale Programma Onderwijs waardoor 
de Hanze 32,3 miljoen euro in de schoot 
geworpen kreeg. Een ongeluk bij dat geluk 
is dat al die nieuwelingen moeten worden 
gevonden en ingewerkt.
Joosse: ‘Ik zit in een luxepositie. Wij 
hebben daar tijdens de lockdown al enige 
aandacht aan kunnen besteden. Ande-
re opleidingen zullen dat moeten doen 
wanneer iedereen weer voor de deur staat. 
Vrijwel niemand weet hoe die nieuwe 
omstandigheden zullen uitpakken.’ 
ILST heeft volgens dean Joosse ‘leuke pro-
jecten’ voor nieuwkomers op stapel staan. 
Voor opnieuwkomers zijn er activiteiten 
bedacht die de ‘sociale binding’ moeten 
vergroten, zoals een duurzaamheids- 
challenge. 
‘Het wordt spannend’, zegt ze, ‘maar we 
redden het. Natuurlijk redden we het en ik 
kijk er ook echt naar uit.’
Op de keper beschouwd is er maar één 
ding waar Joosse echt bang voor is. ‘Dat 
het allemaal níet doorgaat. Dat één of 
andere virusvariant de kop opsteekt, dat 
we na de zomer nog steeds in lockdown 
zullen zijn. Of wéér in lockdown. De 
spanning die dat zou opleveren.’                    

precies zeggen hoeveel tijd dat zal vergen. 
Wel is duidelijk dat dat voor iedereen 
verschillend is. Zoals ook iedereen ver-
schillend reageerde op de lockdown. De 
één floreerde, voor de ander was het echt 
zwaar.’

ZWART OF WIT, GEEN MIDDEN 
Dat de Hanze het studiejaar ’21-’22 in het 
teken van herstel zet, doet volgens Joosse 
ook recht aan de studenten.
‘Bij hen zie je nog grotere verschillen dan 
bij het personeel. Sommige studenten 
deden het tijdens de lockdown heel goed, 
zelfs beter dan in gewone jaren. Andere 
studenten deden het juist aanmerkelijk 
slechter. Als je hun prestaties bekijkt, zie 
je overal gaten. Vakken die ze niet hebben 
gevolgd, opdrachten die ze niet hebben 
uitgevoerd of afgerond. Interessant is dat 
het beeld zwart-wit is: studenten die het 
beter deden en studenten die het slechter 
deden. Er zit weinig tussenin, er is bijna 
geen middengroep meer.’
Er zal, vermoedt Joosse, flink wat water 
door het Reitdiep stromen voordat alles 
weer op z’n pootjes terecht is gekomen.
‘Vrijwel alle studenten zullen langer over 
hun opleiding doen, hou maar gewoon re-
kening met een jaar. Ga maar na, volgend 
jaar staan er weer gewoon zestig punten op 
het programma. Je kunt wel willen dat stu-
denten daarbovenop vakken gaan inhalen 
maar dat is niet realistisch. Vergeet niet 
dat de studenten tijdens de lockdown ook 
andere belangrijke dingen hebben misgelo-
pen. Elkaar, het studentenleven. Ook dat 
moeten ze opnieuw oppakken. Ik geef ze 
groot gelijk. Je sociale ontwikkeling is in 
deze levensfase reuzebelangrijk.’

BLIJVENDE ACHTERSTAND 
Toch bieden de ILST-opleidingen stu-
denten wel degelijk mogelijkheden om 
misgelopen onderwijs in te halen.
‘Natuurlijk, wie dát wil, heeft daar ook 
recht op. Waar dat kan proberen we indi-
viduele afspraken over een inhaaltraject te 
maken. Daarnaast vormen we groepjes van 

studenten die vergelijkbare gaten moeten 
vullen. We zullen ook zorgen voor extra 
tentamenkansen. Dus we doen zeker wat 
in deze richting, maar nogmaals, voor het 
gros van de studenten zal de vertraging 
blijvend zijn.’
Daar komt bij dat ILST niet kan korten 
op de vele uren die studenten in de labora-
toria moeten maken.
‘Daar kun je gewoon niet in knippen. Die 
labtijd is nodig om proeven en experimen-
ten deugdelijk uit te voeren. Daar tornen 
we niet aan.’
Druk wordt het bij ILST na de zomer 
sowieso. Het aantal studenten zit in de lift, 
want de opleidingen zijn het afgelopen jaar 
populairder geworden.
‘Laten we het zo zeggen: we gaan zeker 
niet krimpen, volgend jaar. En aankomend 
eerstejaars zullen ook de aandacht krijgen 
die ze verdienen. Gelukkig hebben we 
genoeg begeleiders.’

WERKEN IN SHIFTS
ILST heeft het afgelopen jaar tien prak-
tijkdocenten en student-assistenten kun-
nen aanstellen. Die waren nodig omdat 
iedereen tijdens de lockdown anderhalve 
meter afstand van elkaar moest houden. 
De Hanze hield medewerkers en studenten 
daar strikt aan, maar dat zorgde wel voor 
enige hoofdbrekens. Want, zo besloot het 
College van Bestuur al rap, cruciale labo-
ratoria, werkplaatsen en ateliers moesten 
open blijven. Daarop besloot ILST om 
de openingstijden van de laboratoriums 
te verdubbelen en slechts de helft van het 
normale aantal studenten tegelijk toegang 
te geven.
‘We gingen werken met twee shifts. 
Daarvoor hadden we dat extra personeel 
dus hard nodig. We hebben het geluk dat 
we goed zicht hebben op gekwalificeerde 
kandidaten. We kennen ze. Ik heb zelfs 
meegemaakt dat ik op dag één een ba-
chelordiploma ondertekende van iemand 
van wie ik op dag twee een arbeidsover-
eenkomst op tafel had liggen. Maar zo vlot 
gaat het lang niet altijd en overal.’

Na de lockdown...
de school
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afronden in de uren die je daarvoor krijgt? 
En zo niet, kun je meer uren krijgen of iets 
anders regelen waardoor het wél lukt? Ook 
je netwerk kan werkdruk veroorzaken: het 
contact met collega’s, de teamleider, onder-
zoekers, commissies. Als dat niet geweldig 
is, kun je dan zelf of samen met anderen 
voor verbetering zorgen?’ Werkdruk kan 
volgens Maccow ook voortvloeien uit het 
onderwijsproces. ‘Denk aan studenten 
die onvoorbereid tentamen doen. Reken 
maar dat je dan meer herkansingen moet 
maken. Meer werk is meer werkdruk.’ 
Ook de fysieke onderwijsomgeving en 
de hulpmiddelen kunnen voor werkdruk 
zorgen. ‘Stel dat je een een vertrouwelijk 
gesprek met een student moet voeren en er 
geen geschikte ruimtes vrij zijn.’

IN DE PUT ZITTEN
Corona zorgde voor extra werkdruk, zegt 
Maccow. Zo moesten docenten uitzoe-
ken hoe ze in de nieuwe werkelijkheid de 
relatie met de student in stand konden 
houden. 
‘Hoe zorg je dat de student gemotiveerd 
blijft en hoe ga je om met studenten die in 
de put zitten? Online onderwijs heeft veel 
energie gekost.’ Dat gold niet alleen voor 
het online lesgeven. Het online toetsen 
en de interactie met studenten waren ook 
belastend. 
‘Er werd veel meer gemaild. Als je geen 
grenzen stelde aan het e-mailverkeer, dan 
explodeerde je mailbox. Om dat te voor-
komen heb ik met studenten afgesproken 
dat ik alleen reageer op mails die ze niet 
onderling kunnen beantwoorden en dat ik 
geen vragen beantwoord die je ook in de 

studiegids kunt vinden. Al met al maakten 
we best veel uren achter het beeldscherm. 
Omdat er geen wandelgang meer was en 
ook geen koffiemachine, waren er veel di-
gitale overleg- en vergadermomenten. Voor 
sommige docenten was het erg lastig om 
werktijd en privétijd van elkaar te schei-
den, al had dat ook een voordeel: je kon 
overdag een wandeling maken of lekker 
gaan fietsen en ’s avonds nog even aan het 
werk gaan.’

NEIGING OM TE STAPELEN
De docent-onderzoeker benadrukt dat 
opleidingen bij hun onderwijskeuzes goed 
naar de gevolgen voor de werkdruk moe-
ten kijken. 
‘Anders krijg je problemen bij de uitvoering.’ 
In de onderzoeken die hebben geleid tot 
het werkdrukinstrument stelde hij onder 
meer vast dat veel hogescholen de neiging 
hebben om te stapelen. Ook de Hanzeho-
geschool doet dat. 
‘Er komt steeds weer iets bij, maar er gaat 
zelden iets af. Dat stapelen zag je ook in 
coronatijd. Ik had gedacht dat we niet 
zo veel nieuwe dingen zouden opstarten. 
Dat we ons zouden richten op het allerbe-
langrijkste: onderwijs geven en onderzoek 
doen. Toch zijn er allerlei nieuwe projecten 
gestart. Voor de werkdruk was het beter 
geweest om even te wachten met nieuwe 
dingen.’ Werkdrukproblemen zijn óók 
efficiency-problemen, zegt hij. 
‘Daarom gaan het reduceren van de werk-
druk en het verhogen van de kwaliteit en 
efficiency van het onderwijs hand in hand. 
En daarom hebben we dus allemaal baat 
bij het reduceren van werkdruk.’

Delano Maccow noemt docent het mooi-
ste beroep van de wereld. De vonk tussen 
hem en het vak sloeg over in een Rotter-
damse achterstandswijk, waar hij tijdens 
zijn studie als bijbaantje lesgaf aan jonge-
ren die hun middenstandsdiploma wilden 
halen. ‘Mijn moeder was ook docent. Daar 
krijg je natuurlijk ook wat van mee.’ 
De meeste docenten houden van hun vak. 
Dat staat voor Maccow als een paal boven 
water. Ze beleven plezier aan het contact 
met studenten en collega’s. Aan het les-
geven. Maar wat hun plezier vergalt is de 
hoge werkdruk. 
Maccow en lector Arbeidsorganisatie en 
Arbeidsproductiviteit Jac Christis maak-
ten een instrument om de werkdruk aan 
te pakken. Dat instrument zal, na de 
succesvolle proef op drie hogescholen, na 
de zomer op meer hogescholen worden 
gebruikt.
Centraal in de aanpak staat niet de per-
soon, maar het werk. Om precies te zijn: 
de inhoud en de organisatie van werk. 
Daarin ligt de sleutel voor het verlagen van 
de werkdruk. 
‘Werkdruk ontstaat als er verstoringen of 
regelproblemen in je werk zijn die je niet 
kunt oplossen. Hoe vaker dat gebeurt 
en hoe langer dat duurt, hoe hoger de 
werkdruk.’

MEER WERK IS MEER DRUK
Werkdruk heeft verschillende gezichten, 
maar waar het steeds weer om gaat: er is 
een probleem en dat probleem kun je niet 
oplossen. 
‘Werkdruk heeft bijvoorbeeld te maken 
met je takenpakket. Kun je bepaalde taken 

Wat is werkdruk? Wat is 
werkdruk in het onderwijs? 
Maar vooral: wat doe je 
eraan? Prangende vragen. 
Docent-onderzoeker Delano 
Maccow van het Instituut 
voor Bedrijfskunde heeft 
antwoorden.

Minder 
werkdruk 
levert veel 
winst op
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‘Het is één groot experiment. We moeten 
buiten de gebaande paden werken. We 
moeten de vragen stellen die kinderen 
stellen. Denk maar knotsgek.’ 
Op 20 mei installeerde de Hanzehoge-
school Egbert Dommerholt als lector Bio-
based Business Valorisation. Een dag later 
publiceerde het Dagblad van het Noorden 
een interview met de nagelnieuwe lector 
onder de prikkelende kop, een citaat, Eco-
nomische groei is een Monster. Dommerholt 
nu: ‘Ik wil laten weten dat we er zijn. Dit 
lectoraat wil een aanjager zijn.’

Egbert Dommerholt (1957) studeerde 
Regionale Wetenschappen aan de Rijks-
universiteit Groningen. Hij werkte vier jaar 
bij het regionaal-technologisch instituut 
Groningen voordat hij docent Algemene 
Economie werd op Hogeschool Windes-
heim. 
‘Mijn vrouw vond dat er een leraar in me 
school. Dat bleek te kloppen, bij Win-
desheim stond ik 24 jaar voor de klas. 
Ondertussen promoveerde ik op een proef-
schrift over rating bureaus op het gebied 
van duurzaamheid en het effect dat die 
bureaus hebben op beleggers.’ Duurzaam 
ondernemen was al die jaren Dommerholts 
voornaamste interesse. En dat bleef zo toen 
hij in 2012 op de Hanze aan de slag ging. 
‘Op de International Business School zette 
ik cursussen op en begeleidde ik afstu-
deeropdrachten waarin duurzaamheid een 
belangrijke rol speelt. In juni 2020 sollici-
teerde ik op de vacante lectorstoel Biobased 
Business Valorisation. In september kon ik 
beginnen.’

PORTRET VAN 
EEN LECTORAAT
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Iedereen mag Egbert 
Dommerholt volgen op 
zijn pad naar een circulaire 
economie. De kersverse 
lector Biobased Business 
Valorisation houdt van 
knotsgek en anders denken. 
‘Overheid en bedrijfsleven 
moeten loslaten. Dan 
ontstaan de mooiste 
ideeën.’

Aanjagen, 
voortrekken, 
ontgroeien

tekst en foto luuk steemers  illustratie xf&m



sumptie. We moeten minder consumeren. 
Er is geen andere keus, want de grondstof-
fen raken op.’

MODELLEN WERKEN NIET
Dommerholt en z’n lectoraat willen 
Noord-Nederland omturnen tot een inclu-
sieve circulaire economie. Vóór 2050, het 
jaar waarin de Nederlandse overheid een 
volledig circulaire economie gerealiseerd 
wil zien.
‘Dat woord inclusief staat er niet voor 
niets. Het is een morele opdracht: we 
sluiten niemand uit. Bovendien schuilt er 
ontzettend veel creativiteit en innovatie-
kracht in jongeren, werknemers, kleine 
ondernemers en mensen met een niet-wes-
terse achtergrond. Op hen wordt veel te 
weinig een beroep gedaan. Die krachten 
moeten opborrelen en daaromheen willen 
wij een businessmodel bouwen.
‘De toekomst is moeilijk te voorspellen. 
De oude economische modellen werken 
niet meer. Laat gewone mensen de stip op 
de horizon zetten. Laat hen de toekomst 
van hun wijk, stad of provincie bepalen. 
Als je daar naartoe werkt, geeft dat energie 
en saamhorigheid. Wellicht kom je op de-
zelfde strategieën uit wanneer de overheid 
het voortouw neemt, maar het grote ver-
schil is dat mijn aanpak meer draagkracht 
creëert. De overheid en het bedrijfsleven 
moeten loslaten. Dan ontstaan de mooiste 
ideeën.’

ALLES BOTTOM-UP
In de afgelopen maanden bouwde Dom-
merholt aan een onderzoeksinfrastructuur. 
‘Ik ben begonnen bij IBS, maar ik wil met 
alle schools samenwerken. Onze projecten 
zijn in belangrijke mate bottom-up gericht. 
Voor ons is belangrijk: hoe betrekken we 
de burger bij het onderzoek? We zoeken nu 
naar een online omgeving, zeg maar: een 
digitale keukentafel. Daar praten bedrijven 
en organisaties over wat hen bezighoudt. 
Daar moeten allerlei onverwachte ontmoe-
tingen ontstaan die leiden tot onverwachte 
ideeën en samenwerking: het balletje gaat 
rollen.
‘Het noorden kan een voortrekkersrol 
spelen bij de productie van bio-plastics 
en biomaterialen waarmee de bouwsector 
duurzaam aan de slag kan. We onderzoe-
ken nieuwe businessmodellen en strate-
gieën die consumenten bewust maken. 
Iedereen is welkom om mee te doen, we 
werken transdisciplinair.’

PARELTJES DOORONTWIKKELEN
Onder Dommerholts vleugels werken 
studenten inmiddels aan een sustainabi-
lity assessment tool, een instrument om de 
duurzaamheid van strategieën te meten. 
‘Ze doen dat voor verschillende doelgroe-
pen, zoals banken en milieu-organisaties. 
Studenten werken ook aan totaal nieuwe 
degrowth- and sufficiency-driven business-
modellen die aansluiten bij mijn ideeën 
over ontgroeien. Het gaat om een totaal 
nieuw type businessmodellen.’
Dommerholt staat te trappelen. ‘De eerste 
verslagen komen nu binnen. Ik ben erg 
benieuwd. Jongelui komen vaak met 
fantastische ideeën. Misschien kunnen 
we scholieren inspireren, dan kunnen ze 
profielwerkstukken voor ons onderzoek 
maken. Dan kunnen we de pareltjes 
doorontwikkelen. Er moet iets van een 
beweging ontstaan. 
Hij ontmoet ‘best veel scepsis’, zegt Dom-
merholt. ‘Maar ik geloof hier écht in. Ik 
vind het geweldig dat ik dit mag doen aan 
het einde van mijn werkzame leven. Ik ben 
64. Ik heb nog drie jaar. Dan wil ik iets 
hebben nagelaten.’

HET MONSTER ONTGROEIEN
Economische groei is een Monster, dat vraagt 
om uitleg. ‘Het economisch denken, het 
denken in geld en groei, heeft ons veel 
verkeerds gebracht. De klimaatproblemen, 
de grote verschillen tussen arm en rijk, de 
uitputting van grondstoffen. Door kli-
maatverandering sterven elk jaar 250 dui-
zend tot 400 duizend mensen aan ziekte en 
hongersnood, orkanen en overstromingen. 
Tegen het einde van deze eeuw zullen 
dat negen miljoen doden per jaar zijn. 
Vergelijk dat met de coronapandemie die 
zo’n vier miljoen mensen het leven kostte. 
Waarom hoor je zo weinig over de slacht-
offers van klimaatverandering? Verreweg 
de meeste slachtoffers vallen in de derde 
wereld: India, Bangladesh, in Afrika. En 
dat terwijl de rijke landen verantwoordelijk 
zijn voor zeventig procent van de klimaat-
problemen.’
Degrowth, daar moet de wereld vol-
gens Dommerholt naartoe. ‘We moeten 
ontgroeien. Het gaat om de kwaliteit van 
leven, niet om de kwantiteit van de con-

Egbert Dommerholt
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Lectoraat Biobased Business 
Valorisation
Het lectoraat heeft momenteel een kenniskring 
van drie docent-onderzoekers. Lector Egbert 
Dommerholt krijgt veel aanmeldingen van 
studenten en medewerkers die een duurzaam 
steentje willen bijdragen. Op z’n lijstje staan 
inmiddels twintig studenten en tien mede-
werkers.
 



Zernikeplein 7: 
van bouwput 
tot borg

Nooduitgang Atrium zijde A-vleugel
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foto’s jasper bolderdijk

Voor veel medewerkers is het lang geleden 
dat ze de gebouwen van de Hanzehoge-
school van binnen hebben gezien. Hopelijk 
komt daar volgend schooljaar verandering 
in, want er is in de tussentijd best wat ver-
anderd. Vooral Zernikeplein 7 heeft, door 
een combinatie van nieuw- en verbouw, 
een enorme metamorfose ondergaan. 
Maar waarom wachten tot september? Tijd 
voor een voorproefje! En dus stuurden 
we fotograaf Jasper Bolderdijk op pad om 
een foto-impressie te maken, zodat ook de 
thuiswerkers alvast een idee hebben waar 
ze volgend jaar terecht komen.
 
In juli 2018 ging de eerste schep de 
grond in voor de start van een meerjarig 
bouwproject. Inmiddels is het project 
voor driekwart gerealiseerd. Nog één jaar 
doorzetten en dan is het project BouwZP7 
volgens planning gereed.

 
De verbouwing van de begane grond 
en F-vleugel vormt het slotstuk van het 
project. Na voltooiing is het geheel ver-
nieuwde Zernikeplein 7 in de zomer van 
2022 een feit. Met een nieuwe naam: de 
Van OlstBorg. Het gebouw is dan via drie 
entrees te betreden; de huidige hoofdin-
gang, ingang Zuid (A-vleugel) en ingang 
Noord (B-vleugel). Een 150 meter lange 
boulevard verbindt de beide delen.

Patio A1 A-vleugel

Vide studielandschap A-vleugel

15



1. Kunstwerk boulevard A-vleugel
2. Front office Instituut voor  

Business, Marketing & Finance
3. Concentratiewerkplek Hanze 

Mediatheek
4. Studiewerkplek Hanze  

Mediatheek
5. Overlegplek Instituut voor 

Business, Marketing & Finance
6. Boulevard A-vleugel
7. Inleverpunt boeken Hanze  

Mediatheek, Boulevard  
A-vleugel

8. Tijdelijke tentamenruimte, 
vanaf schooljaar 2021-2022 
danszaal Lucia Marthas

9. Patio A2 A-vleugel
10. Onderwijsruimte Instituut voor 

Business, Marketing & Finance
11. Ingang Zuid 1.

2. 3.

4. 5.
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6. 7.

8. 9.

10. 11.
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IN AANTAL

IN FTE

IN AANTAL

IN FTE

IN AANTAL

IN FTE

3.417 2.381 3.347 2.337 3.348 2.332

2020 2019 2018

IN AANTAL

LASTEN

RESULTATEN

2020 2019 2018

296.841

288.855

7.986

287.550

286.005

1.545

275.966

274.209

1.757

Medewerkers

Jaarverslag 2020: 
de kerngegevens
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30.878

29.479

29.457

2020

2019

2018

INSCHRIJVINGEN

2.927

2.746

2.596

2020

2019

2018

BUITENLANDSE 
STUDENTEN

4.646

4.859

4.779

2020

2019

2018

AFGESTUDEERDEN8.053

7.531

7.677

2020

2019

2018

INSTROOM

Studenten 2020

3.102

3.046

3.012

2020

2019

2018

DEELTIJD EN
DUAAL TRAJECTEN
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in het project Regelluwe School goed van 
pas komt. Omdat ze niet op papier staan, 
kunnen medewerkers ze in een handom-
draai afschaffen of wijzigen. In de brown 
paper sessies van Sociale Studies doet men 
dat ter plekke.
‘Dat hoort erbij. Zo’n sessie is serieus 
werk. Wij zijn aan zet, zeiden we tegen het 
directieteam van Sociale Studies. Wanneer 
wij met een idee komen, moeten jullie niet 
op de rem gaan trappen. Jullie kunnen 
ervan uitgaan dat de betrokken medewer-
kers goed hebben nagedacht en dat dit het 
beste idee is.’

WEERBARSTIGE PRAKTIJK
Boer beveelt andere organisatie-onderde-
len de LEAN-methode zeker aan.
‘Je krijgt zicht op je werkprocessen en ver-
groot gegarandeerd de betrokkenheid van 
de medewerkers. Wie ergens aan werkt, 
mag zelf aan het stuur zitten. LEAN leidt 
je steeds terug naar het doel. Waar draait 
het in deze organisatie om? Wat is de 
kern?’
Niet voor niets noemden Boer & Koek-
koek hun laatste rapportage over het 
project Regelluwe School Terug naar de 
Essentie.
‘Jazeker, dat essentiedenken mag je gerust 
heel breed zien. Op opleidingsniveau, op 
academieniveau en op hogeschoolniveau. 
Welbeschouwd kun je iedere regel in 
verband brengen met de kerndoelen en 
-vragen. Draagt deze regel bij aan het 
onderwijs? Levert deze regel de studenten 
iets op? In sommige gevallen is het ant-
woord zonneklaar, in andere is het even 
zoeken. Het wordt problematisch wanneer 
het antwoord duidelijk nee is. Dan kan 
het tijd voor verandering zijn.’
Niet dat dat eenvoudig is. De praktijk is 
weerbarstig. 
‘Het is sowieso niet slim om veel dingen 
tegelijk overhoop te gooien. Begin met 
zaken die veel tijd en energie kosten, 
zoals vergaderen. Wij zouden ook graag 
een sessie doen over het opstellen van het 
schooljaarplan en het onderwijsjaarplan. 
Dikke pakken papier met elk jaar nieuwe 
stippen aan de horizon. Als we die plan-
nen eens in de vier jaar schrijven, zouden 
studenten daar minder van worden? Zou 
het onderwijs eronder lijden?’ 

best welke zaken leiden tot verspilling van 
tijd en energie.’
De keuze voor de LEAN-methode leidde 
de geboorte in van de brown paper sessies, 
bijeenkomsten waarin de betrokkenen 
nauwgezet alle stappen van een werkpro-
ces doornemen. Vanaf september 2018 
lagen er twintig van dergelijke processen 
van Sociale Studies onder het LEAN-ver-
grootglas.    
‘Het is al verhelderend om te achterhalen 
wie er allemaal betrokken zijn bij een 
werkproces’, zegt Boer. ‘Eén van onze ses-
sies ging bijvoorbeeld over VVV-bonnen. 
Dat lijkt iets kleins, een VVV-bon, maar 
je moet eens kijken wat er gebeurt wan-
neer je een gastdocent na z’n presentatie 
met lege handen moet laten staan. Bij dat 
werkproces bleken flink wat medewerkers 
betrokken te zijn. Ze deden ook graag mee 
aan de sessie, juist omdat ze het belangrijk 
vinden dat die bon er ligt wanneer hij er 
moet liggen.’

INFORMELE REGELS EN 
RICHTLIJNEN
In ieder werkproces zijn verschillende 
mensen betrokken, allemaal mensen met 
eigen ideeën en gewoontes. Toch botsen 
ze zelden. Het lijkt wel wat op het gekrioel 
op een drukke dag in een drukke winkel-
straat, er gelden geen uitgesproken regels, 
maar toch houden mensen zich eraan. 
‘Mensen stemmen hun gedrag vrijwel 
moeiteloos af op dat van de anderen. Zo 
ontstaan informele regels en richtlijnen. 
Op iedere werkvloer zie je ze. Zo doen we 
dat hier, niemand stelt er al te veel vragen 
over. In een brown paper sessie doen we 
dat wel.’
Dat levert veelzeggende scènes op. 
‘Je hebt de min of meer normale spraak-
verwarring. Ik dacht dat jij dacht dat ik 
dacht dat zij… enzovoort. Maar er komen 
ook veronderstelde, maar niet bestaande 
regels aan oppervlakte. Dan zegt iemand 
dat hij iets doet omdat dat moet van, ik 
noem maar wat, stafbureau Financieel 
Economische Zaken, terwijl de man van 
Financieel Economische Zaken zegt dat 
dat helemaal niet hoeft. Zulke dingen 
ontdek je pas wanneer de betrokkenen het 
werkproces samen uitpluizen.’
Informele regels hebben een voordeel dat 

‘Er zijn vervelende regels die hartstikke 
nuttig zijn. Ik ken weinig docenten die de 
studieresultaten van studenten juichend in 
Osiris zetten, maar we doen het allemaal. 
Iedereen schikt zich, omdat het werkt. 
Er zijn ook regels die je blij maken. Bij 
Sociale Studies geldt de vuistregel dat je 
het laatste kwartier van een les inruimt 
voor de afronding. Zo heeft iedereen de 
tijd om zich voor te bereiden op de rest 
van de dag. Toen die wisseltijd nog niet in 
zwang was, gaf dat veel onrust, ergernis en 
chagrijn.’
Docent Sietze Jan Boer nam in 2018 met 
collega Maarten Koekkoek de teugels in 
handen van het project Regelluwe School. 
Hun missie was het schrappen van over-
bodige regels op de Academie voor Sociale 
Studies. 
‘Dat klinkt goed, maar hoe bepaal je wat 
overbodig is? En andersom: hoe bepaal je 
welke regels wel nuttig zijn?’ 

TIJD- EN ENERGIEVERSPILLING
In de zoektocht naar antwoorden op deze 
vragen stuitten Boer en Koekkoek op de 
LEAN-methode. Ze legden hun oor te 
luisteren bij Hanze-collega’s die deze uit 
de Japanse auto-industrie stammende me-
thode gebruiken om de onderwijskwaliteit 
te verbeteren. 
‘LEAN sluit prima aan bij onze ideeën. 
Ieder werkproces heeft een doel. Mede-
werkers moeten zoveel mogelijk tijd en 
energie kunnen steken in zaken die dat 
doel dichterbij brengen. De LEAN-aanpak 
gaat ervan uit dat werknemers dat het best 
zelf kunnen bepalen. Zij weten ook het 

Vrijwel iedereen wil minder 
regels. Maar om dat voor elkaar 
te boksen, moet je een lange 
adem hebben en schoenen 
waar de moed maar niet in wil 
zinken. Sietze Jan Boer heeft 
het allebei. 

Regels? 
Welke regels? 
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Het was spookachtig stil in de 
Hanzegebouwen in Groningen, 
Assen en Leeuwarden. Ook 
bij de servicepunten op de 
verschillende locaties, waar het 
anders een komen en gaan is, 
kon je tijdens corona een speld 
horen vallen.

Zij bleven 
op hun post
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iemand aan de lijn die vroeg of we de 
planten op de werkkamer water wilden 
geven. Tuurlijk. Geen probleem.’ 

VRESELIJK, GEEN AANLOOP
Toen eind 2021 bekend werd dat hoge-
scholen hun studenten weer deels mochten 
ontvangen (één dag per week naar school 
en anderhalve meter afstand), ging nog net 
niet de vlag uit bij Annet, Els, Anneloes, 
Annemarie en Inge. Want wat hadden 
ze het gemist. De dagelijkse aanloop 
van mensen. Het contact met docenten, 
studenten, bezoekers. Zelfs die stugge 
bezoeker waarvan de lachspieren niet meer 
werken, werd plotseling gemist… Alles 
beter dan geen aanloop. 
‘Het was wel heel erg stil’, zegt Anneloes. 
‘Je mist de vertrouwde gezichten. Het 
praatje met de collega’s. De mensen die bij 
je aan de balie komen. Je gaat iets pas echt 
waarderen als het er niet meer is, zeggen 
ze weleens.’ 
De medewerkers hebben laten zien dat ze 
ook onder minder ideale omstandigheden 
goed kunnen samenwerken en op alle 
locaties inzetbaar zijn, zegt Inge. 
‘Verder blijkt dat een werkoverleg met alle 
locaties prima digitaal kan. Dat maakt 
het een stuk makkelijker om iedereen bij 
elkaar te krijgen.’ 
Dat het minder druk was had ook een 
voordeel, zegt Els. ‘Er was meer tijd om 
met collega’s te praten. Niet alleen over 
koetjes en kalfjes. Ook over meer persoon-
lijke dingen. Je leert elkaar beter kennen. 
Dat hebben we dan toch maar mooi aan 
corona te danken.’  

moesten we bezoekers vaak herinneren aan 
het mondkapje. Na verloop van tijd hoefde 
dat niet meer. De meeste mensen deden 
buiten al een mondkapje voor.’

DUIZENDEN METERS AFZETLINT
Om iedereen de kans te geven om af en toe 
weer even op de werkvloer te zijn, liet de 
Hanze de vaste indeling van medewerkers 
en gebouwen na de eerste lockdown los. 
Inge: ‘We zorgden dat iedereen om de zoveel 
dagen op één van de locaties kon werken.’ 
Els van de Digital Society Hub: ‘Ik was als 
een kind zo blij dat ik naar mijn werk kon. 
De avond ervoor als vanouds krentenbol-
letjes smeren. Ik had het gevoel dat ik op 
schoolreisje ging. Thuiswerken is niets voor 
mij. Met twee kinderen aan de keukentafel 
de telefoon doen… nee.’ 
Annet (Willem-Alexander Sportcentrum): 
‘Het was leuk om de collega’s weer te zien, 
maar minstens zo leuk was dat ik de kans 
kreeg om eens op andere locaties te kijken. 
Het werk is vergelijkbaar, maar elke locatie 
heeft zijn eigen sfeer. Het was regelma-
tig puzzelen en zoeken. Tien mensen in 
een lokaal waar eerst dertig mensen in 
mochten. Hoe pak je dat handig aan? Er 
is geen handboek waarin staat hoe je moet 
handelen in coronatijd. Elke keer na een 
persconferentie gingen we aan de bak. 
Stickers plakken, looproutes uitzetten. Er 
zijn duizenden meters afzetlint doorheen 
gegaan.’
Anne-Marie: ‘Voor de thuiswerkers waren 
wij de oren en de ogen van hun locatie. 
Vooral in het begin werden we regelmatig 
gebeld. Kan ik een bureaustoel ophalen? 
Zijn er nog beeldschermen? Ik kreeg ook 

Alsof ze in een film speelden. Of in zo’n 
programma met een verborgen camera. 
Zo hebben ze het ervaren, de medewerkers 
van het Servicepunt van de Hanzeho-
geschool. Van de ene op de andere dag 
gingen alle locaties op slot. Annet Smith, 
Els Huizinga-Tel, Anneloes Boringa en 
Anne-Marie van Meegdenburg bleven op 
hun post en Manager Uitvoering Facilitair 
Bedrijf Inge Saelen stond paraat.

IN JUNI EEN LICHTPUNTJE
‘Nadat de locaties op slot gingen hielden 
we grote schoonmaak’, zegt Anne-Marie 
van het Prins Claus Conservatorium.  
‘Alsof het de laatste schooldag voor de 
zomervakantie was. Vriezers uit. Koffie-au-
tomaten uit. Lokalen en gangen schoon-
maken. Alles klaar voor een nieuwe start, 
al wist niemand wanneer.’ 
Het duurde lang, en langer. In juni was er 
een lichtpuntje. Toetsen, praktijkonderwijs 
en begeleiding voor kwetsbare studenten 
werd weer toegestaan op locatie. 
‘We moesten ons houden aan de regels van 
het RIVM’, zegt manager Inge. ‘Iedere be-
zoeker moest zich aanmelden. Zo hielden 
we overzicht.’ 
Door de maatregelen veranderde hun 
rol een beetje. Natuurlijk heetten ze de 
bezoekers welkom, maar tegelijk contro-
leerden ze of iemands aanwezigheid wel 
was toegestaan. 
Anne-Marie: ‘Zo ja, dan checkten we of 
iemand klachten had en wezen hem of 
haar op de regels. Zoals anderhalve meter 
afstand houden, een mondkapje dragen en 
het desinfecteren van de handen.’ 
Anneloes (Van OlstToren): ‘In het begin 

Inge Saelen Anneloes Boringa Annet Smith
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baarheid op dit gebied regelmatig zodat 
we maatregelen kunnen nemen.’ Welke 
dat zijn is het geheim van de smid.
Nóg een risico: overname en misbruik van 
ICT. Een, helaas nog niet bij iedereen, 
bekend voorbeeld is de USB-keylogger 
die criminelen op openbare computers 
plaatsen. 
‘Een keylogger is software die elke 
toetsaanslag op een computer, smart- 
phone of tablet vastlegt’, zegt Cornelissen. 
‘Alles wat de gebruiker intikt, komt op de 
keylogger te staan. Zo kunnen cybercrimi-
nelen vertrouwelijke gegevens te pakken 
krijgen. Een paar jaar geleden slaagde een 
student erin om op deze manier allerlei 
data te pikken. Dat is echt geen grap.’ 
Het laatste risico is beschadiging van ima-
go. Door digitaal met modder te gooien 
kunnen criminelen reputaties aantasten. 
‘In eerste instantie heb je daar weinig 
invloed op’, geeft Cornelissen toe. ‘Maar 
zodra je weet dat er rare berichten over jou 
circuleren, moet je actie ondernemen en 
tegengas geven.’

TROTSE KLUSSER       
Om de noodzaak van veilig digitaal 
werken te onderstrepen biedt de Hanze na 
de zomer een training aan in de vorm van 
een applicatie. Hiermee maken medewer-
kers spelenderwijs, interactief kennis met 
veilig werken. 
‘Het thema Privacy & Security by Design 
staat hoog op onze agenda. Dat betekent 
dat we bij de ontwikkeling en de selectie 
van digitale producten en diensten al 
aandacht besteden aan maatregelen die 
privacy en veiligheid verhogen’, zegt Cor-
nelissen. ‘Dus wanneer je als gebruiker een 
nieuwe applicatie wilt aanvragen, neem 
ons dan mee. Dan kunnen we meeden-
ken, bijvoorbeeld over de keuze van een 
leverancier.’ 
Douma: ‘Ik denk dat veel mensen niet 
beseffen hoe veel informatie ze prijsgeven. 
Informatie over jezelf bijvoorbeeld. Als de 
app gratis is, zijn jouw data het product: 
jouw verhaal op Facebook, Twitter en 
Marktplaats. Al die gratis apps verzamelen 
informatie over jou. Stel, je zet als trotse 
klusser een verhaal over de verbouwing 
van je huis op Facebook. Kijk dan niet 
vreemd op als er tijdens het surfen op 
internet ineens een aanbieding van een 
bouwmarkt in beeld verschijnt.’

LOSGELD BETALEN
Bij identiteitsfraude, een ander risico, mis-
bruiken criminelen persoonlijke gegevens 
die ze bemachtigen via een online adver-
tentie of met een phishing e-mail. 
Cornelissen: ‘De gegevens van een be-
stuurder van de Hanze zijn ooit misbruikt 
om een akkoord te krijgen op een factuur 
en een betaling te regelen. Als je zoiets 
wilt voorkomen, is het verstandig om heel 
zorgvuldig om te gaan met je identiteits-
bewijzen. Geef geen identiteitsbewijzen of 
kopieën aan mensen of partijen die je niet 
kent of niet vertrouwt.’ 
Douma en Cornelissen zijn gespitst op de 
verstoring de ICT-processen. Ze hebben de 
laatste jaren ervaring opgedaan met Distri-
buted Denial of Service, een begrip waarvan 
de afkorting vrees inboezemt. 
‘DDoS, daar weten we alles van’, zegt 
Douma. ‘Criminelen bestookten de Hanze 
zelfs een keer tijdens een tentamenperiode. 
Het netwerk ging plat en de tentamens 
konden niet doorgaan. Gelukkig konden 
we de schade herstellen. Iets vergelijkbaars 
zag je eind 2019 bij Universiteit Maas-
tricht. Internetcriminelen gebruikten 
speciale software om de computersystemen 
te gijzelen. Die software blokkeerde alle 
computers in het netwerk. De universiteit 
moest losgeld betalen om de systemen 
weer toegankelijk te maken.’ 

DIGITALE SPIONNEN
Criminelen zijn ook in staat om data te 
manipuleren. Zo zouden ze zich op de 
Hanze toegang kunnen verschaffen tot 
systemen waarin tentamencijfers staan. 
De digitale waakhonden hebben ook oog 
voor digitale spionnen. ‘Kennis en onder-
zoek van onderwijsinstellingen kunnen 
waardevol zijn voor buitenlandse partij-
en. Om data te verkrijgen die niet vrij 
beschikbaar is, gaan sommige landen over 
tot cyberspionage. We toetsen onze kwets-

‘Als je 99 procent van de servers veilig hebt 
ingericht en eentje niet, dan ben je lek’, 
zegt Gert Douma, Chief Information Se-
curity Officer op de Hanze. ‘Want die ene 
wórdt gevonden.’ Internetcriminelen gaan 
steeds geraffineerder te werk.
‘Ze bedreigen onze digitale veiligheid 
en privacy. Daarom moet de beveiliging 
volledig zijn.’ Douma wil hiervoor een 
‘eigen digitale controlekamer’ opzetten, 
het Security Operating Centre.

BETROUWBARE AFZENDER
Vrijwel iedere dag duikt er in de media de 
term phishing op. Maarten Cornelissen, 
Functionaris Gegevensbescherming op de 
Hanze, legt uit hoe dit in zijn werk gaat. 
‘Via e-mail proberen criminelen gege-
vens van hun slachtoffers te achterhalen. 
Inloggegevens, creditcardinformatie, 
pincodes of andere persoonlijke gegevens. 
De afzender van de e-mail lijkt je bank te 
zijn, of een andere betrouwbare instantie. 
In het bericht staat bijvoorbeeld dat de 
bank je gegevens wil controleren vanwege 
een update of men meldt dat je rekening is 
geblokkeerd. Door de betrouwbaar ogende 
afzender kun je geneigd zijn op de link 
in de e-mail te klikken. Als je dit doet, 
installeer je een vervelend programma op 
je computer, waardoor de criminelen je 
inloggegevens te weten komen en toegang 
krijgen tot vertrouwelijke documenten. 
Soms moet je ze betalen om te voorkomen 
dat ze informatie die ze zo te pakken heb-
ben gekregen openbaar maken.’

Het aantal hacks is de laatste 
jaren fors toegenomen. Hoe 
wapent de Hanze zich tegen 
de digitale dreiging? Gert 
Douma en Maarten Cornelissen 
vertellen natuurlijk niet alles. 

Hackers een 
hak zetten
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‘t Is beurd’, zegt Jan. Adrie zal het niet 
ontkennen. 39 jaar werkten ze zij aan zij 
op de salarisadministratie. Jan de baas, 
Adrie de vaste nummer twee. Nu gaan ze 
allebei met pensioen. Allebei, niet samen.
‘Jan verdient echt een feest voor zichzelf ’, 
zegt Adrie. ‘En je zou hieruit kunnen af-
leiden dat ik vind dat ik dat misschien zelf 
ook wel verdien.’
Groot gelijk, Adrie. De meeste mensen die 
met Jan Meijer en Adrie Vaartjes van doen 
hebben gehad, zullen beamen dat dat feest 
ze toekomt. Een gróót feest als dank voor 
jaren noeste arbeid. 
Rond de 24-ste van de maand krijgen alle 
Hanzemedewerkers hun salaris op hun 
rekening gestort. Het staat er zo simpel, 
maar wie weet wat daarvoor allemaal moet 
gebeuren, spreekt eerder van een godswon-
der, of in ieder geval van een prestatie van 
formaat. 
‘Als je het bij elkaar optelt, hoeveel euro 
zouden we in die jaren hebben verloond?’, 
vraagt Adrie.
‘Doe maar niet’, zegt Jan, ‘deze maand, ik 
heb net nog even gekeken, was het dertien 
miljoen. Het is mei, dus dan zit het vakan-
tiegeld erbij. In een gewone maand heb je 
het over tussen de zeven en acht miljoen.’
In het voorjaar van 1982 belde de 26-jarige 
Adriaan Nuttert Vaartjes aan bij het Ad-
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Hulpvaardig, betrouwbaar en 
alom gewaardeerd, ja, zelfs 
geliefd. Jan werkte 44 jaar op 
de salarisadministratie, Adrie 
39 jaar. Ze gaan met pensioen. 
Wat nu?  

T IS BEURD!
WAT NU?



systeem dat er salarisstroken van maakte.’
‘Als je dat met nu vergelijkt… het was het 
stenen tijdperk. Wij waren Fred Flintstone 
en Barney Rubble’, zegt Jan, die aan de 
wieg stond van het eerste personeelsinfor-
matiesysteem van de Rijkshogeschool. 
‘Dat was niet veel meer dan een platte 
database. Ik had er aardigheid in om zoiets 
in elkaar te zetten en te perfectioneren. En 
ik had geluk met mijn leidinggevenden. 
Die gaven me de ruimte en alle vertrou-
wen. Dat heb ik als hoofd zelf ook altijd 
proberen te doen.’ 
‘Ja’, zegt Adrie, ‘zo werkte het. Bij twijfel 
moet je op iemand kunnen terugvallen. 
Dat had ik bij Jan en hij had dat bij mij.’
‘Op Adrie kun je bouwen. Dat dacht ik 
in 1982 al, maar hij heeft het helemaal 
waargemaakt.’  

Ik heb eigenlijk maar één vraag, jon-
gens: wat nu?    
Jan: ‘Ik vertrouw erop dat het allemaal 
goed komt. Het AFAS-systeem heeft nog 
wat kinderziektes, maar daar wordt aan 
gewerkt.’
Adrie: ‘Ook in juni krijgt iedereen z’n geld 
weer keurig op tijd.’

Ik bedoel eigenlijk dat pensioen, niet 
meer werken.
Jan: ‘Ik heb 44 jaar op de teller staan en ik 
ben, afkloppen, vrijwel nooit ziek geweest. 
Niet meer moeten, dat is voor mij al heel 
wat. Ik hou van de natuur, uitwaaien 
op het strand. Reizen is misschien ook 
wel wat voor mij, dat heb ik nooit veel 
gedaan.’
Adrie: ‘Lezen, klussen en kamperen. Dat 
doe ik nu ook al graag, ik ben net terug 
van twee weken Egmond aan den Hoef. 
Maar eerst mijn afscheidsfeest. Als ik 
iedereen had uitgenodigd die had willen 
komen, had ik de Martinihal moeten 
afhuren. Ha, ik heb drástische keuzes 
moeten maken.’
Jan: ‘lk heb wél een uitnodiging en ik kom 
zeker.’
Adrie: ‘Mooi, dan trek ik weer een pak-jas-
je aan.’

Als blijk van waardering voor hun 
buitengewone inzet en bijzondere  
betekenis voor de Hanzehogeschool 
ontvingen Jan Meijer en Adrie 
Vaartjes op 10 juni de HanzeVeer.

behalve dan dat die fusie Jan en Adrie ook 
weer een hele bult extra werk opleverde.
‘Meneer Van der Hoek had in ’86 snel in 
de gaten hoe het zou lopen’, weet Jan nog. 
‘Die nieuwe hogescholen zouden de sociale 
academies opnemen en dat zou het einde 
betekenen van ons kantoor. Maar hij wist 
gelukkig ook dat de Rijkshogeschool een 
bestuursapparaat nodig had.’
Van der Hoeks contact met de hogeschool 
in oprichting had succes. Jan Meijer mocht 
de salarisadministratie van de spiksplinter-
nieuwe Rijkshogeschool Groningen gaan 
voeren. In z’n eentje. Dat zie je vaker in 
verhalen over fusie en verzelfstandiging: 
er doemen veel opperhoofden op, maar 
nauwelijks indianen.
‘Vijftienhonderd werknemers die iedere 
maand een salaris moeten ontvangen. En 
dat met zo weinig middelen? Dat is mijn 
hele loopbaan een bron van zorg geweest: 
wanneer je plannen maakt, moet je de 
mensen die ze moeten uitvoeren ook 
de middelen geven. Het is één van mijn 
motto’s: ik denk niet snel dat iets niet kan, 
maar áls ik dat denk, zeg ik nee. De eerste 
die ik erbij haalde was Adrie.’
Al snel daarna maakten Truly en Rieneke 
ook de overstap naar wat toen de afdeling 
Personeelszaken heette. 
De beginjaren van de Rijkshogeschool 
waren roerig, de bestuurders rollebolden 
over straat en vochten elkaar de tent uit. 
Maar de salarisadministratie ging onver-
droten door. 
‘Voor ons gold maar één ding: de men-
sen voor wie we werken, moeten krijgen 
waarop ze recht hebben’, zegt Adrie, ‘het 
maakt helemaal niet uit of het om kleine 
of om grote bedragen gaat. Voor sommige 
mensen is vijftig euro belangrijker dan 
duizend euro voor jou of mij.’
‘Het kan het verschil zijn tussen hoop en 
wanhoop’, beaamt Jan, ‘tussen geluk en 
ongeluk.’
Adrie: ‘Mijn deur stond altijd open voor 
mensen die het niet zelf afkunnen. Men-
sen die moeite hebben met het invullen 
van formulieren en zo. Dat moet ook zo 
blijven, vind ik.’
Ze geven het grif toe, nee zeggen was niet 
hun sterkst ontwikkelde eigenschap. En 
ondertussen gingen ze mee in de ene na de 
andere ontwikkeling.
‘Ik begon in ’82 met het omzetten van 
verbale boodschappen in codes’, zegt 
Adrie. ‘Zat ik van die dikke codeboeken te 
bladeren. Die codes werden dan ergens an-
ders door een datatypiste ingevoerd in een 

ministratiekantoor voor Sociale Academies 
aan de Korreweg in Groningen. Hij kwam 
voor een sollicitatiegesprek. 
‘Gretha was in verwachting van onze eer-
ste, Leonie. Ik zocht vastigheid.’  
‘Wat me aansprak’, zegt Jan Meijer, des-
tijds lid van de sollicitatiecommissie, ‘was 
zijn enthousiasme. En dat hij van een grap 
hield, was ook wel duidelijk. Verder zag 
hij er verzorgd uit, hij droeg een kostuum, 
nou ja, een pak-jasje. Minder leuk was dat 
hij meteen vertelde dat hij al een baan had, 
hij was aangenomen als buschauffeur.’
‘Dat was niet gelogen. Ik kon kiezen: 
ambtenaartje of buschauffeur. Toch maar 
ambtenaar. Vastigheid.’ 
Op 1 april 1982 stond Adrie al om kwart 
over acht voor de deur van zijn nieuwe 
werkgever. 
‘Het was de laatste keer dat ik te vroeg op 
mijn werk kwam’, lacht hij. 
Jan, die net als Adrie in september 1955 
in de stad Groningen is geboren, kende 
het klappen van de zweep op het kantoor 
dat de administratie deed voor alle Sociale 
Academies van Nederland. Hij werkte er al 
sinds juli 1977.
‘Kantoor is veel gezegd, het was een 
minuscuul gebouwtje op pilaartjes. Er 
leefden wilde katten onder. We waren met 
z’n vijven, meneer Van der Hoek, Rieneke 
van der Veen, Truly Smith, Adrie en ik.’
‘En de kat van de familie Meuken’, zegt 
Adrie, ‘Floor heette die, of zoiets. Hij lag 
de hele dag op de stoel te slapen en wist 
precies hoe laat het was. Als we naar huis 
gingen, stapte hij ook maar eens op.’
Ze denken met warmte terug aan die 
begintijd en wanneer de naam Truly valt, 
moeten ze altijd even slikken. Truly, een 
aandoenlijk Indisch dametje, verongelukte 
vlak na haar pensioen na een bezoek aan 
een concert van B.B. King. Haar foto 
stond sindsdien altijd wel ergens op de bu-
reaus die Adrie in de loop der tijd versleet.
‘Ik kan die foto hier nu laten staan, maar 
als Jan en ik weg zijn, denkt iedereen: wie 
is dat?’

In 1986 schudde de onderwijswereld op 
haar grondvesten. Schaalvergroting, Taak-
verdeling en Concentratie heette de operatie 
waarmee de overheid haar verantwoorde-
lijkheid voor het hbo overdroeg aan min of 
meer zelfstandige hogescholen. In Gro-
ningen ontstonden twee hogescholen, de 
Hanzehogeschool en de Rijkshogeschool. 
Die twee zouden in 1993 weer fuseren, 
maar dat doet er voor dit verhaal niet toe, 
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studenten kon je in het echt niet zien, alleen 
op het beeldscherm met apps als Teams en 
Zoom. Inmiddels lijkt het wel een science-
fictionfilm. Winkels, terrassen, restaurants 
en musea gaan open en overal materialiseren 
digitale personages in real life. 
Twintig of zelfs tien jaar geleden zouden we 
veel grotere problemen hebben gehad met 
een pandemie. Dankzij ICT beschikken we 
nu overal allerhande digitale middelen om 
te kunnen communiceren en les te kunnen 
geven. Leve de wonderen der techniek! Toch, 
mensen betalen zo honderd euro voor een 
concert van een popartiest waarbij ze dan 
het optreden zien via grote schermen, terwijl 
ze voor twintig euro een opname van het 
concert hadden kunnen krijgen. Blijkbaar is 
de live-ervaring heel wat waard. Hetzelfde 
geldt trouwens voor kleinere concerten en 
toneelvoorstellingen. Die kon je de afgelopen 
tijd volgen via streaming. Comfortabel in de 
eigen stoel, geen last van kuchend en append 

publiek. Maar op het beeldscherm blijven 
het toch een soort Pokémons die optreden.
In september hebben we een open up. Vele 
nieuwe collega’s zullen zich materialiseren 
om de achterstand weg te werken. Het hele 
voortgezet en hoger onderwijs is op zoek 
naar extra leraren. Hogeschool Utrecht 
zoekt er zelfs 400! Het wordt een fikse con-
currentieslag. Voor sommige vakken waren 
er al grote tekorten. Voor docenten informa-
tica bijvoorbeeld. Bovendien zijn informatici 
geliefd op de arbeidsmarkt. Met een druk 
op de knop kun je wat extra Pokémons 
aanmaken. Zo werkt dat helaas niet voor 
docenten in tekortvakken. We zullen zien 
welke Pokémons er in september allemaal 
materialiseren en welke nieuwe docenten er 
zijn gevonden.
Voordat ik me materialiseer op school, ben 
ik eerst nog digitaal te zien. Op een webcam 
gericht op een pittoresk Italiaans dorpje aan 
zee. Prettige vakantie.

JJdJ
Pokémon

DE HANZEHOGESCHOOL
IN BEELD

Pokémon GO was ooit een rage en het 
bestaat nog steeds. In 2016 liepen de mensen 
met de mobiel in hun hand om plotseling in 
de bosjes te springen en daar een Pokémon-
ster te vangen. Pokémons kon je in het echt 
niet zien, alleen op je mobieltje. Het afgelo-
pen studiejaar leek op die tijd. Collega’s en 

Op 18 mei gaf het Ponticello Quartet, 
een klassiek kwartet bestaande uit vier 
Conservatoriumstudenten, een bijzon-
der optreden in de koffiebranderij van 
Tiktak-Segafredo in Groningen. Zonder 
publiek, want het betrof een opname voor 
de online werkveldconferentie Techniek 
die op 16 juni plaatsvond. Laura de 
Armas, Alice Andreani, Emma Zarzuela 
Castro en Queralt Rodriguez Gascons 
speelden op deze toepasselijke locatie werk 
van Bach, Schubert en Franck.

foto pepijn van den broeke 

30



tekst en foto luuk steemers  

De passie van...
FACILITAIR 
SERVICE MEDEWERKER 
PETER DE JONG 
TOERT WEER OP ZIJN MOTOR
‘Twintig jaar geen motor meer aan-
geraakt. Te druk met huisje-boom-
pje-beestje. Na drie rijlessen had ik 
het weer onder de knie. Vorig jaar 
juli heb ik mijn Honda Africa Twin 
DCT gekocht, 1000cc, met 500 op 
te teller. Deze motor is luxer dan 
wat ik vroeger had. Hij heeft diverse 
motorstanden, Tour, Urban, User, 
Gravel en drie standen voor Sport. 
Met traction control en ABS slippen 
de banden minder snel door als je 
offroad rijdt. Maandelijks rij ik bij 
MTC Veendam een toertocht. En 
met een groepje van zes man maak 
ik een paar keer per jaar en tochtje 
naar Duitsland, Luxemburg of onze 
neus achterna. Mijn vrouw wil niet 
mee achterop, maar mijn zoon van elf 
vindt het onwijs leuk.’
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share your talent. move the world.
Nicejob!

Joris Mellens  
Functie: docent Network & Security Engineering, onder-
zoeker lectoraat New Business & ICT
Verdienste: winnaar van de Noorden Digitaal Talent 
Award in de categorie ‘Beste oplossing’

WAARVOOR HEB JE DEZE PRIJS 
GEWONNEN?  
‘Caer is een gebruiksvriendelijke manier om de slimme 
apparaten in je huis te beveiligen tegen cyberaanvallen. 
Deurbelcamera’s, op afstand bestuurbare thermostaten en 
de beveiliging van auto’s werken allemaal met de tech-
nologie van The Internet of Things, ze communiceren via 
internet. Het zijn dus slimme apparaten, maar zonder 
beveiliging zijn ze kwetsbaar. De oplossing is een IoT-fire-
wall, Caer.’ 

WAT BETEKENT DEZE PRIJS VOOR JOU? 
‘Al die maanden onderzoek en moeilijke keuzes maken…  
het was het allemaal waard. Eenvoudig was het name-
lijk niet. Het lag voor de hand om voor de beveiliging 
te kiezen voor een checkpoint waar al het internetverkeer 
langskomt, zoals de router in je huis. Maar de opdracht-
gever, het Innovatiehuis Politie Noord-Nederland, wilde 
per se een los apparaatje. Dat was een grote technische 
uitdaging: lukt me dat? Na heel lang zoeken en testen heb 
ik een manier gevonden.’

WAAROM IS DEZE PRIJS BELANGRIJK VOOR 
DE HANZE?
‘Normaal gesproken sluit je een afstudeerproject af met 
een verantwoordingsverslag. Dat is best een schools do-
cument. Ik heb een technisch rapport opgesteld. Dat was 
een nieuwe optie. Het is meer een research paper, waarmee 
ik een beeld kon geven van onderzoek dat je ‘in het wild’ 
tegenkomt. Ik verwacht dat er in de toekomst meer van 
zulke alternatieve afstudeervormen zullen komen.’

HOE WAREN DE REACTIES OP DE HANZE?
‘Heel positief. Cybersecurity Noord-Nederland wil het 
project overnemen van de politie. Dat betekent dat ze 
er toekomst in zien. Met andere studenten kunnen ze 
de firewall verder ontwikkelen tot een echt commercieel 
product. Ook ben ik inmiddels docent, en dat is natuurlijk 
helemaal een mooie reactie.’

WAT BETEKENT DE SLOGAN VAN DE HANZE: 
‘SHARE YOUR TALENT, MOVE THE WORLD’ 
VOOR JOU?
‘Cybersecurity is een werkveld dat blijft innoveren. Je bent 
altijd op zoek naar nieuwe risico’s en oplossingen. Het is 
een heel innovatief onderwerp en dat past perfect binnen 
de rol van een onderwijs- en onderzoeksinstituut. Beide 
kanten interesseren me. Zowel het onderzoek als het delen 
van kennis met de studenten en hen ondersteunen in hun 
ontwikkeling.’ 
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