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Diep Triest-zanger Theo Driessen ging bijna
ten onder aan burn-outs en psychische
problemen. In september begon hij met de
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Dansacademie lag wekenlang op de Intensive
Care. ‘Als topsporter voel ik me een dweil, als
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neemt na
twintig jaar
afscheid

4

‘ Toen waren we een
school, nu zijn we
een kennisinstelling.’

Na twintig jaar aan het roer te
hebben gestaan, neemt Henk
Pijlman deze maand afscheid
van de Hanzehogeschool.
Talloze interviews legde hij al
af. Daarom doen we het op de
valreep anders dan anders: we
vroegen Hanze-medewerkers
welke vraag ze Henk altijd al
hadden willen stellen.
Ja, Henk Pijlman vond het een leuk idee,
vragen uit de organisatie beantwoorden.
Maar nu het zover is, knaagt de twijfel.
‘Zit er wel een lijn in?’ Echt geruststellen
kan ik hem niet, want de vragen gaan
werkelijk alle kanten op. Ook na twintig
jaar houdt Henk niet van onzekerheid en
verrassingen. Snel beginnen dan maar,
voor hij zich bedenkt.
Wat wilde je eigenlijk worden als kind?
‘Straaljagerpiloot. Ik ben opgegroeid in
Friesland en de straaljagers uit Leeuwarden
vlogen vaak laag over en knalden dan door
de geluidsbarrière. Op tv zag ik dat je flink
moest trainen om de G-krachten aan te
kunnen. Dat gaf me het gevoel dat het een
heel bijzonder beroep was.’
Waar ben je het meest trots op?
‘In 2000, toen ik begon, hadden we ruim
zestienduizend studenten, nu bijna het
dubbele. Studenten haalden gewoon een
diploma. Maar de maatschappij veranderde snel en dat vereiste aanpassing.
‘We hadden alleen opleidingen, nu hebben
we bachelors, masters, associate degrees…
Docenten hadden enkel een bachelordiploma, nu is een master de standaard en
is zo’n achttien procent van de docenten
gepromoveerd. We hadden geen campus,
slecht onderhouden gebouwen… Aan
onderzoek deden we niet, nu hebben we
55 lectoraten en honderden docent-onderzoekers.
‘We zijn dus ver gekomen, met elkaar. En
we hebben dat bereikt zonder fusies. Het
ging allemaal heel geleidelijk. We hebben
de banden met de regio en het bedrijfsleven flink aangehaald. Toen waren we een
school, nu zijn we een kennisinstelling.’
Is er niet één ding dat eruit springt?
‘Nee, het grijpt echt allemaal in elkaar.
Het ene aspect is afhankelijk van het andere. Als je aan het ene begint, moet je ook
aan het andere beginnen.’
tekst chris wind foto luuk steemers
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Wat zou je, terugkijkend, anders hebben gedaan?
‘Dat is een heel ingewikkelde vraag. Als je
werkt, maak je immers fouten. Het is goed
om die fouten onder ogen te zien en er oplossingen voor te vinden. Ik hou zelf niet
zo van mensen die na vier jaar alweer een
nieuwe uitdaging nodig denken te hebben.
Door langer te blijven, word je beter, leer
je van je fouten. Maar ik moest die fouten
dus wel eerst maken om ervan te leren. Ik
kan dus ook niet zeggen dat ik iets anders
had willen doen. Doordat ik hier twintig
jaar heb gezeten, heb ik altijd de tijd gehad
om fouten bij te sturen.’
Maar er moet toch wel iets zijn waarvan
je zegt: als ik het over kon doen…
‘Er is wel iets wat ik destijds heb onderschat, dat is de impact van de crisis bij de
Communicatie-opleiding over de kwaliteit
van het onderwijs (de Hanze-opleiding
werd er in 2010 van beschuldigd dat ze te
gemakkelijk diploma’s verstrekte aan langstudeerders, red.). Dat kwam in de nasleep
van veel gedoe op Hogeschool InHolland.
Uiteindelijk kregen we een nieuw protocol
waarin stond waaraan eindwerkstukken
moesten voldoen. Voordien bestond dat
protocol helemaal niet. Ik vertrouwde de
docenten, zij zeiden dat het goed zat.
‘Wat daar achter weg kwam… dat heb ik
onderschat. Ik had niet gedacht dat dat het
hele stelsel aan het schudden zou brengen.
Van de ene op de andere dag deugde er
niks meer van het hbo. Ik weet nog dat ik
moest verschijnen voor een commissie van
de Tweede Kamer. Ik was geschokt over
het gebrek aan kennis over het hbo. Iedereen zat een beetje te twitteren, de vragen
waren ondermaats…. Er was heel weinig
interesse in de context.’
De politiek heeft door de hbo-fraude
en InHolland de teugels in de loop der
jaren wel stevig aangetrokken…
‘De greep op het hoger onderwijs werd
inderdaad veel groter. Dat is overigens niet
alleen maar slecht geweest, hè? De kwaliteit van het hbo is vooruit gegaan. Maar
het heeft wel geleid tot veel meer bureaucratie, en dat is negatief. Maar ik merk ook
dat het vertrouwen inmiddels grotendeels
is hersteld. We denken gelukkig weer na
over versoepelingen.’
Dacht je in mindere tijden nooit: ik
moet hier weg?
‘Ik heb weleens ergens gesolliciteerd, maar
daar werd ik het net niet. En ik heb ook
wel aanbiedingen gehad. Dan dacht ik
lang na en kwam ik elke keer tot de conclusie dat het niet leuker was dan wat ik op
6

de Hanzehogeschool deed.
‘Ik heb mijn loopbaan nooit gepland, het
enige wat telde was dat ik mijn werk leuk
vond. Ik wilde iedere dag met plezier naar
mijn werk gaan, en dat is gelukt. Ik genoot
iedere dag van de passie en bevlogenheid
van de medewerkers en werken in een context met jonge mensen is een voorrecht.’

wenden. De problemen die op je afkomen,
probeer je zo goed en geruisloos mogelijk op te lossen, zodat de organisatie er
zo min mogelijk last van heeft. Je houdt
dus eigenlijk heel veel onder de pet. Over
onderhandelingen vertel je niks, en over
verhoudingen met andere instellingen en
partijen ook niet.’

Iedere dag, twintig jaar lang?
‘Natuurlijk heb ik moeilijke periodes
gehad. De moeilijkste tijd was absoluut de
ziekte en het overlijden van CvB-lid Marian van Os. Hoe ze ondanks haar ziekte
nog lange tijd keihard bleef werken, en hoe
je op een gegeven moment zag dat het echt
niet meer ging. De uitwerking die dat had
op haarzelf, op haar man, op mensen in
de organisatie en op mij… Je weet dat het
je taak is om het schip ondanks alles op
koers te houden, maar dat was in die tijd
verre van makkelijk.’

Als publieke instelling moet je toch
transparant zijn?
‘Zeker, het is anders dan bij bedrijven. We
hebben de medezeggenschap, en die kun
je ook in vertrouwen iets meedelen, dan
hoeft de rest van de organisatie er niks van
te weten.’

Heb je ooit wakker gelegen van je werk?
‘Die InHolland-crisis en de invloed die
het op ons had heeft me zeker enige
nachtrust gekost. Dan spoken de vragen
door je hoofd. Wat hebben we over het
hoofd gezien? Wat doen we verkeerd? Wat
betekent het voor de Hanzehogeschool?
Hoe winnen we het vertrouwen weer
terug? Maar over het algemeen ben ik
gelukkig niet iemand die vaak wakker ligt
van z’n werk.’
Alleen als het echt erg was?
‘Ja, maar dan nog, een keer een nachtje,
niet nachtenlang achter elkaar.’
Wat vind je uitdagender, bestuurder in
de politiek zijn of in het onderwijs?
‘Het grootste verschil is de media-aandacht.
Alles in de politiek wordt uitvergroot, dat
maakte het werk als wethouder ook moeilijker. Die uitvergroting van zaken heb je
gelukkig niet zo op een hogeschool.’
Dus de politiek is uitdagender?
‘Inhoudelijk zeker niet, eerder omgekeerd. Je kunt wethouder en kamerlid
worden terwijl je eigenlijk niet zo goed
bent. Net zoals een geweldig politicus
toch de verkiezingen kan verliezen. In die
zin is een hogeschool besturen dus uitdagender: als je het niet goed doet, valt het
meteen op.’
Werden er wel eens dingen onder de pet
gehouden voor medewerkers?
‘Uiteraard. Je kunt als bestuurder niet
altijd zeggen waar je mee bezig bent. Als
je dat zou doen, creëer je onrust. Je rol als
bestuurder is deels om allerlei zaken af te

Hoe kijk je na twintig jaar voorzitterschap aan tegen de rol van de besturen
in het hoger onderwijs? Zijn die niet
veel te invloedrijk en bepalend geworden voor de onderwijspraktijk, een ontwikkeling die afbreuk lijkt te hebben
gedaan aan de positie en de invloed van
de docenten?
‘We zijn bezig om zelforganisatie centraler
te stellen. Dat gaat met vallen en opstaan.
Niet iedereen zit erop te wachten. En
zelforganisatie wil ook niet zeggen dat ‘ik’
bepaal wat ‘ik’ wil doen. Je besluit samen
over de taakverdeling, in teamverband dus.
‘Toen ik begon bestond er helemaal geen
brede hogeschool zoals die er nu is. Het
waren scholen die vrij eendimensionaal
waren georganiseerd, die ook maar één
tak hadden. We hebben nu een veel breder
pakket aan opleidingen en taken.
‘De positie van docent en bestuurder zijn
sinds die tijd beide enorm veranderd.
Docenten van nu zijn hoger opgeleid,
werken in een team en moeten veel meer
verantwoording afleggen. Maar dat geldt
voor bestuurders net zo goed. De Medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht,
de Inspectie, de NVAO, het ministerie: je
moet je nu veel meer verantwoorden dan
vroeger en dat betekent dat docenten en
bestuurders tegenwoordig veel wendbaarder moeten zijn.’
En is die nadruk op meer verantwoording nu een goede of slechte ontwikkeling geweest?
‘Ik denk dat de kwaliteit van de gemiddelde docent gestegen is. Maar ik snap ook
wel dat docenten soms het gevoel hebben
dat ze minder baas in eigen klas zijn.
Trouwens, docenten hebben soms meer
ruimte dan ze beseffen. Ik ben weleens
bij een discussie met docenten geweest,
waar het ging over wat docenten wilden,
maar naar eigen zeggen niet konden doen.
“Maar waarom doe je dat dan niet?”, vroeg

ik dan. Dan was het antwoord “omdat
het niet mag van het CvB.” “Maar ik sta
hier nu”, zei ik , “en ik weet van niks, dus
waarom doe je het niet gewoon.”’
Op welke manier kan medezeggenschap
van meerwaarde zijn voor de organisatie?
‘Het is al van grote waarde. Medezeggenschap laat zien hoe het hart klopt. Wat
ik voor de medezeggenschap bedreigend
vind, is de geringe belangstelling. Waarom
stellen niet veel meer mensen zich kandidaat? Het hoort het kloppend hart van
de hogeschool te zijn, waar alle meningen
naar voren komen. Daar wordt de discussie over de toekomst van de hogeschool
gevoerd. Ik zou heel graag willen dat meer
docenten en medewerkers zich kandidaat
stellen. Je kunt wel commentaar hebben
op van alles en nog wat, maar als je niet
wilt meedenken…’
Is de medezeggenschap veel veranderd
in de afgelopen decennia?
‘We hadden destijds een vrij militante
medezeggenschapraad. Er zaten mensen
in die na de val van de Berlijnse muur
betrokken waren geweest bij de oprichting van de Nieuwe Communistische
Partij Nederland. Ik vroeg me weleens af
of die raad een goede afspiegeling van de
hogeschool was. Ze deden het trouwens
prima hoor, maar de sfeer was vijandiger.
Ik moest soms echt de blaren op m’n tong
praten.
‘Nu is het zakelijker en rustiger, en ik denk
dat ze daarmee veel meer gedaan krijgen
dan de medezeggenschap in die tijd. We
hebben ook een tijd gehad dat we juist hele
rechtse studenten in de medezeggenschap
hadden. Het Forum voor Democratie
heeft op onze school veel aanhang, vergis
je niet. De medezeggenschap is in die zin
echt een afspiegeling van de maatschappij,
zoals het hoort.’
Hoe zorgde je voor rust en ruimte in je
hoofd in drukke tijden?
‘Waar ik vooral naar uitkijk, is een echt
vrij weekend. Ik heb in twintig jaar eigenlijk nooit een volledig vrij weekend gehad.
Er was altijd wat te doen, de wekelijkse
CvB-vergadering moest bijvoorbeeld
voorbereid worden. Dat betekende ieder
weekend honderden pagina’s doorlezen.’
Had je trucs om in tijden van stress
kalm te blijven?
‘Mijn werk voelt nooit af, dus er lag altijd
wat op me te wachten. De kunst is om
tegen jezelf te zeggen: “Je hebt wel genoeg
gedaan vandaag, stoppen.” Sport helpt me
ook. Door je lichaam uit te dagen, word je

geestelijk evenwichtiger, denk ik. Hardlopen, schaatsen, wandelen: het maakt je
hoofd leeg. En voor de rest doe ik wat de
meeste mensen doen om te ontspannen:
lekker eten, samen zijn met vrouw, familie
en vrienden, lezen, naar muziek luisteren…’

Welke?
‘Dat zeg ik niet, want misschien wordt het
wel helemaal niks.’ (lacht)

Verstandig. En wat ga je vooral níet
doen?
‘Het lijkt me vooral heerlijk om straks zelf
Je liefde voor klassieke muziek is algete bepalen wanneer ik opsta. Ik moet wel
meen bekend, daarover kwamen enkele eerlijk toegeven dat ik meestal wakker ben
vragen binnen. Wat is bijvoorbeeld het
voordat de wekker gaat, maar het idee dat
meest memorabele concert waar je ooit
je zelf mag bepalen hoe laat je opstaat en
bent geweest?
wat je gaat doen, daar heb ik echt zin in.
‘Dat vind ik echt een lastige vraag, ik kan ‘Als bestuurder heb je veel evenementen en
er moeilijk één noemen. Ik genoot altijd
officiële gelegenheden waarbij je aanwezig
intens van de Prins Claus Concerten. Daar moet zijn. Ik dacht best weleens: heb ik
kwam voor mij alles samen: het conserva- hier nu zin in? Straks mag ik zelf bepalen
torium liet zich daar van zijn beste kant
waar ik heen ga en op welke uitnodigingen
zien, het was wonderschone muziek en de
ik inga. Dat is een vrijheid die ik zal koesambiance, met prinses Beatrix die er vaak teren. Maar ik zal de Hanze en de mensen
bij was, was geweldig.’
zeker missen!’
Een medewerker had begrepen dat je
zelf ook piano speelt en vroeg zich af
wat je favoriete stuk is om te spelen…
‘Dit wordt een enorme teleurstelling! Ik
moest als zesjarige op pianoles, en pas op
mijn zestiende mocht ik ermee stoppen. Ik
vond het vre-se-lijk. Daarna heb ik nooit
meer een piano aangeraakt. Thuis staat er
wel eentje, maar daar speelt mijn vrouw
op. Ik vind dat heerlijk, maar zelf voel ik
geen enkele behoefte.
‘Een paar jaar geleden begon ik met
vioolles. Maar het ontbrak me aan de
tijd. Verder dan een kwartiertje per dag
kwam ik niet, en dat bleek onvoldoende.
Wie weet pak ik het weer op als ik met
pensioen ben…’
Je werd niet gedwongen te stoppen
door familie? Het is vaak niet om aan te
horen bij de eerste lessen…
‘Nee, bij mij was het meteen prachtig,
natuurlijk…’ (lacht)
Heb je een to-do-lijst van voorstellingen
waar je zeker naartoe wilt?
‘Ik wil vaker naar toneel, naar moderne
dans, naar klassieke muziek. Ik was tot
voor kort voorzitter van het bestuur van
het Noord Nederlands Orkest. Ik had toegang tot alle concerten, maar ik kwam er
nauwelijks aan toe. Dat zal straks hopelijk
anders zijn.’
En in het algemeen? Wat ga je doen als
je straks zeeën van tijd hebt?
‘Ik blijf Eerste Kamerlid, dus ik ga nu
parttime werken. Daarnaast wil ik regelmatiger sporten. En ik heb mezelf al een
aantal taken opgelegd, zaken die ik graag
wil gaan doen…’

Jullie vragen aan Henk
Omdat we Henk ieder jaar wel een
paar keer hebben geïnterviewd, leek
het ons leuk om voor het afscheidsinterview de regie een klein beetje
uit handen te geven. Waarom niet
eens kijken wat de lezers graag van
Henk willen weten? En dus deden
we een oproepje op hanze.nl: Wat
heb je Henk nou altijd al willen
vragen? We moesten de ingezonden
reacties nog wel een beetje filteren,
want veel medewerkers wilden graag
iets weten over toekomstige beleid
(‘Wat gaat het CvB doen aan..?’) en
daar wilden we Henk uiteraard niet
meer mee lastigvallen. Uiteindelijk
hebben we de vragen van Nicky Del
Grosso, Carla van der Kruk, Jelco
Caro, Juliette Odé, Anneke Bodewitz, Richard van der Kamp, Jornt
de Vries, Joke van der Veere, Rose
Kempen en Susanne van der Veer
meegenomen in het gesprek. Dank
voor alle inzendingen!
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MET RAAD EN DAAD
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Sinds medewerkers en
studenten voornamelijk
thuiswerken is de vraag
naar digitale hulp alleen
maar gestegen. Dat is flink
aanpoten voor de mensen
van Gerard de Boer,
coördinator van het ICT
Supportcenter.

Het zijn drukke tijden voor de tien teamleden van het ICT Supportcenter. In oktober noteerden ze gemiddeld vierhonderd
meldingen per dag, een jaar eerder was dat
nog ongeveer de helft.
Meteen na de oproep van de overheid om
fysiek contact te mijden, stapten de meeste
medewerkers van de helpdesk over op
thuiswerken. Een klein deel bleef op de
campus.
‘Dat was best even spannend’, zegt
coördinator Gerard de Boer. ‘Wat betekent de nieuwe situatie voor de onderlinge samenwerking? Kunnen we elkaar
vinden?’ Het pakte goed uit. Ondanks de
organisatorische beperkingen lossen de
digitale hulpverleners bijna 85 procent van
de computerproblemen meteen op.

HELPEN OP AFSTAND
Alles is anders sinds het coronavirus de
kop opstak. In de nieuwe realiteit begint
elke werkdag met een virtueel teamgesprek
(in Microsoft Teams). Daar nemen de
medewerkers de meldingen van gebruikers
door en bepaalt men welke verzoeken
extra aandacht nodig hebben. Aan het

einde van de dag steekt men de koppen bij
elkaar voor een evaluatie en een blik op de
dag van morgen. Gedurende de dag is er
contact via de app in Microsoft Teams.
‘We draaien alsof we gewoon bij elkaar
zitten. Iedereen heeft zijn of haar eigen
verantwoordelijkheden. Je weet wat je
moet doen. Verder delen we onze ervaringen met de andere teams van Informatisering. Dat gebeurt over en weer. Eén van
die teams is het werkplekteam, dat elke
ochtend een stand-up houdt. Daar is ook
altijd iemand van ons bij. Mocht er iets
spelen wat kan leiden tot een grotere vraag
naar onze diensten, dan kunnen we daar
rekening mee houden met onze personele
bezetting. We helpen met raad en daad.
Als het niet lukt om op afstand te helpen,
maken we een afspraak op de campus.
Dan proberen we het probleem daar op te
lossen.’

PRAATJE BIJ DE KOFFIEHOEK
Vooral in de eerste weken na de lockdown
in maart waren er veel vragen over applicaties als Blackboard Collaborate. ‘Het is een
mooie interactieve omgeving voor web-bijeenkomsten, maar lang niet iedereen wist
hoe het allemaal precies werkte. Daarom
hebben we kennisitems aangemaakt voor
het selfservice portal, zodat mensen zelf antwoorden kunnen vinden op veel gestelde
vragen. Niet alleen over Collaborate, maar
ook over andere zaken die met computergebruik te maken hebben. Vorig jaar
september is de digitale vraagbaak 20.000
keer geraadpleegd. Dit jaar stond de teller
over september op 30.000.’
Hanzemedewerkers brengen over het algemeen meer tijd achter hun beeldscherm
door, stelt Gerard. ‘Ze missen de kleine
werkonderbrekingen zoals het praatje bij
de koffiehoek en de lunchwandeling met
een collega. Het is belangrijk om fysiek en
mentaal gezond te blijven. Dat helpt je om
beter om te gaan met de uitdagingen van
deze tijd.’

Tips voor de mentale gezondheid
bij thuiswerken
1 Creëer regelmaat en structuur. Sta
op, slaap, eet en drink op dezelfde
tijden waarop je dat altijd al deed.
2 Houd zoveel mogelijk vaste werktijden aan. Werk op kantooruren en
stop op tijd, zodat je niet het gevoel
hebt dat het werk nooit ophoudt.
Maak een goede werkplanning, stel
doelen voor de dag en houd je er zo
goed mogelijk aan.
3 Neem regelmatig pauze en wissel
activiteiten af.
4 Werk als het kan in een aparte
ruimte. Daar is rust waardoor je
geconcentreerder kunt werken.
5 Zorg voor voldoende ontspanning.
Doe om te ontspannen iets dat je
leuk vindt, lezen of koken bijvoorbeeld, of verdiep je in een onderwerp
dat je interessant vindt.
6 Blijf in contact met dierbaren.
Houd digitaal contact met je omgeving. Praat met anderen over wat
je bezighoudt en vraag tijdig hulp.
Spreek regelmatig online af met collega’s om een goede band te houden.
7 Maak afspraken met huisgenoten.
Wanneer je samenleeft met anderen,
maak dan goede afspraken met je
huisgenoten.
8 Probeer positief te denken (denk
bijvoorbeeld iedere dag aan waar je
dankbaar voor bent). Laat dingen
waar je geen invloed op hebt los.
(Bron: ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid)
tekst henk dilling foto pepijn van den broeke
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‘Als je jezelf
maar niet
vergeet’
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Theo Driessen vierde
successen met smartlappenband Diep Triest.
Maar het succes eiste
z’n tol. Inmiddels heeft
de 59-jarige zanger de
weg omhoog gevonden.
In september begon
hij aan de opleiding
Ervaringsdeskundige in
Zorg en Welzijn.

Theo Driessen weet het zeker: ‘Optreden
met Diep Triest is niet meer het doel. Het
is leuk als een zaal uit z’n dak gaat. Maar
dat is vluchtig. Want het is steeds weer:
op naar het volgende optreden. Dat gaf
me op een gegeven moment niet genoeg
voldoening meer. Bij mijn studie aan de
Hanzehogeschool is dat anders. Je moet
nadenken, je hebt teamoverleg, je moet
samen problemen aanpakken.

INTENSE MENSEN
‘Ik heb jarenlang ervaring met psychische
zorg. Vier burnouts heb ik gehad, dan weet
je wat psychische kwetsbaarheid is. Die ervaringen wil ik gebruiken als hulpverlener.
Ik wil de cliënten verder helpen. Ik loop
achttien uur in de week stage bij LIMOR,
een hulpverleningsinstelling in Veendam.
Daarnaast studeer ik op de Hanzehogeschool, de ene week heb ik fysiek les en de
andere week online.
‘Ik vind het ontzettend leuk om weer
te studeren. Het is leuk om studenten
te ontmoeten. De jongste van mijn klas
is 23, ik loop tegen de zestig. Er is een
mooie groepsdynamiek. Voor de opleiding
Ervaringsdeskundige in Zorg en Welzijn
studeer je met elkaar. Onze ervaringen
staan voorop. We beleven de studie met
elkaar en het gaat ook óver elkaar. Intense

leerstof met intense mensen. Prachtig.
‘Mijn zoons studeren ook. Bram is eerstejaars Bedrijfskunde en mijn zoon Pim, die
parttime bij me woont, zit in het eerste
jaar Built Environment. Hij zit momenteel
voor z’n tentamens, mooi is dat, vader en
zoon, samen aan het werk. Onze studeerkamers zijn naast elkaar.

tatie leidde tot een gesprek bij LIMOR,
een hulpverleningsorganisatie die een
beschermende woonsituatie biedt aan
twintig mensen met een kwetsbaarheid
die gepaard gaat met alcohol- of drugsproblemen. Tot mijn vreugde werd ik
aangenomen. Ik weet wat de doelgroep
voelt en dat schept een band.

EENOOG KONING
‘In 1980 verhuisde ik van Den Haag naar
Groningen. Eén van de beste keuzes die
ik in mijn leven heb gemaakt. Op mijn
zestiende ben ik van huis weggelopen. Ja,
een moeilijke jeugd. Ik woonde in een
kraakpand in de Schilderswijk en zat op
het atheneum. Een vriendinnetje van me
werd aangenomen op het Conservatorium
van Groningen. Ik ben achter haar aangehobbeld.
‘In Groningen woonde ik met driehonderd
leeftijdsgenoten in het oude RKZ aan de
Verlengde Hereweg. Dat was toen nog
gekraakt. Ik wilde maatschappelijk werk
gaan studeren, of jongerenwerk. Maar in
die tijd kon je gratis een eenjarige cursus
Informatica volgen, met de garantie op
een baan. Niemand had verstand van
computers en mij kwam het zo aanwaaien.
In het land der blinden is eenoog koning.
Voor een commercieel opleidingsinstituut
gaf ik bedrijfscursussen, bij de AKZO, de
Gasunie, noem maar op.

BUBBEL VAN ANGST
‘Dat ik zelf angststoornissen heb gehad
werkt, hoe gek het ook klinkt, in mijn
voordeel. Als ik praat met cliënten dan
weet ik waarover ze het hebben. De
ervaringen tot nu toe zijn heel positief.
De cliënt staat centraal. Er is veel passie
en individuele aandacht. De therapie is er
één van laten gaan en nabij zijn. Ik zeg:
ga wat ondernemen. Zoek afleiding. In
een veilige sociale omgeving en met een
nuttige dagbesteding. Ik houd de cliënten
voor: ga wat doen, ga uit die bubbel van je
angst. Het is zorgen en weer loslaten. Zinvolle afleiding zijn de toverwoorden voor
het herstelproces. En ervaringsdeskundigheid is een coming item. Genezen is niet
het doel op zich. Een zo goed mogelijk
leven is het streven.’

PODIUMBEEST
‘Vanaf 2000 maakte ik tropenjaren met
mijn band Diep Triest. Dat was echt topsport en veel geld verdienen. Ik deed veel.
Optreden gaf slechts tot op zekere hoogte
voldoening. We deden 120 optredens per
jaar, ik presenteerde het televisieprogramma Groeten uit Appelscha, verzorgde een
radioprogramma en schreef columns. Allemaal heel jachtig. Inderdaad, topsport.’
‘Ik word een podiumbeest genoemd. Maar
op de achtergrond… ik kreeg burn-outs en
psychische problemen. Dat gebeurt als je
dingen doet waarvan je niet echt gelukkig
wordt. Geld maakte toen allesbehalve
gelukkig. Ik kreeg angststoornissen. In
september 2018 kreeg ik mijn vierde en
laatste burn-out. Die duurde wel een jaar.
‘Vrijwilligerswerk voor de belastingtoko
bracht me er uiteindelijk weer bovenop.
Ik zocht naar dingen die structuur in m’n
leven konden brengen. Een opleiding zou
daarbij kunnen helpen. Ervaringsdeskundige op de Hanzehogeschool, dat leek
me echt iets voor mij. Een open sollici-

LEVEN OP HET MINIMUM
Onlangs verscheen er van Theo Driessen
toch weer een cd. Op Terug staan drie
nummers die hij zelf schreef. Liedjes over
onmogelijke liefdes en een lied van hoop,
een lied dat mensen een hart onder de
riem wil steken: Als je jezelf maar niet
vergeet.
‘Ze kwamen als vanzelf uit de pen rollen’,
zegt hij.’
‘Na m’n laatste burn-out heb ik alle
optredens moeten afzeggen. Ik heb mijn
huis en auto verkocht en moet van een
minimuminkomen rondkomen. Dat is
heel spannend, maar ook erg leerzaam.
Hoe goed hebben wij het wel niet? Iedere
dag kijk ik hoe ik binnen het budget
kan blijven. In de tijden van Diep Triest
verdiende ik goed. Dat is nu anders. Ik
gun iedereen de ervaring om een tijdje te
moeten leven op het minimum. Nee, natuurlijk niet. De bijstandsmoeder met drie
kinderen zou juist meer moeten krijgen.
‘De hele wereld ligt voor me open. Dat
perspectief had ik niet toen ik geld had.
Mijn beeld van de toekomst was zwart.
Andere mensen van mijn leeftijd beginnen na te denken over hun pensioen. Ik
denk nu juist aan mijn nieuwe werk. Nog
acht jaar te gaan. Voor mij is er alleen
maar een weg omhoog.’
tekst ger ettes foto luuk steemers
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PORTRET VAN
EEN LECTORAAT
Het lectoraat Integrale
Aanpak Kindermishandeling
van Susan Ketner wil
onveilige situaties binnen
gezinnen voorkomen en
ouders ondersteunen
wanneer het mis dreigt te
gaan.

‘Bij iedere ouder komt de gedachte wel
eens op: ik zou ze wel achter het behang
willen plakken!’ Sinds maart 2019 is Susan
Ketner lector Integrale Aanpak Kindermishandeling. ‘Maar’, vervolgt ze: ‘door
onder andere een goede relatie, een stabiel
inkomen, goede opvoedvaardigheden en
goede voorbeelden uit de eigen jeugd loopt
het gelukkig niet vaak uit de hand. De
meeste ouders hebben het beste voor met
hun kinderen.’
‘Mensen denken vaak dat ik psychologie
of pedagogiek heb gestudeerd, maar ik
heb Godsdienstwetenschap gedaan aan de
Rijksuniversiteit Groningen. M’n promotieonderzoek ging over de identiteitsvorming van Marokkaanse jongeren.’
Na haar promotie in 2008 werkte Ketner
voor de provincie Overijssel en bij het
Verwey-Jonker Instituut in Utrecht, dat
onderzoek doet naar maatschappelijke
vraagstukken. Aan de Hogeschool Leiden
werkte ze vier jaar als onderzoeker bij het
Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding.
‘Ik was projectleider van een onderzoek
dat ouders en hun kinderen volgde van de
zwangerschap tot de basisschoolleeftijd.
We werkten met vragenlijsten, interviews
en observatie van de interactie. Bij het
onderzoek lag de focus op het welzijn van
de ouders en op de risicofactoren die dat
welzijn in de weg staan.’

VIER SPEERPUNTEN
In haar installatierede formuleerde Ketner
vier speerpunten. ‘Het eerste is preventie
van onveiligheid in gezinnen. Het tweede
is het ondersteunen van ouders die onder
druk staan. De meeste ouders, ook in gezinnen waar het mis gaat, hebben het beste
voor met hun kinderen, maar door omge12

tekst en foto luuk steemers illustratie xf&m

Jongleren
voor
ouders

vingsfactoren als armoede en ouderfactoren
als verslavingsproblematiek, psychische
stoornissen en verstandelijke beperkingen,
vullen ze het ouderschap niet goed in. We
hebben veel aandacht voor het perspectief
van de ouders.’
Het derde speerpunt van het lectoraat is
integraal werken. ‘Veel gezinsproblematiek bestaat uit meerdere aspecten. Daar
hebben veel organisaties en instanties mee
te maken: verslavingszorg, schuldhulpverlening, het consultatiebureau, wijkteams,
de politie, de GGZ, de jeugdbescherming
en scholen. Hoe zorg je ervoor dat al die
disciplines elkaar vinden?’
Het laatste speerpunt uit Ketners instal-

latierede was het gesprek met ouders in
onveilige gezinnen. ‘Hoe prik je zo’n
gesprek aan de vork? Dat is voor veel hulpverleners én ouders best lastig, maar het is
wel cruciaal.’

OUDERS VERSTERKEN
Eén van de projecten van het lectoraat
mondt binnenkort uit in de publicatie
Ouders Versterken. Preventie Kindermishandeling van zwangerschap tot kleutertijd.
‘Het is een leerboek voor studenten en
professionals in het jeugddomein. We
werken eraan met een aantal docenten van
de Hanzehogeschool en een paar externen,
waaronder medewerkers van Molendrift,
een hulpverleningsinstelling in Groningen,
en lector Jeugd, Gezin & Samenleving
Christa Nieuwboer van Avans Hogeschool.’
Preventie krijgt steeds meer aandacht op
allerlei terreinen, maar op het gebied van
kindermishandeling is het volgens Ketner
nog niet genoeg. ‘Er is weinig literatuur
over. Vandaar onze inspanningen. De tien
hoofdstukken beschrijven allerlei situaties,
van licht problematisch tot zeer ernstig.
Centraal staan in ieder hoofdstuk de vragen: wat kun je doen, wat kun je de ouders
meegeven, hoe ga je met ze in gesprek? We
hebben de eerste versie af. Daar gaat nu
een redactieslag over heen. Het boek komt
in het voorjaar van 2021 uit.’
FILM VAN VONK
Toen Ketner als lector begon was het
project Leernetwerk Vonk al in gang
gezet. ‘We hebben professionals bij elkaar
gebracht om samen te werken aan een
casus of een workshop. Het leernetwerk
is vanzelfsprekend een stap op weg naar
geïntegreerd aanpakken van kindermishandeling, maar het levert ook tastbare
producten op. Vorig jaar kwam een film
over de donkere kanten van ouderschap
uit, bedoeld voor ouders, hulpverleners
en studenten.’ In de film spreken ouders
over de schaduwkanten van ouderschap en
over onveiligheid binnen het gezin. Voor
professionals geeft de film aanknopingspunten om met ouders in gesprek te gaan.
‘Vonk heeft podcasts en een vervolgworkshop gemaakt die we, samen met de film,
gebruiken in het onderwijs op de Hanzehogeschool en de WIJ Academie, het scholingsaanbod voor wijkteams in Groningen.
Dit jaar komen we met het tweede deel
van de film, die gaat in de Week tegen
Kindermishandeling in première.’

Lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling
Het lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling deelt een innovatiewerkplaats
(IWP) met het lectoraat Jeugd & Leefomgeving van Annelies Kassenberg. Er zijn structureel acht docent-onderzoekers van Sociale
Studies, de Pabo en Sportstudies betrokken
bij de verschillende projecten. Tussen de tien
en vijftien docenten leveren incidenteel een
bijdrage. Daarnaast zijn er gemiddeld een
tiental afstuderende studenten van verschillende opleidingen verbonden aan de IWP.

Susan Ketner

OUDERSCHAP IS JONGLEREN
Susan Ketner schreef in 2019 het boek
Ouderschap is jongleren. Groeiboek voor
ouders. ‘Het boek geeft handvatten om de
uitdagingen van de pittige eerste jaren beter aan te kunnen. Vóór de herfstvakantie
gaf ik een webinar over dit onderwerp voor
SKSG, de grootste kinderopvangorganisatie in Groningen. Eén van de onderwerpen
was hoe ouders van jonge kinderen een
goede balans kunnen vinden tussen werk
en privé. Hoe houd je tijd voor jezelf ?
Ik kreeg enorm veel vragen en reacties
van ouders. Het ging niet specifiek over
onveiligheid binnen het gezin, maar het
had wel te maken met het versterken van
ouderschap, één van onze doelen.’
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PATRICKS
STRIJD
MET
HET
VIRUS
Teamleider Patrick Nahafahik
van de Dansacademie lag
wekenlang op de Intensive
Care. ‘Als topsporter voel ik
me een dweil, als mens ga ik
stukje bij beetje vooruit.’

‘Eind maart kreeg ik hoofdpijn, toen ik
diezelfde avond ook mijn smaak en reuk
verloor, gingen de alarmbellen rinkelen.’
Patrick Nahafahik is teamleider op de
Groningse Dansacademie Lucia Marthas.
De dansleraar en oud-wereldkampioen
hiphop, streetdance en aerobics, lag bijna
acht weken in coma op de Intensive Care
van het Universitair Medisch Centrum
Groningen (UMCG).
Hoofdpijn en het verlies van smaak en
reuk... dat zijn symptomen van corona.
‘Maar omdat ik niet benauwd was en een
zuurstofsaturatie van 99/100 procent had,
werd ik niet getest. Vier keer ben ik hondsberoerd en met tegen de veertig graden
koorts bij de speciale huisartsen-

tekst loes vader fotoʼs pepijn van den broeke
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coronapost van het Wilhelminaziekenhuis
geweest. Nog werd ik niet getest. Tot ik
in een nacht ijlend van de koorts allemaal
mensen ben gaan bellen, waaronder mijn
huisarts. Ik was nauwelijks te verstaan,
hoorde ik later. De volgende dag lag ik in
het ziekenhuis en werd ik binnen een uur
positief getest. Van die telefoongesprekken
kan ik me niets herinneren.’

HARTLONGMACHINE
‘Al snel kon ik nauwelijks meer zelfstandig
ademhalen en kreeg ik zuurstof toegediend.
Hoewel vervoer gevaarlijk was, hebben
ze me een week later naar het UMCG
gebracht. Assen heeft namelijk geen
hartlongmachine. Covid veroorzaakt taai
slijm in de longen, waardoor de elasticiteit
vermindert en je hart en longen je lichaam
niet meer van zuurstofrijk bloed kunnen
voorzien. De hartlongmachine neemt die
functies van het lichaam over. Vijfenhalve
week heb ik aan die machine gelegen.’
AFSCHEID NEMEN
‘Een paar dagen later moest ik afscheid
nemen van mijn familie, omdat ze me in
een kunstmatige coma wilden brengen.
Afscheid van mijn zoon, van mijn dochter
en van mijn moeder. “Ik hou van jullie”,
maar ze konden me al bijna niet meer
verstaan. In de acht weken min twee dagen
coma heeft mijn familie nog twee keer
afscheid moeten nemen. Via een beeldscherm.
‘Als je te lang aan de beademing ligt, krijg
je veel problemen en complicaties. Ik had
buizen als tuinslangen in mijn aderen,
wonden op mijn gezicht en buik van
het doorliggen en de centrale lijn van de
hartlongmachine raakte regelmatig verstopt
omdat ik klontjes in mijn bloed had. Dan
moesten ze me af- en aankoppelen, wat ook
16

weer gevaarlijk is. Al die tijd heb ik op mijn
buik moeten liggen omdat het zuurstofgehalte in mijn bloed te laag werd als ik op
mijn rug lag. In die periode heb ik twee
maal een longontsteking gehad, longembolieën, een bacterie in mijn bloed en vocht
achter mijn longen. 75 procent van mijn
longen was aangetast.’

EEN WONDER
‘Uiteindelijk wikt en weegt een speciaal
team of het nog zinvol is om iemand met
zoveel complicaties te blijven beademen.
Het team vertelde m’n moeder dat het te
gevaarlijk zou worden als ze me nog langer
aan de hartlongmachine zouden houden.
Ze hebben na smeken van mijn moeder
nog 24 uur gewacht. Het is een wonder,
maar toen ze me de volgende dag op mijn
rug legden, bleef ik redelijk stabiel. Op 20
mei haalden ze me uit de coma. Eén van
de verpleegkundigen vertelde later – ik ben
nog een keer met blaas- en keelontsteking
opgenomen - dat ze iedere avond een
kaarsje voor me had gebrand. Dat raakte
me diep. Ik realiseerde me dat zij dezelfde
passie voor haar patiënten heeft als ik voor
mijn studenten.
‘Mijn eerste herinnering is van 23 mei. Ik
herinner me dat ik mijn moeder sprak en
dat ik Lucia Marthas belde. Aan die weken
in coma heb ik geen enkele herinnering.
Op 8 juni, op mijn vijftigste verjaardag,
mocht ik naar Beatrixoord voor revalidatie.
Ik werd er met de ambulance heengebracht.
Daar werd ik verwelkomd door een haag
studenten, familie en collega’s die een body
percussie voor me deden, een dansje. Dat
was een heel emotioneel moment. De studenten hadden een video voor me gemaakt
met allemaal lieve boodschappen om me
een hart onder de riem te steken. Eén van
de studenten vertelde hoeveel ik voor haar

had betekend en zei dat ik de allerzwaarste
marathon had gewonnen. Dat raakte me zo
dat ik een uur heb zitten janken.’

HOOPJE ONGELUK
‘In Beatrixoord werkte ik met een heel jong
team aan mijn fysieke en mentale herstel.
Voor mijn verjaardag had ik een fotoboek
gekregen, waarin ook foto’s van de IC
zaten. Daar lag zo’n hoopje ongeluk. Ik
begon al te snikken als ik ernaar keek, ik
kon er al helemaal niet over praten. Om het
te verwerken heb ik EMDR gehad, waarbij
je een traumatische ervaring herbeleeft en
je de beelden als het ware naar een plek
in je hersenen knippert waar ze verwerkt
kunnen worden. Toen ik na de EMDRsessie weer naar die foto’s keek, zag ik
voor het eerst het hele plaatje. Ik zag niet
alleen mijn akelige zelf, maar ook de 750
kaarten die rond mijn bed hingen, van
alle studenten en oud-studenten, collega’s
en dansers die met me meeleefden. Na de
EMDR-sessie kon ik er langzamerhand
over praten.’
TWEEDE THUIS
‘Op 3 juli mocht ik naar huis om thuis
verder aan mijn herstel te werken. Ik had
en heb nog een lange weg te gaan. Mijn
longcapaciteit zit nu op 83 procent van
die van een niet sportende man van mijn
lengte, gewicht en leeftijd. Ik heb atrofie
in mijn schouders van het op mijn buik
liggen, terwijl liften mijn specialiteit was.
Als topsporter voel ik me een dweil, als
mens ga ik stukje bij beetje vooruit. Ik
ben weer twee ochtenden in de week op
de Dansacademie, mijn tweede thuis. Of
misschien wel mijn eerste.
‘Ik ben als hiphopdocent begonnen en heb
nu dertien jaar de dagelijkse leiding over
de Akkerstraat, als operationeel teamleider.

Ik was ook coronacoördinator van ons
gebouw, en een hele strenge. Voor ik zelf
omviel, gaf ik soms wel drie online workouts
per dag. Ik had een prima conditie, en dan
krijg je het toch.
‘Ik breek mijn hoofd niet meer over hoe ik
het heb opgelopen, van wie of waarom ik.
Ik ben blij met de dingen die ik kan. Blij
dat ik mijn kids kan zien opgroeien, blij dat
ik weer wat werk, blij dat ik mijn schouders
weer kan trainen. So be it!’

Patrick Nahafahik
1970 - Geboren in Den Haag uit een
Meppeler moeder en een Molukse
vader
1981 - 1989 - Woont in Australië en
ontdekt aerobics en hiphop
1991 - Opent sportschool The
Workout in Hoogeveen met zijn
moeder Ali van der Veen
1994 - Opent sportschool The Total
Workout in Groningen met zijn
moeder
1992 - 1995 - Tv-programma The
Total Workout, iedere dag op NED1,
2, 3 (Tros, EO, Veronica)
1998 - zoon Rafaël
1999 - wereldkampioen hiphop en
streetdance
2002 - wereldkampioen hiphop
2002 - 2006 - aerobics, hiphop en
dance workshops en conventies over
de hele wereld
2006 - dochter Cheyenne
2006 - verkoopt beide clubs
2006 - begint bij Lucia Marthas
(dansleraar en teamleider)
2010 - geeft rekenen op de dansopleiding van Noorderpoort
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Onthulling nieuwe
namen op Walk of
Fame
 e jaarlijkse onthulling van
D
nieuwe namen op de Walk
of Fame was vanwege de
coronamaatregelen niet in mei
maar op 28 september.

Van de aanwezigen was een groot deel lid
van het team van Top Dutch Solar Racing
dat vorig jaar uitblonk tijdens de jaarlijkse
World Solar Challenge in Australië. Alleen
enkele betrokken deans, het College van
Bestuur, de prijswinnaars, één topondernemer en het Top Dutch team waren
uitgenodigd om aanwezig te zijn in het
Auditorium van de Van DoorenVeste.
De bijeenkomst begon met de huldiging
van twaalf medewerkers die hun doctorstitel haalden. Die waren vanwege corona
niet zelf aanwezig, maar konden één en
18

ander via een livestream volgen.
Na een muzikaal intermezzo van twee
gitaristen van de Academie voor Popcultuur, Karam Shebat en Jessey Arapoglou,
werden de nieuwe ‘bewoners’ van de Walk
of Fame door collegevoorzitter Henk Pijlman in het zonnetje gezet.
Levke Sydow, student Institute for Communication, Media & IT, Hanze Innovatieprijs (niet op de foto)
Mark Mobach, lector, Instituut voor Facility Management, Deltapremie
Lies Korevaar, lector, Academie voor

Sociale Studies, Lector Van Het Jaar 2019
Melissa Wijfje, student Instituut voor
Marketing Management, Johan Cruyff
Academy, Goud NK, EK en Wereldbeker
Schaatsen
Arjen Banach, oud-student, Instituut
voor Bedrijfskunde, Topondernemer
Jutta Leerdam, student Instituut voor
Marketing Management, Johan Cruyff
Academy, Goud NK, EK en WK Schaatsen
(niet op de foto)
Top Dutch Solar Racing, Excellence In
Engineering Award

foto luuk steemers
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VITALE
WERKPLEKKEN
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Sluit onze werkomgeving
wel aan bij onze manier van
werken? Voor het antwoord op
die vraag kunnen organisatieonderdelen aankloppen bij de
werkgroep De Vitale Hanze
Werkomgeving.
De aalscholvers in het Paterswoldse Meer
houden afstand, elk z’n eigen meerpaal,
meters ver uiteen en toch samen. In het
Paviljoen van de Dame is het genieten van
het uitzicht en de stijlvolle ambiance. Cappuccinootje erbij, Marieke Klaaysen heeft
vakantie, maar wat is vakantie in tijden
waarin thuiswerken de norm is?
‘Er zijn dingen waarvan we nu weten dat
je ze net zo goed thuis kunt doen, of zelfs
beter’, zegt de 44-jarige Vitaliteitsadviseur
van de Hanzehogeschool. ‘En we weten
inmiddels ook wel zo ongeveer voor welke
dingen we wél de deur uit moeten. Om de
koppen bij elkaar te steken, bijvoorbeeld,
om elkaar te ontmoeten. Dát misten we
tijdens de lockdown en waarom? Omdat
dat nuttig is voor ons werk. Daarom zal
een werkomgeving altijd ruimte voor
ontmoetingen moeten bieden.’
Marieke Klaaysen is lid van de werkgroep De Vitale Hanze Werkomgeving, die
organisatie-onderdelen meer mogelijkheden wil bieden om medewerkers minder
plaatsgebonden te laten werken. Tientallen
jaren was het niet anders, maar zoetjesaan
lijkt er een eind te komen aan het tijdperk
van de vaste computer, de eigen werkplek
en het kantoor voor jezelf.
De metamorfose zal niet van vandaag op
morgen plaatsvinden, maar in kleine stapjes, op momenten dat de tijd er rijp voor
is. Bij een interne verhuizing, bijvoorbeeld.
Dan staat de vijfkoppige werkgroep klaar
om organisatie-onderdelen passend advies
te geven.
‘Het is ook hét moment om de gebruikers
te vragen welke eisen zij aan hun werkomgeving stellen. Met een standaard-inrichting van kantoren en lokalen kom je
er niet. One Size Fits All past nooit. De
gebruikers zullen dagelijks, nou ja, heel
vaak, in die omgeving moeten werken. Je
kunt foute keuzes voorkomen door vooraf
in gesprek te gaan.’
Ik geef het je te doen. De één wil hoogpolig tapijt en de ander linoleum.
‘We hebben inmiddels wel wat ervaring.

In de praktijk vallen zulke kwesties best
wel mee. Het gaat veel meer om bepaalde functies die een werkomgeving moet
bieden. Ik noemde al de functie van
ontmoeting. Plaatsen waar je een één-opéén-gesprek kunt voeren zijn natuurlijk
ook vaak gewenst. Plekken waar je kunt
aanschuiven en je je laptop kunt inpluggen
zijn sowieso bittere noodzaak. Stiltewerkplekken ook. Er is veel mogelijk.’
En het eigen kantoor… past dat in de
Vitale Hanze Werkomgeving?
‘Voor sommige functies is dat niet meer
dan logisch. Bij een secretariaat denk je
al snel aan een vaste locatie. Voor andere
functies ligt een vaste werkplek minder
voor de hand. Maar zoals ik al zei: over
zulke dingen moet je vooraf goed praten
met de gebruikers. Het gaat om hun wensen. Het is net als bij iedere verandering,
als er geen draagvlak voor is, werkt het
niet.’
Zoals met de flexplekken, waarover een
oud-collega zei dat ze ‘voor dag en dauw
uit de veren moest’ om een fatsoenlijk
bureau te bemachtigen.
‘Veel pogingen om flexplekken in te
voeren zijn gestrand. Mensen gingen hun
eigen plekje claimen. Handdoekje leggen
op de ligstoel bij het zwembad, dat idee.
Maar de Hanze werkomgeving is géén
overstap op flexplekken en we willen ook
niet overal kantoortuinen aanleggen, want
dat beeld hebben mensen ook vaak. Een
vitale werkomgeving is een omgeving
waarin alle medewerkers prettig kunnen
werken. Op hún manier.’
Dan kiezen veel mensen voor een eigen
bureau met stoel.
‘Het is natuurlijk ook een kwestie van
wennen. We hanteren het motto: honderd
dagen niet klagen. Daarmee bedoelen we,
je mag best klagen, maar pas na honderd
dagen gaan we serieus evalueren. Een
verandering heeft tijd nodig. En over het
loslaten van dat eigen bureau: hoe meer
mensen het doen, hoe gewoner het wordt.
Sowieso zien steeds meer werknemers de
voordelen van een omgeving waarin je niet
aan een vaste plek bent gebonden.’
Wat zijn de grootste voordelen?
‘Het is verfrissend, wisseling van omgeving prikkelt je creativiteit. Je komt collega’s tegen die je anders nooit ziet. Je raakt
aan de praat en leert iets over hun werk en

daardoor bekijk je de Hanze door de ogen
van iemand anders. Dat kan je van pas
komen in je eigen werk. De vitale werkomgeving zet je dus niet alleen letterlijk in
beweging, maar ook figuurlijk.’
Letterlijk? Daar hebben we het nog niet
over gehad.
‘Jazeker, dat hoort er ook bij. Wanneer je
achter je eigen bureau zit, ben je geneigd
om meer en langer te zitten dan goed voor
je is. De Hanze wil dat we gezond blijven
en dat willen we zelf ook. Een goede werkomgeving lokt beweging uit.’
En een slechte laat je zitten?
‘Precies. Vergis je niet, veel medewerkers
vragen voorzieningen die hen helpen om
meer te bewegen. Zit-statafels zijn enorm
gewild. Met name oudere werknemers
hebben rugklachten. Om pijn te voorkomen, zijn ze geneigd om minder te
bewegen. Dat is de dood in de pot. Om
rugklachten te voorkomen, moet je juist
veel bewegen en afwisselen.’
Het blijft raar om over de Hanze Werkomgeving te praten terwijl je nauwelijks
op de Hanze mag komen.
‘Da’s waar. Anderzijds kun je zeggen dat
het hier nu ook een beetje een Hanze
Werkomgeving is. En een vitale ook nog,
want we zijn allebei op de fiets gekomen.’
Het is 13 oktober, kwart over twaalf in de
middag. Marieke Klaaysen heeft herfstvakantie. Aalscholvers zitten bewegingsloos
op hun palen in het Paterswoldse Meer.
Zeven uur later verordent het kabinet de
sluiting van horeca-gelegenheden. De
Dame is weer Hanze Vitale Werkomgeving af.

Werkgroep De Vitale Hanze Werkomgeving
Marieke Klaaysen, adviseur Vitaliteit
Monique Koller, adviseur Huisvesting
Saskia Mars, projectleider Innovatiewerkplaats Healthy Workplace
Sjouke van Dellen, promovendus
IWP Healthy Workplace
Jan Peter Busscher, servicemanager
Informatisering

tekst boudewijn otten illustratie hannah van der weide
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ROOKVRIJE
CAMPUS
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Wie een pijp, sigaar of sigaret
wil opsteken, kan niet meer op
de Zernike Campus terecht.
Johan Hoekstra is overtuigd
van het succes van het project
Hanze Rookvrij, maar het
toezicht wordt een kwestie van
lange adem.

EEN GOED ROLMODEL

HET LAATSTE REDMIDDEL

Tot voor kort konden rokers op de Zernike
Campus hun rookwaar opsteken in een
paar aan het oog onttrokken abri’s. Die
plekken zijn er niet meer, want sinds
augustus geldt een rookverbod op alle
terreinen van onderwijsinstellingen.
De beleidsbepalers van de Hanzehogeschool willen mensen liever niet verbieden
om te roken, ze willen mensen aanmoedigen om gezond te leven.
‘Jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien’, zegt Johan Hoekstra, leider van
het project Hanze Rookvrij dat een einde
moet maken aan het roken in de Hanze-omgeving.
‘Jongeren die anderen zien roken zijn
eerder geneigd om zelf te gaan roken. Bovendien willen we studenten beschermen
tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Dat onderwijsterreinen rookvrij zijn,
is eigenlijk niet meer dan logisch.’
Het project Hanze Rookvrij bestaat
uit mensen van de stafbureaus Human
Resources en Marketing & Communicatie,
het expertisecentrum Healthy Ageing, het
bureau van het College van Bestuur en het
Facilitair Bedrijf, waar Johan Hoekstra
werkzaam is als beleidsadviseur.

STIEKEM ROKEN

Zelf is Hoekstra geen roker. ‘Nooit
geweest ook. Ik ben 32 jaar geleden
getrouwd. In die tijd was het volkomen
normaal om overal te roken, maar op mijn
bruiloft heb ik een rookverbod ingesteld.
Dan denk je eerst nog even: zou dat mensen ervan weerhouden om te komen? Nee,
hoor. Er waren tweehonderd mensen.
Volle bak.’

Hanzemedewerkers en -studenten worden
geacht elkaar aan te spreken op hun
gedrag. Dus ook wanneer ze anderen zien
roken op plekken waar dat niet mag.
‘Als iemand wil roken moet hij of zij
dat een eindje verderop doen. Het is de
verantwoordelijkheid van iedereen om
een goed rolmodel te zijn, maar ook om
anderen aan te spreken en samen te zorgen
voor een rookvrij terrein. We doen dit met
elkaar.’
Om het toezicht en de handhaving in goede banen te leiden heeft beveiligingsbedrijf
G4S een leer-werkbedrijf voor mbo-studenten van Noorderpoort opgezet. ‘De
mbo’ers krijgen de taak om mensen erop
te wijzen dat ze zich in een rookvrij gebied
bevinden.’
Het handhaven wordt een kwestie van
lange adem. Volgens Hoekstra is er nog
zeker vier jaar nodig om rokers op de
campus aan te spreken. ‘Daarna komt er
een generatie naar de Hanze die nog maar
kort geleden aan de middelbare school
is begonnen. Die groeien dus al op in
een rookvrije leeromgeving. Zij zullen er
al aan gewend zijn om niet te roken bij
schoolgebouwen. Dat maakt handhaving
eenvoudiger.’
Vanwege de coronamaatregelen die de
overheid en de Hanze hebben getroffen
is het rustig rond de schoolgebouwen.
Maar wat gebeurt er wanneer we massaal
terugkeren naar de Hanze? Zal iedereen
zich aan de regels houden of wordt het
een sport om stiekem een sigaretje op te
steken?
‘We leggen de nadruk niet op verbieden’,
zegt Hoekstra. ‘Je zult nergens een wit
bord met een rode rand aantreffen. Nee,
we doen een beroep op het gezond verstand. Niet roken past bij healthy ageing.
Daar willen we aan bijdragen. We willen
mensen helpen bij het stoppen met roken.’

Als mensen er toch eentje opsteken, dan
is de boete voor de Hanze. Net als in de
horeca, waar niet de rokende gast, maar de
eigenaar van de uitgaansgelegenheid een
bekeuring krijgt gepresenteerd. Hanzestudenten doen op dit moment onderzoek
naar de juridische mogelijkheden om
naleving af te dwingen.
‘Mocht uiteindelijk blijken dat aanspreken
onvoldoende werkt, dan willen we een
goed onderbouwd advies voor een alternatief kunnen voorleggen. Sanctioneren is
het laatste redmiddel. Als je dat zou willen, moet je de boel waarschijnlijk anders
organiseren. Jij en ik mogen niet zomaar
een boete uitschrijven als we iemand zien
roken op de campus. Dat mag alleen
iemand die daartoe bevoegd is.’

Roken helemaal verboden in 2022
De overheid voert een streng
anti-rookbeleid. Zo sluiten alle
rookruimtes in (semi-)publieke en
openbare gebouwen op 1 juli 2021.
Vanaf 1 januari 2022 geldt er een
rookverbod in het bedrijfsleven.
tekst henk dilling foto pepijn van den broeke
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‘Vóór corona was
blended learning
een keuze’

In de eerste vijf weken van de
pandemie stapte de Hanze over
op online onderwijs.
Hoe hebben docenten, onderzoekers en bestuurders van
de Hanzehogeschool die overgang ervaren? Lector Marca
Wolfensberger zocht het uit.
24

Vanaf het begin van de pandemie experimenteerden docenten en onderzoekers met
verschillende digitale vormen van onderwijs. Ook zochten ze nieuwe manieren om
te communiceren met studenten en collega’s. Ondertussen zijn we ruim een half
jaar en een lawine aan corona-maatregelen
verder. Hoe kunnen we de ervaringen van
toen gebruiken voor de keuzes van nu?
‘Ik voelde een persoonlijke verantwoordelijkheid om in kaart te brengen wat deze
enorm disruptieve ingrepen betekenen
voor onze docenten, onderzoekers en
bestuurders’, zegt lector Excellentie in het
Hoger Onderwijs Marca Wolfensberger
over het onderzoek dat zij en docent-onderzoeker Ning Ding uitvoerden. Een
onderzoek waaraan 17 van de 18 schools
van de Hanzehogeschool meededen.
‘Beroepsmatig was ik ook nieuwsgierig
naar wat deze onvrije tijd met ons doet,
hoe we ermee omgaan en wat het betekent.
Dit onderzoek deden we aan het begin van
de pandemie, waarin de Hanze een snelle
overgang van fysiek naar online onderwijs
maakte. Het was ook een periode van
onzekerheid over hoelang het nog zou
duren. In die eerste fase was er een enorme
energie om het samen te fiksen. “We gaan
ervoor zorgen dat onze studenten er zo
min mogelijk last van hebben, dat ze geen
studievertraging oplopen en dat ze worden
gezien.” Kop d’r veur, in het Gronings.
Hier was ik erg van onder de indruk.’

CRISIS-AFSTANDSONDERWIJS

De onderzoekers waren niet alleen geïnteresseerd in hoe het lesgeven veranderde
door het online onderwijs, maar ook in
welke lessen voor de toekomst er waren te
leren. ‘Online lesgeven is niet wat je fysiek
doet omzetten naar online. Bij docenten
zag ik een soort dubbele werkdruk. Het
was emergency remote teaching, crisis-afstandsonderwijs. Docenten misten een
didactische visie en online onderwijsmateriaal. Vóór corona was blended learning een keuze, nu moest het. Docenten
vroegen zich af: hoe bewust of onbewust
onbekwaam ben ik, doe ik het wel goed?
Er is tijd nodig om daarop te reflecteren,
en die tijd was er niet. Naarmate de tijd
vorderde, gingen we de nadelen van online

lesgeven voelen. Het gebrek aan interactie,
het ontbreken van gemeenschapsgevoel en
het missen van de chemie in de klas. Ook
studenten moesten hierin hun eigen weg
vinden.’

belangrijke online sociale verbinding
vraagt nieuwe vaardigheden van docenten.
Om het online goed te doen, heb je specifieke kennis en vaardigheden nodig en tijd
om die te ontwikkelen.’

STIJGENDE WERKDRUK

KENNIS-LEERNETWERKEN

Docenten en ondersteuners werden geconfronteerd met grote veranderingen in
hun takenpakket, de inhoud van het werk,
hun werktijden en de organisatie van het
onderwijs. Volgens de onderzoekers is de
werkdruk gestegen. ‘Waar een docent normaal gesproken zo’n dertig minuten heeft
om een les voor te bereiden, bleek dat voor
de omschakeling naar online onderwijs
niet genoeg. Daarnaast heeft niet iedereen
een ideale werksituatie thuis. Klein wonen,
kinderen thuisonderwijs geven, partners
die aan dezelfde keukentafel werken, al die
zaken dragen bij aan een hogere werkdruk.
Docenten zouden meer tijd willen om een
visie te ontwikkelingen voor het onderwijs
in tijden van corona. Daarnaast hebben ze
behoefte aan een meer gedeelde visie over
hoe om te gaan met de werkdruk.’

POSITIEVE MEDEWERKERS

Hanzemedewerkers zijn overwegend
positief over de omslag van fysiek naar
online onderwijs. Problemen werden in die
eerste weken zoveel mogelijk gezamenlijk
opgelost. Docenten waren blij met de hulp
van stafbureau Informatisering. Er werden
online trainingen ontwikkeld en gegeven.
Docenten hielpen elkaar waardoor er
kennisnetwerken ontstonden. ‘Het is goed
om je blik op de toekomst te richten en
je af te vragen: levert dit zaken op die we
willen behouden? Hybride vormen van
onderwijs, bijvoorbeeld. Lessen waarbij
een deel fysiek aanwezig is en een andere
groep online deelneemt. Juist in deze tijd
blijkt het community-aspect belangrijk
en kameraadschap een belangrijke
verbindende factor. Docenten vroegen
elkaar om hulp en kregen die hulp.’
De onderzoekers zagen ook een aantal
uitdagingen voor als de pandemie langer
aanhoudt. ‘Vaardigheden als debatteren,
presenteren en interviewen zijn moeilijk
aan te leren in een online omgeving. De

De onderzoekers noemen persoonlijk
contact cruciaal voor succesvol online
onderwijs. ‘Zet leernetwerken op,
praat over emoties, deel ervaringen en
maak de werkdruk bespreekbaar. Om
toekomstgericht te werken, pleit ik voor
kennis-leernetwerken met docenten
én studenten. Docenten zijn positief
over de samenwerkingsnetwerken die
aan het begin van de crisis spontaan
ontstonden. Er is een duidelijke groep
docenten die samen mooie dingen
doen. Door studenten toe te voegen aan
deze netwerken, worden die netwerken
nog waardevoller. Mijn droom is om
zulke netwerken te faciliteren. Ik denk
dat we hiermee kennis, ervaringen én
vragen kunnen bundelen waarmee we
kennisdeling tot stand kunnen brengen.
En dat is belangrijk, juist in crisissituaties.
Om die ervaringen uit te wisselen nodigen
we docenten uit om deel te nemen aan
focusgroepen. We vragen specifiek naar
ervaringen met community-vorming.’

MINDER TOLERANT

De twee onderzoekers staan in de startblokken voor het vervolgonderzoek. ‘De
data voor dit eerste onderzoek zijn eind
april verzameld, toen we in Groningen de
unieke situatie van weinig besmettingen
hadden, midden in de lente, met de zomer
nog voor de boeg. Toen applaudisseerden
we nog voor de zorg en hoopten dat het
snel voorbij zou zijn. De vraag is: hoe is
het nu? De fase waarin we nu zitten lijkt
qua onvrijheid op die van april, mei. Maar
ondertussen zijn we minder tolerant. Voor
het vervolg praat ik met Onderwijs en
Onderzoek, Informatisering en Human
Resources, de stafbureaus die sinds de start
bij het onderzoek betrokken zijn. We
zoeken ook nog een onderzoeker die met
ons wil meedenken.’

tekst loes vader
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Studenten maken thuis tentamens. Op de Hanze kijken surveillanten mee.

Toetsen 2.0:
het leren
centraal

Wouter Kerdijk is blij met
de stijgende behoefte aan
andere manieren van toetsen.
Alternatieve toetsen verhogen
het rendement en doen recht
aan de student.
26

Formatief evalueren, programmatisch toetsen, toetsen met beroepsproducten, portfoliotoetsing. Binnen en buiten de Hanze
zie ik een steeds grotere belangstelling voor
alternatieve manieren van toetsen. Ook op
het stafbureau Onderwijs & Onderzoek
krijgen we hierover steeds vaker vragen
van docenten, ontwikkelteams en examencommissies.
Deze ontwikkeling is logisch, want de rol
van toetsen is aan het veranderen, landelijk
en internationaal. We gaan van ‘toetsen
van het geleerde’ naar ‘toetsen ten bate van
het leren’.
De wens om toetsen zo in te richten dat ze
bijdragen aan het leerproces klinkt steeds
luider. Tegelijkertijd is er een groeiend
besef dat de manier waarop we tot nu
toetsen, onvoldoende betrouwbaar is en
geen recht doet aan de student. Bij elke
zak-slaag-beslissing maken we fouten
waardoor studenten ten onrechte zakken.
Dat zien we terug in de studierendementen. Die liggen lager bij opleidingen die

traditionele zak-slaag-toetsen gebruiken,
vooral wanneer men die afneemt in periodes waarin meerdere vakken tegelijkertijd
worden getoetst. De persoonlijk consequenties voor de student zijn dus stevig.

HET LEREN CENTRAAL
In onderwijs komt de ontwikkeling tot een
startbekwame professional steeds centraler
te staan en daarom werkt men steeds meer
vanuit authentieke beroepssituaties. Het
toetsen met beroepsproducten en portfolio’s sluit daar goed bij aan. De authenticiteit motiveert. En deze toetsvormen
bieden vaak nauwkeuriger informatie over
beroepsbekwaamheid dan traditionele
toetsen.
Formatief evalueren stelt leren centraal
door het leren van de student vorm te
geven aan de hand van leeractiviteiten en
-resultaten. Waar werk ik naartoe? Waar
sta ik nu? Hoe kom ik daar?
Programmatisch toetsen leent zich goed
voor formatief handelen. Deze toetsaanpak doet recht aan de lerende studenten en
hun leerproces door te evalueren met een
mix van toetsvormen. Over een langere
periode wordt dan één zak-slaag-beslissing
genomen (zie kader).
WAT BETEKENT DIT NU
VOOR ONZE DAGELIJKSE
TOETSPRAKTIJK?
Optimaal bijdragen aan het leren van de
student vraagt iets anders van het toetsprogramma dan het aftoetsen van leeruitkomsten. De vraag verandert. ‘Kan ik laten
zien dat ik alles een keer getoetst heb?’
wordt: ‘Welke informatie heb ik nodig om
de beroepsbekwaamheid te beoordelen en
daarin verder te begeleiden?’ Het betekent
dat toetsen een onderdeel van het onderwijs wordt. Toetsvormen worden onderdeel van het pallet aan leeractiviteiten.
Op programmaniveau stel je opnieuw
vragen. Waar leid je toe op? Hoe groeit de
student daar naartoe? Wanneer is het nuttig om een zak-slaag-beslissing te nemen?
Reken talen bijvoorbeeld niet elk blok af,
maar evalueer het hele jaar door en help de
student het beoogde niveau van dat jaar te
halen. Vervolgens reken je de studiepunten
dan in één keer af, op basis van de evalua-

ties en metingen die je gedurende het jaar
hebt gedaan.

derdeel van je onderwijs en dan vervangt
het dus een deel van de leeractiviteiten.

Het mooist is het om een aantal grotere logisch samenhangende onderwijseenheden
samen te stellen waarbij directe bekwaamheden uit de beroepspraktijk fungeren
als gewenste leeruitkomst. Kennis- en
vaardighedentoetsen kunnen onderdeel
uitmaken van de totale toets. Maar ze
kunnen ook fungeren als ijkmoment: is
deze student klaar voor de volgende stap?

Deze ontwikkeling past goed bij de groei
naar Engaged University die de Hanze
doormaakt. Veel docenten doen, bewust
of onbewust, al aan formatief evalueren.
Er zijn opleidingen die grote eenheden
afronden met een portfolio of een beroepsproduct. In de kunsten werkt men er al
jaren mee. Programmatisch toetsen tref
je op de Hanze inmiddels ook al aan bij
enkele opleidingen. Laten we dit moment
aangrijpen om onze toetsen steeds meer
ten dienste te stellen van het leren van
onze studenten.

EEN ANDERE ROL VOOR KENNIS
EN KENNISTOETSEN
Vanuit het beroep beredeneren wat iemand
moet kunnen laten zien, betekent ook iets
voor kennis en kennistoetsen. Kennis blijft
belangrijk, laat daar geen misverstand over
bestaan. Maar kennis wordt meer ondergeschikt aan het uitoefenen van het vak.
Competenties ontwikkel je in de context
van een beroep of een thema, dat kan alleen goed gaan als studenten over voldoende
onderliggende kennis beschikken.
De kennistoetsen zoals we die nu kennen krijgen een meer formatieve functie:
ze geven begeleiders informatie over de
voortgang. Het aftoetsen van kennis zal
eerder plaatsvinden als onderdeel van
een beroepsproduct of in combinatie met
andere toetsen. Dat is overigens alleen
maar voordelig voor de kennisretentie (het
vasthouden van de kennis). Kennis die
men actiever verwerft, wordt vaak beter
begrepen en onthouden.

MISVERSTANDEN
Als ik gesprekken voer over dit onderwerp,
hoor ik regelmatig een aantal misverstanden terugkomen. Zo betekent anders toetsen niet minder toetsen. Nee, we bouwen
vooral minder zak-slaag-beslissingen in.
De verandering hoeft ook niet ingrijpend
te zijn, en zeker niet groots en meeslepend.
Anders toetsen vraagt om curriculumherziening, maar je kunt klein beginnen. Met
formatief evalueren kun je goed beginnen
bij één vak of één klas.
Anders toetsen hoeft ook niet meer geld te
kosten. Je besteedt meer tijd aan het evalueren van de bekwaamheid van studenten,
maar daarmee wordt het toetsen wel on-

De spelregels van programmatisch
toetsen
Regel 1 – Neem geen zak-slaagbeslissingen op basis van één datapunt
Regel 2 – Gebruik een mix van
toetsmethoden
Regel 3 – Het aantal datapunten
moet bij de zwaarte van de beslissing
passen
Regel 4 – Voer een continue dialoog
met de lerende om het leren en zelfsturing te bevorderen
Regel 5 – Het eindoordeel moet een
menselijk oordeel van deskundige
beoordelaars zijn

Wie is Wouter Kerdijk?
Psycholoog Wouter Kerdijk is één
van de adviseurs van het stafbureau Onderwijs & Onderzoek die
zich bezighouden met toetsing. Hij
promoveerde op de Rijksuniversiteit
Groningen op ‘strategische keuzes
in curriculumontwerp ten bate van
het leren’. Voordat hij bij de Hanze
kwam, werkte hij als docent wetenschappelijke scholing, semestercoördinator en coördinator professionele ontwikkeling bij de opleiding
Tandheelkunde in het Universitair
Medisch Centrum Groningen.
tekst wouter kerdijk foto luuk steemers
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TEAMBUILDING
IN ENKELE
UREN
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De samenwerking tussen
verschillende beroepsgroepen
in de zorg kan in enkele uren
sterk worden verbeterd. ‘Naar
elkaar luisteren, van elkaar
leren, beseffen dat je samen
voor hetzelfde staat, daar
draait het om’, zegt Jan-Jaap
Reinders, de man achter de
Extended Professional Identity
Theory.
Samenwerken is niet eenvoudig, vaak is
het veel meer dan het leveren van een gezamenlijke arbeidsinspanning. Extra lastig
is het, weet psycholoog Jan-Jaap Reinders,
voor mensen die samenwerken in zogeheten multidisciplinaire teams, teams waarin
meerdere beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd. ‘In zulke teams moet je buiten
de kaders van je eigen discipline denken
en vanuit een gemeenschappelijk doel
werken.’
In 2018 promoveerde Reinders op de
Extended Professional Identity Theory, de
theorie waarin hij beschrijft hoe leden
van verschillende beroepsgroepen door
het ontwikkelen van een interprofessionele
identiteit het gevoel kunnen krijgen dat
ze bij elkaar horen en gemeenschappelijke
doelen willen bereiken.
‘Multidisciplinaire teams zijn vaak hiërarchisch. Dat beschouwt men over de hele
wereld als een groot probleem voor de patiëntveiligheid en voor de kwaliteit van zorg.
Wanneer je de hiërarchie vermindert en
de groepsbanden versterkt zal dat positief
uitwerken.’

OPERERENDE ARTSEN
Vrijwel alle mensen voelen zich betrokken
bij de eigen beroepsgroep. Artsen voelen
zich arts en verpleegkundigen voelen
zich verpleegkundige. Maar dat kan (en
moet) veranderen wanneer ze met dezelfde
patiënten omgaan. Dan opereren artsen en
verpleegkundigen effectiever wanneer ze
een groep vormen van elk op hun gebied
deskundige vakmensen die de problematiek samen aanpakken.
‘Juist omdát ze verschillen, kunnen
beroepsgroepen elkaar aanvullen. Vergelijk het met een voetbalteam, alle spelers
hebben kwaliteiten die nodig zijn voor de
positie waarop ze spelen. Ze kunnen zich
daar verder in specialiseren door individuele training. Maar wanneer je dan voor
alle posities prima spelers hebt, wil dat niet
zeggen dat het team goede prestaties zal
leveren. Die prestaties komen pas wanneer
de spelers elkaars kwaliteiten kennen,
waarderen en benutten.’

Op de werkvloer gaat het meestal minder
heftig toe dan op het voetbalveld, maar
in de kern is het proces vergelijkbaar.
‘Multidisciplinaire teams hebben er baat
bij om interprofessionele kennis en kunde
aan te leren en zich zo te organiseren dat er
groepsvorming ontstaat.’

GEMEENSCHAPPELIJKE VIJAND
Een team wordt hechter, wanneer de
teamleden voor een probleem staan dat
ze alleen samen kunnen oplossen. Het
bestaan van een gemeenschappelijke vijand
helpt de groepsvorming ook. ‘Wanneer het
gevoel van competitie toeneemt, voelen
de leden zich steeds meer een team. Als
de ene multidisciplinaire groep zich kan
vergelijken met een andere multidisciplinaire groep bevordert dat de groepsvorming. Dan wegen de verschillen tussen
de beroepsgroepen binnen het eigen team
minder zwaar: er ontstaat een interprofessionele identiteit. Uit lopend onderzoek blijkt
dat het niet uitmaakt wat de samenstelling
van een multidisciplinair team is om dit
effect te bereiken.’
Reinders, onderzoeker op het Centre of
Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool, ontwierp een test waarmee men
interprofessionele identiteit kan meten.
Het artikel over deze test verscheen begin
2020 in het Journal of Interprofessional
Care. Daarnaast bedacht hij een stappenplan voor interprofessionele samenwerking (het Meta-Model of Interprofessional
Development).
VOET VAN GELIJKHEID
Reinders testte de Extended Professional Identity Theory voor het eerst uit op
teams die waren samengesteld uit studenten Mondzorgkunde van de Hanze en
Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit
Groningen. Na het experiment bleken de
teamleden elkaar beter aan te vullen, ze
lieten elkaar vaker uitspreken, ze wisselden
onderling meer ideeën uit en ze communiceerden op voet van gelijkheid. Al na
enkele uren was het verschil merkbaar.
‘Het blijkt dus goed mogelijk om een interprofessionele identiteit te laten ontstaan.
En wanneer ze daarover beschikken zijn de
teamleden meer geneigd om gezamenlijk
succes en gemeenschappelijke doelen na
te streven. Daardoor komt het team beter
uit de verf. De kwaliteit van hun prestaties
neemt toe.’
Wat heb je in tijden van corona aan
‘interprofessionele identiteit en samenwerking’?
‘De negatieve effecten op ons leven zijn
zichtbaar geworden. Een gemis aan
contacten, een andere wijze van werken,

emotioneel leed, een verandering in de
verhouding tussen werk en privé. We moeten ons aanpassen aan een nieuwe manier
van leven. Meer dan ooit moeten we onze
krachten bundelen om de samenleving te
verbeteren en leefbaar te houden. Dat is
noodzakelijk, maar ook complex. Iedere
beroepsgroep levert daaraan haar onmisbare bijdrage. Ieder complex probleem is
een legpuzzel. Wanneer je die wilt leggen
heb je de kennis en vaardigheden die
de verschillende disciplines bieden hard
nodig. Naar elkaar luisteren, van elkaar
leren, beseffen dat je samen voor hetzelfde
staat, daar draait het om. Wat het lastig
maakt is dat we in dit coronatijdperk anoniemer zijn. Er is minder sociaal contact.
Maar ik ben positief. Mensen willen erbij
horen. Deel uitmaken van een groep en
met anderen het leven beter en mooier
maken.’

Dr. Jan-Jaap Reinders is verbonden aan de Hanzehogeschool en
het Universitair Medisch Centrum
Groningen. Sinds kort is hij hoofdonderzoeker van de Research Group
on Interprofessional Identity and Collaboration aan de Kaunas University
of Applied Sciences in Litouwen. Zijn
bevindingen worden in binnen- en
buitenland toegepast. Het Honours
College en de opleidingen Mondzorgkunde, Fysiotherapie, Logopedie, Verpleegkunde en Voeding &
Diëtetiek gebruiken Reinders’ ideeën
in het onderwijs.
tekst henk dilling foto pepijn van den broeke
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NIKS
PENSIOEN,
GEWOON
DOORGAAN
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Er is niks mis met een bloemetje,
maar je moet er niet achter gaan
zitten. Frits van Leer, nog maar
nauwelijks docent af, is een
nieuwe loopbaan begonnen als
adviesmissionaris voor bedrijven.

Frits van Leer is nog maar net met pensioen, dat wil zeggen, hij is 66 jaar en
de Hanzehogeschool maakt geen salaris
meer over. Maar hij ís present, ook op de
maandag na de herfstvakantie in een door
de coronapandemie lamgelegd land.
Hij ziet er patent uit, keurig in het pak
en goedgemutst. Zes studenten krijgen
vandaag een diploma uit zijn handen, met
een praatje van hun docent Marketing
Management. Of dat zestal z’n laatste
studenten zijn? Nou, dat zou kunnen,
natuurlijk. Maar om heel eerlijk te zijn…
wanneer de opleiding hem roept, zegt hij
waarschijnlijk geen nee.

EEN HEERLIJKE GROEP
‘Niets is zo leuk als kennis delen’, zegt hij.
Na een lange carrière als marketingdeskundige bij achtereenvolgens de KLM en
de NS, ging hij lesgeven. Achttien jaar
stond hij voor de klas, meestal voor de
deeltijdopleiding Marketing Management,
‘studenten met werkervaring, een heerlijke
groep om mee te werken.’
Frits van Leer ziet zijn pensioen niet als
het einde van z’n loopbaan, maar als een
start van een nieuwe. Hij is sectorcoördinator Marketing & Communicatie van
de vrijwilligers van PUM, het Programma
Uitzending Managers, ooit opgericht door
werkgeversorganisatie VNO-NCW.
De 1700 PUM-vrijwilligers voeren om

GÉÉN LUXETRIPJES
De aanvragen krijgt PUM toegespeeld
door plaatselijke vertegenwoordigers (local
representatives, die in de wandeling worden
aangeduid als reps). De reps kennen het
land, de wetten die er gelden en de cultuur. Daarom zijn ze van wezenlijk belang
PERUVIAANSE KOFFIE
voor het slagen van de missie.
De PUM-vrijwilligers, ook wel experts
Een andere belangrijke partner is het
genoemd, stellen hun kennis en ervaring
ministerie van Buitenlandse Zaken.
ter beschikking. En die experts zijn geen
‘We werken intensief samen en BuZa is
kleine jongens en meisjes, legt Van Leer
een belangrijke financier. De lijnen zijn
uit. ‘PUM-vrijwilligers hebben hun sporen kort. Maar vergis je niet, het zijn zeker
verdiend, het zijn mensen van naam en
géén luxetripjes. Het bezoek is zeker niet
faam in hun vakgebied. Ze moeten de
bedoeld om de expert een plezier te doen!
problematiek snel kunnen doorgronden en Daarvoor doen ze het ook niet. Ze willen
oplossingen aanreiken waarmee het bedrijf een bijdrage leveren aan de ontwikkeling
zelf aan de slag kan. Vanuit het idee: wan- van die bedrijven. Hun kennis en ervaring
neer je iemand wilt helpen, moet je hem
delen.’
geen vis geven, maar een hengel.’
Om deze reden is het vrijwilligerswerk bij
Van Leer zelf is betrokken bij een Remote
PUM echt iets voor docenten, zegt Van
Coachingstraject bij een coöperatie van
Leer. ‘Je hoeft echt niet stil te zitten na je
koffieboeren in Peru. De vraag die voorlag pensioen. Integendeel, de bedrijven in die
was geen verrassing voor de marketing-ex- landen snakken naar kennis en knowhow.
pert.
Ook voor studenten zie ik een rol. Want
‘Hoe breid ik m’n omzet uit? Die vraag
je kunt nog zo’n deskundige zijn met zo’n
stellen vrijwel alle bedrijven. De coöperatie staat van dienst, van sommige dingen hebexporteert koffie naar Engeland en Rusben studenten nu eenmaal meer verstand.
land. Waarom niet naar buurland Chili?
E-commerce bijvoorbeeld. Hoe breng je
Dat is veel dichterbij. Drinken Chilenen
producten online aan de man? Hoe zet je
wel koffie? Zit er een concurrent in Chili?
een webwinkel op? Mijn idee is om jonge
Het zijn vragen die misschien simpel klin- mensen die daarover kunnen adviseren
ken, maar ze worden vaak niet systematoe te voegen aan onze experts. Voor de
tisch onderzocht. De belangrijkste vraag
juniors is het razend interessant, ze leren
is altijd: wat wil de klant? Een succesvol
bedrijven in andere omgevingen kennen
bedrijf luistert naar de klanten. Wanneer
en ze kunnen ervaren hoe het is om te
de Chileense koffiedrinker de koffie van de werken met seniors van hoog niveau.’
Peruaanse coöperatie niet lekker vindt…
PUM-vrijwilliger worden is geen kwestja, dan moet je iets verzinnen, nietwaar?’
tie van je even aanmelden. Wie iets wil
Nu hij de tijd heeft en zelf baas is over z’n
betekenen in de sector Marketing &
agenda, is Van Leer coördinator van de
Communicatie zal moeten solliciteren bij
sector Marketing & Communicatie.
coördinator Frits van Leer. ‘Je moet wat in
‘Ik ben er zo’n 24 uur per week zoet mee.
je mars hebben, dat staat voorop. Maar we
Dat is wel een beetje veel, maar oké, ik
bieden heel wat, interessant en avontuurben me nog aan het inwerken. In mijn
lijk werk waarmee je de wereld een stukje
kaartenbak zitten 45 experts, sommige
vooruit helpt.’
ken ik, andere niet. Dat zal werkendeweg
moeten veranderen. Mijn eerste taak is
het beoordelen van de aanvragen. Voldoet
deze aanvraag aan de criteria die PUM
Informatie over de activiteiten van
stelt? We hebben ethische standaarden, we
PUM is te vinden op www.pum.nl.
zenden bijvoorbeeld geen mensen uit naar
Daar treffen geïnteresseerden ook een
bedrijven die gebruikmaken van kinderarsollicitatieformulier aan.
beid en ook niet naar bedrijven die onverwww.pum.nl/word-pum-expert
antwoord met het milieu omgaan.’
en nabij tweeduizend adviesmissies per
jaar uit in zo’n 35 landen in Azië, Afrika,
Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.
Een adviesmissie is een bezoek aan een
middelgroot bedrijf dat een antwoord
zoekt op een prangend probleem.

tekst boudewijn otten foto luuk steemers
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OVER
OP
AFAS
Tot ziens Timetell, Youforce en
Proactis. Vanaf 1 januari werkt
de Hanze met AFAS.
Alle informatie over financiën,
inkoop en Human Resources
zit dan in één systeem. Klinkt
geweldig, maar elders ging de
overgang naar AFAS moeizaam.
Moeten we ons zorgen maken?
Als Linda Wolfs (Werkgroepvoorzitter
HR & Payroll) en Ineke Bonder (Manager
HR Administratie & Informatie) zich al
zorgen maken, dan verbergen ze het goed.
Ze zijn enthousiast onderdeel van project
MARS, zoals de Hanze de overgang naar
AFAS noemt. Maar waarom is die overstap
nodig?
Ineke: ‘Waar doe ik eigenlijk wat? Timetell? YouForce? Of toch Proactis? Al dat
gedoe hopen we te tackelen met AFAS, één
bedrijfsvoeringssyteem voor HR, Finance
en Inkoop. Nu werken we met zeven systemen. Met één systeem worden processen
makkelijker en hoef je je niet af te vragen
welk programma je voor welke taak nodig
hebt.’
Linda: ‘De contracten voor de andere
systemen liepen vrijwel gelijktijdig af, dus
dit is een perfect moment.’
Klinkt logisch, maar waarom AFAS?
Ineke: ‘De keuze voor AFAS is via een
aanbesteding verlopen. AFAS kwam als
beste partij uit de bus, andere partijen
waren ook geïnteresseerd, maar vielen
uiteindelijk af.’

Was de ophef over AFAS op de Rijksuniversiteit Groningen toen bekend?
Linda: ‘Dat speelde toen we net uit de aanbesteding kwamen. Met de RUG spraken
we begin 2020. Hoe is het proces bij jullie
gelopen? Wat ging er mis? Daar hebben we
veel aan gehad, we weten welke valkuilen
er zijn en hoe we die kunnen vermijden.’
Ineke: ‘We pakken het anders aan. De
RUG voerde alles in één keer in, wij doen
het gefaseerd. Salaris en facturen gaan
in januari 2021 over, maar inkoop en de
HRM-cyclus doen we bijvoorbeeld pas
in fase 2. In januari 2021 verdwijnen
dus YouForce, Timetell, DAX, Proactis,
OnVia…’
Dat is toch bijna alles?
Ineke: ‘Het inkoopsysteem, de plek waar je
kantoorartikelen kunt bestellen, gaat pas
volgend jaar over. Bij de RUG ontstonden
daar de grootste problemen.’
Linda: ‘We zijn druk bezig met de lessen
die we geleerd hebben van de RUG. We
testen uitgebreid met de gebruikersgroep.
Als inkoop wordt ingevoerd, moet iedereen ermee uit de voeten kunnen.’
Zei de RUG niet: ga niet met ze in zee?
‘Nee, nooit. Je kunt de Hanze ook niet
met de RUG vergelijken. Hun structuur
kent veel meer bestuurslagen en er zijn veel
meer rollen. De Hanze kent in principe
alleen leidinggevenden, deans en directeuren, dat is overzichtelijker en eenvoudiger.’
Op de RUG klaagde men over het
gebrek aan testen. De Hanze stapt ook
ineens over, zo lijkt het.
Ineke: ‘We hebben enorm veel getest. Een
aantal zaken zijn standaard AFAS, die
werken bij andere instellingen en bedrijven
ook prima. Wat het spannend maakt, zijn
de bijzonderheden voor onze organisatie
die erin gebouwd worden.’
Linda: ‘Eerst doet de werkgroep een
functionele test: doet het systeem wat
we hebben afgesproken? Daarna volgt de
klankbordgroep met een gebruikersacceptatietest. Er zijn brede groepen medewerkers bij het testen betrokken.’

Wat merken medewerkers straks van de
overstap?
Linda: ‘Zaken die je nu in YouForce doet,
je adres of bankrekeningnummer wijzigen,
Dus er was geen concurrentie?
je loonstrookje of personeelsdossier checLinda: ‘Jawel. We hebben meerdere rondes ken: dat wordt beschikbaar in één prodoorlopen, waarbij we onze wensen steeds gramma. Er komt zelfs een AFAS pocket
duidelijker formuleerden. De andere parapp waarmee je nog sneller kunt werken.
tijen ontdekten dat ze daaraan niet konden ‘Managers en medewerkers hebben in
voldoen. AFAS bleef over omdat ze de
AFAS een takenbak, van waaruit ze
beste kandidaat waren. We hebben er een
hun acties kunnen uitvoeren en volgen.
goed gevoel over.
Wanneer er een aanpassing in de reiskos-

ten wordt doorgevoerd, bijvoorbeeld, of
wanneer er een contract eindigt.’
Ineke: ‘De mails hierover verdwijnen, het
wordt meer zoals je inbox: ’s ochtends kijk
je even in AFAS om te zien welke taken er
klaarstaan.’
Moeten medewerkers dat elke ochtend
doen?
Ineke: ‘Nee, het geldt alleen voor managers. Medewerkers hoeven alleen in te
loggen als ze iets moeten regelen, zoals
declareren of hun salarisstrook bekijken.’
Linda: ‘Onze ervaring tot nu toe is dat
AFAS een stuk intuïtiever en gebruikersvriendelijker is dan YouForce. Als je een
nieuw adres doorgeeft, vraagt AFAS meteen of je van vervoersmiddel verandert en
op welke dagen je van en naar je werk zult
reizen. Heel logisch allemaal. Het systeem
helpt je om zaken niet te vergeten of over
het hoofd te zien.’
Als alles beter wordt, waarom ging het
dan mis bij de RUG?
Ineke: ‘Ik denk dat het grootste probleem
zat in het veranderingsproces: hoe neem je
de organisatie mee in de veranderingen?’
Linda: ‘Ze deden te veel in één keer. Ook
wij merken dat tijd niet onze vriend is, er
is altijd te weinig van. We dachten twee
weken over te hebben als marge, maar die
zijn allang weer gevuld met kleine problemen die nog opgelost moeten worden.
Als je alles in één keer omgooit, heb je dat
natuurlijk in veelvoud. Wat valt er dan als
eerste af? Uitgebreid testen. En juist dat is
cruciaal.’
Eén systeem voor alles is leuk, maar wat
als het uitvalt? Dan kun je ineens niks
meer.
Linda: ‘AFAS is een groot bedrijf met
veel ervaring. De cloud-service heeft een
prima back-up. Een systeem dat omvalt
is eigenlijk iets uit het verleden, dat komt
nauwelijks meer voor. De oude systemen
beheren we hier op de campus, dat is veel
kwetsbaarder.’
Kun je mensen met digivrees gerust
stellen?
Ineke: ‘Voor mensen met digivrees blijft
het altijd spannend. Maar het wordt
allemaal echt een stuk makkelijker en
transparanter.’

Wie meer wil weten over het project
en het AFAS-systeem (met instructievideo’s en handleidingen):
hanze.nl/afas
tekst chris wind illustratie inger bierma
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Wij wensen jullie hele goede Kerstdagen
en een gezond 2021!

JJdJ

Strategie
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Life is what happens to you while you’re busy
making other plans, zong John Lennon ooit.
Op de Hanzehogeschool zetten we alle zeilen
bij om het onderwijs in de gegeven omstandigheden (want corona) zo goed mogelijk te
laten verlopen. Tegelijkertijd werken we druk
aan een nieuw strategisch plan voor 20212025. Het geloof in de maakbaarheid van de
toekomst overleeft ook de huidige crisis.
Je kunt een strategisch plan maken door
interne en een externe analyses uit te voeren.
Dat levert lijstjes op van sterktes en zwaktes
en van kansen en bedreigingen. Op basis van
deze lijstjes bepaal je welke opties je de meeste kans bieden op een gezonde toekomst.
Daaraan koppel je vervolgens prestatie-indicatoren waarmee je de voortgang kunt
meten.
Bij de Hanzehogeschool bepalen we de
strategie op deze manier. Het kan ook
anders. Henry Mintzberg, een autoriteit op

het gebied van organisatiekunde, beschreef
in het standaardwerk Strategy Safari (1998)
tien verschillende strategiescholen.
Er zijn planontkenners, wetenschappers
die er niet van overtuigd zijn dat een goede
strategie automatisch tot een goed resultaat
leidt. Mintzberg illustreert deze school in
zijn boek met het verhaal over een groep
Hongaarse soldaten die op oefening was in
de Alpen. Een sneeuwstorm overviel hen.
Pas na twee dagen meldden ze zich weer
in hun kamp. Ze waren verdwaald, maar
gelukkig had één van hen een kaart bij zich
gehad. Aan de hand van die kaart wisten ze
hun koers te bepalen en het kamp weer te
bereiken. De commandant was nieuwsgierig
naar de kaart die ze hadden gebruikt. Het
bleek een kaart van de Pyreneeën te zijn…
Zo zie je maar, wat er ook gebeurt, zolang
we in onszelf en ons plan geloven, komen
we altijd wel ergens uit in 2025.

De passie van...
LOCATIEMANAGER
BRAND BOS
ZOEKT BODEMSCHATTEN
MET ZIJN METAALDETECTOR
‘Musketkogels, lepeltjes, oud speelgoed, uniformknopen, een zilveren
ring, loodjes om graanzakken te
verzegelen, een spinlood voor een
middeleeuws spinnewiel, duiten van
Koning Willem III. Twee kistjes vol
met historische voorwerpen heb ik al
opgegraven sinds ik één jaar geleden
begon. Op het programma Tijdlijn
vind ik oude topografische kaarten.
Ik zoek op locaties waar vroeger een
burcht of een boerderij stond. De
piepjes van de detector geven aan
waar een voorwerp zo ongeveer ligt,
en wat de vorm en de grootte is.
Met de pinpointer vind ik de exacte
positie. Een vondst geeft telkens weer
een kick, zeker als je er op internet
nog interessante informatie over
opduikt. Ik heb ook al zo’n zeventig
euro gevonden. Dat gaat naar de
kleinkinderen.’
tekst en foto luuk steemers
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Janine Brons
Functie: Lid GREEN Team, projectleider GreenQuest,
senior adviseur Facilitair Bedrijf
Verdienste: stond aan de wieg van het Green Ambassador
Programma (GAP) dat nu wordt overgenomen door Saxion
Hogeschool

WAAROM IS HET GREEN AMBASSADOR
PROGRAMMA EEN SUCCES?
‘We proberen zichtbaar te maken waar duurzaamheid
toe leidt. Dat stimuleert studenten om na te denken over
hoe ze zich kunnen inzetten voor een betere wereld. Wat
daarbij helpt is een impactervaring. Voorbeeld: een student
schrikt van het weggooien van een enorme berg kleding
die slechts één keer is gedragen en realiseert zich: hier wil
ik iets aan doen. Zo’n ervaring zorgt voor zingeving. We
merken dat studenten er heel enthousiast van worden.
Voor hun inspanningen kunnen ze vervolgens erkenning
krijgen in de vorm van het Green Ambassador certificaat.’
WAT BETEKENT HET SUCCES VOOR JOU?
‘Hoewel ik geen docent ben, ben ik wel echt een onderwijsmens. De studententijd is zó’n belangrijke levensfase.
Het is het moment om jezelf te ontdekken, op zoek te
gaan naar waar je goed in bent, dat te ontwikkelen en er
een schepje bovenop te doen. In het GAP zie ik studenten
in de leerstand komen en ongelofelijk leergierig worden.
Dat maakt me trots én ik word er heel blij van.’

HOE IS HET DRAAGVLAK OP DE HANZE?
‘Dat is groot, want wij haakten aan bij wat er al gebeurde
op dit gebied en maakten dat vervolgens zichtbaar. We
startten met medewerkers en studenten die een intrinsieke
motivatie voor duurzaamheid hadden. Vanuit die club
mensen zijn we gaan uitbreiden. We zijn dus van onderop begonnen en lieten tegelijkertijd zien dat het niet iets
nieuws was waarmee we aan de slag gingen.’

Nicejob!

WAT BETEKENT ‘SHARE YOUR TALENT,
MOVE THE WORLD’ VOOR JOU?
‘Ik vind het mooi om te zien dat de slogan er al een tijd is.
Het GAP-traject heeft voor veel studenten lading gegeven aan het tweede deel van de leus. Zelf vind ik het, als
medewerker van de Hanze én als moeder, een prachtige
oproep om een vak te leren en jezelf en je betekenis voor
de wereld te ontdekken.’

share your talent. move the world.

tekst anne-marie krap foto pepijn van den broeke

WAAROM IS HET GAP BELANGRIJK VOOR DE
HANZE?
‘Maatschappelijke betrokkenheid is één van onze kernwaarden. We willen iets betekenen voor de maatschappij.
Dat gaat dus over zingeving. Het programma sloot vanaf
de start naadloos aan bij wat we op de Hanze doen. Betekenis geven zit in onze genen.’

