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Je carrière starten bĳ  Houthoff is een prachtkans, je krĳ gt veel vrĳ heid en 
daarmee ook verantwoordelĳ kheid. Na je studie begint het leren pas echt. Wil je 
het beste uit jezelf en je tĳ d bĳ  Houthoff halen? Dan bieden wĳ  een uitdagend en 
intensief opleidings programma. #thatswhatsinitforyou

 Bekĳ k de video van Sybrich op werkenbĳ houthoff.com

 “HET INTERNE OPLEIDINGS-
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BIJGEDRAGEN AAN 
EEN GOEDE START BIJ
HOUTHOFF”
 Sybrich Herrera Farfán
  Advocaat | Associate
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Waarde lezer, 

Het academisch jaar 2022/2023 draait inmiddels alweer op volle toeren en ook bij Jurist in Bedrijf 
zijn we de afgelopen tijd hard bezig geweest met het eerste JiBulletin dat nu voor u ligt. 

Graag wil ik mijn voorganger, Jonas Lindenaar, bedanken voor zijn werk als voorzitter. Met volle 
overtuiging heeft hij zich ingezet voor het JiBulletin en samen met zijn commissie heeft hij mooie 

edities neergezet. Ik ben blij dat ik het stokje van Jonas mag overnemen en kijk er naar uit om met 
de nieuwe Bulletincommissie dit jaar weer 4 mooie JiBulletins te publiceren!

Allereest zal ik mijzelf voorstellen. Mijn naam is Josefien Boonen en afgelopen zomer heb ik mijn Bachelor Nederlands 
Recht afgerond. In september ben ik begonnen met de Master Privaatrecht die tot nu toe erg goed bevalt. Afgelopen jaar 
was ik met veel plezier betrokken als commissielid bij het JiBulletin en dit jaar bekleed ik de functie van voorzitter van de 
Bulletincommissie binnen de Stichting Jurist in Bedrijf. Als u meer wilt weten over de Stichting Jurist in Bedrijf dan vindt u 
een paar pagina’s verder de sectie ‘Even voorstellen’. Daar zal verder toegelicht worden wat de Stichting Jurist in Bedrijf aan 
u, als Maastrichtse rechtenstudent, biedt. 

Het thema van het JiBulletin dat voor u ligt is ‘Under pressure’. Waarschijnlijk popt nu vrijwel direct het deuntje van de 
hit van David Bowie en Queen bij u op. De eerste zin van de songtekst luidt ‘Pressure: pushing down on me’, een tekst uit 
1981 maar actueler dan ooit.  Studiedruk, sociale druk, noem het maar op, het is de huidige rechtenstudent allemaal niet 
vreemd. Vandaar ook dat het ons interessant leek om een JiBulletin over dit thema te publiceren. In dit JiBulletin kunt u lezen 
over de studentencultuur die onder druk staat, zijn studentenverenigingen nog wel van deze tijd of zijn de verenigingen hun 
oorspronkelijke doelstelling uit het oog verloren? Ook leest u over het toenemende aantal studenten dat last heeft van mentale 
problemen, soms ook als gevolg van een enorme studie- en sociale druk. Wat voor plicht heeft de overheid in dit kader? 
Studenten die verplicht stage lopen tijdens hun studie hebben ook vaak te kampen met een enorme werk- en daarnaast nog 
een studiedruk, ook hier ligt een taak voor de overheid om dit te verbeteren. Naast studenten die ‘Under pressure’ staan, staat 
ook de mainstream media in de huidige tijd onder grote druk, gezond wantrouwen dat omslaat naar extreem gedachtengoed. 
Kortom, veel interessante kwesties die aanbod zullen komen
.
In het JiBulletin is ook ruimte voor de mening van studenten. Over de stelling ‘Nederlandse universiteiten hebben te veel 
internationale studenten’ hebben studenten hun mening kunnen geven. Wilt u ook uw mening geven in een van de volgende 
edities? Stuur dan een mailtje naar: jib@maastrichtuniversity.nl.

Last but not least biedt deze editie onder andere een interview met studentenpsycholoog en vertrouwens persoon Wendy 
Geijen en een zeer inspirerende column van rector magnificus van de Universiteit Maastricht Rianne Letschert, die u zeker 
niet mag overslaan!

Dank voor uw aandacht en ik wens u veel leesplezier toe!

Josefien Boonen
Voorzitter Bulletincommissie

JiBulletin : 31e jaargang – Nummer 1 •  Herfst 2022 
JiBulletin is een uitgave van Stichting Jurist in Bedrijf.   De Stichting Jurist in Bedrijf heef tot doel aanstaande juristen te informeren over hun beroepsmogelijkheden, 
in de ruimste zin des woords.
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Let's meet!
Gefeliciteerd! Je hebt het grootste deel van je studie achter de 
rug en de stap van de collegebanken naar de praktijk komt steeds 
dichterbij. Waarschijnlijk heb je veel vragen: wat ga ik doen? 
Waar wil ik aan de slag? Wat vind ik belangrijk in een baan en 
wat zoek ik in een werkgever? Vragen die je waarschijnlijk niet 
direct kunt beantwoorden. Je moet dus op onderzoek uit. 

Als je geïnteresseerd bent in de advocatuur, het notariaat of 
belastingadvies en je je carrière een vliegende start wilt geven, dan 
ben je bij NautaDutilh aan het goede adres. NautaDutilh is een 
internationaal advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, 
Rotterdam, Brussel, Londen, Luxemburg en New York. Met meer dan 
400 advocaten, notarissen en belastingadviseurs zijn we een van de 
grote advocatenkantoren in de Benelux en draaien we mee in de 
wereldwijde juridische top. En omdat we onafhankelijk zijn, bepalen 
wij onze eigen koers. Bepaal jij ook je eigen koers en ben je 
eigenzinnig, innovatief en ambitieus? Dan maken wij graag kennis 
met je! 

Masterclass 
Ieder jaar organiseren wij een Masterclass. Een groep van 24 
rechtenstudenten gaat tijdens dit driedaagse evenement de 
confrontatie aan met de rechtspraktijk. Zo krijg je niet alleen een goed 
beeld van onze werkzaamheden, maar neem je ook een kijkje in de 
kantoren, verschillende praktijkgroepen en collega's. Al met al een 
uitdagend en niet te missen evenement! 

Stages 
Daarnaast bieden wij studenten gedurende het hele jaar de 
mogelijkheid om een studentstage te komen lopen. Je werkt twee 
maanden aan uiteenlopende zaken op twee verschillende 
praktijkgroepen, schuift aan bij meetings en bent uiteraard welkom bij 
alle sociale evenementen. Deze studentstage kun je lopen in 
Amsterdam of Rotterdam. Er is ook de mogelijkheid een maand stage 
te lopen op ons kantoor in Londen of New York! Na de studentstage 
is het mogelijk om aan NautaDutilh verbonden te blijven als 
werkstudent of scriptiestudent.  

Advocaat-stage 
Wanneer je wordt aangenomen als advocaat-stagiair(e), dan start je in 
het NDinstitute. Het NDinstitute is ons interne opleidingsprogramma 
waarbij je samen met jouw collega advocaat-stagiair(e)s gedurende vier 
maanden een eigen praktijk opbouwt die uit contracten- en 
arbeidsrechtelijke (proces)zaken bestaat. Reken er dus maar op dat je 
in je eerste maand een toga aan zult trekken! Ook gedurende jouw 
verdere carrière bij NautaDutilh vinden wij het belangrijk dat jij alle 
mogelijkheden krijgt om je te ontwikkelen tot een excellente advocaat, 
kandidaat-notaris of belastingadviseur. Vanaf je tweede jaar bij 
NautaDutilh start je daarom in het Talent Ontwikkel Programma (TOP). 
Aandacht voor jouw individuele kwaliteiten en voorkeuren staat centraal 
zodat jij je ontwikkeling zelf inhoud en vorm kunt geven. 

Contact 
Heb je vragen over onze Masterclass, stagelopen of de 
sollicitatieprocedure? Kijk dan op www.werkenbijnautadutilh.nl of 
neem contact met ons op. We horen graag van je!  

Pim van Mierlo 
Head of Recruitment 
020 – 71 71 224 / 06 – 20 21 04 75 
Pim.vanMierlo@nautadutilh.com 

@werkenbijnautadutilh 

 

@werkenbijnautadutilh 
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Door: Bente Zellerer
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Waarde lezer,

Zoals de jaarlijkse traditie leert, 
past bij de start van een nieuw 
academisch jaar het begin van een 
nieuw team van Stichting Jurist in 
Bedrijf. Een nieuw team met nieuwe 
energie en nieuwe creativiteit die 
met veel genoegen en toewijding 
de professionaliteit van deze 
Stiching zal voortzetten middels 
dit JiBulletin, de Bedrijven- en 
Instellingendag, Jurist in Maastricht 
en nog enkele andere activiteiten. 
Met genoegen licht ik een en ander 
voor u toe. 

Stichting Jurist in Bedrijf 
bestaat sinds 1987 en is de 
enige stichting tussen het scala 
aan studieverenigingen van de 
rechtenfaculteit van de Universiteit 
van Maastricht. Het voornaamste 
doel van Stichting Jurist in Bedrijf is 
de Maastrichtse rechtenstudent te 
voorzien van perspectief ten aanzien 
van de carrièremogelijkheden binnen 
het nationale en internationale 
beroeps- en bedrijfsleven. Met dit 
doel voor ogen organiseert Jurist 
in Bedrijf jaarlijks de Bedrijven- en 
Instellingendag – die dit jaar zal 
plaatsvinden op 15 maart 2023 
– en Jurist in Maastricht waarbij 
studenten een rondtocht maken 
langs de meest vooraanstaande 
Maastrichtse Advocaten- en 
Notarissenkantoren. Daarnaast 
publiceert Stichting Jurist in 
Bedrijf hét faculteitsblad van de 
rechtenfaculteit van de Universiteit 
van Maastricht – het JiBulletin, 
welke wordt verstrekt onder de 
studenten van de Faculteit de 
Rechtsgeleerdheid. Hiermee 
houdt Stichting Jurist in Bedrijf de 
studenten aan deze faculteit op 
de hoogte van alles wat speelt in 
de juridische wereld vandaag de 
dag en wordt er inzicht gecreëerd 
in de meest vooraanstaande 
internationale en nationale kantoren. 
Stichting Jurist in Bedrijf telt 
dertien gemotiveerde studenten. 
Deze studenten zijn verdeeld over 
twee commissies. Zij zullen dit jaar 
zorgdragen voor de realisatie en de 
organisatie van onze evenementen 
en dit faculteitsblad. Dit zullen zij 
doen onder leiding van het dagelijks 
bestuur. 

Middels dit schrijven stel ik ze graag aan u voor. 

HET DAGELIJKS BESTUUR

Algemeen Voorzitter
 Bente Zellerer

Penningmeester
 Sophie van Noort

Voorzitter Bulletincommissie
 Josefien Boonen

Voorzitter Bedrijven- en Instellingendagcommissie
 Mila van Boxtel

BEDRIJVEN- EN 
INSTELLINGENDAGCOMMISSIE 

De Bedrijven- en instellingendag 
zal dit jaar plaatsvinden op 
15 maart 2023. Deze dag 
wordt vanuit de Bedrijven- en 
Instellingendagcommissie op en 
top verzorgd. Deze dag is inmiddels 
niet meer weg te denken uit het 
Maastrichtse studentenleven. Net 
als elk jaar vindt de Bedrijven- en 
Instellingendag plaats op kasteel 
Vaeshartelt. Deze prachtige locatie 
onder de rook van Maastricht zal 
op 15 maart 2023 in het teken 

staan van de kennismaking tussen 
de Maastrichtse rechtenstudent 
en diverse advocatenkantoren, 
overheidsinstanties en het 
bedrijfsleven. Door middel van 
meerdere interactieve workshops 
en een ruim opgezette banenmarkt 
kan de student zien wat de diverse 
instanties te bieden hebben en krijgt 
deze meer inzicht in de stage- en/ 
of beroepsmogelijkheden. Dit vormt 
dé manier om je perspectief te 
verbreden en kennis te maken met 
professionals die je doorgaans niet 
spreekt of ontmoet. 
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Aansluitend op de Bedrijven- en Instellingendag 
organiseert Stichting Jurist in Bedrijf traditiegetrouw het 
Recruitmentdiner in het fantastische Chateau Neercanne. 
Op basis van ingestuurde cv’s maken deelnemende 
kantoren een selectie van de aangemelde studenten. Voor 
de studenten die uitgenodigd worden is dit een bijzondere 
mogelijkheid om op informele wijze in een sfeervolle 
omgeving een kantoor beter te leren kennen. Een unieke 
kans voor de student om hiermee in aanraking te komen. 
Het Recruitmentdiner wordt traditioneel afgesloten met 
een onvergetelijke borrel in het centrum van Maastricht. 
Kortom; een dag die u dit academisch jaar redelijkerwijs 
niet kan missen! 

BEDRIJVEN- EN INSTELLINGENDAGCOMMISSIE
Mila van Boxtel 
Sophie van Noort
Pien van Dijk
Sam Jans
Aukje Brand 
Lynn van Geel

JURIST IN MAASTRICHT
Sinds een aantal jaren organiseert onze Stichting 
het evenement genaamd: Jurist in Maastricht. Dit 
evenement groeit met de jaren en was van meet af 
aan een enorm succes te noemen. Tezamen met 30 
gemotiveerde studenten zal Stichting Jurist in Bedrijf 
ook dit academisch jaar een kantoorbezoek brengen 
aan de meest vooraanstaande Maastrichtse advocaten- 
en notarissenkantoren. Door middel van workshops, 
rondleidingen, een lunch en een afsluitende borrel kan 
de student op een informele en interactieve manier 
kennis maken met wat misschien zijn of haar toekomst 
is. Ambieert u een carrière in de Maastrichtse niche of 
wilt u graag wat meer te weten komen over de beste 
kantoren in Maastricht, dan is Jurist in Maastricht zeker 
iets voor u.

BULLETINCOMMISSIE
Het JiBulletin, het faculteitsblad van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Maastricht, 
is van oudsher een van de karakteristieke onderdelen 
van Stichting Jurist in Bedrijf. Het tijdschrift verschijnt 
in een oplage van 1100 exemplaren en wordt kosteloos 
en exclusief verspreid op de rechtenfaculteit en 
verstuurd naar menig advocatenkantoor, zowel fysiek 
als online. In iedere uitgave staat een thema centraal 
waarin verschillende aspecten van het recht worden 
behandeld. Naast de juridische artikelen, worden ook 
verschillende bekende personen uit de juridische wereld, 
of personen die een juridische achtergrond hebben, 
geïnterviewd en kunnen zij zo hun visie uitten op het 
centraal gestelde thema. Tevens is er sinds enkele jaren 
een English Section, dit om het steeds groter groeiende 
aantal internationale studenten dat studeert aan de 
rechtenfaculteit tegemoet te komen. 

BULLETINCOMMISSIE
Josefien Boonen
Bente Philippo
Florine Roelofs
Jeroen Beelen
Loes Blokhuis 
Frank Wijffels 

Ik wens u een fantastisch leerzaam en bovenal prettig jaar 
toe!

Bente Zellerer
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Door: Loes Blokhuis

Je studententijd de mooiste tijd van je leven? Een Maastrichtse student wil tegenwoordig het maximale uit zijn of haar 
studietijd halen: nominaal studeren, goede cijfers halen, een sociaal netwerk onderhouden en een mooi CV opbouwen. De 
laatste jaren vragen studenten zich in het algemeen meer af hoe zij ‘iets’ moeten doen omdat ze denken dat ze al over de 
vaardigheden moeten beschikken in plaats van dat ze die op de universiteit leren. Door de druk die studenten vandaag de 
dag ervaren denken zij dat ze al iets moeten kunnen als ze gaan studeren. Maar hoe is het om in deze periode student te 
zijn en is de wereld van de student afgelopen decennia ingrijpend veranderd? 

De druk onder studenten is een 
probleem dat zich de laatste jaren 
steeds meer heeft ontwikkeld. Iets 
wat we veel om ons heen horen, 
maar waar eigenlijk weinig tot niet 
naar gehandeld wordt. De nieuwe 
standaard is dat een bachelor zo 
snel mogelijk dient te worden 
afgerond, en dat er weinig tot geen 
studievertraging wordt opgelopen. 
Vervolgens in die 3 of 4 jaar van je 
bachelor wordt aangenomen dat men 
zeker een stage heeft gelopen en 
ook op exchange is gegaan. Nog niet 
te spreken over de rechtenstudent. 
Maar waar komt deze sociale 
prestatiedruk onder studenten toch 
vandaan? En is dit allemaal wel echt 
nodig om toch die ene uitblinkende 
student te zijn?

Definitie stress
Wat is stress precies? Stress betekent 
dat de draaglast groter is dan de 
draagkracht. Een bepaalde mate 
van spanning of druk. Dit hoeft per 
definitie ook niet ongezond te zijn, 
bepaalde mate van stress is nodig om 
goed te kunnen functioneren. Stress 
kan je onderscheiden in acute en 
chronische stress, eveneens gezonde 
of ongezonde stress. Je lichaam 
maakt het hormoon adrenaline aan, 
ook wel vlucht- of vechthormoon 
genoemd, waardoor je extra alert bent 
en geconcentreerd kunt werken. Denk 
hierbij aan (gezonde) stress voor een 
sollicitatiegesprek of tentamens.

Echter kan te veel stress ook niet 
goed zijn voor je lichaam, dit heet 
ongezonde stress. Symptomen die 
dan waargenomen kunnen worden 

zijn; : het snel opgejaagd voelen, 
het kunnen piekeren of het slecht 
kunnen slapen. Indien stress voor een 
lange tijd blijft aanhouden, is er meer 
tijd nodig om het lichaam te laten 
herstellen. Ernstige stressklachten 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling 
van een burn-out, depressie of 
angststoornis. Oplossingen in het 
beter omgaan met stress worden 
vaak gevonden in het meer leren 
ontspannen en het opkomende 
concept ‘mindfulness’. Door een 
toename in druk komt de nieuwe 
student steeds meer in aanraking met 
deze ernstige vorm van stress met 
alle gevolgen van dien. 

De Maastrichtse rechtenstudent
Ook de rechtenstudent in Maastricht 
merkt deze druk. Iedereen is 
veel bezig met het doen van 
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extracurriculaire activiteiten 
binnen verenigingen, stichtingen 
of maatschappelijke projecten. 
Met een aantal van bijna 6500 
rechtenstudenten per jaar in 
Nederland is er simpelweg een druk 
om je te blijven onderscheiden. Bijna 
vanzelfsprekend in Maastricht is dat je 
een master gaat doen na je bachelor, 
en dan veeleer twee masters. Je moet 
jezelf bijna verantwoorden als je niet 
op exchange gaat of geen master gaat 
afronden.

Maar liefst 40% van alle 
rechtenstudenten gaat een toga 
beroep bekleden. Dit ideale plaatje 
wordt ook geschetst onder studenten 
zelf. Bij voorkeur een advocaat in de 
Randstad. Ook dit is terug te zien bij 
vele studenten in Maastricht, vele 
verlaten de krimpregio Limburg. 
Dientengevolge is er in 2021 een 
onderzoek gedaan in samenwerking 
met de Universiteit Maastricht 
en onder leiding van Inge Hooijen 
onderzochten zij waarom jong 
afgestudeerden de neiging hebben 
hun kennis elders te verzilveren. 
Hieruit is geconcludeerd dat de 
Randstad zorgt voor uitdagende banen 
en voor meer carrièreperspectief. Ook 
hechten studenten meer waarden aan 
contacten met de lokale bevolking en 
een suburbane leefomgeving. In het 
zuidelijkste deel van Nederland kan 
dit minder worden gerealiseerd.

De nieuwe bachelor in Maastricht 
is hier dan ook meer op ingericht 
en heeft sinds twee jaar vele 
veranderingen ondergaan. Er is 
meer keuzeruimte voor de student. 
Studenten kunnen naar het 
buitenland gaan om te studeren en 
er worden veel stagemogelijkheden 
aangeboden binnen Zuid-Limburg. 
Ook kunnen op verschillende 
faculteiten minoren worden gevolgd 
voor verbreding van de kennis. Dit 
zorgt er enerzijds voor dat studenten 
meer bekend worden in de juridische 
wereld binnen Limburg, anderzijds 
proeven vele al van stages of minors 
elders in Nederland wat ook zijn 
gevolgen heeft.

Meer oorzaken
Stressreacties die studenten 
kunnen ervaren uiten zich zowel in 
fysieke als mentale vorm, deze zijn 
te onderscheiden in psychische, 
lichamelijke, emotionele en 
gedragsmatige klachten. Er is 

gebleken dat studenten in het 
hoger onderwijs vaker wel dan 
niet stress gerelateerde klachten 
hebben. Oorzaken hiervan worden 
binnen verschillende elementen 
aangetroffen, maar vooral de 
allerhande studentenproblematiek. 
Denk hierbij aan de huizenmarkt 
van nu, de toenemende studieschuld 
van de student en sociale media. Tot 
september 2015 kreeg een student 
een prestatiebeurs, waardoor je je 
lening niet meer hoefde terug te 
betalen. Tot nog toe krijgt de student 
in beginsel geen geld meer van de 
overheid om te studeren. De huidige 
student krijgt op dit moment geen 
basisbeurs meer. Enkel kan er geld 
van de overheid worden geleend via 
het leenstelsel. De wetenschap dat 
je door studievertraging een flinke 
studieschuld opbouwt kan voor 
studenten angstgevoelens opwekken, 
waardoor drang ontstaat om beter te 
moeten presteren.
Nochtans zorgt ook de invloed van 
het bindend studieadvies (BSA) voor 
het toenemen van de prestatiedruk. 

probleem is dan in het hbo. Een 
hulpvraag is een door de student zelf 
geuite zorgbehoefte. Het BSA is ooit 
ingevoerd om studenten te helpen 
met het vinden van de juiste studie, 
echter levert het tot op heden een 
averechts effect op. Het BSA geeft 
onnodig stress waardoor studenten 
kampen met problemen. Daarom 
pleiten vele studentenbonden voor 
een afschaffingen van het BSA 
binnen universiteiten, hbo’s en 
mbo’s. Sommige faculteiten zijn al 
afgestapt van het BSA, zoals ook de 
rechtenfaculteit in Maastricht. Echter 
heeft de meerderheid van de studies 
nog een BSA dat vaak tussen de 40 – 
60 ECTS (studiepunten) ligt en waarbij 
het opvallend is dat de overgrote 
meerderheid óf het BSA ruim haalt, 
óf helemaal niet. Ook is uit onderzoek 
gebleken dat aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam, waarbij een 
BSA van 60 ECTS de norm is, vrouwen 
hier veel stress door ondervinden. De 
mannen lijken minder problemen met 
het bindende advies te hebben. 

Ook hebben veel studenten last 
van een identiteitscrisis. In de late 
adolescentie en vroege volwassenheid 
staat elk individu de taak om zijn 
of haar identiteit om te bouwen. 
In een tijd waar er veel aan de 
hand is in de wereld kan door deze 
omstandigheden het opbouwen 
van de identiteit verstoren. Zij 
slagen niet in de ontwikkelingstaak 
en zijn kwetsbaarder voor zowel 
internaliserende als externaliserende 
problemen.

Prestatiedruk onder studenten zelf
Prestatiedruk kan worden veroorzaakt 
door veel factoren. Dit kan zijn 
door ouders, de omgeving (andere 
studenten), maar ook door de student 
zelf. Vanuit de basisschool kan deze 
druk soms al worden veroorzaakt 
door goede cijfers te halen en 

“Maar liefst 40% van alle 

rechtenstudenten gaat een 

toga beroep bekleden. Dit 

ideale plaatje wordt ook 

geschetst onder studenten 

zelf. Bij voorkeur een 

advocaat in de Randstad.

Studentenpsychologen zijn van 
mening dat het BSA, invloed heeft 
op de hulpvraag van studenten, 
waarbij dit in het wo een groter 
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‘het perfecte plaatje’ te zijn voor 
bijvoorbeeld ouders of verzorgers. De 
druk is langdurig, waardoor continue 
stress ontstaat en kan daarom 
gezien worden als een chronische 
stressor wat vervolgens kan leiden tot 
langdurige klachten. 

Als je nu kijkt naar de huidige student 
heerst er met name prestatiedruk 
naar elkaar toe, ondanks dat dit 
niet altijd wordt uitgesproken. 
Voorbeelden die hieruit te herleiden 
zijn, het doen van een sollicitatie 
waarbij een CV ingeleverd moet 
worden en er expliciet gevraagd wordt 
welke extracurriculaire activiteiten 
je hebt gedaan. Daarbij is komt de 
vraag: ‘Wat ga je na je studie doen?’, 
al vrij snel tijdens je opleiding ter 
sprake. Studenten moeten het steeds 
sneller weten. 
Desalniettemin is dit niet enkel in 
Nederland het geval. Ook in Azië 
heerst er een enorme druk onder 
studenten, zij noemen dit fenomeen 
‘involutie’. Wat inwikkelen betekent. 
Involutie is volgens Chinese jongeren: 
‘Een wedloop waarbij vooral jongeren 
steeds slimmer, ambitieuzer en 
flexibelere moeten zijn, zonder dat zij 
daarvoor in eerste instantie worden 
beloond. Ze moeten hard werken en 
het hebben van sociale contacten 
verwaarloost hierdoor.’

Een chirurg heeft hierover iets 
soortgelijks gepost in een blog. Hij 
vertelt over de collectieve gekkigheid 
in ‘geneeskundeland’. Studenten die 
elkaar opjutten om van alles extra 
te doen zoals besturen of landelijke 
liefdadigheidsinstellingen voordat 
verdergegaan kan worden. Hij als 
medisch chirurg vertelt dat zijn CV 
‘enigszins naar bier rook’ en dat hij 
het studenten aanraadt om collectief 
elkaar niet na te doen met de 
heersende druk van nu. Ga genieten 
van het studentenleven en ontwikkel 
sociale kwaliteiten, die doen er des te 

meer toe.

Psychologen
Tevens heeft de Rijksoverheid 
eind 2021 (midden in corona) een 
artikel gepubliceerd over de druk 
die studenten ervaren. Bijna alle 
studenten (97%) ervaren stress, 
hiervan ervaart ruim de helft van 
de studenten veel stress en 51% 
heeft daadwerkelijk psychische 
klachten. Consequenties hiervan 
zijn: eenzaamheid, prestatiedruk en 
slaapproblemen. Oorzaken hiervan 
liggen in de studie en de coronacrisis. 
Echter, is na de coronacrisis de druk 
blijven hangen voor studenten. Zowel 
stress en prestatiedruk zorgt voor 
een verslechtering van de mentale 
gezondheid van studenten.
 
Een grote toename is ook te 
zien bij studentenpsychologen 
wat vaak het gevolg is van deze 
sociale- en prestatiedruk. Ook 
geldt dit voor studieadviseurs en 
vertrouwenspersonen, waarbij 
studenten komen met meer 
algemene problematiek. De druk 
in deze branche is enorm en er 
kunnen weken tot soms maanden 
verstrijken voordat studenten aan de 
beurt kunnen komen. De wachttijden 
bij (studenten)psychologen zijn tot 
op heden nog nooit zo lang geweest 
bij veel universiteiten. De uitspraak: 
‘Je studietijd is de leukste tijd uit je 
leven’, blijkt niet voor iedereen zo te 
zijn zeggen veel psychologen. Een 
tijd waar het hele land stillag en al 
het onderwijs online moest werden 
gevolgd, heeft bij veel studenten voor 
mentale problemen gezorgd. Het 
vinden van hulpverlening maakt dat 
niet makkelijker, bij het zien van de 
enorme wachttijden haken de meeste 
studenten al af. Hierdoor is na deze 
periode van veel lockdowns en veel 
onzekerheid meer aandacht ervoor 
gekomen. Het Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO) heeft veel geld 
toegekend aan universiteiten voor 
het werven van nieuwe docenten in 
deze sector. Echter, is er nog steeds 
een tekort en zal er meer aandacht 
moeten komen voor deze studenten. 
De drang van de zelfstandige student 
staat haaks op het zoeken van hulp.

Toekomst
Hoe kan in de toekomst dit beeld 
onder studenten worden veranderd 
zodat er minder druk ligt op de 
student? 

Kijkend naar het bovenstaande 
dient er meer voorlichting door het 
onderwijs te worden gegeven. Zowel 
op het hbo als op de universiteit 
wordt hier weinig tot geen aandacht 
aan besteed. Het enkel bieden van 
hulp indien het noodzakelijk is, is 
onvoldoende. Er dient meer preventief 
gekeken te worden. Dit juist bij 
mentale problemen, zoals de druk 
die wordt ervaren door studenten. 
Ingeval er meer perspectief voor 
de student geboden wordt en meer 
bewustwording wordt gecreëerd, kan 
hier beter mee worden omgegaan. 
Het vergelijken met andere studenten 
is niet de oplossing.

Maar waar komt deze sociale 
prestatiedruk onder studenten 
toch vandaan? En is dit allemaal 
wel echt nodig om toch die ene 
uitblinkende student te zijn? De 
druk onder studenten is iets wat niet 
enkel in Nederland speelt maar in 
meer landen in de wereld. In China 
is, zoals hiervoor al gezegd, een 
omgekeerde revolutie aan de gang, 
involutie, waarbij van jongeren steeds 
meer wordt verwacht. Er heerst een 
prestatiedruk vanuit de maatschappij 
die elk jaar hoger wordt. Hoe valt 
dit op te lossen? Niet proberen 
te vluchten. De verwachtingen 
en bijkomende problemen blijven 
opstapelen, maar er dient over 
gepraat te worden. Het taboe moet 
ervan af. De druk van de maatschappij 
is iets wat iedereen beïnvloedt 
op bepaalde manieren. Sociale 
vaardigheden die kunnen worden 
ontwikkeld buiten de extracurriculaire 
activiteiten zijn van net zo’n hoge 
waarde. De druk die de gemiddelde 
student ervaart hiertegenover is het 
niet waard. Dit allen is niet nodig om 
de uitblinkende student te zijn.

“Een grote toename 

is ook te zien bij 

studentenpsychologen wat 

vaak het gevolg is van deze 

sociale- en prestatiedruk. 

“Het enkel bieden van 

hulp indien het noodzakelijk 

is, is onvoldoende.  
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Door: Jeroen Beelen

Te veel burgers met overgewicht, hoge percentages mensen met hart- en vaatziekten en veel rokers en alcoholverslaafden. 
Allemaal gezondheidsproblemen die we – terecht - vaak horen in Nederland. Aangemoedigd door de zorgplicht die de 
Nederlandse overheid heeft, worden er allemaal initiatieven opgezet om deze gezondheidsproblemen aan te pakken. Sinds 
de coronacrisis is er echter een nieuw gezondheidsprobleem aan de orde gekomen: de mentale gezondheid van jongeren. 
Lichamelijke gezondheid wordt vaak behandeld, maar over het onderwerp mentale gezondheid wordt minder gesproken. 
In hoeverre is de Nederlandse overheid verplicht om dit probleem aan te pakken en welke maatregelen mogen wij van de 
overheid verwachten? 

De cijfers met betrekking tot de 
mentale gezondheid van jongeren in 
Nederland kunnen als schokerend 
bestempeld worden. Een onderzoek 
van Unicef wijst uit dat 840.000 
jongeren in Nederland te maken 
hebben met mentale uitdagingen 
en/of klachten. Verder geeft het 
onderzoek aan dat  ongeveer 1 op de 
15 jongeren in Nederland kampt met 
een depressie. Een nieuw gezamenlijk 
onderzoek van onder andere het RIVM 
en de GGD wijst uit dat de laatste 
coronalockdown grote gevolgen had 
voor de mentale gezondheid van 
de Nederlandse jongeren. In het 
onderzoek werden 5000 jongeren 
gevraagd of ze tussen december vorig 
jaar en februari dit jaar er serieus 
aan dachten om een eind aan hun 
leven te maken. 22 procent van deze 
groep gaf aan gedacht te hebben 

aan zelfdoding tijdens deze periode. 
Deze ontwikkeling wordt bevestigd 
door statistieken van huisartsen, die 
in de winter van 2022 een stijging 
van 37 procent zagen van het aantal 
bezoeken in verband met suïcide 
onder jongeren. In september 2022 
trokken de Nederlandse Verening voor 
Psychiatrie en de Nederlandse GGZ 
aan de noodrem. De verenigingen 
eisen dat de overheid gaat investeren 
in de mentale gezondheid van 
jongeren. De vraag hierbij is wat 
de Nederlandse overheid precies 
kan doen en in hoeverre zij hiertoe 
verplicht zijn. 

Zorgplicht
Staatsrechtelijk gezien heeft de 
Nederlandse staat een zorgplicht 
naar de bevolking toe. Deze 
zorgplicht is neergelegd in artikel 

22 van de Grondwet. Het artikel 
bestaat uit 3 leden, waarbij een 
aantal uiteenlopende beleidsthema’s 
voorbijkomen: volksgezondheid, 
woongelegenheid, maatschappelijke 
en culturele ontplooiing en 
vrijetijdsbesteding. Alle 3 de 
bepalingen hebben een ding overeen: 
de overheid moet bevorderen, ze 
moet zorgen en ze moet voorwaarden 
scheppen. Ieder onderdeel van artikel 
22 Grondwet betreft de verhouding 
tussen overheid en burger. Ze hebben 
hierdoor een verticale werking en 
verwachten iets van de overheid uit 
naar de burger toe. 

In artikel 22 lid 1 Grondwet staat: 
‘de overheid treft maatregelen ter 
bevordering van de volksgezondheid’. 
Ondanks het feit dat de overheid op 
grond van artikel 22 lid 1 Grondwet 
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maatregelen moet nemen ten 
aanzien van de gezondheidszorg, 
heeft de bepaling politiek gezien niet 
veel waarde.  Professor Constantijn 
Kortmann, voorheen hoogleraar 
staatsrecht en algemene staatsleer 
aan de Radboud Universiteit, zegt over 
artikel 22 Grondwet dat deze bepaling 
van een zodanige vaagheid is dat zij 
hier verder geen aandacht behoeft. 

begrip ‘’volksgezondheid’’ past dat 
uit de Grondwet voortvloeit, staat dit 
recht wel geregeld in internationale 
verdragen. Zo is het recht op een 
goede geestelijke gezondheidszorg 
neergelegd in het Internatonaal 
Verdrag inzake economische, sociale 
en culturele rechten (IVESCR). 
Dit verdrag is van de Verenigde 
Naties, gebaseerd op de Universele 
Verklaring van de Rechten van de 
Mens. Artikel 12.1 van het IVESCR 
stelt dat: ‘’de Staten die partij zijn 
bij dit Verdrag erkennen het recht 
van een ieder op een zo goed 
mogelijke lichamelijk en geestelijke 
gezondheid’’. Nederland is bij dit 
verdrag aangesloten, waardoor het 
binnen ons rechtssysteem werking 
heeft. Op grond van het IVESCR 
kan er dus gesteld worden dat de 
Nederlandse overheid een specifieke 
verplichting heeft om voldoende 
maatregelen te treffen ten behoeve 
van de geestelijke gezondheid van het 
volk.  

Geestelijke gezondheidszorg
Omdat vele jongeren in Nederland 
te maken hebben met mentale 
problemen, is het belangrijk om 
te kijken of hulp bij geestelijke of 
mentale problemen ook toegankelijk 
is voor deze groep. Op het moment 
heeft Nederland een systeem met 
lagen als het gaat om de geestelijke 
gezondheidszorg; eerst online hulp 
zoeken, vervolgens naar een huisarts, 
bedrijfsarts of maatschappelijk 
werker en als laatste een verwijzing 
naar basis GGZ of gespecialiseerde 
GGZ. 

Het lagen systeem dat de overheid 
hanteert met betrekking tot 
geestelijke gezondheidszorg is op 
het internet makkelijk te vinden. Er 
wordt precies verwezen in welke 
volgorde men hulp kan zoeken en 
ook wordt aangegeven dat de basis 
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 
in de meeste gevallen wordt vergoed 
door een basisverzekering. In theorie 
is de geestelijke gezondheidszorg in 
Nederland dus prima geregeld en ook 
toegankelijk voor jongeren die met 
mentale problemen worstelen. In de 
praktijk is het beeld van de geestelijke 
gezondheidszorg voor jongeren heel 
anders. In maart 2021 publiceerde de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ) een groot onderzoek, waarin 
hulp aan jeugdigen met psychische 
problemen werd onderzocht. De 

IGJ kwam tot de conclusie dat 
instellingen onvoldoende personeel 
en geld hebben om jongeren met 
complexe hulpvragen te helpen. Deze 
tekortkomingen in de geestelijke 
gezondheidszorg kan een doodsteek 
zijn voor een gedeelte van de 
Nederlandse jeugd die te maken 
heeft met onder andere suïcidaliteit, 
verslaving, gedragsproblematiek, 
eetstoornissen en zelfbeschadiging. 
Bij sommige GGZ-instellingen lopen 
de wachttijden tegenwoordig op van 
30 tot 60 weken. 

Aanpak overheid
Het is algemeen bekend dat het voor 
veel jongeren moeilijk is om over 
hun mentale problemen te praten. 
Voorlopige resultaten uit een nog 
lopend onderzoek van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport geven aan dat ongeveer een 
kwart van de Nederlanders moeite 
heeft met praten over psychische 
gezondheid. Een groot gedeelte van 
deze groep heeft vooral last van dit 
probleem omdat ze zich simpelweg 
schamen. Hoewel het begrijpelijk 
is dat een dergelijk taboe zich bij 
jongeren voltrekt, lijkt het net alsof 
het taboe omtrent mentale problemen 
bij jongeren zich in de afgelopen jaren 
ook bij de overheid bevond. Waar 
het kabinet tijdens de coronacrisis 
veel maatregelen heeft genomen ten 
aanzien van het algemene zorgstelsel 
in Nederland, lijkt het net of de staat 
van de GGZ in Nederland op de 
achtergrond verdwijnt. Juist in een tijd 
waar de geestelijke gezondheid van 
jongeren een dieptepunt heeft bereikt, 
moet de overheid meer maatregelen 
treffen op het gebied van de GGZ. 

Maar wat kan de overheid op het 
moment doen om de mentale 
gezondheid van jongeren in 
Nederland te verbeteren? Op de 
eerste plaats is bewustwording over 
mentale gezondheid bij de bevolking 
belangrijk. Ondanks het, in theorie, 
goed geregelde GGZ-systeem in 
Nederland zoeken te weinig jongeren 
met mentale problemen hulp. We 
hebben tijdens de coronacrisis 
gezien dat de overheid in staat is 
om grote landelijke campagnes 
op te starten die bijna iedereen in 
Nederland bereiken. De overheid 
heeft vergelijkbare grote campagnes 
opgezet met initiatieven als PUUR 
(stoppen met roken) en NIX18 (geen 
alcohol en tabak voor jongeren onder 

“Een onderzoek van 

Unicef wijst uit dat 840.000 

jongeren in Nederland te 

maken hebben met mentale 

uitdagingen en/of klachten.

Verder geeft het onderzoek 

aan dat  ongeveer 1 op de 

15 jongeren in Nederland 

kampt met een depressie.

Ook professor Piet Akkermans staat 
sceptisch tegenover het artikel en 
merkt in zijn boek Grondrechten op: 
de laatste jaren is er voortdurend 
bezuinigd op met name de 
gezondheidszorg.... de behandeling 
van artikel 22 in het parlement was 
minimaal, waaruit valt af te leiden 
dat de politieke betekenis van het 
grondrecht niet hoog werd geacht. 
Ondanks de op papier duidelijke 
verplichting die artikel 22 aan de 
overheid toebedeeld, is de uitwerking 
van de zorgplicht in de praktijk dus 
een stuk ingewikkelder. 

Bij de zorgplicht is in beginsel de 
geestelijke gezondheidszorg niet 
opgenomen. Bij de parlementaire 
behandeling van artikel 22 Grondwet 
stond in de toelichting dat het bij lid 1, 
bevordering van de volksgezondheid, 
ging om ‘het beleid ten aanzien van 
de verzekering tegen ziektekosten, de 
prenatale zorg, de zuigelingenzorg, 
de schoolgeneeskundige diensten, 
het bevorderen van onderzoek op 
medisch terrein en de zorg voor 
voedselvoorziening’. De geestelijke 
gezondheid van het volk wordt hierbij 
in beginsel niet genoemd. 

Hoewel de geestelijke 
gezondheidszorg niet binnen het 
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de 18 jaar). Het kabinet heeft al een 
goed begin gemaakt door in juni 
dit jaar een campagne te lanceren 
getiteld ‘‘Mentale gezondheid: van 
ons allemaal’’. Deze campagne is 
gericht op de mentale gezondheid 
van alle Nederlanders, met daarbij 
specifieke aandacht voor jongeren en 
jongvolwassenen. Het kabinet wil door 
samenwerking met een brede groep 
maatschappelijke partners mentale 
gezondheid bespreekbaar maken en 
stimuleren dat Nederlanders hun 
mentale gezondheid bevorderen en 
klachten tijdig signaleren. Het is te 
hopen dat het kabinet veel energie 
steekt in deze campagne. Meer 
bewustwording bij de Nederlandse 
burgers kan mensen helpen 
gemakkelijker over hun mentale 
gezondheid praten en er mogelijk 
voor zorgen dat het bestaande taboe 
over dit onderwerp afneemt bij de 
Nederlandse jongeren. 

Op de tweede plaats moet de 
overheid meer investeren in de GGZ. 
In 2011, ten tijde van de Euro-crisis, 
heeft kabinet Rutte I ongeveer 600 
miljoen euro bezuinigd op de GGZ. 
Maatregelen als deze hebben grote 
invloed gehad op de GGZ afgelopen 
jaren, waarbij GGZ-instellingen 
te maken kregen met minder 
capaciteit en minder investeringen 
in specialistische jeugdhulp. Hoewel 
deze pijnlijke bezuinigingen in het 
licht van een financiële crisis inherent 
zijn, moet de overheid in de komende 
jaren veel doen om het negatieve 
effect van deze bezuinigingen te 
reduceren. 

Inmiddels heeft het kabinet 
geprobeerd om deze tekorten recht 
te trekken. In het Coalitieakkoord 
van 2021 werd de Nederlandse 
GGZ specifiek benoemd. Zo werden 
er plannen bekend gemaakt om 
meer te investeren in onder andere 
suïcidepreventie en een centralere 
inkoop van de specialistische 
jeugdhulp. Keerzijde van het 
coalitieakkoord ten aanzien van de 
Nederlandse GGZ is dat de budgetten 
voor de komende jaren steeds naar 
beneden worden bijgesteld. Bij de 
jeugd-GGZ bijvoorbeeld worden 
de komende jaren structurele 
bezuinigingen ingeboekt. In 2024 
bedraagt deze bezuiniging 100 miljoen 
euro en vanaf 2025 zelfs 500 miljoen 
euro. Deze bezuinigingen komen 
voor de GGZ op een slecht moment. 

Sinds de coronacrisis is de druk op 
de GGZ alleen maar toegenomen. 
Ruth Peetoom van de Nederlandse 
GGZ deelt deze zorgen. Volgens hem 
is de noodzaak voor afvlakken van de 
zorgkosten in Nederland begrijpelijk, 
maar kan door de gestegen zorgvraag 
bezuinigingen op de jeugdhulp niet 
aan de orde zijn. 

Integraal Zorgakkoord
Om alle problemen ten aanzien van 
de gezondheidszorg in Nederland 
aan te pakken, heeft de overheid 
in 2022 het Integraal Zorgakkoord 
(IZA) opgesteld. Dit akkoord heeft als 
doel om de zorg voor de toekomst 
goed, toegankelijk en betaalbaar te 
houden. Het IZA is een samenwerking 
tussen het ministerie van VWS en een 
aantal partijen in de zorg. Onder deze 
partijen bevinden zich verschillende 
organisaties van ziekenhuizen, de 
ouderen zorg en de geestelijke 
gezondheidszorg. Ondanks het feit 
dat de Nederlandse GGZ een van de 
ondertekenaars is van het akkoord, 
is niet iedereen binnen de geestelijke 
gezondheidszorg heel positief over het 
IZA. Mind, een belangenorganisatie 
voor patiënten in de GGZ, heeft 
besloten om geen handtekening te 
zetten onder het IZA. Inperking van 
de vrije keuze voor een behandelaar, 
onvoldoende bescherming van 
persoonsgegevens bij cliënten en 
onvoldoende financiering voor de 
inzet van ervaringsdeskundigen bij de 
GGZ worden als redenen opgegeven 
om het akkoord niet te ondertekenen. 
Ook met het IZA is het niet gelukt 
om veel onrust binnen de geestelijke 
gezondheidszorg weg te nemen. 

Conclusie
Concluderend kan er gesteld worden 
dat er grote problemen zijn binnen 
de geestelijke gezondheidszorg 
in Nederland. Door de toename 
van jongeren met mentale 
problemen sinds de coronacrisis 
is pijnlijk duidelijk geworden dat 
de Nederlandse GGZ de enorme 
toestroom niet aankan. Natuurlijk 
was de coronacrisis iets waar 
de overheid zich niet volledig op 
kon voorbereiden. Toch mag de 
overheid zichzelf de problemen in 
de geestelijke gezondheidszorg 
aanrekenen. Na jaren van 
bezuinigingen kan de GGZ niet alle 
jongeren met mentale problemen 
helpen, laat staan wanneer je 
oudere doelgroepen met mentale 
problemen ook meerekent. Voor het 
huidige kabinet betekent dit dat er 
werk aan de winkel is. De overheid 
heeft een wettelijke verplichting om 
de geestelijke gezondheid van het 
Nederlandse volk te verbeteren. Met 
de landelijke campagne ‘‘Mentale 
gezondheid: van ons allemaal’’, 
heeft de overheid een goed begin 
gemaakt. De financiële staat van 
de Nederlandse gezondheidszorg 
is echter erbarmelijk. Gezien het 
Coalitieakkoord en het Integrale Zorg 
Akkoord gaat dit de gezondheidszorg 
er in de komende jaren zelfs op 
achteruit. Meer investeringen in de 
GGZ en meer bewustwording bij het 
volk creëren moet vanaf nu prioriteit 
zijn bij de Nederlandse overheid. 
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Studeer jij Nederlands 
recht, notarieel recht, 
fiscaal recht en/of fiscale 
economie? Wil jij met 
mensen werken die 
ambitieus, gedreven en 
gefocust zijn; zowel op 
werk als daarbuiten? 
En ben jij op zoek naar een 
baan waar je volledig jezelf 
kan zijn? Maak dan nu 
kennis met Loyens & Loeff!

Livia ’t Hoen (civiel): 
livia.t.hoen@loyensloeff.com, +31 10 224 62 56

Noa Moerel (civiel): 
noa.moerel@loyensloeff.com, +31 10 224 62 70

Elisabeth Visser (fiscaal): 
elisabeth.visser@loyensloeff.com, +31 20 578 53 21

loyensloeffcareers.com
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Could you tell us something about 
yourself?
Hi there! My name is Emmy and I am 
21 years old. I study International 
Business in Maastricht and currently 
I am on my exchange in Lima, Peru 
for 6 months! Furthermore, I like to 
hang out with friends, I like to run 
and to travel (the basics haha)

Why did you choose Peru (Lima)?
I found it difficult at first to choose 
a place to study, as you can choose 
any place you want in the world! 
So how do you choose where you 
are going to live for the next six 
months? My biggest wish was to 
go somewhere far, as this was 
the perfect opportunity to do that. 
Furthermore, I really wanted to 
learn Spanish! I was born in Spain, 
but I never mastered the language, 
so studying in a country where the 
native language is Spanish would 

be perfect. Additionally, my parents 
have also lived in Latin America: 
my mom lived in Brazil on her own 
for half a year and my parents lived 
together in Venezuela for a few 
years! They have always spoken 
highly of their time in Latin America. 
Therefore, I really wanted to go to 
Latin America someday. I think it 
is clear why I chose Latin America, 
but why Peru? Peru is a very diverse 
country with a lot of things you can 
see: mountains, the sea, jungle and 
a lot of different cultures. I thought 
it would be perfect to travel through 
Peru when I don’t have classes.

How does the education system 
work there? In what ways does 
it differ from the system of 
Maastricht University?
The educational system here is 
quite different from the educational 
system of not only Maastricht, but 

Europe as a whole. University here 
feels more like High School to be 
honest. Every course is taught in 
a classroom of 30 students and 
here we have a lot of contact hours. 
Rather than self-study, the teachers 
here really take their time to explain 
the material during the classes. 
Besides, there is not one final exam 
like in Maastricht, but there are 
midterms and finals that you take 
in class. Most of my courses even 
have more small exams than the 
midterms and finals. The number of 
classes you can miss depends on the 
professor, there is no overall rule in 
university. Lastly, you get graded on 
a scale of 1 to 20 instead of 1 to 10.

What does an average week look 
like for you?
I start most of my days with Spanish 
class. As I mentioned earlier, I really 
want to improve my Spanish here. 
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After Spanish, my regular courses 
start. From Monday to Wednesday, 
I spend my whole days on the 
university as I have a lot of contact 
hours then. On Wednesday evening 
I usually go out with the most 
amazing people that I met here. Most 
of the times we go to Bizarro, which 
is a big nightclub here in Lima. 
Thursday, I have only one course 
and after that my weekend starts! 
In the weekend I usually make a trip 
to new parts of Peru I have not seen 
yet. Last weekend I went to a place 
called Iquitos, and from there to the 
Amazone where I spend a few nights 
in the jungle. 

In what ways does the culture in 
Peru differ from the Dutch culture?
Within Peru there are a lot of 
different cultures, I have seen a few 
since I am here. In the mountains 
for example there are indigenous 
cultures that have lived there for 
decades. They are not always used 
to people with blond hair and light 
eyes, so they tend to stare a lot at 
Europeans. In the mountains they 
transport everything by horses and 

there is no mobile connection. As 
you can imagine, the time I spend in 
the mountains was really special.

As for Peru, you can notice it is 
developing country. There is a lot of 
poverty and social inequality. The 
level of inequality here makes me 
realize how well the Dutch social 
system is organized and how lucky 
we are to enjoy such a system. 
Peruvians try to make money in 
every possible way you can imagine. 
I really admire how optimistic they 

are. Sadly, the only way to succeed 
here is when you have money. 
Otherwise, you will not have access 
to good health care, good education, 
etc. 

Then there are some big culture 
shocks I experienced here in Lima, 
let me share them: first of all, you 
cannot put toilet paper in the toilet! 
You must throw it in the trashcan, 
because the pipes cannot handle 
that. One thing that also shocked 
me: there is no heating anywhere 
inside buildings! You might think that 
Peru is a hot country, but right now 
it is quite cold here. I really wanted 
to turn the heater on in my house 
when I discovered there was no 
heater, and there are no heaters at 
all in Peru. Furthermore, the traffic 
is crazy! People drive like they don’t 
care about their lives and people 
honk all. the. time. But you get used 
to it fortunately.

What is the coolest part about 
studying in Peru?
I feel like everything is possible here. 
A few weeks ago, I ran a part in the 
marathon of Lima just like that and 
every weekend I see new places with 
my favorite people from here. I really 
enjoy this level of freedom! 

What are your plans for the rest of 
this academic year?
I will see definitely see more of Peru 
throughout this period and after 
that I am planning on travelling to 
Jamaica and Cuba with people I met 
here! I am really happy and grateful 
I got to see so many things and 
meet many nice people in just a few 
months.
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Wendy Geijen is studenten(UM)

psycholoog en vertrouwenspersoon 

aan de Universiteit van Maastricht. 

Ondertussen is ze al sinds 2005 

werkzaam aan de universiteit 

nadat ze de opleiding Geestelijke 

Gezondheidswetenschappen 

heeft afgerond. Deze opleiding 

heeft zij ook gevolgd in Maastricht. 

Daarbij is zij sinds 2016 ook 

vertrouwenspersoon voor studenten 

1 dag per week. Hierdoor kan 

zij de twee functies psycholoog 

en vertrouwenspersoon goed 

combineren. In de tijd van nu waar de 

mentale gezondheid van studenten 

steeds meer dient te worden 

gewaarborgd is het hebben van 

psychologen, vertrouwenspersonen 

en studieadviseurs op 

onderwijsinstituten essentieel. Na 

een periode van veel onrust en 

onzekerheid is ook gebleken dat er 

veel druk heerst onder de studenten 

wat zich in verschillende vormen 

kan uiten. Met deze problematiek 

wat het gevolg is van deze druk 

komen studentenpsychologen 

kijken. Zij vormt de brug tussen 

deze problematiek en de rol die de 

universiteit daarin kan vervullen.

Door: 
Florine Roelofs en Loes Blokhuis

Tijdens de coronapandemie is het 
aantal jongeren met psychische 
problemen enorm toegenomen. In 
de jaren 2019 en 2020 had 11% van 
de jongeren psychische problemen, 
terwijl dit in het afgelopen jaar 
zo’n 18% was. Dit komt neer op 
ongeveer 488.000 personen. Omdat 
deze landelijke cijfers over kunnen 
komen als een ver-van-mijn-bed-
show, waren wij benieuwd hoe een 
professional van dichtbij naar deze 
problemen kijkt en hoe zij deze 
problemen tijdens het uitoefenen 
van haar beroep probeert op te 
lossen. 

Wat houdt precies uw functie 
in binnen de Universiteit van 
Maastricht en waar houdt u zich 
zoal mee bezig?
Ik bekleed momenteel twee functies 
voor de Universiteit van Maastricht.
Als UM-psycholoog geef ik zowel 
individuele- als groepsbegeleiding 
aan studenten met mentale 
problemen. Deze begeleiding kunnen 
heel erg uiteenlopen, zijn zowel 
preventief als curatief. Preventief 
betekent dat je hulp biedt om te 
voorkomen, en curatief betekent dat 
je hulp biedt om te genezen. 
Daarbij ben ik ook 
vertrouwenspersoon. Studenten 
kunnen naar vertrouwenspersonen 
gaan met hun problemen in 
een vertrouwelijke sfeer. Zij 
bespreken onderwerpen zoals 
grensoverschrijdend gedrag 
en samen met de student zal 
ik kijken hoe het probleem kan 
worden opgelost. Indien nodig 
begeleid ik ook gesprekken met 
studenten en met de derden. Ik 
ben als vertrouwenspersoon geen 
mediator, maar ik bied de student 
ondersteuning waar dit kan. Ik zal 
als vertrouwenspersoon altijd de 
belangen van de student behartigen.

Werkt u in een team 
van psychologen en 
vertrouwenspersonen samen? Hoe 
groot is dit team?
Momenteel werk ik in een team met 
6 UM-psychologen in totaal. Er is 
1 vertrouwenspersoon binnen dit 
team, waarvan ik de functie bekleed. 

Ons thema voor het komende 
bulletin is ‘Under pressure’. Waar 
denkt u aan bij dit onderwerp? 
Als ik aan het onderwerp ‘Under 
pressure’ denk dan denk ik uiteraard 
aan de huidige student. Studenten 
kunnen namelijk erg veel druk 
ervaren. Oorzaken hiervan kunnen 
in verschillende dingen liggen. Denk 
aan studiedruk, de prestatiedruk 
voor het halen van je BSA en je 
studie binnen een niet te lange tijd. 
Ook sociale en maatschappelijke 
druk is een fenomeen wat de laatste 
jaren steeds een grotere rol speelt 
bij studenten. 

Hoe merkt u dat studenten 
‘Under pressure’ staan binnen de 
universiteit?
Bij ons team van UM-psychologen 
komen vaak studenten langs die 
studiedruk ervaren. Het behalen 
van hoge prestaties en het snel 
afronden van je studie lijkt voor veel 
studenten een must van nu te zijn. 
Ook de sociale druk vanuit studenten 
zelf is enorm. Er heerst een tijd 
waar ‘studentenleven de beste tijd 
is van je leven’, en waarbij je alles 
uit je studentenleven dient te halen. 
Ook door de maatschappij wordt dit 
beeld geschetst. Hierdoor kunnen 
stressklachten ontstaan wat een veel 
voorkomend probleem is onder de 
student.

Is dit veranderd ten opzichte van 
een aantal jaar geleden/voor 
corona?
Stress is al jaren een veel 
voorkomend probleem, in dat opzicht 
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zou ik niet zeggen dat studenten 
algemeen meer stress ervaren. 
Wel is het zo dat de sociale druk na 
corona enorm is opgelopen. Corona 
was een tijd waar alles vrijblijvend 
was en veel dingen simpelweg niet 
mogelijk waren. Het terugkeren in de 
maatschappij waar je wel aanwezig 
dient te zijn bij deze sociale events 
kan het gevoel van prestatiedruk 
onder de huidige student wekken. Ik 
merk ten opzichte van voor corona 
dat dit problemen zijn die steeds 
meer toenemen.

Neemt u persoonlijke verhalen 
van studenten mee naar huis en 
spelen deze soms een rol in uw 
privéleven? 
Door middel van twee zaken zorg 
ik ervoor dat ik deze verhalen zo 
min mogelijk mee naar huis neem. 
Allereerst heb ik de mogelijkheid 
om deze verhalen te delen met mijn 
collega’s, uiteraard gebeurt dit altijd 
anoniem. Op deze manier valt er 
soms een last van mijn schouders 
af. Daarnaast fiets ik elke dag naar 
mijn werk, naar de Universiteit van 
Maastricht. Deze fietstocht duurt 
wel 30 minuten en hoewel dit in de 
winter best koud kan zijn, zorgt dit 
er wel altijd voor dat ik mijn werk 
goed kan uitschakelen en mezelf op 
andere gedachtes kan zetten. 

Als u een individuele student helpt, 
welk gewenst resultaat hoopt u dan 
te bereiken? 
Wij, als psychologen van de 
Universiteit Maastricht, hebben 
tot doel het verstrekken van 
kortdurende hulp. Wanneer wij 
merken dat de betreffende student 
meer dan 5 gesprekken nodig 
zal hebben, wordt deze student 
doorverwezen naar gepaste hulp 
buiten de universiteit. O.a. op basis 

van de Quick Psychological Referral 
(QPR) gebeurt deze doorverwijzing. 
De QPR betreft een gesprek dat 10 
minuten lang duurt met een UM-
psycholoog, en waarin een korte 
beschrijving wordt gegeven van 
de huidige situatie. In dit gesprek 
kunnen de meest relevante vragen 
gesteld worden, en op basis hiervan 
kan de doorverwijzing worden 
gegeven voor de juiste zorg binnen of 
buiten de Universiteit Maastricht. In 
het algemeen geeft het mij altijd een 
fijn gevoel wanneer een student na 
de gesprekken veerkrachtiger naar 
huis gaat en de tools heeft om met 
zijn of haar problemen om te kunnen 
gaan. Persoonlijk hoop ik vooral 
dat ik studenten kan opvangen, kan 
luisteren naar hun verhalen en de 
beste begeleiding kan bieden. Ik 
hoop dat een student na een gesprek 
met mij het gevoel heeft dat hij of zij 
er niet alleen voor staat. 

Op dit moment zijn er erg lange 
(wacht)rijen met betrekking tot het 
verkrijgen van een gesprek met 
(student)psychologen. 
Wat vindt u hiervan? 
Ik kan niet helemaal overeenkomen 
met het feit dat het verkrijgen 
van een gesprek lang zou duren. 
Wanneer er geen sprake is van een 
uitzondering zoals de ziekte van 
collega’s, zijn de wachttijden voor 
een QPR doorgaans binnen één 
week en kan het verkrijgen van een 
intake (dit wordt ook wel een na-QPR 
genoemd) binnen twee weken plaats 
vinden. 

Ervaart u zelf hierdoor ook meer 
druk? 
Ik vind de druk vaak nog erg 
draagbaar. Wanneer er sprake is 
van een bovengenoemde bijzondere 
situatie zoals de ziekte van een 

collega, zorgen wij ervoor dat wij dit 
als team samen oplossen. Wij zetten 
dan met zijn allen alle zeilen bij om 
het probleem opgelost te krijgen, en 
op deze manier zorgen wij ervoor dat 
wij de druk samen kunnen dragen. 

Als u opnieuw zou afstuderen, zou 
u dan dezelfde keuzes tijdens uw 
loopbaan gemaakt hebben? 
Zeker! Ik ben erg blij met het pad dat 
ik heb bewandeld. Ik kan van mezelf 
zeggen dat ik erg tevreden ben met 
mijn werk, en dat ik veel voldoening 
en energie haal uit het werk als UM-
psycholoog en vertrouwenspersoon. 
Daarnaast is het werk erg 
afwisselend, omdat je iedere keer 
een ander persoon voor je hebt 
zitten met een ander verhaal. Ik vind 
het verder fijn om met studenten als 
doelgroep te werken. 

Welke tips zou u de huidige 
student meegeven met betrekking 
tot de druk die de maatschappij 
tegenwoordig geeft? 
Hiervoor vind ik twee dingen 
belangrijk. Allereerst denk ik dat 
het erg belangrijk is voor studenten 
om een juiste balans te hanteren. 
Hiermee doel ik op voldoende slaap, 
het juiste eten en genoeg beweging. 
Studenten moeten een juiste balans 
vinden tussen studie en ontspanning 
en moeten vooral ook genoeg dingen 
blijven doen buitenshuis, omdat dit 
vaak energie geeft. Daarnaast denk 
ik dat het belangrijk is dat studenten 
het gesprek blijven aangaan 
wanneer zij zich minder goed 
voelen, en dat zij hun gevoel niet 
wegstoppen. Anderen benaderen kan 
hierbij vaak een goede oplossing zijn, 
zij zijn vaak namelijk alleen maar blij 
om hulp aan te kunnen bieden en zo 
krijg je juist een win-winsituatie.
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Anniek van Gestel, medical student

With my bachelor’s degree in medicine at Maastricht University, in addition to that well-deserved piece of paper, I also 
received a playful booklet for my master’s phase whose title was “What’s white and in the way? Exactly, a resident”. Now 
that I look back on that after two years of fellowships, I could have thought of several other titles for that booklet. Like 
“What’s white and works 50 hours a week for �0 an hour for 3 years? Just a resident!”. Oh by the way, rectification, since 
January 1, 2019 there does exist an expense allowance for co-assistants which is €100 per calendar month. This actually 
amounts to a mere €4.60 per day and you guessed it, so that’s less than one euro per hour. If only you had put that on your 
books. 

The expense allowance was finally 
created after years of protest by 
medical students. It is intended to 
help defray students’ study costs 
(read: tuition, among other things). 
At first site, this is a very reasonable 
offer and this €100 per month makes 
a considerable difference in the 
financial pressure on the shoulders 
of the co-assistants. When the tuition 
is paid in instalments, this comes out 
to a total amount of about €276 per 
month (legal tuition fees academic 
year 2022-2023 of €2209 spread over 
eight instalments). The allowance is 
a reasonable compensation, as long 

as it can be received every month. 
Unfortunately, this is not the case 
and there are some snags in this 
agreement. The expense allowance 
is stipulated in the Collective Labour 
Agreement for University Medical 
Centres 2018-2020, which only applies 
to university medical centres (UMCs). 
This means that only residents who 
are assigned to the UMC receive the 
reimbursement. Fortunately, today 
many peripheral hospitals have also 
indicated their commitment to the 
expense allowance, but there are 
still fellowships outside the hospital, 
such as psychiatry and general 

practice, where you as a co-assistant 
are left empty-handed after your 
commitment. Also, only the days 
when you actually did a co-ship count 
toward the total amount and often at 
the end of the month this does not 
even always add up to €100. 

But where exactly does this financial 
pressure come from I hear people 
thinking. It’s like this. The internship 
hours can easily amount to 50 hours 
per week, mainly in hospitals, and an 
average of one hour of travel time per 
day is no exception (good point, you 
shouldn’t have studied in Maastricht). 
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Besides these hours, the university 
of course requires you to complete 
several papers, presentations, 
preparations for teaching days and 
exams. Okay you have to work for your 
degree, I completely agree. What you 
can agree with less is the free time 
left over when you try to cram all this 
work into one week. Free time that 
could have been used to maintain a 
decent side job, for example. When 
you get on the train 4 or 5 days a week 
at 6:30 a.m. and land at Maastricht 
station again at 6:30 p.m. in the 
evening, I can tell you that you won’t 
have much energy left to spend an 
entire evening running around in a 
catering tent somewhere (you would 
earn more than the €4.60 per day of 
internship). 

Besides the long days, there is 
another point that can keep you from 
earning gold money somewhere. 
Namely, the fact that for your co-ship 
you can be placed at workplaces (far) 
outside Maastricht, where you will 
stay during the week, such as Venlo, 
Eindhoven or Helmond. So if you want 
to be the hero who does your own 
finances (at least in part), at least 

look for a job during the weekend so 
that you can actually be there. That 
this weekend was meant to be about 
seeing that old friend again after 
so many years and celebrating your 
mother’s birthday, well, you’ll just 
have to take that for granted. 

Personally, I have chosen to safeguard 
my private life during this master’s, 
but unfortunately in doing so I have 
also pushed my study debts to the top 
(and that’s going fast dear people). 
Sadly, this doesn’t even really include 
a side job at all. After all, I only work 
during my vacation weeks that are 
scheduled in between my internships. 
This requires a thorough search for 
someone who has a temporary job 
available to earn some money a few 
weeks prior to that vacation. 

As fateful as all of the above may 
sound, the busy and demanding 
life required of you in this medicine 
master’s is not, again, in my 
view, pure bullying. It is accurate 
preparation for life as a physician and 
all that comes with it. Nevertheless, 
several factors make the master of 
medicine a high financial pressure 

that we should not simply ignore. Of 
course, the above piece is written with 
some cynicism and there are many 
creative students who earn a good 
penny with online jobs, for example. 
But this master’s is quite a tough job 
when you don’t have a small savings 
account or another source of income 
behind you. In the Netherlands, 
we strive for equal opportunities in 
education for all. 

Anno 2022, it should no longer matter 
what financial background you have 
as long as you possess the mental 
capabilities needed to obtain a PhD. 
Therefore, with the establishment of 
the expense allowance, we are well on 
our way to supporting co-assistants 
and reducing their financial pressure. 
In general, student debt is inevitable 
for many students, but the possibility 
of building up a little savings during 
the master’s without having to suffer 
(almost) burnout in order to do so is 
perhaps something to think about 
in the design of the master’s in 
medicine.
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Door: Josefien Boonen

Journalisten die bedreigd worden, zowel fysiek als online, NOS-journalisten die dagelijks beticht worden van het 
verspreiden van ‘fake news’, mensen die enkel YouTube zien als nieuwsbron: het klinkt ons inmiddels allemaal niet 
eens meer vreemd in de oren. Toch is het een zorgelijke ontwikkeling. Deze incidenten zijn een gevolg van een groeiend 
wantrouwen dat een groep mensen heeft tegenover de mainstream media. Deze ontwikkeling is al een aantal jaren 
gaande, ook al vóór de coronapandemie. In dit artikel zal dit probleem nader worden toegelicht en besproken. 

Wantrouwen in de nationale media 
neemt toe
We beginnen met een aantal 
cijfers. Uit een onderzoek van 
onderzoeksbureau Motivaction 
bleek namelijk iets opmerkelijks. 
Er werd onderzocht in welke mate 
Nederlanders de berichtgeving 
van de ‘nationale nieuwsmedia’ 
vertrouwen. In 2021 blijkt 67% van de 
deelnemers aan het onderzoek het 
nieuws in de meeste gevallen wel 
te vertrouwen. Dit was een stijging 
van 15% ten opzichte van 2020. In de 
leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar ligt 
dit percentage iets lager maar ook 
hier was een toenemend vertrouwen 
te signaleren ten opzichte van het 

jaar daarvoor. Als meer dan de helft 
van de Nederlanders de nationale 
nieuwsmedia het grootste deel van 
de tijd vertrouwt, dan is er niets aan 
de hand zou je zeggen. Toch staat het 
er niet zo rooskleurig voor. Uit het 
onderzoek van Motivaction dat samen 
met Irene Costera Meijer, hoogleraar 
journalistiekwetenschap aan de VU, 
werd gepubliceerd blijkt namelijk 
nog meer. Van de respondenten zegt 
namelijk 15% dat ze denken dat 
journalisten en nieuwsorganisaties 
soms doelbewust onjuiste, 
misleidende of eenzijdige informatie 
verspreiden. Dit percentage ligt in de 
groep jongvolwassenen (18 tot 24 jaar) 
zelfs hoger en gaat het om 20%.  Hier 

is een forse toename te zien want in 
2020 lagen deze percentages onder 
de 10%.  Gezien deze laatste cijfers 
neemt het wantrouwen in de nationale 
media dus wel degelijk toe. 

Nederlandse journalistiek 
functioneert over het algemeen goed
Het feit dat de jongere generatie 
minder vertrouwen heeft in nationale 
media dan de generaties boven 
hen, kent meerdere verklaringen. 
Joran Harambam, interdisciplinair 
socioloog aan de KU Leuven, is niet 
verbaasd over het wantrouwen bij de 
jongvolwassenen: ‘Zij zijn opgegroeid 
in een pluriforme, gedigitaliseerde 
wereld waarin verschillende 
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waarheden naast elkaar bestaan. 
Naast grote nieuwsmedia laten ze 
zich ook informeren door YouTube-
video’s en Café Weltschmerz. In 
hun beleving bieden journalisten 
niet zo zeer dé waarheid, maar één 
perspectief.’ Hoogleraar Costera 
Meijer zegt over het vertrouwen van 
de jongere generatie het volgende: 
‘Jongeren zijn veel meer getraind in 
mediawijsheid, in het zelf verifiëren 
van bronnen en informatie. Dat 
is op zich niet verkeerd, maar het 
kan doorschieten in een gevoel dat 
nieuwsmedia je continu kunnen 
misleiden. Terwijl de Nederlandse 
journalistiek over het algemeen toch 
echt goed functioneert.’

Bredere onvrede onder de bevolking
Harambam ziet het dalende 
vertrouwen als een teken van bredere 
onvrede onder de bevolking. Het gaat 
om onvrede over publieke instituties, 
hieronder vallen ook politiek en 
wetenschap. Dat de journalistiek 
onafhankelijk is, is voor veel mensen 
vanzelfsprekend, maar er is ook een 
grote groep mensen in wiens beleving 
de journalistiek niet meer de macht 
controleert en kritisch ondervraagt 
maar juist zelf een onderdeel is 
geworden van de macht. Het zijn 
ontwikkelingen die in de ogen van 
veel mensen pas zijn begonnen 
tijdens de coronapandemie, toen 
het Museumplein in Amsterdam vol 
stond met zogenoemde ‘wappies’ die 
geloofden dat de mainstreammedia 
niet de waarheid sprak. Maar niets 
is minder waar, de term ‘fake news’ 
en het wantrouwen in klassieke 
nieuwsorganisaties is al van de jaren 
ervoor. 

‘Fake news’
‘Fake news’ associëren we vaak 
met Donald Trump, die de term 
gebruikt om de mainstreammedia 
aan te vallen.  Dit deed hij ook al 
vóór de coronapandemie. Echter, 
Donald Trump was niet degene 
die de term heeft geïntroduceerd. 
Dat was namelijk een Canadese 
journalist die de term gebruikte om 
‘echt’ nepnieuws te ontmaskeren. 
En zelfs deze Canadees was niet 
de allereerste, want in geschriften 
van 200 jaar geleden kwam de term 
al voor. Trump was wel degene die 
betekenis van ‘fake news’ een andere 
invulling gaf. Wanneer Trump spreekt 
over ‘fake news’ heeft hij het over 

nieuws dat hem niet aan staat, en 
niet over onwaarheden die op internet 
verspreid worden om de mensen 
te manipuleren, de oorspronkelijke 
betekenis van ‘fake news’. 

YouTube boven de nieuwsredactie
Waarom geloven mensen eerder in 
de informatie die een willekeurige 
vlogger op YouTube verspreidt 
dan in de informatie die van een 
erkende nieuwsredactie komt? Bij 
vloggers hebben mensen eerder 
herkenning dan bij een journalist 
die enkel zijn naam onder een 
artikel heeft staan zegt Harambam. 
Ook is volgens hem een platform 
als YouTube laagdrempelig voor 
nieuwsconsumptie. Veel mensen 
vinden het lastig identificeren 
met een journalist van een 
grote nieuwsorganisatie, er is 
hier sprake van een kloof. Een 
kortere concentratieboog kan ook 
bijdragen aan dit fenomeen, een 
verklaring die rechtshistoricus en 
mediacriticus Madeleijn van den 
Nieuwenhuizen geeft. Al jarenlang 
zijn we gewend aan realityshows en 
clickbait-krantenkoppen. Emotie en 
controverse triggeren veel mensen. 
Op het moment dat een vlogger zich 
gaat opwinden over complottheorieën 
slaat dit aan.

Context collapse en confirmation 
bias
De oudere generatie is in 
tegenstelling tot de jongere 
generatie meer gewend om naar de 
rechtstreekse bron van het nieuws te 
gaan. Voor hen is het gesneden koek 
dat De Volkskrant een andere bron is 
dan De Telegraaf. Zij zijn zich ervan 
bewust dat ze naargelang de bron 
anders is je ook het nieuws anders 
moeten beoordelen. Op het internet 
is het vaak lastig de oorspronkelijke 
bron te vinden met als gevolg dat ook 
het beoordelen van betrouwbaarheid 
en objectiviteit lastig wordt. José van 

Dijk, hoogleraar aan de Universiteit 
van Utrecht op het gebied van media 
en digitale samenleving, heeft het in 
dit verband over ‘context collapse’. 
Op social media vind je zowel nieuws 
als achterklap op dezelfde plek, 
het is daarom voor de lezer vaak 
lastig om de feiten van de fabels te 
onderscheiden. 

Onder leiding van Madeleine de 
Cock Buning is er ook op EU-
niveau gekeken of het mogelijk 
is om informatie op social media 
als Facebook van meer context 
te voorzien zodat het beter te 
achterhalen is of de informatie 
betrouwbaar is. Hiertoe werd de 
High Level Expert Group on fake 
news and disinformation opgericht 
maar dit had een averechts effect. 
Mensen werden door het bestaan van 
deze ‘Group’ juist bang dat de staat 
mag bepalen welke informatie wel 
of niet beschikbaar is op internet, 
iets wat wel erg tegen censuur aan 
zou schuren. Maar volgens Van 
Dijck is het ook niet wenselijk om de 
verantwoordelijkheid volledig bij de 
commerciële partijen te laten. 

Politici, wetenschappers, burgers, 
we kunnen ons allemaal enorm druk 
maken over hoe om te gaan met 
dit vraagstuk. Voor deze mensen 
is het van groot belang dat er geen 
desinformatie verspreid wordt over 
het internet en dat men altijd na 
kan gaan of het nieuws dat ze lezen 
van een betrouwbare bron komt. 
Echter, er is ook een grote groep in 
de samenleving die zich hier totaal 
geen zorgen om maakt. Het maakt 
hen niet uit of het gaat om nepnieuws 
of niet, het kan het niet schelen of 
het feit of fabel is wat ze lezen. Waar 
het hen om draait is dat ze hun 
eigen mening bevestigd zien in het 
nieuws dat ze consumeren. Voor dit 
fenomeen gebruikt Van Dijck de term 
‘confirmation bias’. 

In de Verenigde Staten vormt 
Facebook voor een groot deel van 
de mensen dé nieuwsbron. Het 
filteren van ‘fake news’ was echter 
niet iets waar Facebook zich actief 
mee bezig hield. Inmiddels hebben 
ze zich daar wel in verbeterd, maar 
Facebook heeft als bedrijf meerdere 
belangen dan enkel de burgers te 
voorzien van het nieuws dat ook een 
‘fact check’ heeft ondergaan. Er 

“De oudere generatie is in 

tegenstelling tot de jongere 

generatie meer gewend om 

naar de rechtstreekse bron 

van het nieuws te gaan. 
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speelt bij Facebook namelijk ook een 
commercieel belang mee, als zij meer 
inspelen op de sensatie betekent 
dat meer clicks en meer clicks 
betekent dat ze interessanter worden 
voor advertenties waar ze geld mee 
kunnen verdienen. Dit is kwalijk vindt 
Van Dijck want het heeft tot gevolg 
dat het vertrouwen in de instituties 
onder druk komt te liggen. Volgens 
Van Dijck ontstaat er een tendens 
waarin mensen ervan uit gaan dat 
de journalistiek, de rechterlijke 
macht niet meer te vertrouwen 
zijn en dat wetenschap ook enkel 
een mening is. Iets wat Harambam 
ook al aankaarten, mensen zien 
de informatie van professionele 
journalisten niet als dé waarheid 
maar meer als een perspectief van 
waaruit zaken bekeken worden.  

maken voor wantrouwen. Het gevolg 
hiervan kan in sommige gevallen zijn 
dat mensen enkel nog opzoek gaan 
om de bevestiging te krijgen dat het 
nieuws niet klopt.

Kritiek op nieuwsberichten is 
zeker niet altijd onterecht. Er zijn 
zeker nieuwsberichten, ook van de 
professionele nieuwsorganisaties, 
aan te wijzen waarin informatie 
wordt vermeld die niet klopt. Costera 
Meijer noemt een voorbeeld van 
berichtgeving over de boeren en 
stikstofuitstoot waar op het nieuws 
beelden van een tractor met 
mestverspreider worden getoond die 
al 20 jaar verboden is. Dit is zeker een 
belangrijk punt om te vermelden, dat 
het dus zeker niet ondenkbaar is dat 
er hier en daar in de berichtgeving 
fouten zitten. Iemand die het nieuws 
niet vertrouwd hoeft dus niet per 
direct weg te worden gezet als 
‘wappie’, er zijn zeker punten van 
kritiek die hout snijden. 

Nieuws vanuit meerdere 
perspectieven belicht
Costera Meijer heeft in haar 
onderzoek ook aan de wantrouwende 
nieuwslezers gevraagd wat zij 
graag anders zouden zien wanneer 
het gaat om het nieuws van de 
professionele nieuwsorganisaties. 
Zij zeggen het dat ze het zouden 
waarderen als het nieuws vanuit 
meerdere perspectieven belicht zou 
worden. Dit is iets wat ten tijde van de 
coronacrisis niet veel is gedaan. Het 
coronanieuws bestond voornamelijk 
uit informatie van de overheid of 
het RIVM. De groep mensen die 
vertrouwen heeft in deze instituties 
hoor je hier niet over klagen maar 
voor de groep waar meer wantrouwen 
bestaat stuit dit tegen de borst. Door 
de eenzijdige berichtgeving groeit 
het wantrouwen. Ze willen meer zelf 
een mening kunnen vormen. Costera 
Meijer en haar studenten denken dat 
als de journalistiek transparanter 
zou zijn in hun aanpak, stappen en 
overwegingen in de berichtgeving 
dit voor een deel al het wantrouwen 

kan wegnemen. Dit is wel iets wat ze 
graag nog verder willen onderzoeken. 

Naast dat er veel te bespreken valt 
over het groeiende wantrouwen in de 
professionele journalistiek heeft dit 
wantrouwen ook een andere kant. 
Want bij sommige mensen is het 
niet enkel dat ze de berichtgeving 
niet vertrouwen, ze gaan ook over tot 
actie. Actie in de zin van het online 
of fysiek bedreigen van journalisten 
en in sommige gevallen komt het 
ook tot een fysieke actie waar 
journalisten worden aangevallen. 
In 2019 werd PersVeilig opgericht 
door de Nederlandse Vereniging van 
Journalisten, het management van de 
mediabedrijven via het Genootschap 
van Hoofdredacteuren, politie en 
justitie. Het initiatief is ontstaan 
omdat er in toenemende mate sprake 
was van geweld, bedreigingen en 
intimidatie tegenover journalisten. 
PersVeilig organiseert onder andere 
trainingen voor journalisten waarin 
ze leren hoe ze om moeten gaan 
met geweld op straat tijdens hun 
werk maar ook hoe ze om moeten 
gaan met online bedreigingen. Naast 
deze voorlichtende trainingen die 
verzorgd worden, hebben politie en 
justitie ook een taak. Zo zorgen ze 
ervoor dat een aangifte van bedreiging 
van een journalist met voorrang 
behandeld wordt. Na een melding 
zorgt PersVeilig psychische nazorg en 
ze kunnen journalisten ook voorzien 
van bijvoorbeeld een bodycam om de 
daders een eventuele volgende keer 
beter in beeld te kunnen brengen 
en een noodknop om met één druk 
112 te kunnen bereiken. Allemaal 
steun voor de journalist terwijl het 
eigenlijk toch vanzelfsprekend zou 
moeten zijn dat een journalist vrij en 
onbelemmerd zijn werk zou moeten 
kunnen doen. 

Het is voor journalisten een goede 
zaak dat initiatieven zoals PersVeilig 
bestaan maar laten we hopen dat 
het vertrouwen in de professionele 
media weer enigszins toe gaat 
nemen. Wellicht door een grotere 
transparantie van de werkwijze 
en het belichten van meerdere 
perspectieven. Maar bovenal is 
het zaak dat alle journalisten 
onbelemmerd hun werk kunnen 
uitvoeren zonder geteisterd te 
worden door bedreigingen vanuit 
verschillende hoeken.  

“In de Verenigde Staten 

vormt Facebook voor een 

groot deel van de mensen 

dé nieuwsbron. 

Uit een onderzoek dat Costera Meijer 
uitvoerde samen met studenten van 
de Universiteit Utrecht kwamen ook 
de verschillen tussen de oudere en 
de jongere generatie naar voren. 
Mensen van boven de 45 jaar gaan 
er in beginsel van uit dat het nieuws 
te vertrouwen is. Ze gaan pas op 
onderzoek uit als ze aanwijzingen 
hebben dat het verhaal anders in 
elkaar steekt dan dat het naar voren 
komt in het nieuws. Jongeren gaan 
er echter niet zomaar van uit dat het 
nieuws te vertrouwen. Zij wantrouwen 
het nieuws in beginsel in plaats van 
dat ze er in eerste instantie vanuit 
gaan dat het nieuws te vertrouwen 
is. Alle informatie die in het nieuws 
komt zo maar te geloven vinden ze 
naïef. Ze gaan opzoek naar andere 
nieuwsbronnen om te checken of het 
nieuwsbericht de waarheid verteld. 
Pas als andere nieuwsbronnen 
hetzelfde vermelden vertrouwen ze 
de berichtgeving.  Wanneer mensen 
te regelmatig het vermoeden hebben 
dat een nieuwsbericht niet de (hele) 
waarheid verteld en daar na enige 
research ook in bevestigd worden, 
dan kan deze op het eerste gezicht 
gezonde twijfel en kritiek plaats 



JURIST in BEDRIJF 25

THIJMEN GOEDINGS
Derdejaars Biomedical Engineering 
student (TU/e), 21 jaar

Ik ben van mening dat we minder 
internationale studenten moeten 
aannemen op onderwijsinstellingen in 
steden waar een woningtekort is. Om mij 
heen merk ik dat steeds meer huizen 
verdwijnen en dat vrienden van mij 
hierdoor in problemen komen met hun
huisvesting. Wat je vaak ziet gebeuren 
is dat bestaande studentenwoningen 
worden omgebouwd tot een studio, 
waarvoor veel meer geld wordt gevraagd. 
Dit kunnen Nederlandse studenten over 
het algemeen minder goed betalen en 
daarbij wonen er minder studenten per 
woning. Dit maakt voor de verhuurder 

uiteraard niks uit, want hij kan hier
simpelweg meer mee verdienen.
Ik vind marktwerking op de woningmarkt 
niet gek, maar ik vind wel dat 
Nederlandse studenten moeten kunnen 
wonen in de stad waar zij studeren. 
Het wonen in de stad waar je studeert 
is een waardevolle toevoeging voor je 
persoonlijke ontwikkeling. Het is daarom
naar mijn mening niet eerlijk dat door de 
toestroom van internationale studenten 
er minder woningen zijn voor de 
Nederlandse student.

TOOSKE NEVELS
Geneeskunde, 20 jaar

Ik vind dat Nederlands Universiteiten te 

veel internationale studenten hebben. 
Doordat er niet genoeg kamers zijn voor 
Nederlandse studenten en het gevolg 
hiervan is dat zij thuis moeten wonen. Dit 
huizentekort komt door de toestroom van 
internationale studenten.
Ook vind ik het jammer om te zien, 
omdat wij in Nederland zo goed 
onderwijs hebben, veel plekken bij 
studies die een decentrale selectie 
hebben uitgaan naar internationale
studenten. Op deze manier kunnen wij 
de mensen die in Nederland zijn 
opgegroeid niet de studie aan bieden die 
zij zo graag willen. Omdat Internationale 
studenten deze studie als enige doel 
hebben en dus alles hierop in zetten, 
waar Nederlandse studenten ook vaak 
nog een leven buiten de studie hebben.
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Ik ben helemaal voor meer culturen 
in Nederland en vind het daarom ook 
goed dat er Internationale studenten 
in Nederland zijn, maar ik ben wel van 
mening dat we ook plekken moeten 
houden voor Nederlandse studenten zelf.

RENEE DE GEUS
European studies, 21 years old

Dutch universities offer increasingly 
more English programs, and due to 
the increasing number of international 
students in the Netherlands, Dutch 
students have been noticing housing 
shortages in student cities and 
admission competition at universities. It 
can be easy to blame the influx of
international students for these 
challenges, but as Dutch universities 
continue to rank as some of the 
highest in Europe, we forget that 
international students play a great 
role in these rankings by contributing 
diverse knowledge and perspectives. 
As we prepare to enter the increasingly 
globalised job market; shouldn’t we be 
grateful to be exposed to such a diverse 
range of people at a young age?
The skills we undoubtably obtain from 
working with multi-cultural groups, 
arguing competitive viewpoints, and 
comparing backgrounds should make us 
proud and more confident as university
students. It can feel natural as Dutch 
students to feel protective over our 
educational resources, but when 
considering what we can gain from an 
international student culture we should 
focus on how this can contribute to 
our universities instead of the minor 
challenges.

TIEMEN VOSSEN
International Business, 22 jaar 

Ik, persoonlijk, ben het niet eens met de 
stelling. Ik doe zelf een internationale
studie, en ik vind dat het aantal 
internationale studenten op mijn 
universiteit een zeer fijn leerklimaat 
creëert. Doordat er zo veel internationale 
studenten in mijn klas zitten ben je 
praktisch verplicht om in het Engels te 

ANONIEM

Eens. Hoewel het op sommige 
universiteiten een heel groot probleem is 
en op andere universiteiten niet, denk ik 
dat er in totaal wel te veel internationale 
studenten zijn die voor problemen 
zorgen. Omdat wij zelf een aantal zaken 
– zoals huisvesting – totaal niet op orde
hebben kunnen steeds meer 
internationale studenten geen geschikte 
kamer vinden. Die studenten houden 
dan vaak ook weer woningen bezet die 
perfect zouden zijn voor starters.
De toestroom van die enorme 
hoeveelheden internationale studenten 
zorgt dus op meerdere manieren voor 
problemen.

ANONIEM

Eens. Ik vind de internationale studenten 
zelf niet het probleem maar wel het feit 
dat de hele universiteit zich door de grote 
hoeveelheid internationale studenten 
inclusief moet gaan opstellen. Veel te 
veel (eerst) Nederlandstalige studies 
‘verengelsen’ (worden nu zonder goede 
reden in het Engels gedoceerd in plaats 
van in het Nederlands) en bijna al het 
contact met de universiteit is in het 
Engels. Als ik Engels zit te praten in een 
tutorial waar elf van de twaalf studenten 
gewoon Nederlands kunnen spreken 
vraag ik me wel eens af waar dit voor
nodig is.

HIDDE ROMIJN
Hotel Management School Maastricht, 
23 jaar

Nederlandse universiteiten hebben 
inderdaad te veel internationale 
studenten. In de afgelopen jaren is het 
aantal internationale studenten zelfs 
sterker gestegen dan het aantal
Nederlandse studenten, momenteel 
is 40% van de eerstejaars studenten 
internationaal.
Echter, hebben veel van deze 
internationale studenten een kamer 
nodig. Voor internationale studenten 
buiten de Europese Unie geldt dat 
zij vaak van welgestelde komaf zijn 

praten, wat ook de bedoeling is van de
studie. Ook wordt de leerstof vanuit zo 
veel meer perspectieven en culturele
aspecten bekeken, dan wanneer je alleen 
maar met Nederlanders in de klas zit.
Zoals ik al eerder aangaf, doe ik een 
internationale studie. Ik wil dan ook
klaargestoomd worden om later in het 
buitenland mijn werk te kunnen doen. 
Naar mijn mening is hiervoor een 
internationaal klimaat op de universiteit 
erg belangrijk.
Je raakt gewend om Engels te praten, je 
wordt er beter in en je leert omgaan met
mensen met een andere culturele 
achtergrond. Kortom, ik vind een 
internationaal klimaat op school 
uitermate belangrijk in het geval van een 
internationale studie. Het is alleen maar 
bevorderlijk voor je toekomst.

DAAN OP DEN BROUW
International Business, 21 jaar

Toen ik deze stelling las moest ik 
gelijk denken aan mijn eigen situatie. 
Ik kan hierals derdejaars student 
International Business als geen ander 
overmeepraten. Een overgroot deel van 
mijn medestudenten komt namelijk uit 
het buitenland. Dit is ook het geval in 
de rest van Nederland, waar gemiddeld 
40% van de studenten uit het buitenland 
komt. Dit heeft rampzalige gevolgen voor 
de kwaliteit van het onderwijs.
Collegezalen zitten overvol, de werkdruk 
van professoren neemt erg toe en bij
sommige lotingstudies vallen 
Nederlandse studenten af ten faveure 
van internationals. De toestroom van 
internationale studenten in Nederland 
dient te worden beheerst, dit om te 
toegankelijkheid en kwaliteit van het 
onderwijs te kunnen waarborgen. Dit 
kan worden gewaarborgd door middel 
van het instellen van een Noodfixus, 
dat kan worden ingezet wanneer de 
internationale aanmeldingen zo hard
stijgen dat de opleiding in gevaar komt. 
Ook zou er naar mijn mening een 
maximum worden ingesteld voor het 
aantal studenten van buiten Europa.
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aangezien zij ook al een hoger bedrag 
aan collegegeld betalen, en zij zijn dus 
ook bereid om meer te betalen aan een 
kamer. Veel Nederlandse studenten 
zien zich uitgesloten worden voor 
het verkrijgen van een kamer. Voor 
internationale studies met procedures 
om binnen te komen geldt dat de 
Nederlandse student meer concurrentie 
ervaart, en dus minder snel zelf binnen
zal komen bij een studie. Kortom, 
studenten van Nederlandse komaf 
ervaren dusdanig nadeel dat er gesteld 
kan worden dat er te veel internationale 
studenten op Nederlandse universiteiten 
zitten.

PUP HALMANS
Geneeskunde, 19 jaar

Onjuist, Nederlandse studenten hebben 
niet te veel internationale studenten. 
Verdere globalisering van de Europese 
Unie door onder andere het mogelijk 
maken tot het volgen van onderwijs in 
een ander EU-land is de toekomst, het 
aantal internationale studenten op
Nederlandse universiteiten verminderen 
staat aan deze doelstelling juist in de 
weg.
Daarnaast brengen internationale 
studenten veel kennis en expertise met 
zich mee en vergaren zij deze kennis 
verder in Nederland. Wanneer deze 
studenten werkzaam worden in
het Nederlandse arbeidsleven kan deze 
kennis goed te pas komen. Wanneer 
internationale studenten daadwerkelijk 
binnen Nederland blijven werken, is 
dit ook financieel aantrekkelijk voor 
Nederland. Uit een onderzoek is 
gebleken dat een internationale student 
buiten de Europese Unie dan 250.000 
euro opbrengt, terwijl een student 
binnen de Europese Unie zo’n 17.000 
euro opbrengt. Kortom, conform de 
Europese doelstellingen en vanwege de 
financiële bijdrage die de internationale 
studenten bijdragen zijn er niet te 
veel internationale studenten op de 
universiteiten.

IRIS VAN DER MEIJS
Economics & Business Economics, 20 
jaar

Ik kan niet met volle overtuiging 
zeggen dat ik vind dat Nederlandse 
universiteiten momenteel al te veel 
internationale studenten hebben, maar 
ik denk zeker wel dat we in dit tempo 
die richting in gaan. Aan de ene kant 
is internationalisering iets goeds; het 
biedt een mogelijkheid tot grotere kennis 
van andere culturen, diversiteit onder 
studenten, en het leren van interculturele 
vaardigheden. Aan de andere kant is het 
hebben van veel internationale studenten 
een manier waardoor universiteiten 
hun oog op Nederlandse studenten en 
de Nederlandse manier van lesgeven 
verliezen. Ik ben van mening dat in het 
nederlandse systeem de eerste prioriteit 
moet liggen bij het verschaffen van goed 
onderwijs en onderdak voor Nederlandse 
studenten, iets wat zelfs met weinig 
internationale studenten moeilijk 
blijkt. Ik vind dus dat we momenteel 
nog niet op het punt zijn dat er te veel 
internationale studenten zijn, maar met 
dit tempo gaan we daar binnen nu en 
een paar jaar wel komen.

SHEREEN COK
Rechtsgeleerdheid, 20 jaar 

Momenteel zijn er inderdaad te veel 
internationale studenten, vooral op 
de Universiteit Maastricht. In een 
universiteitsstad zoals Maastricht is 
er een duidelijke scheidingslijn tussen 
de internationale en Nederlandse 
studenten. Naar mijn idee toont dit 
aan dat er te weinig aandacht gaat van 
de universiteit naar de internationale 
studenten.
Voor Nederlandse eerstejaarsstudenten 
is het al een grote stap om te beginnen 
aan een universitaire studie; voor 
velen een nieuwe stad, nieuwe manier 
van onderwijs en nieuwe mensen. 
Laat staan voor de internationale 
eerstejaarsstudenten waar nog veel 
meer nieuwe dingen op hun pad komen. 
Hoewel universiteiten verschillende 
hulpmiddelen aanbieden bij het 
opbouwen van een nieuw leven schiet het 

toch te kort. Hoe meer internationale
studenten een universiteit aantrekt, 
hoe meer aandacht naar hen moet 
worden gegaan om ze succesvol 
te laten integreren. Op dit moment 
kunnen de universiteiten het niet aan 
om de aandacht te geven, waardoor de 
scheiding alleen maar wordt vergroot.
Of een stop zal helpen? Daar ben 
ik nog niet van overtuigd, maar de 
hulpmiddelen van de universiteiten 
efficiënter maken zal er wel voor zorgen 
dat er genoeg aandacht kan worden
gegeven, zodat de universiteiten wel 
de vele internationale studenten 
aankunnen.
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Door: Frank Wijffels

Stage lopen. Voor veel studenten is stage dé logische manier om hun theorie in de praktijk te brengen en eindelijk écht 
te gaan doen wat je in de schoolbanken geleerd hebt. Voor een andere grote groep is stage daarnaast een verplicht 
onderdeel van hun opleiding. Voor die tweede groep geldt dat zij vaak systematisch uitgebuit en onderbetaald worden 
door bedrijven waarvoor stagairs onmisbaar zijn. In deze sectoren lopen elk jaar duizenden studenten stage – praktisch 
voor niets.

Als rechtenstudent denk je er 
misschien nauwelijks over na; 
binnen de advocatuur is het 
lopen van een stage vaak de 
perfecte manier om mee te 
kijken en nieuwe ervaringen op 
te doen. Toch blijft in veel andere 
sectoren het stageprobleem in 
het hoger onderwijs alsmaar 
uitbreiden. Duizenden jongeren 
krijgen nauwelijks betaald, te 
veel verantwoordelijkheden en 
moeten hun onderwijsplichten 
laten gaan wegens de hoge druk 
achter hun werk. Vooral in het 
hoger beroepsonderwijs is lopen 
van een stage verplicht. In bijna alle 

sectoren worden stagairs ingezet 
als ‘normale’ werkkrachten. Handig 
voor de werkgever, verschrikkelijk 
voor stagiairs en starters. 

Stagevergoeding
Het kromme aan de regeling 
omtrent stages is dat – omdat 
een stage niet als arbeid bedoeld 
is – stagairs geen loon betaald 
hoeft te worden. Sommige stagairs 
krijgen een stagevergoeding, maar 
hier is geen minimumhoogte voor. 
Vanuit het idee dat een stagiair 
voornamelijk meekijkt en kleine 
taken uitvoert is dit logisch: zo 
blijft het aannemen van stagiairs 

laagdrempelig voor bedrijven en 
zijn er dus meer stageplekken. Uit 
de praktijk blijkt echter dat stagairs 
bij veel bedrijven dezelfde taken 
uitvoeren als ‘gewone’ werknemers. 
De wet is hier heel duidelijk in: een 
stagiair moet ‘gewoon’ minstens 
het minimumloon krijgen indien 
deze hetzelfde werk doet als een 
normale werknemer. Dit gebeurt 
vaak echter niet. Uit een kamerbrief 
van de Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (SZW) blijkt 
dat een stage na de opleiding in een 
aantal branches een nuttige opstap 
is om aan het werk te gaan, maar 
dat de grens tussen het werk in de 
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stageperiode en een werkperiode 
daarna erg dun is. In 55% van de 
onderzochte stages lag de nadruk 
niet op het leren maar op het 
werken, zonder dat hiervoor dus 
fatsoenlijk gecompenseerd wordt. 
Integendeel, met een beetje geluk 
ontvangt zo’n stagiair soms een paar 
honderd euro stagevergoeding per 
maand, terwijl er eigenlijk gewoon 
sprake is van een fulltimebaan. 
Omdat er geen minimumhoogte 
is voor deze stagevergoeding zijn 
stagiairs voor veel bedrijven prima 
alternatieven voor starters op de 
arbeidsmarkt, voor een fractie van 
de prijs. Toch kunnen stagiairs 
vaak niet om meer geld vragen: ze 
moeten wel stage lopen om daarna 
aan een baan te komen of moeten 
vanuit hun opleiding verplicht stage 
lopen. 

Starters
“Het probleem is dat er te weinig 
banen lijken te zijn voor jongeren, 
maar uit de klachten blijkt dat veel 
stageplekken eigenlijk volwaardige 
banen zijn. Die plekken moeten 
startersbanen worden, banen 
waarvoor geen werkervaring vereist 
is.” -Esther Crabbendam, oud-
voorzitter FNV Jong

de vakbond FNV) kwamen steeds 
meer meldingen binnen van 
afgestudeerden die alsnog naar 
een stageplek solliciteerden, omdat 
ze geen betaalde startersfunctie 
konden vinden. Uit de vacatures voor 
deze stages voor afgestudeerden 
blijkt soms al snel dat het niet 
om een klassieke stage gaat. Het 
lijkt alsof er voor de vorm ‘stage’ 
gekozen wordt om werknemers 
minder te kunnen betalen. Als 
stagiair mag je volgens de wet geen 
‘gewone’ werknemer vervangen. 
Leren moet centraal staan en de 
taken van de stagiair moeten niet 
gericht zijn op het draaien van 
productie en het maken van omzet. 
In de praktijk gebeurt dit echter 
wel veel. Om deze vormen van 
stagemisbruik in kaart te brengen 
en tegen te gaan opende de FNV 
Jong in 2015 een meldpunt voor 
stagemisbruik.

Meldpunt
Om uitbuiting van stagairs op 
de werkvloer tegen te gaan is er 
dus een centraal meldpunt voor 
stagemisbruik bij wo- en hbo-stages 
geopend. Hier kunnen studenten 
die stage lopen allerlei misstanden 
melden, zodat in kaart gebracht 
kan worden waar het misgaat. 
Het gaat hier niet alleen om een 
takenpakket wat overeenkomt met 
dat van een betaalde medewerker. 
Er kunnen ook meldingen gedaan 
worden als er geen sprake is van 
voldoende begeleiding, de stagiair 
eindverantwoordelijk gemaakt 
wordt voor een bedrijfsproces, of 
als er geen juist aanspreekpunt is 
voor de begeleiding of als er bij de 
stage geen mogelijkheid geboden 
wordt om tijdens de stagetijd aan 
opleidingsproducten (bijvoorbeeld 
een rapport of een scriptie) te 
schrijven. 

Zorg
Leerlingen en stagairs in de zorg 
trokken in het bijzonder aan de bel. 
Zij meldde zich met het feit dat zij 
handelingen moesten verrichten 
waar ze helemaal niet bevoegd 
toe waren. Om te ontdekken of 
dit ging om enkele gevallen of 
dat dit ging om een structureel 
probleem kwam er eind 2019 een 
apart meldpunt stagemisbruik voor 

“Uit de praktijk blijkt 

echter dat stagairs bij veel 

bedrijven dezelfde taken 

uitvoeren als ‘gewone’ 
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de zorg. Binnen twee maanden 
tijd ontving het FNV meer dan 
tweeduizend meldingen over 
stagemisbruik. De FNV publiceerde 
het rapport ‘Stagemisbruik in Zorg 
& Welzijn’. Vanuit het FNV kwam 
er een noodkreet: “De toekomst 
van de zorg staat op het spel”. De 
problemen waren enorm: zo werden 
er veel meldingen gedaan van burn-
outs en stageomstandigheden die 
studievertraging veroorzaakten, 
door geen tijd in te delen voor het 
maken van de verplichte opdrachten. 
Ook het voorgenoemde probleem 
dat leerlingen handelingen moesten 
verrichten waar zij helemaal niet 
toe bevoegd waren bleek veel vaker 
voor te komen dan een enkele keer. 
Maar liefst 80% van alle meldingen 
hebben betrekking op de inzet van 
een stagiair als volledig werknemer. 
Ook overweegt 56% van de melders 
te stoppen met hun opleiding. Tot 
slot geeft 33% van de melders aan 
dat de gezondheid van patiënten 
in gevaar komen door doordat de 
leerlingen en stagiairs handelingen 
moeten verrichten waartoe ze nog 
niet bekwaam zijn. Kortgezegd, 
krijgen stagiairs dus slechts 
betaald voor een stage terwijl ze 
(bijna) fulltime werken, zuigt de 
stageomgeving de motivatie voor het 
afmaken van hun opleiding weg en 
wordt het welzijn van patiënten in 
gevaar gebracht. 

Oplossingen
Het oplossen van dit probleem is 
geen makkelijke taak. Er zijn een 
aantal verschillende oplossingen 
beschikbaar om in ieder geval 
een stap in de juiste richting te 
zetten. Voorlichtsters van de FNV 
Jong adviseren om de getekende 
stageovereenkomst goed door te 

Voor stagairs is het dus 
lichtgezegd vervelend dat zij voor 
een hongerloontje volwaardige 
taken moeten uitvoeren. Voor 
afgestudeerden is de huidige 
gang van zaken minstens net zo 
nadelig. Een groot deel van de 
startersfuncties worden bekleed 
door stagairs die in tegenstelling tot 
afgestudeerden vrijwel niks kosten. 
Met hen concurreren is onmogelijk, 
stagairs kosten een fractie van de 
prijs en hebben hoogstens een 
jaar of twee minder gestudeerd. 
Bij FNV Jong (jongerentak van 
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nemen, omdat hier vaak duidelijk in 
staat wat je rechten zijn. Het kennen 
van je rechten maakt het volgends 
de FNV makkelijker om naar je 
stagebegeleider toe te stappen met 
een misstand. In diezelfde hoek 
is het belangrijk om je rechten uit 
de Arbeidsomstandighedenwet 
en de Arbeidstijdenwet te kennen. 
Andere critici willen een minimale 
stagevergoeding, vooral voor stages 
tijdens de opleiding. Eén op de vijf 
hbo-stagiairs zitten met financiële 
problemen en kunnen het zich door 
de lange werkweek niet permitteren 
om een bijbaan te nemen. Het 
invoeren van een minimum 
stagevergoeding zou dit probleem 
weg kunnen halen. Dit verandert 
echter niks aan de uitbuiting en het 
feit dat stagiairs ingezet worden als 
volwaardig werknemer. 

Inhakend op de eerdergenoemde 
kamerbrief van de minister van 
SZW: in veel branches is een stage 
na het afstuderen de norm.  In de 
meerderheid van deze gevallen 
gaat het hier om werken in 
plaats van om leren en bestaat 
er een enorm dunne lijn tussen 
de werkzaamheden tijdens de 

stage en daarna als werknemer. 
Er wordt daarom al jaren gepleit 
voor een verbod op stages en 
werkervaringsplekken voor 
afgestudeerden. Als tussenstap 
klinken er geluiden dat het 
ministerie van SZW boetes moet op 
kunnen leggen aan bedrijven die 
volwaardige werknemers minder 
betalen dan het minimumloon. 
Dit plan is echter niet waterdicht: 
de inspectie van SZW kan alleen 
controleren en ingrijpen indien ze 
meldingen krijgen van stagiairs. Dit 
gebeurt enorm weinig. Stagiairs zijn 
bijna altijd op zoek naar een baan bij 
hun stagebedrijf of moeten voor hun 

opleiding beoordeeld worden door 
hun stagebedrijf. Een meldplicht 
voor stage-afhankelijke bedrijven 
lijkt daarom een goede oplossing. 
Op die manier zouden bedrijven 
die relatief veel arbeidsuren 
door stagairs laten maken actief 
gecontroleerd worden door de 
inspectie van de SZW. 

Het is duidelijk dat er iets moet 
veranderen, maar toch gebeurt er 
niks. De brief van de minister van 
SZW dateert van 18 juli 2018, maar 
er is tot op de dag van vandaag 
weinig veranderd. Zowel stagiairs 
als starters zijn nu de dupe van 
onwettige systematische uitbuiting. 
Het huidige systeem waarin de 
inspectie van SZW afhankelijk is 
van meldingen van stagiaires of 
medewerkers werkt overduidelijk 
niet. Het wordt tijd dat het kabinet 
de stageproblematiek serieus 
gaat nemen en aanpakt, om zowel 
stagiair als starter weer in het zadel 
te helpen.

“Het probleem is dat er 

te weinig banen lijken te 

zijn voor jongeren, maar 

uit de klachten blijkt dat 

veel stageplekken eigenlijk 

volwaardige banen zijn. 
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Door: Florine Roelofs

Nederland kampt op het moment met een krapte van een kwart miljoen woningen. De gemiddelde verkoopprijs van 
een woning in Nederland is in het tweede kwartaal van 2022 gestegen tot €448.000. Dit komt neer op een prijsstijging 
van 18,4 % in het tweede semester. Dit is echter de laagste stijging van afgelopen maanden. Hoe kan het dat een woning 
onbetaalbaar is geworden voor een gemiddeld koppel met een modaal inkomen en wat kunnen we hieraan doen? 

Hoewel de meeste Nederlanders 
al een tijd bekend zijn met de 
stijgende, onbetaalbare prijzen op 
de woningmarkt is dit ooit anders 
geweest. Zo werden er in de jaren 
‘50 van de vorige eeuw erg veel 
woningen bijgebouwd omdat er 
tijdens de Tweede Wereldoorlog veel 
woningen verwoest waren. In 1948 
had de minister van Wederopbouw 
zelfs de woningnood uitgeroepen 
tot grootste volksvijand. Ondanks 
het vele bijbouwen hield de 
woningbouw, in meer of mindere 
mate, nog ongeveer 20 jaar gestaag 
aan. Zo was er in de jaren ’60 wel 
woningnood, maar was er tevens 
sprake van een economische groei 
en een grotere vrijheid, waardoor 

de woningnood niet dermate opviel. 
Terwijl de jaren ’60 voorbijvlogen, 
maakte de jaren ’70 plek voor een 
zorgeloze woningmarkt. Er was 
voldoende geld. Bijna iedereen kocht 
een huis en aanbod oversteeg de 
vraag. Zowel de hypotheekrente 
als de fiscale regeling voor 
hypotheekrenteaftrek waren enorm 
gunstig. Dat dit geluk wél op kon, 
bleek al snel in de jaren ’80. Een 
oliecrisis zorgde voor een snelle 
achteruitgang van de economie, 
wat resulteerde in een daling van 
45% van de huizenprijzen binnen 
vier jaar tijd. De huizenmarkt trok 
uiteindelijk weer aan na grootse 
bezuinigingen, maar nog steeds kan 
dit tijdperk gekenmerkt worden als 

een van de grootste crisissen die 
Nederland ooit heeft gekend. In de 
jaren ’90 was er wederom sprake 
van een woningnood, omdat er 
meer vraag was dan aanbod. Maar 
de meest recente gebeurtenis die 
een grote invloed heeft gehad op de 
woningmarkt is de bankencrisis uit 
2008, waarin de huizenprijzen tot 
wel 25% daalden. Vóór 2008 werden 
er zo’n 85.000 woningen per jaar 
gebouwd, maar na 2008 is dat aantal 
gehalveerd tot ongeveer 40.000 
woningen. Tot en met 2013 werden 
er nog rond de 40.000 woningen 
gebouwd, maar nu zijn dat er nog 
slechts 15.000 per jaar.

Uit deze historische ontwikkelingen 
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kan geconcludeerd worden dat de 
woningmarkt gekoppeld is aan de 
economische situatie en altijd een 
tendens vertoont. Maar als deze 
tendens altijd bestaat, waarom is 
er over de woningmarkt dan nu een 
grote zorg? 

Allereerst is er al langere tijd 
niet meer slechts sprake van een 
traditioneel gezin, betreffende 
een vader en een moeder met 
hun kinderen, in de Nederlandse 
samenleving. Er komen steeds meer 
alleenstaande mensen, mensen 
met latrelaties en mensen die een 
relatie hebben maar liever apart 
wonen. En al deze mensen willen 
het liefst gewoon een woning voor 
zichzelf. Echter is de Nederlandse 
woningmarkt op dit moment vooral 
gebaseerd op het klassieke beeld 
van het gezin. De woningprijzen 
kunnen immers op dit moment 
alleen betaald worden door twee 
bovenmodaal verdienende personen 
die samenwonen. Met het salaris 
van een basisschoollerares, dat 
bestaat uit ongeveer €2700, kan er 
dus lang geen eigen woning gekocht 
worden. 

Daarnaast is er, mede door een 
jarenlang landelijk beleid van 
de regering, sprake van een 
groeiende kloof tussen arm en 
rijk. Hoewel het aantal miljonairs 
al jarenlang stijgt, wordt ook de 
groep die onder armoede lijdt 
steeds groter. Algemeen bekend 
is dat wie geld heeft, dit meestal 
het liefst investeert in vastgoed. 
Huisjesmelkers, ook wel nalatige 
verhuurders die meerdere panden 
bezitten, zijn alom aanwezig in de 
steden. Ook de koninklijke familie 
levert hier een bijdrage aan. Prins 
Bernard, de neef van koning Willem-
Alexander, heeft in Amsterdam 
samen met zijn twee zakenpartners 
340 panden. Amsterdam kampt het 
meest met de krappe woningmarkt 
door huisjesmelkers, maar ook 
andere steden zoals Utrecht 
hebben hier last van. Er heerst 
met betrekking tot het huren van 
een huis of kamer een cultuur 
die zegt: ‘’voor jou tien anderen’’.  
Hierdoor moet men vaak akkoord 
gaan met bizarre voorwaarden en 
hoge prijzen. De wachtlijst voor het 
krijgen van een studentenwoning is 
vaak langer dan de gehele studie. 
Naast het feit dat het voor huurders 

vervelend is om onder deze 
voorwaarden te moeten huren, geeft 
dit nog een veel groter probleem 
met betrekking tot de mensen die 
een huis willen kopen. Alle panden 
die onder het bezit vallen van 
huisjesmelkers kunnen namelijk 
niet in de vijver voor koopwoningen 
circuleren en niet gekocht worden. 
Na meerdere protesten heeft de 
burgemeester van Amsterdam, 
Femke Halsema, dan ook besloten 
om het beleid wat betreft de 
huizenmarkt in Amsterdam te 
veranderen. Men kan niet zomaar 
meerdere panden kopen en er geldt 
een ‘zelfwoonplicht’, de plicht om 
zelf in een huis te moeten wonen. 

om maximaal gebruik te maken 
van de lening die aan de studie 
verbonden werd. Vanzelfsprekend 
hadden veel afgestudeerden dan 
ook een hoge studieschuld, met 
een gemiddelde van €20.000 per 
student. Hypotheekverstrekkers 
mogen, en zijn vaak zelfs verplicht, 
om naar jouw studieschuld te 
vragen wanneer je een huis wil 
kopen. De studieschuld vermindert 
je maximale hypotheek en hierdoor 
kom je in aanmerking voor minder 
waardevolle huizen. Alle huizen zijn 
veel duurder geworden waardoor 
het vaak voor afgestudeerden lastig 
om een huis te kopen en kunnen zij 
soms pas na jaren een huis kopen. 

Tevens bevinden kopers van 
woningen zich momenteel in een 
bubbel. Zij kopen een woning met 
het idee dat ze deze woning ook 
met winst gaan verkopen, omdat er 
steeds prijsstijgingen plaatsvinden. 
Bovendien zullen de meesten die 
ergens al een tijd gelukkig wonen 
hun huis niet snel verkopen, omdat 
zij weten dat zij een nieuw huis 
voor een hogere prijs terug moeten 
kopen en er bovendien weinig 
aanbod is. Al met al zorgt dit ervoor 
dat de huizenmarkt stagneert en dat 
er weinig woningen in de verkoop 
staan. 

Toch verhuizen Nederlanders veel 
meer dan vroeger. Soms verhuizen 
ze zelfs naar de andere kant van 
het land. Bepaalde provincies zijn 

“Tot en met 2013 werden 

er nog rond de 40.000 

woningen gebouwd, maar 

nu zijn dat er nog slechts 
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Verder was er voor studenten 
de bekende basisbeurs tot 2015. 
Deze basisbeurs gaf studenten ten 
tijde van het studeren een bedrag 
waarmee zij grotendeels de maand 
door konden. Omdat dat bedrag 
vanaf 2015 niet meer gegeven werd, 
waren veel studenten genoodzaakt 
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onder jongeren erg in trek, terwijl 
andere provincies en gemeenten 
vergrijzen. De minst populaire 
provincies brengen met zich mee 
dat ze betaalbaar zijn en dat 
veel huizen te koop staan, terwijl 
dit bij populaire provincies juist 
andersom is. Zeeland, Limburg, 
Friesland, Groningen, Zeeland en 
de Achterhoek kunnen gerekend 
worden tot minder populaire 
provincies, terwijl Noord-Holland, 
Utrecht, Zuid-Holland en Brabant dit 
juist wel zijn. Hoewel de oplossing 
duidelijk lijkt, namelijk zorgen 
dat mensen verhuizen naar deze 
minder populaire gemeenten, 
is dit makkelijker gezegd dan 
gedaan. Je zult dan namelijk 
de gehele economie, cultuur en 
werkgelegenheid in zo’n provincie 
moeten aanpassen en dit zal veel 
tijd kosten. 

Ook de bevolkingsgroei in Nederland 
valt hoger uit dan verwacht. 
Jaarlijks komen er 100.000 mensen 
bij en daarbij moeten ook nog 80.000 
mensen aan netto-migratie worden 
gerekend. Deze aantallen vallen veel 
hoger uit dan verwacht. Hier is ook 
in de huizenbouw, waar vanaf 2008 
nog 40.000 en vanaf 2013 15.000 
nieuwe woningen werden gebouwd, 
geen rekening mee gehouden. 

‘’Maar waar zijn alle mensen 
zonder woning want op straat zie 
je niet zo veel zwervers?’’, hoor je 
veel mensen zeggen. Allereerst 
vallen gezinnen überhaupt niet het 
snelst onder mensen die op straat 
zullen komen, omdat zij worden 
opgevangen door de gemeenten 
en in pensions worden geplaatst. 
Daarnaast wonen veel mensen op 
vakantieparken. Op dit moment 
bedraagt het aantal dat permanent 
op vakantieparken woont 5.000 
mensen. Ook zijn er mensen die 
geen vaste woonplaats hebben, 
maar wel een juist netwerk waarbij 
ze regelmatig kunnen verblijven 
op bijvoorbeeld een zolder of een 
andere kamer. Een groot deel 
van de mensen dat momenteel 
geen woning heeft, bestaat, in 
tegenstelling tot wat gedacht 
wordt, niet uit psychische patiënten 
maar economische daklozen. 
Dit zijn mensen die een tijd lang 
weinig geluk hebben gehad en 
bijvoorbeeld zowel een scheiding 
als het verlies van hun baan hebben 

moeten doorstaan. Deze mensen 
kunnen voor zichzelf zorgen en zijn 
voldoende capabel om zelf in een 
huis te wonen, maar hebben deze 
helaas nog niet gevonden. 

Daarnaast worden er door de 
huidige stikstofcrisis ook minder 
woningen gebouwd. Zowel tijdens 
als na het bouwen van woningen 
komt er stikstof vrij. Denk 
bijvoorbeeld aan het materiaal wat 
aangeleverd moet worden door 
vrachtwagens tijdens de aanlegfase 
en het gebruik van de verwarming 
of het gasfornuis tijdens bewoning. 
Tijdens de aanlegfase zou er, om 
het uitstoten van stikstof tegen te 
gaan, bijvoorbeeld gebruik gemaakt 
kunnen worden van elektrische 
vrachtwagens om materialen te 
vervoeren. De uitstoot van stikstof 
helpt mee aan de opwarming van 
de aarde en om deze reden moet 
de uitstoot omlaag. Echter, is het 
aandeel van de bouwsector met 
betrekking tot de uitstoot relatief 
laag, zij zijn slechts verantwoordelijk 
voor 0,6% van de uitstoot in totaal. 
Ter vergelijking: de landbouwsector 
is verantwoordelijk voor 50% 
van de uitstoot. Wanneer er bij 
de plannen voor het bouwen van 
woningen niet of te weinig rekening 
gehouden wordt met de uitstoot 
van stikstof, zal er geen vergunning 
voor het bouwen gegeven worden. 
De problemen wat betreft het 
bouwen doen zich vooral voor in 
natuurrijke gebieden. Stikstof zorgt 
er door een groeimiddel voor dat 
er in deze gebieden erg eentonige 
natuur komt en er weinig sprake 
is van biodiversiteit. Dit komt 
doordat stikstof de bodem van de 
grond verrijkt, en de planten die 
goed gedijen op een voedselarme 
grond dan verdwijnen. Dieren die 
van deze planten leven, verdwijnen 

vervolgens ook omdat zij geen eten 
meer hebben. In Noord-Holland 
is dit bijvoorbeeld het geval in de 
kustgebieden en de Zaanstreek. 
De gedupeerden van deze 
stikstofcrisis zijn vanzelfsprekend 
de bouwontwikkelaars omdat zij 
geen vergunningen krijgen, maar 
uiteindelijk zijn de woningzoekenden 
de echte gedupeerden omdat zij 
vaak jarenlang moeten wachten 
op een nieuwbouwwoning. De 
overheid heeft toegezegd op een 
vermindering van 25% in 2020 ten 
opzichte van 1990 wat betreft de 
uitstoot van stikstof en de gevolgen 
hiervan zijn dat veel projecten stil 
zijn gelegd. Andere maatregelen 
buiten de bouwsector zijn ook 
ingeschakeld om de uitstoot van 
stikstof te verminderen. Zo is 
bijvoorbeeld de veestapel verkleind 
en is de maximale snelheid op 
snelwegen van 130 kilometer per 
uur naar 100 kilometer per uur 
gegaan. Echter, zijn deze andere 
maatregelen niet voldoende. 
Wanneer er geen maatregelen 
getroffen zullen worden die zorgen 
voor het bouwen van woningen, 
kunnen de komende jaren miljoenen 
woningen niet gebouwd worden. 

De zorg die men heeft over de 
hedendaagse huizenmarkt is 
terecht. Een einde komt niet in 
zicht bij deze huizenmarkt en er 
vindt te weinig actie plaats om 
te kunnen stellen dat er sprake 
is van een probleem dat aan 
oplossing onderhevig is. De vraag 
is en zal groot blijven door de 
bevolkingsgroei. De oplossing, het 
bouwen van vele nieuwe huizen, 
is nog niet echt op gang gekomen. 
Er vinden wel bouwprojecten 
plaats, maar deze staan niet in 
verhouding met de blijvende vraag. 
Bouwbedrijven zijn huiverig na de 
crisis van 2008 en breiden niet uit, 
uit angst om failliet te gaan. De 
overheid heeft in de woningnood 
een groot aandeel. Zij besloten om 
strengere regels te handhaven voor 
het krijgen van een hypotheek en 
voor het verplichten van belasting 
aan woningcorporaties waardoor de 
woningcorporaties minder gingen 
bouwen. Steeds meer mensen 
zullen in de toekomst op straat 
komen te staan wanneer er geen 
actie wordt ondernomen. 

“Hypotheekverstrekkers 

mogen, en zijn vaak zelfs 

verplicht, om naar jouw 

studieschuld te vragen 

wanneer je een huis wilt 

kopen. 
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Mijn leven startte in het pittoreske 
Veldhoven op een rustige plek midden 
in de natuur op de Heiberg 31a. 
Hedendaags is daar helaas niks meer 
van over; de Heiberg is veranderd in 
een soort Times Square tussen de hoge 
torens van ASML. Na mijn middelbare 
school ben ik op kamers gaan wonen 
in Maastricht. Tijdens mijn Bachelor 
woonde ik aan de Capucijnenstraat en 
later, tijdens mijn Master, in de Wycker 
Brugstraat. Ik had de meeste interesse 
in economie maar doordat ik goede 
cijfers haalde voor wiskunde, besloot 
ik Econometrie te gaan studeren. 
Vanaf mijn derde jaar Bachelor kwam 
ik in aanraking met de consultancy 
door een opdracht bij de gemeente 
Maastricht. Via die opdracht kon ik 
aan de slag bij een klein bedrijfje als 
Data Scientist, wat ik uiteindelijk zo’n 
drie jaar heb gedaan. Uiteraard heb 
ik ook van mijn studententijd genoten 
met bestuursjaren bij UniPartners 
Maastricht, Studentencafé de Uni en mijn 
dispuut M.H.D. Epicurus.

In 2018 was ik met een vriend naar Peru 
gegaan en daar deden we de Jungle 
Trail naar de Machu Picchu. Verrassend 
genoeg waren er veel personen in 
onze groep die drie keer zoveel hadden 
betaald als wij; arbitrage opportunity! 
Samen besloten we een reisbureau 
te starten in samenwerking met de 
lokale bevolking waarbij we de laagste 
prijsgarantie garandeerden voor vooraf 
geboekte reizen naar o.a. de Machu 
Picchu. Vanaf dat moment wist ik: 
ondernemen is best wel mooi.

Gedurende mijn werk als Data Scientist 
bij het bedrijf in Maastricht merkte ik 

van boekingen van conferentiezalen 
en vergaderzalen, het automatisch 
uitlezen van kentekenbewijzen en tekst 
op autobanden, het voorspellen van 
marktconforme prijzen van garages voor 
onderhoud en reparaties aan auto’s, het 
automatisch uitlezen van de belangrijkste 
tekstgegevens uit miljoenen mails, het 
bouwen van aanbevelingssystemen voor 
food delivery platforms en fanshops, het 
adviseren van een data strategie plan, en 
het visueel maken van data in dashboards 
voor meerdere toepassingen.

Maandag
Om de week direct lekker te beginnen 
gaan we met het team altijd in de ochtend 
sporten bij de gym op de High Tech 
Campus. Dit is goed voor de teamgeest, 
houdt iedereen fit en geeft meer energie 
voor de rest van de week. Na het sporten 
een ijskoude douche; helemaal klaar om 
er een mooie week van te gaan maken.
Om de week hebben we onze Monday 
Meeting waarin we onder andere 
alle projecten, leads en algemene 
mededelingen bespreken. We eindigen 
altijd met een rondje team om te peilen 
of er zaken spelen in de privé sfeer die 
collega’s graag zouden willen delen met 
de rest van het team. Op deze manier is 
iedereen bijgepraat en zitten we met z’n 
allen weer op één lijn.
Vandaag start er een nieuwe collega, 
die ik in de ochtend inwerk. We maken 
gebruik van een inwerkbestand om 
de onboarding zo efficiënt mogelijk te 
laten verlopen. Samen gaan we door de 
“Datacation DNA” sessie die we met het 
team in het verleden hebben gehouden. 
Hierin staan onder andere de missie, 
visie, doelstellingen en afspraken die 
we met het Datacation team hebben 
opgesteld.
Rond de lunch gaan we altijd een rondje 
wandelen over de High Tech Campus. 
Dit is een mooi moment om even bij te 
praten met een aantal collega’s, niet 
werk gerelateerd.
In de middag rijd ik naar Den Bosch 
omdat ik mag pitchen bij het JADS 
Symposium over Artificial Intelligence 
in de Agro sector. Het was een erg tof 
evenement waar ik uiteindelijk twee leads 
aan over heb gehouden. Het netwerken 
duurt tot 18:30 uur. Hierna ga ik naar 
huis, werk ik m’n laatste mailtjes nog 
even bij en klap ik mijn laptop dicht.

dat ik een groter verlangen had naar het 
ondernemen. Ik besloot in augustus 2020 
naast mijn reguliere werkzaamheden 
Datacation op te richten: een Data 
Science consultancy bedrijf waar mijn 
twee passies samenkwamen. Ik ontving 
in december datzelfde jaar een mooi 
aanbod om mijn huidige job als Data 
Scientist verder uit te bouwen, maar ik 
besloot te kiezen voor onzekerheid en 
sloeg dat aanbod af. Op 17 april 2021 
richtte ik de besloten vennootschap 
Datacation op, waarbij ik voor het eerst 
in aanraking kwam met alle juridische 
verplichtingen die er komen kijken bij 
het opzetten van een bedrijf. Ik kan 
iedereen adviseren om dit niet zelf uit 
te gaan zoeken maar om hulp te zoeken 
bij een expert die zich hier dagelijks in 
verdiept. 

Introductie Datacation
In anderhalf jaar tijd zijn we hard 
gegroeid en bestaat uit huidige 
team uit veertien Data Engineers en 
Scientists, allen met achtergronden in 
de Econometrie, Wiskunde, Artificial 
Intelligence en Computer Science. Wij 
noemen onszelf de IT-nerds met een 
sociaal karakter; als data consultant 
is het enorm belangrijk om naast 
technische skills, ook over soft skills 
te beschikken. Op deze manier zijn wij 
de brug tussen de data en de business 
omdat wij in staat zijn om de wiskundige 
modellen op een begrijpelijke manier 
uit te leggen, wat draagvlak creëert 
bij de organisatie. We zijn van mening 
dat een project alleen succesvol is 
als de domeinkennis van de klant en 
onze technische kennis in co-creatie 
gecombineerd worden.
Team Datacation doet onder andere 
opdrachten voor ING, Albeda, 
Hogeschool Arnhem Nijmegen, en 
UMC Utrecht. Naast deze organisaties 
ondersteunen we ook meerdere 
middenbedrijven om data gedreven 
te werk te gaan. Enkele toepassingen 
van onze projecten zijn het eerder en 
beter signaleren van alvleesklierkanker 
op basis van CT Scans, optimalisatie 
algoritmes voor het beter voorspellen 
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Dinsdag
Deze ochtend gaat om 06:00 uur de 
wekker omdat we ’s ochtends met een 
aantal van het team gaan sporten bij ons 
kantoor. Tandenpoetsen, sportkleren 
aan, halve liter water drinken, hondje 
uitlaten en de auto in om rond 07:15 
uur te starten met de ochtendsessie. 
Om 08:45 uur begint altijd onze daily 
stand-up, waarin iedereen kort verteld 
over wat diegene gisteren heeft gedaan, 
wat hij/zij vandaag gaat doen en van 
wie er hulp benodigd is. Daarna ga ik 
een offerte schrijven voor een klant die 
pakketjes bezorgd. Ze hebben gevraagd 
of wij een voorstel konden uitbrengen 
om een algoritme te maken dat de 
routes van de bezorgers optimaliseert. 
In de middag rijd ik naar Rotterdamse 
havens voor een klantenafspraak. 
Brokers sturen ontzettend veel mails 
naar rederijen waarin geprobeerd 
wordt om deals te maken tussen bulk 
ladingen van schepen, bijvoorbeeld 
voor graan of staal. Deze mails zijn 
handgeschreven en de data die hierin 
staat is ontzettend ongestructureerd; 
veel typefouten, afkortingen die niet 
bestaan en talen door elkaar heen. 
Met behulp van een AI-technologie 
genaamd Natural Language Processing, 
zijn wij in staat om de vijf belangrijkste 
velden uit deze ongestructureerde 
mails te halen. De scheepsvaart is een 
conservatieve industrie waarin nog 
weinig geoptimaliseerd wordt, dus voor 
ons interessant omdat hier nog veel 
waarde te creëren is. Vanuit Rotterdam in 
de file terug naar Den Bosch, love it.

Woensdag
We hebben deze maand ons nieuwe 
kantoor in Amsterdam geopend aan de 
Zuidas. De reden hiervoor was tweeledig. 
Ten eerste biedt het mogelijkheden 
om het team uit te breiden met data 
engineers en data scientists uit de 
Randstad. Ten tweede is de vraag in 
Amsterdam en omgeving groot naar data 
science toepassingen. In de ochtend 
draai ik samen met het team de laatste 
bureaus in elkaar en plakken we de 
letters van ons logo op het raam. Die 
middag hebben we online onze demo 
voor het automatisch uitlezen van de 
data op een kentekenbewijs voor een van 
onze grotere klanten. Deze partij gaat dé 
nieuwe auto-app lanceren in Duitsland, 
UK en Nederland. Met die app kan je 
parkeren, tanken en garageafspraken 
maken en daarnaast staat alle informatie 
over je auto centraal in deze app. Als 
de klant een account aan wil maken, 
dan wordt hij gevraagd om een foto te 
maken van de voor- en achterkant van 
zijn kentekenkaart. Met behulp van ons 

AI-algoritme wordt al deze data van 
deze foto geëxtraheerd en uiteindelijk 
gebruikt voor voorspellende analyses. 
In de middag hebben we de opening van 
de StartHub, het nieuwe pand waar ons 
kantoor is gesitueerd. Wij zijn met zes 
man sterk aanwezig en de opening is 
een stuk groter dan we vooraf hadden 
gedacht. In een grote zaal zijn er zo’n 750 
mensen aanwezig en prins Constantijn 
komt langs om te participeren in een 
ronde tafel bijeenkomst, tezamen met 
andere ondernemers uit Amsterdam. 
Na een aantal speeches volgt er 
een rondleiding langs alle kantoren, 
waaronder die van ons. In de avond is 
er een netwerkborrel en wordt er flink 
uitgepakt met het avondeten.

Donderdag
In de ochtend rijd ik naar de TU 
Eindhoven voor een afspraak met 
hoogleraar om de samenwerking 
rond een project met een Eindhovens 
ziekenhuis te bespreken. Datacation 
heeft korte lijntjes met de universiteiten 
om bij te blijven op hoogwaardig 
kennisniveau en de technische kwaliteit 
te kunnen blijven garanderen. Na 
deze meeting heb ik een overleg met 
UMC Utrecht, waarmee we een heel 
gaaf maatschappelijk project doen; 
kunstmatige intelligentie ingezet 
voor het hoogste doel. We analyseren 
CT-scans om eerder en beter te 
kunnen diagnosticeren of de tumor 
is teruggekeerd van patiënten die 
behandeld zijn tegen alvleesklierkanker. 
Dit is een van de heftigste vormen 
van kanker en het is hedendaags niet 
gemakkelijk voor een oncoloog om 
altijd iets zinnigs te kunnen zeggen 
over de CT-scan. Wij analyseren de 
pixel waardes van een CT-scan en 
vergelijken die met geannoteerde 
historische scans om te kijken of we 
een patroon kunnen herkennen in deze 
pixel waardes. Uiteraard komt er op 
juridisch gebied veel bij kijken, denk 
hierbij aan AVG, eigenaarschap van de 
data en intellectueel eigendomsrecht 
van het model. In de middag heb ik 
nog een sparsessie met mijn raad 
van advies, waarin ik een aantal 
ondernemerskwesties met hen spiegel 
en een aantal opdrachten aankaart 
waarvoor ik hen advies nodig heb.
Vandaag is het een speciale dag want 
onze klantendag start om 15:00 uur 
bij ons op kantoor in het AI Innovation 
Center. Alle relaties van de afgelopen 
anderhalf jaar zijn uitgenodigd voor 
onze klantendag, met als thema AI for 
Sports. Ik vertel in een praatje over de 
verschillende soorten projecten die wij de 
afgelopen anderhalf jaar gedaan hebben 

om klanten te inspireren en out of the 
box te denken over uitdagingen binnen 
hun eigen organisatie. Er komt van alles 
voorbij, van optimalisatie vraagstukken 
tot Computer Vision AI (analyseren 
van foto data) en Natural Language 
Processing (analyseren van tekstdata).
Ten slotte eindig ik met onze ambitie en 
vertel ik over onze eigen Datacademy 
en AI artiesten product, waarin je een 
foto kan combineren met een bekende 
kunststijl om een nieuwe afbeelding 
te genereren. Na mijn praatje vertelt 
een sportwetenschapper van PSV over 
hoe zij data inzetten bij trainingen 
en wedstrijden van PSV. Vervolgens 
spreekt een hoogleraar van de TUe die 
betrokken is bij de KNVB hoe ze op een 
data gedreven manier toe aan het werken 
zijn naar het WK. Mijn collega Remco 
presenteert het aanbevelingssysteem 
dat we hebben gemaakt voor PSV met 
als doel om meer merchandise te 
verkopen. We sluiten af met een borrel 
en een Italiaans buffet. Ik had deze avond 
kaartjes voor PSV – Arsenal, maar alle 
klanten bleven wat langer dan verwacht. 
Ik ben toch nog even naar het stadion 
gegaan om de laatste 3 minuten te zien.

Vrijdag
Iedere vrijdagochtend neem ik deel aan 
het netwerkontbijt van BNI Mainport 
Eindhoven. In het Novotel ontbijt ik vanaf 
06:30 uur met een twintigtal andere 
ondernemers onder het motto ‘geven 
loont’. Iedereen krijgt de kans om één 
minuut te pitchen en af te sluiten met een 
zoekvraag. Aan het einde van de ochtend 
nemen we de tijd om te kijken hoe we 
elkaar kunnen helpen door middel van 
het introduceren bij elkaars netwerk. Om 
09:00 uur ben ik terug op kantoor voor 
de persoonlijk ontwikkelingsgesprekken 
(POP). Hierin bespreek ik 1-op-1 met alle 
collega’s welke doelen ze hebben voor de 
korte en de lange termijn en welke acties 
uit hun comfortzone ze dit jaar willen 
gaan doen. Op de vrijdagmiddag hebben 
wij altijd een vrijmibo waarin één collega 
pitcht over een nieuwe AI ontwikkelingen, 
een project bij de klant, een interessant 
boek, of een nieuwe levensfilosofie zoals 
Wim Hof. Voor deze vrijmibo nodigen we 
ook altijd externe data scientists uit om 
hen op een leuke manier kennis te laten 
maken met Datacation. We eindigen de 
week met een teamsessie bij mij thuis in 
Den Bosch, waarin ik ook bekend maak 
dat we eind januari met z’n allen gaan 
skiën! Als teamuitje gaan we naar een 
wijnproeverij in den Bosch en daarna met 
z’n allen uit eten. We gaan uiteindelijk 
nog met het hele team opstap – mooie 
afsluiter van een geslaagde week!
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Een zaak van 22 jaar voor een 
minimaal bedrag van �0,24

Door: Loes Blokhuis

Het conflict begon in 1999, toen 
Tungnath Chaturvedi (66), de trein 
van de Indiase stad Mathura naar 
Moradabad nam. Hiervoor heeft hij 
twee treintickets gekocht, deze
tickets zijn normaliter 35 roepies 
per stuk (de munteenheid in India). 
Chaturvedi had dus 70 roepies 
moeten betalen, echter heeft hij 
hiervoor 90 roepies moeten betalen.
Vanaf dat moment begon de Indiase 
man, die tevens advocaat is, een 
procedure tegen de rechtstaat voor 
20 roepies, wat omgerekend �0,24 
(?!) is.
Hij vertelt dat hij in deze afgelopen 
22 jaar meer dan honderd zittingen 
heeft bijgewoond voor deze zaak 
en door het trage tempo van 
de Indiase rechtelijke macht is 
er zoveel tijd overheen gegaan. 
De spoorwegmaatschappij 
Noordoostspoorweg,
waar de zaak tegen gespannen was, 
heeft geprobeerd de zaak te laten 
seponeren.
Dit was tevergeefs.
Na een lang juridisch gevecht heeft 
Chaturvedi in 2021 gelijk gekregen, 
de rechter heeft geoordeeld dat de 
spoorwegmaatschappij hem een 
boete moet betalen van 182 euro 
plus de �0,24 van het kaartje.
De familie vond de zaak 
tijdsverspilling, desalniettemin zei 
Chaturvedi: ‘Het gaat mij niet om 
het geld, voor mij is het altijd een 
strijd om gerechtigheid en een
strijd tegen corruptie geweest.’

Een hond achter het stuur

Door: Josefien Boonen

Letterlijk een ‘oprecht opmerkelijk’ 
verweer werd laatst gevoerd in de 
Britse rechtbank. Een mevrouw stelt 
dat zij niet degene was die achter 
het stuur zat maar dat haar hond 
de auto bestuurde. De vrouw had 
iets te veel alcohol gedronken. Het 
lukte haar daarna niet om de auto 
uit het parkeervak te manoeuvreren. 

Opmerkelijke wraakactie

Door: Florine Roelofs 

Een vrouw heeft onlangs, nadat haar 
vriend een negatieve recensie kreeg 
van een klant voor het hebben van 
zijn nieuwe computer, alle gegevens 
van desbetreffende man op een 
site voor pedofielen gezet. De man 
had deze recensie geplaatst nadat 
hij de computer had teruggebracht 
en schreef in deze recensie onder 
andere dat hij anderen zou aanraden 
om geen handel met de man te 
drijven en vertelde tevens in de 
recensie dat hij de gehele keten als 
onbetrouwbaar zou bestempelen. 
De man verteld hierover zelf dat de 
verkoop flink omlaag was gegaan en 
dat dit zelfs een grote invloed had 
op zijn relatie, die vanaf het moment 
van de recensie steeds verder 
verslechterde. Bovendien vertelde 
de man dat de recensie allesbehalve 
waar was. De vrouw vertelde
dat zij wilde dat hij dezelfde 
behandeling verdiende via het 
internet als haar vriend had 
gekregen. Na het plaatsen van alle 
gegevens van de man en het liegen 
over het feit dat hij haar dertien jaar 
lang zou hebben lastig gevallen, 
kreeg hij meerdere bedreigingen en 
werd hij vaak telefonisch gebeld. De
vrouw heeft uiteindelijk 300 euro 
boete gekregen en moest de man 
daarnaast een schadevergoeding
van 250 euro betalen vanwege 
de mentale last die de man heeft 
ervaren.

Taxi-rit duurder dan de taxi 

Door: Jeroen Beelen

Een Uber nemen voor een ritje 
van een paar kilometer en een 
rekening krijgen van 40.000 euro? 
Dit gebeurde de Britse Oliver Kaplan 
in Manchester. Oliver was klaar met 
zijn werk en nam een Uber om een 
biertje te drinken met wat vrienden 

Een omstander belde de politie. 
Tijdens de behandeling van de zaak 
bleek dat de vrouw op straat gezien 
was met een fles wijn. Ze begon na 
haar mislukte pogingen om uit te 
parkeren over de stoep te rijden. 
Net voordat ze een speeltuin in zou 
rijden kwam ze gelukkig tot stil 
stand. De politie arresteerde haar 
thuis, waar ze wonder boven wonder 
toch zelf naar toe is kunnen gaan. 
Meteen stelde de vrouw dat haar 
hond achter het stuur had gezeten. 
Bij de politie was echter bekend dat 
dit niet de eerste keer was dat ze in 
de problemen kwam door alcohol. 
De vrouw kreeg uiteindelijk een jaar 
gevangenisstraf. Daarnaast moet 
ze verplicht gaan afkicken, een 
taakstraf van 150 uur uitvoeren , 
haar alcoholconsumptie wordt in de 
gaten gehouden en ze mag drie jaar 
lang niet rijden.
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in Ahston-under-Lyne, zo’n 6,5 
kilometer verderop. Voordat hij de 
Uber instapte had hij nog de Uber-
app gecontroleerd. Hier stond dat 
het ritje zo’n 10 pond zou kosten, 
die vanzelf van zijn creditcard 
zou verdwijnen. Tot Oliver’s grote 
verbazing werd hij de volgende 
ochtend wakker met de melding 
van Uber dat hij niet genoeg geld 
op zijn rekening had staan om de 
rit te betalen. Dit was niet heel erg 
gek, het bedrag dat afgeschreven 
had moeten worden was namelijk 
35.427,97 pond. Gelukkig voor Oliver 
werd snel duidelijk dat het om een 
vergissing ging: Oliver’s chauffeur 
had de verkeerde Ashton-under-
Lyne ingegeven, gelegen in het 
zuiden van Australië. Foutje van de 
zaak dus.  

Asielzoekers helpen is 
verboden en kan beboet 
worden

Door: Frank Wijffels

Het is niet onbekend dat het bij het 
asielzoekerscentrum Ter Apel de 

laatste tijd op zijn zachts gezegd 
niet van een leien dakje gaat. Grijze 
massa’s vluchtelingen, duizenden
kilometers van huis die wegens 
capaciteitsproblemen buiten 
moeten slapen. Veel mensen 
kunnen het leed niet aan en 
springen bij door tenten uit te delen 
aan de asielzoekers. Er is echter 
nog een probleem: asielzoekers 
die buiten het aanmeldcentrum 
wachten op een opvangplek 
mogen niet in tenten verblijven. 
De tenten zouden namelijk het 
zicht van camera’s beperken en tot 
onveilige situaties leiden. Omdat 
vrijwilligers toch tenten bleven 
uitdelen is Inmiddels is ook het 
uitdelen van ‘kampeermiddelen’ 
aan vluchtelingen verboden. 
Aan de uitdelers zijn meerdere 
waarschuwingen afgegeven en een 
enkele vrijwilliger is beboet. Er is 
echter nieuwe hoop: een organisatie 
die de vluchtelingen wil helpen 
heeft een bus neergezet waarin de 
asielzoekers opgevangen kunnen 
worden; technisch gezien is een bus 
namelijk geen kampeermiddel.

Open Universiteit Heerlen in 
de fout: 66 studenten kregen 
onterecht diploma

Door: Bente Philippo

De Open Universiteit in Heerlen 
heeft aan 66 studenten een 
mastertitel gegeven, terwijl ze 
die helemaal niet hadden mogen 
krijgen. De oud-studenten 
mogen zich dus ook geen master 
meer noemen. De twee studies 
moesten in 2017 goedgekeurd en 
geregistreerd worden, maar de 
universiteit is dit vergeten. Dat 
bevestigt de Open Universiteit na 
een bericht in De Limburger.
Het gaat om de studies Master of 
Business Administration (MBA) en 
Master Loopbaan Management 
(MLM). Momenteel zijn 55 studenten 
met die studies bezig, en ook voor 
hen heeft de fout gevolgen. De 
Open Universiteit zegt aan een 
oplossing te werken. De Inspectie 
van het Onderwijs laat weten dat 
het inderdaad aan de opleiding 

zelf is om met studenten naar een 
oplossing te zoeken.

Sinds woensdag is de universiteit 
bezig met het informeren van 
alle betrokkenen. Voor de oud-
studenten wordt ‘er een vervangend 
diploma op academisch niveau aan 
verbonden’, schrijft de universiteit. 
“Niet zijnde een mastergraad, in 
overeenstemming met de nieuwe 
wetgeving.”
De Open Universiteit gaat niet 
alsnog een accreditatie voor de twee 
studies aanvragen. 
Mogelijk komt er ook een boete voor 
de universiteit, maar dat is volgens 
een woordvoerder van de inspectie 
aan de minister van Onderwijs. Een 
woordvoerder van de Nederlands-
Vlaamse Accreditatieorganisatie 
(NVAO) laat weten dat hij een zaak 
van deze omvang nog niet eerder is 
tegengekomen.
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Door: Bente Philippo

De afgelopen jaren zijn studentenverenigingen steeds vaker in het nieuws verschenen door verschillende misstanden. 
Van uit de hand gelopen ontgroeningen of het rond gaan van een bangalijst bij Vindicat, tot vrouwonvriendelijke uitspraken 
bij het Amsterdams Studenten Corps (A.S.C./A.V.S.V.). Beide verenigingen kregen sancties opgelegd vanuit de Universiteit 
en een cultuuromslag werd beloofd. Maar zijn deze misstanden binnen verenigingen de regel of schuilt er veel meer 
achter de studentencultuur dan aanvankelijk gedacht? Wat is de reden dat de studentencultuur in Nederland onder vuur 
ligt en dienen studentenverenigingen niet juist meer aangemoedigd te worden door de maatschappij? 

De studentencultuur in Nederland
In Nederland bestaat de 
studentencultuur al jaren. Tot 1725 
verenigde studenten zich door zich 
aan te sluiten bij een organisatie van 
studenten uit dezelfde streek, deze 
groepen werden Nationes genoemd. 
Universiteiten stonden niet achter 
deze Nationes omdat er vaak geweld 
werd gebruikt en er veel gewapende 
vechtpartijen plaatsvonden. Tevens 
vonden er ontgroeningen plaats 
onder de studenten die niet werden 
gereguleerd en daardoor vaak uit 
de hand liepen. Dit was voor de 
Universiteit de reden om in 1815 
toestemming te geven voor het 
oprichten van het eerste corps van 

Nederland, genaamd: Vindicat. Het 
aantal verenigingen in Nederland is 
sindsdien flink gestegen. De corpora 
schaalden zich onder de Algemene 
Senaten Vergadering (ASV) en als 
tegenhanger werd het Allerheiligen 
Convent (AHC) opgericht voor 
Rooms-katholieken verenigingen. 
Daarnaast ontstonden er steeds 
meer studentensportverenigingen 
en andere gezelligheidsverenigingen 
die zich niet schaalden onder 
een overkoepelend verband. 
Na de Tweede Wereldoorlog 
steeg het aantal studenten in 
Nederland aanzienlijk waardoor 
studentenverenigingen steeds 
populairder en groter werden.

In de jaren 60 en 70 van de twintigste 
eeuw werden studentenverenigingen 
minder populair. Ze werden als 
elitair beschouwd en ontgroeningen 
en andere tradities raakten uit de 
tijd. Er ontstonden discussies of de 
verenigingen slechts toegankelijk 
moesten blijven voor studenten 
of dat ze een meer open karakter 
moesten aannemen. Er ontstonden 
groepen die zich afscheidden van 
hun vereniging en zich openstelden 
voor iedereen. Dit had tot gevolg 
dat de grondslagen van de 
verenigingen wijzigden en bij het 
AHC verdween het geloofsaspect 
naar de achtergrond. In de jaren 80 
en 90 van de twintigste eeuw was 
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er echter weer een ommezwaai 
van deze ontwikkeling. Traditionele 
studentenverenigingen werden 
populairder, ontgroeningen werden 
heringevoerd en de oude tradities 
werden in ere hersteld. De meeste 
verenigingen besloten om weer, 
zoals voorheen, alleen studenten 
toe te laten en de leden aantallen 
stegen. Veel prominente figuren 
uit de politiek en het bedrijfsleven 
zijn lid geweest van een 
studentenvereniging. Zo ook Willem-
Alexander, Beatrix en Juliana 
van Oranje, Alexander Pechtold, 
Charlene de Carvalho-Heineken en 
Wopke Hoekstra, om maar een paar 
namen te noemen.

Misstanden bij verschillende 
verenigingen
Vandaag de dag liggen 
studentenverenigingen onder de 
loep bij de media. Dit is grotendeels 
te danken aan verschillende 
misstanden bij grote verenigingen. 
Zo heeft het Amsterdams Studenten 
Corps het landelijke nieuws 
gehaald door seksistische en 
discriminerende uitspraken tijdens 
een lustrumdiner. Dit had tot gevolg 
dat de voorzitter (Heleen Vos) van 
het Senaat is afgetreden omdat ze 
niet achter deze uitspraken stond. 
Door deze gebeurtenissen heeft 
tevens prinses Amalia besloten 
om niet bij een vereniging te 
gaan. Daarnaast is ook Vindicat 
verscheidene keren in het nieuws 
geweest vanwege incidenten bij 
de vereniging. Zo ook een aantal 
weken geleden toen eerste- en 
tweedejaars van Vindicat zich 
hebben misdragen bij de Sushi Mall 
in Groningen, door met eten en 
servies te gooien. Volgens Jimmy 
van Dijk van de SP heerst er onder 
de bevolking het gevoel dat er met 
twee maten gemeten wordt bij 
studentenverenigingen. Zo zegt hij 
over het incident in Groningen dat: 
‘als studentenvereniging Vindicat 
onrust veroorzaakt dan krijgen 
ze een aai over de bol. Maar als 
er in een café problemen zijn, of 
als een supportersgroep onrust 
veroorzaakt, dan wordt er direct 
actie ondernomen’.

Voor wie deze berichtgeving leest 
is het niet geheel onbegrijpelijk 
dat er een negatief stigma over 
de studentencultuur heen hangt. 
Deze misstanden zijn in geen 

enkel geval acceptabel en dienen 
te worden gesanctioneerd. 
Jessica Broekhuis is reünist van 
studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. 
en zij denkt dat het tegenwoordig 
mis gaat bij het feit dat leden van 
de vereniging niet begrijpen waar 
een studentenvereniging voor dient. 
‘Een vereniging staat centraal voor 
het opbouwen van vriendschappen 
voor het leven, met mensen die het 
hart op de juist plek hebben en die je 
onvoorwaardelijk kan vertrouwen.’ 
Waar echter nog misvatting over 
bestaat is dat deze misstanden 
niet de regel zijn bij verenigingen. 
Deze gevallen zijn de uitzondering 
en iedere vereniging distantieert 
zich van deze gebeurtenissen, zo 
ook de verenigingen waar deze 
gebeurtenissen zich hebben 
afgespeeld.

Smaad/laster of onrechtmatige 
daad?
De media staan erom bekend dat ze 
studentenverenigingen het vuur aan 
de schenen leggen met negatieve 
berichtgeving. Wat vaak ontbreekt 
in de nieuwsgeving is wederhoor 
of een kans voor de verenigingen 
om uit te leggen wat er precies is 
gebeurd. Vele mediakanalen pikken 
het nieuws dan op en verdraaien de 
feiten of baseren zich op derderangs 
bronnen. 
Recentelijk zijn er een aantal zaken 
naar buiten gekomen omtrent de 
ontgroening van MSV Tragos. Deze 
zijn door mediakanalen opgepikt en 
breed verspreid. Wat op valt is dat 
vele nieuwskanalen verschillende 
berichten plaatsen over wat er 
precies is gebeurd. Op het moment 
dat de beschuldigingen werden 
geuit, stond nog niet vast wat er 
exact was gebeurd. 
Viotta Advocaten constateren dat 
MSV Tragos aan de publiekelijke 
schandpaal werd genageld, nog 
voor dat de feiten vast stonden. 
In het artikel dat ze hebben 
geschreven, schrijven ze dat 
organisaties in dit soort gevallen 
kunnen kijken naar ‘het opstarten 
van een civielrechtelijke procedure 
om rectificatie of verwijdering 
van de onrechtmatige uitlatingen 
te komen op grond van smaad 
of laster. Ondanks dat smaad en 
laster namelijk afkomstig zijn uit 
het strafrecht, begaat iemand die 
zich schuldig maakt aan smaad of 
laster ook een onrechtmatige daad. 

Onder omstandigheden is de dader 
gehouden de berokkende schade, 
die kan bestaan uit reputatieschade 
en omzetschade, te vergoeden.’

In artikel 261 Wetboek van 
Strafrecht is het beginsel van 
smaad en laster vastgelegd. 
Iemand die smaad en laster begaat 
maakt zich ook schuldig aan een 
onrechtmatige daad ex. artikel 
6:162 Burgerlijk Wetboek. Indien 
iemand zich beroept op smaad of 
laster dan gebeurt dit meestal via 
een civiele procedure, omdat een 
strafrechtelijke procedure vaak 
enkel een lage geldboete oplevert. 
Via de civiele procedure kan er een 
schadevergoeding of rectificatie 
worden geëist.

Ams Advocaten legt uit dat het 
zwartmaken van een persoon of 
bedrijf onrechtmatig kan zijn: ‘Als 
een uitlating schade toebrengt 
aan de reputatie, eer en/of 
goede naam van anderen, moet 
de betreffende publicatie in het 
belang zijn van (een deel van) de 
samenleving. Louter een persoon 
of een bedrijf zwartmaken wordt 
al snel onrechtmatig geacht. Wel 
houdt de rechter rekening met de 
aard van de uitlating en ook met de 
plaats waar deze wordt gepost. Een 
kritische of beledigende tekst op 
een forum zal iets sneller worden 
toegestaan dan op de voorpagina 
van een nieuwswebsite’. Kritiek 
mag echter wel geuit worden en het 
is dan ook aan de rechter om per 
geval te bepalen of er sprake is van 
een onrechtmatige uiting, of dat de 
uitspraak valt onder vrijheid van 
meningsuiting zoals volgt uit het 
Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens (EVRM).

“Smaad is het opzettelijk 

iemands eer of goede 

naam aanranden door 

tenlastelegging van een 

bepaald feit, met het doel 

om daaraan ruchtbaarheid 

te geven. 
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Smaad is het opzettelijk iemands 
eer of goede naam aanranden door 
tenlastelegging van een bepaald 
feit, met het doel om daaraan 
ruchtbaarheid te geven. Kortom: 
er is sprake van smaad als iemand 
opzettelijk ‘slechte’ dingen zegt 
over een ander, met als doel dat 
anderen dit ter ore komt en deze 
persoon in een slecht daglicht 
wordt gesteld. Het hoeft hierbij 
niet te gaan over onwaarheden, 
het besmeuren van de goede naam 
is voldoende om smaad aan te 
nemen. Het openbaar maken van 
overspel of afwijkende seksuele 
voorkeur wordt bijvoorbeeld als 
smaad aangemerkt. Er is echter 
een verschil tussen smaad en 
laster. Bij laster gaat het namelijk 
over een persoon die publiekelijke 
beschuldigen uit over een ander 
(bijvoorbeeld van een strafbaar feit), 
terwijl deze persoon weet dat die 
publiekelijke beschuldigen niet waar 
zijn. Bij laster worden er bewust 
onwaarheden verkondigd terwijl dit 
bij smaad niet het geval hoeft te zijn.

De vraag is dan of een 
studentenvereniging zich, net 
als een bedrijf, kan beroepen op 
het beginsel van smaad of laster 
wanneer de media over hen 
schrijft? Zoals Viotta advocaten 
ook al kort uitlegde is het 
antwoord: ja. Net zoals bedrijven 
kunnen studentenverenigingen 
imago schade oplopen doordat er 
opzettelijk onwaarheden worden 
verspreid, of doordat er nieuws 
wordt verspreid met het doel om de 
goede naam van de vereniging te 
schaden.

Verbieden van ontgroeningen door 
de overheid 
Zou de overheid ontgroeningen 
moeten willen verbieden wanneer 
er geen wettelijke regels 
geschonden worden en deze in 
lijn zijn met de gedragscodes 
van de Universiteit? Sociale en 
organisatiepsycholoog aan de 
Universiteit van Leiden, Arjaan 
Wit, vindt van niet. ‘Het afschaffen 
van ontgroeningen lost niks op. De 
ontgroeningen zullen dan onder de 
radar gebeuren zonder toezicht, 
op bijvoorbeeld dispuutshuizen.’ 
Zo denkt hij dat ontgroeningen 
het beste onder toezicht van een 
verenigingsbestuur kunnen staan 

zodat er controle uitgeoefend kan 
worden. Zo stelt hij bovendien dat 
‘gezamenlijke beproevingen zorgen 
voor een groepsgevoel waarbij 
je persoonlijker en diepgaander 
contact met elkaar krijgt’. Een 
ontgroening moet doorgang 
kunnen vinden zolang er genoeg 
controle is. Dit kan op verschillende 
manieren zoals het opstellen van 
een draaiboek of toezicht door 
een buitenstaander. Volgens Ton 
Robben, hoogleraar Antropologie 
aan de Universiteit van Utrecht, 
zijn ontgroeningsrituelen van alle 
tijden. Ook het leger, de brandweer 
en grote bedrijven maken wel 
eens gebruik van een vorm van 
ontgroening. Volgens hem ‘kun je als 
vereniging prima een ontgroening 
organiseren als inwijdingsritueel, 
omdat dat de samenhorigheid 
vergroot.’ Ook hij stelt dat dit moet 
gebeuren met goede gedragscodes 
en genoeg toezicht, maar dat 
ontgroeningen zeker niet verboden 
hoeven te worden.

Toekomst: verandering van de 
huidige cultuur?
Dat de tijdsgeest is veranderd staat 
zonder meer vast. Door sociale 
media krijgen de misstanden bij 
verenigingen een steeds groter 
podium, waardoor de samenleving 
ook meer ruimte heeft gekregen 
om een mening te vormen op basis 
van deze nieuwsberichten. Ook 
Arjaan Wit vindt dat de tijdsgeest 
is veranderd: ondanks de excessen 
die in het nieuws komen, denkt hij 
dat de ontgroening tegenwoordig 
minder heftig is dan vroeger. ‘De 

tijdsgeest is veranderd. Vroeger 
vonden we het grappig om een 
stel feuten door de straat te zien 
rennen als opgejaagd vee. Nu 
kijken we daar toch anders naar.’ 
De samenleving is volgens hem nou 
eenmaal mondiger geworden en 
verenigingen liggen daardoor onder 
een vergrootglas. Maar niet alleen 
de tijdsgeest van de samenleving 
is veranderd, ook de tijdsgeest 
onder studenten. Er is veel meer 
aandacht voor inclusiviteit en 
diversiteit binnen de verenigingen, 
zo ook bij de universiteiten waar 
de verenigingen aan verbonden 
zijn. Bovendien bestaan er 
landelijke commissies om seksueel 
grensoverschrijdend gedrag aan 
te pakken. Zo denkt ook Arjaan 
Wit dat studentenverenigingen 
zich veel bewuster zijn van de 
gevolgen van een slecht imago. 
Jessica Broekhuis, oud lid van 
A.V.S.V., vertelde bij Op1 dat ‘een 
kleine groep verpest het voor 
de meerderheid’.  Volgens haar 
ging het jarenlang goed met de 
ontgroeningen in Amsterdam. 

Ondanks de vele negatieve 
berichten in het nieuws 
blijven studentenverenigingen 
onverminderd populair. De 
grotere verenigingen in Nederland 
hebben dit jaar voor het derde 
jaar op een rij een ledenstop 
en loting moeten invoeren 
vanwege te veel aanmeldingen. 
Studentenverenigingen proberen 
zich continu aan te passen aan de 
veranderde tijdsgeest, maar willen 
daarnaast niet hun traditionele 
fundamenten uit het oog verliezen. 
De excessen die in het nieuws 
komen zijn dan ook niet de regel, en 
het belang van hoor en wederhoor 
lijkt op dit moment fundamenteel 
om het imago van de verenigingen 
recht te doen. Het zou dan ook niet 
verkeerd zijn als de media verder 
kijkt dan het sensatienieuws en zich 
meer verdiept in de daadwerkelijke 
inhoud en toevoeging van 
studentenverenigingen aan de 
maatschappij.
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FIRST Maastricht is dé studievereniging voor alle fiscale studenten van Maastricht University. Het 
doel van FIRST Maastricht is om de fiscale student in Maastricht op meerdere manieren kennis 
te laten maken met potentiële werkgevers en medestudenten. De studievereniging organiseert 
daarom verschillende activiteiten, zoals de FIRST Fiscale Bedrijvendag, de fiscale recruitment-
diners, kantoorbezoeken en borrels. Het lidmaatschap bedraagt in het eerste jaar slechts €15,-. 
De leden ontvangen jaarlijks een belastingwettenbundel t.w.v. €30,- en hierdoor is het nog 

aantrekkelijker om lid te worden. FIRST Maastricht heeft echter nog veel meer te bieden. Zelfs eerstejaars rechtenstudenten kunnen bij ons lid worden 
als zij nog twijfelen tussen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht. Wie geen lid wordt van FIRST Maastricht is een dief van zijn of haar eigen portemonnee!

Gratis wettenbundel
FIRST Fiscale Bedrijvendag • Kantoorbezoeken • Borrels • Tentamentrainingen • Verenigingsblad de FIRM • En veel gezelligheid!

Wil je meer over ons en onze activiteiten te weten komen? Schroom dan niet om een kijkje op 
onze website te nemen www.firstmaastricht.nl. Inschrijven kan online via onze website. Daarnaast kun je altijd langskomen op onze bestuurskamer gevestigd 
aan de Bouillonstraat 3, C0.300d. Wij zijn van maandag t/m donderdag aanwezig tussen 10:45 uur en 13:15 uur. Voor vragen kun je altijd een e-mail sturen 
naar bestuur@firstmaastricht.nl. 

Bestuur FIRST Maastricht 2022-2023 Voorzitter:    Pip Hendriks
    Secretaris:    Yael Canisius
    Penningmeester:   Esmée de Jong
    Commissaris Intern/Vicevoorzitter: Domenic de Wolff

Integrand is een landelijke non-profit organisatie voor en door studenten. Wij 

streven ernaar om het meest professionele studentennetwerk van Nederland 

te zijn. Op persoonlijke en toegankelijke wijze verbinden wij ambities van 

academische studenten en bedrijven met elkaar. 

Tijdens of na je studie relevante ervaring opdoen bij een interessant bedrijf? Wij zoeken de stage, het werkstudentschap, het traineeship of de startersfunctie 

die perfect bij jou past. Wij bemiddelen voor alle studierichtingen en gedurende het proces zullen we je voorzien van tips om ervoor te zorgen dat jij 

aangenomen wordt voor aan topstage! Er zijn natuurlijke meerdere manieren om ervaring op te doen. Naast stages verzorgen wij trainingen om je sociale- en 

professionele skills een boost te geven. Ook organiseren wij interessante carrière evenementen, waarin je bedrijven kunt ontmoeten. Daarnaast checken 

wij CV’s, organiseren wij LinkedIn fotoshoots, geven wij advies en nog veel meer. Kortom, wij stomen je helemaal klaar voor je toekomstige carrière!

Interesse in een van deze gratis diensten? Neem een kijkje op www.integrand.nl om te zien wat wij allemaal voor je kunnen doen! Mocht je nog vragen 

hebben, dan kun je ons bereiken via tel: 043-3883954, via e-mail: maastricht@integrand.nl of kom gezellig langs op ons kantoor aan de Tongerseweg 43.

Waarde lezer,  
 
Middels deze editie van JiBulletin heb ik de eer en het waar genoegen om de grootste juridische faculteitsvereniging van de Universiteit Maas-
tricht JFV Ouranos aan u voor te stellen. Wij organiseren op academisch en sociaal vlak zowel leerzame als ontspannende activiteiten voor 
enthousiaste Nederlandse én internationale studenten. Deze activiteiten worden georganiseerd door de vele commissies die Ouranos rijk is. 
Zo hebben wij onder andere een Academic Committee en een Master Committee die zich bezighouden met het organiseren van academische 
activiteiten, zoals lezingen, workshops en kantoorbezoeken. Bovendien bieden wij geëngageerde studenten de mogelijkheid om deel te 
nemen aan de studentenpolitiek. Daarnaast worden ook nog vele andere activiteiten door ons en de commissies georganiseerd zoals Lex Mosae, de European Career Day, het gala, en 
de reisjes naar Barcelona, Brussel, en Den Haag. Buiten deze academische activiteiten moeten we natuurlijk niet vergeten om onze feestjes en wekelijkse borrels op te noemen, die 
altijd voor veel gezelligheid zorgen. Kortom, JFV Ouranos kan worden gezien als een verrijking van het leven van de Maastrichtse rechtenstudent in meerdere opzichten. Voor meer 
informatie kunt u een bezoek brengen aan onze website www.jfvouranos.nl of een mailtje sturen naar info@jfvouranos.nl. Natuurlijk bent u ook altijd van harte welkom om langs te 
komen op de bestuurskamer die is gelegen op de Rechtenfaculteit zelf. Wij zijn iedere werkdag geopend van 10:30u tot 13:30u. Graag zien we u binnenkort op een van onze activiteiten 
of voor een kopje koffie in onze bestuurskamer!  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het 39e bestuur 
Maarten Post
Voorzitter der JFV Ouranos 2022-2023 
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Beste rechtenstudent,

Namens Pleitgenootschap Gaius stel ik je graag voor aan onze studievereniging.
Pleitgenootschap Gaius biedt rechtenstudenten de kans om juridische vaardigheden, zoals pleiten, vonnissen schrijven en spreken voor publiek, 
te oefenen en verder te ontwikkelen. Een keer per maand wordt hiervoor een pleitavond georganiseerd, waarbij twee studenten optreden als 
advocaat en/of officier van justitie om een zaak te bepleiten en drie studenten de rechtbank vormen. Hierbij worden regelmatig advocatenkantoren 
uitgenodigd, om de deelnemers van professionele feedback te voorzien en om ze gelegenheid te bieden contact te leggen met deze kantoren 
voor een eventuele stage of zelfs een baan. Al deze avonden worden afgesloten met een gezellige borrelavond.
Daarnaast organiseert Gaius diverse (sociale) activiteiten zoals etentjes, workshops, lezingen, kantoorbezoeken, een avondje bowlen of klimmen en kennismakingsborrels om nieuwe 
of potentiële leden voor te stellen aan de vereniging. Ook vindt er ieder jaar een kerstdiner plaats. Tenslotte neemt Gaius regelmatig deel aan diverse pleitwedstrijden, waarbij leden 
hun pleitvaardigheden op de proef kunnen stellen en hun netwerk kunnen uitbreiden op de aansluitende borrel.
Wil je meer weten over onze vereniging of zou je eens vrijblijvend kennis willen maken? Stuur dan een mailtje naar bestuur@pleitgenootschapgaius.nl of kijk op onze website
 www.pleitgenootschapgaius.nl.

Hartelijke groet,
Bestuur Pleitgenootschap Gaius 2022-2023    Voorzitter: Beyza Akca
      Secretaris: Rick Ponjee
      Penningmeester: Tom Raaijmakers      

Stichting Jurist in Bedrijf 
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Bij ‘under pressure’ hoor ik meteen 
de bassen van het gelijknamige 
hitnummer in mijn achterhoofd 
dreunen. David Bowie en Queen 
op hun best. ‘Pressure, pushing 
down on me, pressing down on 
you, no man asked for’. Het is een 
heerlijke meezinger in de auto, op 
het moment dat de druk je misschien 
even te veel wordt, van alles wat je 
moet, in combinatie met alles wat 
je zelf wilt en hoe dat past in de 
huidige samenleving. Hoe hou je alle 
ballen in de lucht? Om te beginnen 
denk ik dan: door bewust te kiezen 
welke ballen je hoog wilt houden en 
welke je misschien best (even) kunt 
laten vallen. Maar dat klinkt altijd 
eenvoudiger dan het is. 

Als student ben je nog maar 
net ingestapt in de trein die het 
volwassen leven heet. Je maakt 
kennis met alle privileges, zoals 
een eigen woonruimte en geen 
verantwoording hoeven af te leggen 
over je reilen en zeilen, maar ook 
met de verantwoordelijkheden die 
daarbij horen. Je hebt misschien 
het gevoel dat alle keuzes belangrijk 

zijn, want bepalend voor je toekomst. 
Dat je geen fouten mag maken, of 
tijd mag verspillen. Dat je nu al moet 
beginnen met het opbouwen van je 
cv. Dat je een baantje naast je studie 
moet doen om alle rekeningen te 
kunnen betalen. En oja, je wilt ook 
nog nieuwe vrienden leren kennen en 
een leuke studententijd hebben. De 
boot niet missen. De lat ligt hoog voor 
de huidige generatie studenten en 
we zien ook aan de UM welke impact 
dat kan hebben op jullie welzijn. We 
bieden steun in de vorm van studenten 
wellbeing-activiteiten, begeleiding en 
zorg, maar ‘in the end’ ben je zelf de 
stuurman van je schip en bepaal jij of 
je hulp zoekt bij de uitdagingen op je 
pad. 

Dat geldt natuurlijk voor iedereen, zijn 
hele leven lang. De kunst is je eigen 
beste vriend te zijn. De goede raad 
die je anderen geeft ook proberen toe 
te passen op jezelf. ‘Je mag fouten 
maken’. ‘Je mag ‘nee’ zeggen’. 
‘Perfectie bestaat niet’. ‘Je gezondheid 
gaat boven alles’. Zet het op 
tegeltjes met een Delftsblauw randje 
eromheen, schrijf het met lippenstift 

op je badkamerspiegel en ga erin 
geloven. En als je te veel druk ervaart 
in je leven, probeer te achterhalen 
welke activiteiten of mensen die 
druk op je leggen. Uit eigen ervaring 
weet ik dat een bomvolle agenda pas 
als ‘te druk’ aanvoelt als er te veel 
‘hoofdpijndossiers’ in zitten. En geloof 
me, geen enkele baan is perfect, 
dus overal en altijd zul je dergelijke 
‘dossiers’ voor je kiezen krijgen. Dan 
is het zaak af en toe de balans van je 
baan op te maken, om de balans in je 
leven niet te verliezen. 

In managementkringen hoor je soms 
de uitdrukking ‘onder druk wordt 
alles vloeibaar’. Met name als iets 
wordt gevraagd van medewerkers 
wat eigenlijk niet haalbaar of reëel 
is, is het een manier om te zeggen: 
‘En toch zal het moeten lukken’. 
Sommige mensen presteren vooral 
onder druk goed; ze komen in een 
‘flow’ in het zicht van de deadline, en 
‘alles gaat stromen’. Als zaken op 
die manier ‘vloeibaar worden’, is dat 
natuurlijk prima. Maar het neerleggen 
van irreële druk bij collega’s kan op 
termijn ziekmakend zijn en moeten we 
dus niet willen met z’n allen.

Wat we dan wel moeten willen? 
Queen en Bowie zingen: ‘Can’t we 
give ourselves one more chance? 
Why can’t we give love that one more 
chance?’ Liefde klinkt misschien soft 
in de competitieve samenleving waarin 
we leven, maar het is het krachtigste 
wapen dat er is, in elke situatie. De 
Koreaanse boeddhistische monnik 
Sunim schrijft in zijn boekje ‘Dingen 
die je alleen ziet als je er de tijd voor 
neemt – rust vinden in een drukke 
wereld’: ‘Zonder liefde zou ons leven 
in een oogwenk voorbij zijn. Liefde 
heeft de macht om de wereld een 
ogenblik stil te laten staan.’ Mooier 
kan ik het niet zeggen. 

Prof. dr. Rianne Letschert
Voorzitter College van Bestuur, 
Universiteit Maastricht
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