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Door Martijje Lubbers

Voorzitter

De deur staat open
Veel mensen zouden het niet meteen zeggen, maar de deur van de RUG staat wagen-
wijd open. Binnen onze grote en complexe organisatie is die deur helaas niet altijd te 
vinden voor de buitenwereld (…en zelfs niet voor de binnenwereld). Maar wij zijn er! 
Maar liefst vijf enthousiaste en geëngageerde wetenschapswinkels waar men met aller-
lei vragen terecht kan. Ook al is een match tussen gestelde vraag en wetenschappelijke 
benadering niet altijd te maken, er is altijd wel een oplossing. De wetenschapswinke-
liers hebben namelijk een uitgebreid netwerk, zodat ze vaak een andere deur kunnen 
vinden waarachter iemand zit die de vraag goed kan beantwoorden. Dus aarzel niet en 
klopt u vooral bij ons aan.

Ons vak
Het is enorm interessant te zoeken naar mogelijkheden om de kennis en mogelijkheden 
die op de diverse faculteiten aanwezig zijn, in te zetten voor diverse maatschappelijke 
vraagstukken. Projecten variëren in soort, grootte en breedte en vragen altijd om 
verschillende kwaliteiten en inventiviteit. Dat maakt het vak van Wetenschapswinkelier 
heel afwisselend. In dit nieuwe jaarbericht vindt u weer een aantal mooie voorbeelden 
van projecten die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd binnen de verschillende weten-
schapswinkels. Van succes in het VMBO tot vermoeidheid bij chronisch zieken. Van 
de invloed van licht op vleermuizen tot jongeren in de bibliotheek. We zijn trots op de 
variëteit aan projecten en initiatieven en we zijn trots op ons vak. 

Kennisdebat, Belfast en nog veel meer
Naast de voorbeelden van succesvolle projecten vindt u in dit jaarbericht ander nieuws. 
In 2009 kreeg Kennisdebat, een van initiatieven waar de Wetenschapswinkels vanaf het 
begin bij betrokken zijn, een nieuwe hoofdredacteur. Hij stelt zich in deze editie van het 
jaarbericht aan u voor en vertelt over de ver-
nieuwingen op deze interactieve site. Maar 2009 
was ook het jaar van een grote internationale 
conferentie voor Science Shops en vergelijkbare 
organisaties in Belfast. Een indrukwekkende 
en inspirerende bijeenkomst, verderop leest u 
waarom. En we beginnen een nieuwe rubriek Is 
er leven na de wetenschapswinkel? waarin we 
met oud-wetenschapswinkeliers terugblikken, 
kijken wat ze nu doen en vooruit kijken naar de 
toekomst van de wetenschapswinkels. Maar dat is 
nog niet alles…   

Ik hoop dat u dit blad met veel plezier zult lezen.
Hartelijke groet, 
Martijje Lubbers

Voorwoord

Even voorstellen:

Rachel van der Kaaij

Sinds maart 2010 ben ik een van 
de winkeliers van de bèta-weten-
schapswinkel, en collega van Henk 
Mulder en Karin Ree. Als bioloog 
tussen twee chemici zal ik me 
vooral gaan richten op de projecten 
waarin gezondheid een rol speelt. 
Ik hoop mijn werk bij de weten-
schapswinkel te combineren met 
een aanstelling als postdoc, op een 
onderzoeksproject over de ontwik-
keling van ‘langzame koolhydraten’ 
als voedingsingrediënt.
 

Ik ben opgeleid als onderzoeker: na 
mijn studie moleculaire biologie in 
Wageningen ben ik naar het Noor-
den gekomen voor een promotie in 
de microbiologie aan de RuG. Bij dat 
onderzoek, over enzymen en kool-
hydraten, waren een aantal biotech-
bedrijven betrokken. Die ingang in 
de voedingshoek gaf me de moge-
lijkheid om over te stappen naar 
TNO ‘Kwaliteit van Leven’ (voorma-
lig TNO Voeding), waar ik twee jaar 
als onderzoeker heb gewerkt.

Nu ik weer terug ben in Groningen 
hoop ik bij de bèta-wetenschaps-
winkel het beste van twee werelden 
bij elkaar te brengen: goed acade-
misch onderzoek, maar ook een 
directe link naar de praktijk. Het 
open karakter van de wetenschaps-
winkels spreekt me daarbij erg aan: 
iedereen met een interessante vraag 
kan gebruik maken van onze mo-
gelijkheden om een onderzoek op te 
zetten. Graag zelfs!
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Human beatboxes, tapdansers en ra-
tels; De vleermuissoorten die ’s nachts 
langs het afwateringskanaal in Assen 
scheren hebben elk hun kenmerkende 
ultrasone sound. Ecologiestudent Tijs 
Glazenborg heeft hier wekenlang elke 
avond gebivakkeerd met zijn scan-
ner, dus hij herkent ze moeiteloos. De 
watervleermuis (Myotis daubentonii) 
foerageert hier; hij jaagt op insecten 

met behulp van zijn echosignaal. Het 
is ook een plek waar de gemeente 
Assen experimenteert met energie-
zuinige, groene led straatverlichting. 
De gemeente kiest natuurlijk graag 
voor energiebesparing, maar wilde 
ook weten wat het effect is op de na-
tuur, om een verantwoorde keuze te 
kunnen maken. Tijs telde het aantal 
passages van watervleermuizen bij 

(klassiek) wit licht, groen led licht en 
zonder verlichting. Vleermuizen zijn 
nachtdieren, dus je zou verwachten 
dat ze licht mijden. In de literatuur 
is daar echter weinig over te vinden. 
Opvallend genoeg telde Tijs de meeste 
passages bij het intensieve witte licht. 
Mogelijk schakelen de vleermuizen 
dan over van jagen op het oog in plaats 
van op het oor. Meer is echter niet van-
zelfsprekend beter. Bij groene led pas-
seren ongeveer evenveel dieren als in 
een onverlichte, ongestoorde situatie. 
Groene led verstoort de watervleer-
muis dus het minst en is een goede 
keuze. 

(Voor een sfeervolle impressie zie het UK-artikel 

in Wetenschapswinkels in de pers)

NATUURWETENSCHAP 
VAN HET VRIJE VELD
NACHTELIJKE RATELS
LEDVERLICHTING EN DE WATERVLEERMUIS

Bètawinkel

Student
Naam: Sander van Dijk

Studie: Mariene Biologie

Onderzoek: Onderwatergeluid door heien voor 

offshore windturbineparken in de Noordzee; 

ecologische effecten op vissen en zeezoog-dieren

Hoe heb je het wetenschapswinkel-
project ervaren?

Een project doen voor de wetenschaps-
winkel heb ik als zeer leuk ervaren. Je 
werkt voor een opdrachtgever met een 

probleem en dat maakt de maatschap-
pelijke relevantie groot. Dit gaf voor 
mij net de bredere invalshoek die ik 
miste in opdrachten voor bijvoorbeeld 
onderzoeksgroepen.

Wat maakt een wetenschapswinkel-
project anders?

Wat het zo anders maakt is dat je 
voor een opdrachtgever werkt en je 
daardoor meteen in contact komt met 
mensen in de praktijk. Je onderwerp 
is actueel en krijgt daarom ook extra 
aandacht en soms een “staartje”. Zo 
word ik nu nog benaderd over mijn 
onderzoek naar het effect van wind-
molens bouwen op zee.

Wat was er lastig/ wat heb je geleerd?
Het lastige voor mij was dat er weinig 
beschikbare literatuur over het on-

derwerp was. Na een interview met 
een expert ben ik er achter gekomen 
dat de overheid hier handig gebruikt 
van maakt. Ik heb hierdoor geleerd 
dat je zeer zorgvuldig moet zijn met 
het interpreteren van onderzoeken 
en nog voorzichtiger met uitspraken 
gebaseerd op onderzoeken. De weten-
schapswinkel is er dan ook om deze 
brug te slaan tussen samenleving en 
wetenschap.

Komt er nog een volgende keer?
Voorlopig niet, want ik ben nu afge-
studeerd. Als ik nu nog student was 
geweest had ik wel overwogen om nog 
een scriptie bij de wetenschapswin-
kel te doen. Aansluiting op actuele 
problemen, uitstekende begeleiding 
en een gratis congresbezoek in Noord-
Ierland, wat wil je nog meer?

De Bèta wetenschapswinkel maakte in 2008 een vliegende doorstart na een 
reorganisatie. Gelukkig weten studenten, onderzoekers en vraagstellers 
de vernieuwde winkel goed te vinden. Voor de winkeliers Karin Ree en Henk 
Mulder, voorheen Chemiewinkel, gaat een wereld aan nieuwe onderwerpen 
open. De diversiteit van wetenschapsgebieden in de Bètafaculteit is enorm. 
Samenwerking en kruisbestuiving kan leiden tot een originele aanpak van 
onderzoek, die juist bij maatschappelijke vragen aan de wetenschapswinkel 
gewenst is. Een paar geluiden uit het vrije veld.
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Underwater beat
Onderwatergeluid, windmolenparken 
en zeedieren
Onder water is alles anders. Geluiden 
zoals de zang van walvissen kunnen 
razendsnel mijlenver doordringen, een 
varend schip klinkt als een kakofonie. 
Akoestiek onder water is een vak apart. 
Sander van Dijk, student Mariene Bi-
ologie dook in dit vak te kijken naar de 
effecten van het aanleggen van offshore 
windmolenparken. Wind levert duur-
zame energie, maar ook hier moeten de 
gevolgen voor de fauna in ogenschouw 
worden genomen. Ondanks de groot-
schalige plannen voor windmolen-
parken in de Noordzee is er erg weinig 
bekend over welke gevolgen het lawaai 
van het heien heeft op zeedieren. San-
ders onderzoek geeft aanwijzingen dat 
die gevolgen er niet om liegen. De zee-
hond bijvoorbeeld is erg gevoelig voor 
laagfrequent geluid zoals dat bij het 
heien optreedt en kan tot een afstand 
van 80 kilometer verstoord worden. 
Vluchten heeft dan weinig zin: de hele 
Noordzee is vol economische activiteit. 
Het gehoor van vissen verschilt sterk 
per soort; voor acht representatieve 
Noordzeevissen is verstoring tot een 
afstand van 50 kilometer voorspeld. Op 
kortere afstanden is er kans op fysieke 
schade, waaronder fatale beschadiging 
van de zwemblaas door de drukgolf. Ge-
noeg redenen voor een meer zorgvuldige 
afweging van de windmolenplannen op 
zee. 

Sounds of silence
Hoe meet je de afwezigheid van geluid? 
De provincie Friesland wil in een aantal 
recreatieve natuurgebieden de stilte 

handhaven, dat wil zeggen de afwezig-
heid van storende, niet-natuurlijke 
geluiden. Natuurkundestudent Rob 
Bremer ging op pad om de stilte te mo-
nitoren en te horen of er veranderingen 
zijn sinds de eerste metingen in 2004. 
Het is niet alleen een kwestie van me-
ten, maar ook van luisteren. Het geluid 
van een zanglijster kan immers vrij 
hard zijn, maar is wel natuurlijk en niet 
storend. Niet te vergelijken dus met een 
brommer in de verte die evenveel lawaai 

maakt. Na een paar weken luisteren  en 
opnames maken in vijf gebieden in de 
Friese natuur kon Rob zijn gegevens 
verwerken. Hij stelde vast dat het nog 
steeds stil kan zijn in Friesland, al zijn 
er ook flinke verstoringen te horen, 
zoals straaljagers op Vlieland, motor-
boten in de Alde Feanen en vliegverkeer 
in het Drents-Friese Wold. In het laatst-
genoemde gebied werd de meest luide 
aaneengesloten minuut (73.3 dB) geme-
ten, maar ook de meest stille (24.3 dB). 

Docent

Naam: Prof. Arthur Veldman

Technische Mechanica en Numerieke Wis-

kunde

Onderzoek: Transport van fijn sediment in de 

Waddenzee en de effecten van mosselban-

ken: een wiskundig-modelmatige benadering 

(student Sjoerd Rijpkema)

Hoe heb je het wetenschapswinkelpro-
ject ervaren?

Als toegepast wiskundige heb ik veel 

ervaring met het onderzoeken van stro-
mingsproblemen uit de praktijk, zoals in 
de offshore industrie, de vliegtuigbouw 
en de biomedische wetenschap. De vraag 
vanuit de Wetenschapswinkel naar sedi-
menttransport rond mosselbanken bete-
kende een verdere verruiming van mijn 
werkterrein; met biologische processen 
had ik me nog niet zoveel bezig gehouden. 
Maar wiskunde zit overal - tenminste als 
je goed weet te kijken en je voldoende je 
(toepassings)talen spreekt. Dat maakt ons 
werk zo boeiend en afwisselend.

Wat heb je geleerd?
Het is machtig om te zien hoe studenten 
als Sjoerd zo snel het jargon van zo’n 
probleem oppakken. Als non-expert 
begeleider zit je regelmatig met je oren 
te klapperen - en vergroot je weer je ei-
gen ‘talen’kennis (bijvoorbeeld met het 
woord ‘biobouwer’). Zo’n project is voor 
studenten heel wat anders dan het re-
produceren van kennis uit een leerboek. 
Het voegt een extra dimensie toe aan 
hun studie; tijdens de uitvoering van het 
project zie je ze groeien.
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Opdrachtgever
Naam: Aad Verheul, Dienst Gemeentewerken, 

gemeente Assen 

Onderzoek: effecten van led straatverlichting 

op vleermuizen

Hoe heb je het wetenschapswinkel-
project ervaren?

Positief. De mensen die voor ons aan 
de slag gingen straalden veel posi-
tiviteit uit! Het project is naar mijn 
menig kundig opgepakt, de begelei-
ding van de studenten is voor zover ik 
dat kan beoordelen uitstekend. 

Wat maakt een wetenschapswinkel-
project anders?

Een wetenschapswinkelproject is 
niet te vergelijken met een regulier 
project binnen de gemeente waar ik 
voor werk. De benadering en doelstel-
lingen gaan wat eenvoudiger over 
tafel, dit komt de snelheid wel ten 
goede. Het gevraagde eindresultaat 
moet echter wel duidelijk benoemd 
worden, maar dit geldt uiteraard ook 
voor gemeentelijke projecten. Het is 
allemaal wat informeler en dat werkt 
wel lekker!

Wat was er lastig/ wat heb je ge-
leerd?

Lastig vond ik wel dat de student die 
de klus uitvoert ook nog andere belan-
gen heeft. Dat is natuurlijk logisch, 
maar toch, je hebt wat minder grip op 
de voortgang. Ik heb wel geleerd dat 
je sneller moet reageren als je denkt: 
‘’Komt dit wel goed?’’ En dat je de af-
spraken iets steviger moet benoemen. 

Komt er nog een volgende keer?
Wat mij betreft komt er zeker nog 
een volgende keer, we doen nu ook 
nog een ander project met de weten-
schapswinkel. Ik heb het ervaren als 
zeer positief, omdat zowel student als 
begeleider er alles aan doen om het 
resultaat op tafel te krijgen. En ook 
heel gunstig is het kostenplaatje, in 
vergelijking met de markt is de we-
tenschapswinkel spotgoedkoop! Voor 
mij zelf was het een bijzonder leuke 
ervaring, vooral om weer eens met 
jonge mensen in het veld aan de slag 
te zijn en om te zien hoe zij dit met de 
kennis en middelen van nu het anders 
doen dan in mijn eigen studieperiode. 
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Wetenschapswinkel
Economie en Bedrijfskunde

HISToRISCHE zEILSCHEPEN 
IN HARLINGEN
De stad Harlingen is de thuishaven van een groot aantal historische zeilschepen, de zogenaamde “bruine vloot”. 
Deze schepen zeilen tijdens het zomerseizoen met gasten over de Waddenzee naar de eilanden en over het IJssel-
meer naar kustplaatsen. De eigenaren van deze schepen zijn verenigd in de VBzH, Verenigde Bruine zeilvaart Har-
lingen. De vereniging heeft als doel de ligplaatsen in Harlingen te verdelen en de spreekbuis naar de gemeente te 
zijn voor de schippers.

Ondernemers van deze vereniging 
kwamen naar de Wetenschapswinkel 
Economie en Bedrijfskunde om te 
laten onderzoeken in hoeverre zij (po-
sitieve) invloed hebben op het imago 
van Harlingen en wat de bewoners van 
Harlingen vinden van de aanwezig-
heid van de bruine vloot. 
 

Onderzoek naar imago
Studente Laudine Siderius – richting 
Marketing Management en Marketing 
Research – pakte in 2009 dit onderzoek 
op. Ze ondervroeg inwoners van Har-
lingen over het imago van Harlingen,  
de aanwezigheid van de bruine vloot, 
in hoeverre ze toerisme in Harlingen 
steunen en Harlingen aanbevelen als 
toeristische plek. Op grond van de ant-
woorden kon Laudine de Harlingers 
indelen in vijf groepen: 

1) de Harlingen lovers, 2) havenstad 
lovers, 3) activity seekers, 4) urban 
lovers en 5) sceptics. Deze groepen 
hechten verschillende waarden aan: 
cultuur, toegankelijkheid, nautische 
activiteiten, recreatieve activiteiten en 
stedelijke faciliteiten. 

Uit de resultaten van Laudines 
onderzoek komt naar voren dat het 
totale imago van Harlingen positief 
is. Zelfs de minst positieve groep, de 
“sceptics” geven Harlingen gemiddeld 
een 4,68 (op een schaal van 1 tot 7), 
dus ruim voldoende. Het imago van 
de bruine vloot ligt zelfs nog hoger, 

zeker vanuit het toeristisch belang van 
Harlingen. Veel inwoners vinden dat 
de historische zeilschepen bijdragen 
aan het imago van Harlingen en dat de 
vlootdag een leuk evenement is voor 
inwoners en toeristen. Er blijkt een 
duidelijk verband te bestaan tussen 
het imago van Harlingen en het imago 
van de bruine vloot. De bruine vloot 
bewijst hiermee een belangrijk deel uit 
te maken van het imago van Harlin-
gen. Het is zelfs zo dat bewoners die 
een positief beeld hebben van Harlin-
gen of van de bruine vloot zeer waar-
schijnlijk Harlingen als toeristische 
plaats aanbevelen aan anderen.

Met dit onderzoek is meer duidelijk-
heid gekomen over de waardering 
van Harlingers voor de historische 
zeilschepen en het toerisme in hun 
stad. De indeling in vijf verschillende 
groepen met een eigen profiel kan goed 
gebruikt worden om te blijven werken 
aan het imago van Harlingen en de 
bevolking te zien als ambassadeurs 
voor de stad. 
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Student 
Naam: Laudine Siderius

Hoe heb je het wetenschapswinkelpro-
ject ervaren?

Het wetenschapswinkelproject heb ik er-
varen als een unieke mogelijkheid voor het 
doen van onderzoek met een maatschappe-
lijk belang dan wel sociaal relevant thema. 
Ik moest rekening houden met verschil-
lende belangen om zowel een goed rapport 
af te leveren voor de opdrachtgever als een 
goede scriptie die voldoet aan de eisen van 
de universiteit. Ik vond het vooral heel erg 
leerzaam om van begin tot eind verantwoor-
delijk te zijn voor het oplossen/onderzoeken 
van een probleem waar je in eerste instantie 
nog weinig kennis van hebt. Naarmate je je 
er meer in verdiept, merk je dat het toch wel 
degelijk speelt. 

Wat maakt heen wetenschapswinkel-
project anders dan een gewone scriptie?

Naast het doen van het onderzoek is het ook 
de bedoeling dat het onderzoek uiteindelijk 
doorvertaald gaat worden naar een publica-
tie voor een breder publiek. Daarmee weet 
je dat het niet een onderzoek wordt dat in 
de kast verdwijnt, er is in ieder geval een 
opdrachtgever die er heel veel baat bij heeft. 
Daarnaast is ook de begeleiding van zowel de 
wetenschapswinkel als van een scriptiebege-
leider een verschil met een ‘reguliere’ scriptie. 
In mijn geval was dit zelfs heel erg handig, 
aangezien mijn scriptiebegeleider erg geïn-
teresseerd was in het onderwerp en daar heel 
erg in mee dacht. Terwijl mijn wetenschaps-
winkelbegeleidster vooral keek naar de opzet, 
structuur en de aansluiting op het probleem 
dat aangedragen was door de opdrachtgever. 

Wat was er lastig/wat heb je geleerd?
Ik heb vooral veel geleerd over zelfstandig 
onderzoek doen in de praktijk en de uit-
komsten hiervan uiteindelijk vertalen naar 
het grote publiek. Daarbij moet je rekening 
moet houden met toegankelijkheid en 
begrijpelijkheid. Het was soms lastig om 
alle belangen mee te nemen in de beslis-
singen over de aanpak van het onderzoek. 
Zo kon het voorkomen dat de ene begeleider 
erg tevreden was, terwijl de andere daar een 
hele andere kijk op had. Dan zit je wel even 
met je handen in het haar, maar uiteinde-
lijk weet je altijd wel tot een oplossing te 
komen waar iedereen tevreden mee is.  

Opdrachtgever 
Naam: Klaas Bosch, eigenaar historisch zeilschip ‘Spesmea’, lid vereniging VBzH

Hoe kwamen jullie bij de wetenschapswinkel terecht? 
Via een persoonlijke kennis kwamen we bij de RUG terecht en daar werden we 
doorgestuurd naar de wetenschapswinkel.

Wat is het doel van dit onderzoek voor jullie? 
De gemeente Harlingen laten zien dat de Bruine Vloot ertoe doet en dat er bij 
het maken van beleid rekening mee moet worden gehouden. 

Wat zien jullie als voordeel en als nadeel van wetenschappelijk onderzoek?
Een belangrijk voordeel is dat de resultaten zijn geheel onafhankelijk tot stand 
zijn gekomen. Daardoor heb je een betrouwbaar en overtuigend resultaat. Ik zie 
geen nadelen.

Hoe hebben jullie de bemoeienis van de wetenschapswinkel ervaren? 
Zeer positief. De wetenschapswinkel heeft geholpen bij het aanvragen van de 
subsidie en volgens mij de student af en toe “achter de vodden gezeten”. Ik zie 
geen nadeel in het feit dat je naast de student een extra aanspreekpunt hebt. 
Zonder de wetenschapswinkel was het onderzoek volgens mij niet gebeurd.

Zou er eventueel een volgende keer kunnen komen? 
Ja, het zou dan natuurlijk een geheel ander onderwerp moeten zijn.

Begeleider
Naam: dr. Wander Jager

Wat maakt een wetenschapswinkelproject anders dan een ‘gewone
afstudeerscriptie’ in de ogen van een begeleider?

Ik heb nu twee projecten begeleid, en in beide speelde de maatschappelijke 
relevantie een grote rol. Belangrijk is ook, dat wetenschappelijk onderzoek 
toegankelijk wordt gemaakt voor partijen met een maatschappelijk belang 
maar een beperkt budget. In die
zin past dit soort onderzoek uitstekend bij de maatschappelijke en regionale 
verantwoordelijkheid van de RUG.

Waar let jij als begeleider extra op als je iemand begeleidt bij
het afstuderen?

Een belangrijk aandachtspunt is dat de onderbouwing van de resultaten
zeer grondig is. Je wilt er immers voor zorgen dat het in de discussie gaat 
over de betekenis van de onderzoeksresultaten en niet over de betrouwbaar-
heid daarvan.

In hoeverre was de wetenschappelijke theorie goed toe te passen op
de praktijk-case, was het veel schipperen?

Nee hoor, dat ging prima. Wat dat betreft sluit ik me aan bij Kurt Lewin, die 
stelde: “nothing is as practical as good theory”.

Wat heeft een wetenschapswinkel project in zijn algemeenheid voor
toegevoegde waarde volgens jou?

De toegevoegde waarde schuilt mijns inziens in het toegankelijk maken van
kwalitatief hoogwaardig onderzoek voor maatschappelijke relevante
problemen. En dat voor een relatief laag budget.



ALS JE GELUKKIG bENT, HEb JE GEEN 
TIJD oM mOE TE WoRDEN

Wetenschapswinkel
Geneeskunde en Volksgezondheid

‘Maar als ik dood ben
is ‘t eerste wat ik doe:
Honderd jaar slapen.

Want ik ben moe.’

Willem Wilmink

Vermoeidheid is een veel voorko-
mende klacht in de artsenpraktijk. 
Het is voor zowel patiënten als 
artsen vaak moeilijk daar een oor-
zaak voor aan te geven. Vaak treedt 
vermoeidheid op in combinatie met 
chronische aandoeningen, zoals 
bijvoorbeeld een chronische ont-
steking van het maag-darmkanaal 
(Inflammatory Bowel Disease). De 
wetenschapswinkel Geneeskunde 
en Volksgezondheid deed in 2009 
onderzoek naar deze combinatie.

Eerder wetenschapswinkelonderzoek
De aanleiding voor dit onderzoek was 
een wetenschapswinkelonderzoek uit 
2004. Destijds deed Jildou van Duij-
vendijk, studente Geneeskunde een 
onderzoek naar het leven met Inflam-
matory Bowel Disease; hoe mensen 
met deze aandoening dagelijks func-
tioneren en hun kwaliteit van leven 
beoordelen. Daarin was vermoeidheid 
een klacht die veel werd aangegeven 
door patiënten. In 2009 besloot Na-
tascha Penninga op deze combinatie 
in te zoomen om iets meer te weten te 
komen over het verschijnsel vermoeid-
heid in relatie tot Inflammatory Bowel 
Disease. Ze probeerde in dit onderzoek  
een indruk te krijgen van de factoren 
die een rol spelen bij ervaren ver-
moeidheid. Wanneer er meer inzicht 
wordt verkregen in de achterliggende 
oorzaken van vermoeidheid, kunnen 
bijvoorbeeld artsen beter inspelen op 
de vermoeidheidsklachten. Hierdoor 
zou de vermoeidheid kunnen ver-
minderen en de kwaliteit van leven 
verbeteren.

Heel vaak vermoeid
Het onderzoek is uitgevoerd onder 82 
personen met de ziekte van Crohn en 
50 personen met colitis ulcerosa. Van 
de patiënten met de ziekte van Crohn 
geeft 83.9% aan zich in de afgelopen 
twee weken in meer of mindere mate 
moe te hebben gevoeld. Van deze men-

sen heeft 18.5% voortdurend te maken 
met vermoeidheid. Bij patiënten met 
colitis ulcerosa zijn de percentages 
zeer vergelijkbaar. Opvallend is dat 
niet alle vermoeide IBD-patiënten hun  
vermoeidheid ook als problematisch 
ervaren. Van de IBD-patiënten voelt 
12.2% zich een groot deel van de tijd of 
de hele tijd depressief. 30.5% van de 
patiënten voelt zich een klein of matig 
deel van de tijd depressief. 

Welke factoren spelen een rol bij 
vermoeidheid?
Als de ziekte ernstiger is of in tijden 
dat de ziekte actiever aanwezig is, dan 
ervaren patiënten een grotere ver-
moeidheid. Deze somatische factoren  
verklaren 18.7% van de verschillen in 
vermoeidheid. Psychosociale facto-
ren spelen echter een minstens zo 
belangrijke rol bij het verklaren van 
vermoeidheid bij IBD-patiënten. Het 
ervaren van hulpeloosheid, het al dan 
niet kunnen accepteren van de ziekte 
en de gevolgen daarvan en het ontvan-
gen van sociale steun vertonen cor-
relaties met vermoeidheid. Hiermee 
zijn nog zo’n 25% van de verschillen te 
verklaren.  

Patiënten helpen
Uit deze gegevens blijkt dat naast 
het behandelen van de ziekte, het van 
groot belang is IBD-patiënten psycho-
logisch te ondersteunen. Al bestaand 
beleid bij langdurige, lichamelijk 

onverklaarbare moeheidsklachten zou 
handvatten kunnen bieden voor inter-
venties bij IBD-patiënten. Cognitieve 
gedragstherapie kan hierbij een rol 
spelen. De meest effectieve behande-
ling blijkt toch vaak een combinatie 
tussen lichaam en geest.
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Nederland en België

Het Landelijk Overleg Wetenschaps-
winkels (LOW) behartigt de belangen 
van de Nederlandse wetenschapswin-
kels in overleg met de Vlaamse colle-
ga’s. In 2009 heeft Henk Mulder (Bèta 
Wetenschapswinkel RUG) de voorzit-
tershamer overgenomen van Tim van 
der Avoird, die tien jaar voorzitter 
is geweest. Tim verliet de Tilburgse 
Wetenschapswinkel en werkt nu als 
projectcoördinator voor de Provincie 
Noord-Brabant. 

Een van de taken van het LOW is het 
verzorgen van de  gezamenlijk website 
(www.wetenschapswinkels.nl). Daar 
zijn nieuws en adressen te vinden van 
alle Nederlandse wetenschapswin-
kels. Maar opdrachtgevers kunnen er 
ook vragen die dan naar de meest ge-
schikte winkel worden doorgestuurd. 
Een one-stop shop dus!

Het LOW verzorgt ook inspiratiemid-
dagen voor de wetenschapswinkelme-
dewerkers;  een goede gelegenheid om 
even uit de dagelijkse praktijk te stap-
pen en met collega’s in een workshop 
op je werk te reflecteren. In oktober 
2009 organiseerden de Belgische win-
kels zo’n inspiratiemiddag. In Antwer-
pen waren er workshops te volgen over 
conflicten hanteren, onderhandelen, 
creatief denken en lobbyen. Telkens 
waren cases vanuit de Wetenschaps-
winkel en vanuit de wetenschapscom-
municatie daarbij het uitgangspunt. 

Helaas moesten de Groningse winke-
liers dit keer verstek laten gaan, maar 
de volgende inspiratiemiddag hopen 
we weer bij te kunnen wonen. 

Aan de bijeenkomst ‘Kennis voor 
Actie’ droegen Henk Mulder (Gronin-
gen) en Gerard Straver (Wageningen) 
namens het LOW hun steentje bij. 
Het betrof hier een overleg met maat-
schappelijke organisaties over de toe-
gang tot wetenschappelijk onderzoek 
op milieugebied. Daarbij bleek de we-
tenschapswinkel nog steeds een popu-
laire toegangspoort te zijn, die van de 
betrokken organisaties best groter zou 
mogen groeien. 

Wetenschapswinkels als exportpro-

duct

Via het internationale wetenschaps-
winkelnetwerk Living Knowledge 
hebben we een wereldwijd podium 
gekregen. Henk Mulder van de Bèta 
Wetenschapswinkel kon daardoor in 
2009 een aantal internationale presen-
taties gegeven over wetenschapswin-
kels. Zo sprak hij in Praag op een con-
gres dat was georganiseerd door een 
milieu-organisatie in samenwerking 
met de Academie van Sociale Weten-
schappen. Op het congres “University 
Community Engagement for Sustai-
nability”, in Maleisië gaf Henk Mulder 
ook een lezing en training voor hen die 
graag een wetenschapswinkel willen 
oprichten. De deelnemers kwamen 
met name uit Maleisië, Indonesië en 
Thailand. Zo wordt het, van oorsprong 
Nederlandse, wetenschapswinkelidee 
steeds verder verspreid.

Het Living Knowledge netwerk orga-
niseerde in 2009 ook een groot inter-
nationaal congres in Belfast. Hierover 
elders in dit jaarbericht meer.

WETENSCHAPSWINKELS   
 W E R E L D W IJ D
In de Groningse wetenschapswin-
kels gebeurt van alles, zoals u in dit 
jaarbericht kunt lezen. Maar ook 
buiten Groningen zijn wetenschaps-
winkels actief. Wat bracht 2009 
wetenschapswinkels wereldwijd en 
welke rol speelden wij hierin?

Student/onderzoeker
Natascha Penninga

Hoe heb je het wetenschapswinkel-
project ervaren?

Mijn stage en scriptie bij de Weten-
schapswinkel heb ik als erg leer-
zaam ervaren. Veel vaardigheden die 
ik tijdens mijn studie heb geleerd, 
heb ik kunnen toepassen. Maar 
daarnaast heb ik ook veel nieuwe, 
vooral praktische zaken bijgeleerd. 

Wat maakt een wetenschapswin-
kelproject anders?

Bij de Wetenschapswinkel kunnen 
stage en scriptie worden gecombi-
neerd. Hierdoor leer je hoe het gehele 
onderzoeksproces eruit ziet. Verder 
heb ik mogen ervaren hoe het is 
om in een complexe werkomgeving 
te werken. Ik heb gewerkt met de 
RuG, de graduate school SHARE, 
Wetenschapswinkel Geneeskunde 
en Volksgezondheid en de afdeling 
Maag Darm Lever van het UMCG.
 

Wat was er lastig/ wat heb je ge-
leerd?

Wat ik ten eerste heb geleerd tijdens 
mijn stage en het schrijven van een 
scriptie, is dat je je flexibel moet 
opstellen. Tijdens je opleiding werk 
je het meest vanuit boeken en zijn 
externe factoren vaak uitgesloten of 
in elk geval beperkt. In de praktijk 
kom je wel externe factoren tegen en 
zul je hier en daar moeten afwijken 
van je oorspronkelijke plan.
Daarnaast was het wennen om door 
twee mensen begeleid te worden. 
Twee mensen betekent twee ver-
schillende inzichten. Verder heb ik 
gemerkt dat het belangrijk is om an-
deren te betrekken bij het denk- en 
werkproces en om elke keuze goed te 
onderbouwen.

Wat doe je nu? 
Op dit moment ben ik nog werkzaam 
bij het Universitair Centrum Psychi-
atrie, maar ik ben ook druk aan het 
solliciteren. Misschien ga ik zelfs 
nog wel een andere studie of cursus 
volgen w w w . w e t e n s c h a p s w i n k e l s . n l

Wetenschapswinkels



 In de regio Assen werken VMBO-scho-
len en praktijkscholen samen om te 
proberen dat mogelijk te maken. Met 
extra ondersteuning wordt gepro-
beerd om leerlingen die in principe 
naar het praktijkonderwijs zouden 
moeten – leerlingen met een PrO-in-
dicatie - toch op een VMBO-school  
een diploma te laten halen. Naast het 
belang van het halen van een diploma 
voor de toekomst van een leerling op 
de arbeidsmarkt, speelt ook geven 
van een positieve stimulans aan deze 
leerlingen een belangrijke rol in de 
samenwerking. De leerling heeft tot 
dan toe in het onderwijs voornamelijk 
impliciet of expliciet te horen gekregen 
dat hij of zij minder goed kan leren dan 
andere leerlingen. Nu zegt de school 
zegt als het ware: ‘We denken dat jij het 
in je mars hebt om hier een diploma 
te halen’. Deze positieve ervaring kan 
voor de schoolloopbaan van leerlingen 
van grote betekenis zijn.

Het onderzoek
Marianne Warring en Esmee Horn-
stra, studenten van de master Onder-
wijskunde, hebben onderzocht hoe het 
deze leerlingen vergaat. Slagen zij er 
inderdaad in om dat VMBO-diploma te 
halen of lukt het hen niet en belanden 
zij uiteindelijk toch in het praktijkon-
derwijs? Zijn er aanwijsbare factoren 
die samenhangen met succes of falen? 
En zo ja, zijn het dan bepaalde ken-
merken van die leerlingen die daarop 
van invloed zijn of ligt het meer aan de 
kenmerken van de VMBO-scholen?

Om inzicht te krijgen in het verloop 
van de schoolloopbanen van deze 
leerlingen is kwalitatief en kwantita-
tief onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn 

op drie manieren gegevens verzameld: 
1. uit interviews met eindverantwoor-
delijken voor de leerlingenzorg op de 
verschillende scholen, 2.uit vragenlijs-
ten afgenomen bij 28 docenten en leer-
lingen en 3. uit leerlingdossiers. Om 
leerlingen met een PrO-indicatie goed 
te kunnen vergelijken met ‘reguliere’ 
VMBO-leerlingen, zijn de vragenlijs-
ten afgenomen bij beide groepen. De 
uiteindelijke onderzoeksgroep bestond 
uit 350 leerlingen, waarvan 133 een 
PrO-indicatie hebben.

Tussen succes en de zoveelste nega-
tieve ervaring
Van de leerlingen met een PrO-indi-
catie die in de regio Assen naar het 
VMBO gaan, blijkt uiteindelijk bijna 
70% toch in staat om – met extra 
ondersteuning -  een VMBO-diploma 
te halen. Ruim tweederde presteert in 
het VMBO dus beter dan verwacht. Het 
grootste deel van deze leerlingen volgt 
binnen het VMBO weliswaar onderwijs 
op het laagste niveau. Echter, met het 
behalen van een diploma blijft voor 
hen de mogelijkheid bestaan op een 
vervolgopleiding en op een volwaar-
dige startkwalificatie. Met name dit 
laatste is belangrijk in het kader van 
het landelijk streven om elke leerling 
binnen het onderwijs te houden tot een 
startkwalificatie is bereikt. Een klein 
deel (5%) van de leerlingen blijkt zelfs 
in staat om binnen het VMBO een di-
ploma te behalen op een hoger niveau. 

Voor bijna één op de drie leerlingen 
blijkt het reguliere VMBO-programma 
echter niet haalbaar en zij vervolgen 
hun schoolloopbaan in het praktijkon-
derwijs (19%) of in een leerwerktraject 
(12%). Voor deze leerlingen kan dit de 

zoveelste negatieve ervaring in het 
onderwijs zijn, waardoor de kans op 
dropout verhoogd kan worden. 

Het is lastig te zeggen waar het  suc-
cesvol verloop van de schoolloopbaan 
van PrO-geïndiceerde leerlingen in het 
VMBO nu precies aan ligt. Er blij-
ken verschillende factoren een rol te 
spelen: het IQ, leerachterstanden op 
spelling en begrijpend lezen, welbevin-
den ten aanzien van school, positieve 
relaties met vrienden en klasgenoten, 
het basisschooladvies en het type 
basisonderwijs. Maar de verbanden 
zijn niet heel sterk en ook niet altijd in 
de verwachte richting. Zo geldt bijvoor-
beeld: hoe hoger het IQ, hoe minder 
succesvol de schoolloopbaan. Het blijft 
gissen naar de oorzaak daarvan, wel-
licht spelen andere drempels bij het 
leren een belangrijkere rol dan intel-
ligentie. Voor welbevinden en de relatie 
met vrienden en klasgenoten wordt 
wel aan de verwachting voldaan: hoe 
positiever, hoe beter de schoolloopbaan 
verloopt. Hieruit blijkt maar weer eens 
dat het dus loont voor scholen om te 
investeren in sfeer en cohesie.

Opmerkelijk is verder dat de PrO-gein-
diceerde leerlingen beter gemotiveerd 
zijn te leren dan hun klasgenoten 
zonder PrO-indicatie. Het lijkt erop dat 
de positieve stimulans die PrO-geindi-
ceerde leerlingen krijgen,doorwerkt in 
hun motivatie om te leren.  

Goed idee?
Of de conclusie getrokken moet worden 
dat het een goed idee is om PrO-gein-
diceerde leerlingen toch op het VMBO 
toe te laten, laten Warring en Hornstra 
nog in het midden. Uit het feit dat een 
aanzienlijk deel van de leerlingen in-
derdaad het VMBO-diploma haalt lijkt 
het initiatief inderdaad wel een goed 
idee. Echter, welk effect het precies 
heeft op de lange termijn in het bijzon-
der op de leerlingen die het niet halen, 
kon in dit onderzoek niet meegenomen 
worden. Hierdoor is het moeilijk om 
een eenduidige conclusie te trekken.

SUCCES IN  HET VMBO
Twee derde van de leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar volgen een opleiding 
in het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO). Met een diploma 
kunnen zij doorstromen naar het Middelbaar Beroepsonderwijs en daarna naar 
de arbeidsmarkt.  Jongeren voor wie het VMBO te moeilijk is, of die om een ande-
re reden niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, volgen praktijkonderwijs 
(PrO). Praktijkonderwijs leidt echter niet tot een diploma waarmee een vervolg-
opleiding gevolgd kan worden. Om die reden willen leerlingen, ondersteund door 
hun ouders, soms toch graag het VMBO proberen te halen. 

Wetenschapswinkel voor Onderwijs
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Indrukwekkend
Belfast is natuurlijk bekend als een 
stad met een gewelddadige recente 
historie, die op veel plaatsen nog zicht-
baar is in de bekende murals (muur-
schilderingen) en gedenkplaquettes. 
Een stad waarin groepen jarenlang te-
genover stonden en het vertrouwen in 
elkaar, de kerk en de overheid verloren.  
Maar sinds het Goede Vrijdagakkoord 
van 1998 is er weer hoop voor Noord-
Ierland en wordt er hard gewerkt aan 
wederopbouw. Communities zijn daar-
bij erg belangrijk. Op de conferentie 
was dan ook veel aandacht voor lokale 
projecten en organisaties. Daarmee 
werd het belang van de activiteiten van 
Science Shops in beide universiteiten 
in Belfast onderstreept. 

Daarnaast was de Living Knowledge 
Conferentie natuurlijk  zeer internatio-
naal. Zo zocht bijvoorbeeld een Indiase 
organisatie contact met Europese uni-
versiteiten om met de bevolking bio-
diversiteit in kaart te brengen, omdat 
de Indiase universiteiten zich alleen 
op wetenschappelijk prestige richten. 
Medewerkers van de universiteit van 
Zululand, Zuid-Afrika vertelden over 
hoe ze met hulp uit Wageningen een 
wetenschapswinkel van de grond ge-
kregen hadden. Een wetenschapswin-
kel in een samenleving met enorme  
problemen, waar studenten  naast 
werk, ouderschap en studie tijd vinden 
om met onderzoeksprojecten vrijwil-
lig hun gemeenschap te helpen. Dat 

zijn enkele voorbeelden van de vele in-
drukwekkende verhalen van gedreven 
mensen. 

Ervaring gezocht
Naast deze indrukwekkende projecten 
van landen en wetenschapswinkels 
in ontwikkeling, lijken onze eigen 
onderzoeksvragen soms klein en niet 
belangrijk. Maar dat corrigeerden deze 
nieuwe collega’s snel; het jarenlange 
succes van wetenschapswinkels in de 
westerse wereld en de uitwisseling van 
ervaringen en goede raad tijdens de 
conferentie gaf de beginners de zeker-
heid dat hun doel mogelijk en zinvol is. 
De ervaring kwam van West-Europese 
en Noord-Amerikaanse Science Shops 
en aanverwante organisaties met soms 
meer dan 30 jaar  praktijk in Commu-
nity based research. 

Workshops en een grote posterses-
sie  boden de mogelijkheid om allerlei 
projecten te bespreken en vragen te 
stellen. Biologiestudent Sander van 
Dijk reisde met onze Bètawinkel mee 
om zijn poster over zijn onderzoek over 
geluid onder water bij het heien voor 
offshore windmolens te presenteren. 
Ook de wetenschapswinkel Taal, Cul-
tuur en Communicatie kon nuttige bij-
dragen leveren over het betrekken van 
meer studenten en de combinatie van 
kunst, maatschappij en wetenschap. 
Er was  ook veel ruimte voor netwerken 
en discussie. Informeel en in plenaire 
sessies met veel vaart, heterogene pa-
nels en goede gespreksleiders, met als 
hoogtepunt een BBC-coryfee die de zaal 
goed wist te prikkelen. 

Ontspannende sfeer
Natuurlijk was er ook ruimte voor ont-
spanning in het programma o.a. met 

een originele Ierse Cealleigh, met diner 
en dans.  Daarin reikten mensen uit de 
hele wereld elkaar letterlijk de hand en 
werd er heel wat afgelachen.
De organisatie was voortreffelijk onder 
leiding van Eileen Martin en Emma 
McKenna van de Queen’s University 
Science Shop, ondersteund door stu-
denten en leden van het Living Know-
ledge netwerk. We kijken uit naar de 
volgende Living Knowledge conferen-
tie,  2011 in Bonn.

LIVING
KNoWLEDGE
IN BElfasT
Eind augustus 2009 vond in Belfast 
de 4e internationale conferentie 
van het Living Knowledge netwerk 
plaats. Science Shops, NGO’s, 
maatschappelijk betrokken weten-
schappers, onderzoeksbureaus en 
studenten uit de hele wereld kwa-
men samen om te discussiëren, van 
elkaar te leren en geïnspireerd te 
raken.

Wetenschapswinkels
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Onderzoek
Ook de Openbare Bibliotheek in Gro-
ningen is bezig met het ontwikkelen 
van beleid om de interesse van jonge-
ren voor de bibliotheek te behouden. 
Voordat er allerlei praktische maatre-
gelen genomen zouden worden, wilde 
de bibliotheek eerst wel eens duidelijk 
de feiten op een rij gezet hebben. Hoe 
komt het dat jongeren minder naar 
de bibliotheek gaan en minder lenen? 
En kan de bibliotheek het tij keren? 
De OB Groningen vroeg daarom de 
Wetenschapswinkel Taal, Cultuur 
en Communicatie in 2008 dit uit te 
zoeken. Studente moderne letterkunde 
Marieke Deinum nam de uitdaging 
aan en kwam in het onderzoeksrapport 
“De jongerenbibliotheek” tot heldere 
conclusies.
Voor het onderzoek werd gebruik ge-
maakt van de leengegevens van alle 15, 
16 en 17 jarige leden van de Openbare 
Bibliotheek Groningen, een enquête 
onder 85 jongeren met een lidmaat-
schap bij dezelfde bibliotheek, analy-
ses van bestaande jongerenafdelingen 
in het land en wetenschappelijke 
literatuur.

Verschillende redenen voor vermin-
derd bibliotheekbezoek 
Marieke Deinum zette op een rij 
waarom het bibliotheekbezoek onder 
jongeren afneemt. Een belangrijke 
reden is dat er in deze leeftijdsfase 
(15-17 jaar) grote veranderingen zijn in 
de patronen van vrijetijdsbesteding. 
Bijbaantjes, uitgaan en relaties wor-
den belangrijker, waardoor er minder 
tijd overblijft om te lezen. Maar ook de 
school speelt een rol in het leesgedrag 
van jongeren. Terwijl de meeste leer-
lingen in de onderbouw van de middel-
bare school nog jeugdboeken mogen 
lezen voor hun leeslijst, moeten ze in 
de bovenbouw verplicht de grote stap 
zetten naar literatuur voor volwas-
senen. Hierdoor neemt het leesplezier 
duidelijk af.  Dit zijn twee redenen 
waar de bibliotheek niet zoveel aan 
kan veranderen. De derde reden is 
daarom interessanter: jongeren blijken 
moeite te hebben om  geschikte boeken 
te vinden.

Op zoek naar een boek
Uit “De jongerenbibliotheek” blijkt dat  
de jongeren tussen de jeugdafdeling 
(tot 15 jaar) en volwassenafdeling in 
vallen en  moeite hebben die overstap 
te maken. Ze hebben wel het gevoel 
dat er geschikte boeken in de biblio-
theek aanwezig zijn, maar kunnen die 
eenvoudigweg in het grote aanbod niet 
vinden. De jongeren hebben gelijk, 
er blijken zeker genoeg boeken in de 
bibliotheek aanwezig die voor hen 
geschikt zijn. Marieke Deinum keek 
bijvoorbeeld naar de aanwezigheid 
van adolescentenliteratuur. Dit is een 
genre dat vanaf de jaren ’70 is opgeko-
men en zich richt op jongeren van rond 
de 18 jaar en de thematiek van het vol-
wassen worden. Deze romans staan in 
de meeste bibliotheken bij de C-boeken 

(12-15 jaar), terwijl ze bij die doelgroep 
niet zo goed aansluiten. In de centrale 
bibliotheek in Groningen komt er dan 
het probleem bij dat de jeugdafdeling 
“kinderbibliotheek” heet en zich afge-
scheiden van de volwassenafdeling in 
de kelder bevindt. De Groningse jon-
geren lopen deze adolescentenromans 
daardoor gemakkelijk mis.

Een jongerenafdeling met boeken
In het zichtbaar en vindbaar maken 
van de boeken die geschikt zijn voor 
jongeren, liggen de kansen voor de 
bibliotheek, volgens Marieke Deinum. 
Ze pleit in het rapport voor een jonge-

Wetenschapswinkel
Taal, Cultuur & Communicatie
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bIbLIoTHEEK 
KAN MEER 
JONGEREN 
TREKKEN
De meeste basisschoolleerlin-
gen gaan nog vaak en graag 
naar de bibliotheek. Maar de 
bibliotheken constateren dat 
bij pubers het leesplezier en het 
bibliotheekbezoek drastisch 
afneemt. Daarom wordt er in 
veel bibliotheken gewerkt aan 
manieren om jongeren te blijven 
trekken. Natuurlijk in de eerste 
plaats omdat men overtuigd is 
van het nut van lezen, ook voor 
jongeren. Wat echter ook mee-
speelt, is dat iedereen tot 18 jaar 
gratis lid is van de bibliotheek, 
maar daarna moet gaan betalen 
voor een lidmaatschap. Als 16, 17 
jarigen hun bibliotheekpas nau-
welijks gebruiken, dan gaan ze er 
op hun 18e natuurlijk niet voor 
betalen. Een probleem dat dus 
maatschappelijke en financiële 
consequenties heeft.

De opdrachtgever
Biblionet Groningen

Contactpersoon Marian ten Berge

De medewerker van de bibliotheek 
die “opdrachtgever” was, werd in 
de loop van dit project ernstig ziek. 
Ik was zijdelings betrokken bij dit 
project. Helaas had ik organisa-
torisch geen “grip” op het verloop 
van het onderzoek,anders had de 
bibliotheek misschien iets kunnen 
organiseren voor het interviewen 
van jongeren.

Hoe heb je het wetenschapswinkel-
project ervaren?

Ik vond het inhoudelijk een interes-
sant onderwerp. 

Wat heeft Biblionet aan een derge-
lijk project? 

Ik denk dat Biblionet hier veel mee 
kan! De bibliotheek in Haren is al 
begonnen met een jongerenkast. 
En die loopt heel goed. In Haren 
wordt de bibliotheek nu ook volgens 
een voorbeeld retailconcept inge-
richt en de jongerenkast wordt hier 
een belangrijk aspect. Het weten-
schapswinkelrapport komt hierbij 
goed van pas.

Komt er wat jou betreft nog een 
volgende keer? 

Wat mij betreft zeer zeker.



Wat kan er te vinden zijn op een
 jongerenafdeling?

Stieg Larsson, Gerechtigheid (thriller)
Cecily von ziegesar, De IT girl (chicklit)
Christopher Paolini, Eragon (fantasy)
Maren Stoffels, Op blote voeten (jeugd-
literatuur)
Edward van de Vendel, De dagen van 
de bluegrassliefde (adolescentenroman)
Tommy Wieringa, Joe Speedboot (lite-
ratuur)
Annemiek de Groot en Inge Kappert 
(red.), Jongerenpoëzie 2008 (poëzie)
Expreszo (tijdschrift)

Meer titels in “De jongerenbibliotheek” 
www.rug.nl/wewi 

De coördinator 
Saskia Visser 

We krijgen bij de Wetenschapswin-
kel Taal, Cultuur en Communicatie 
vooral veel vragen binnen over com-
municatie en taal. Hoe kunnen we 
beter met onze doelgroep communi-
ceren? Hoe pakken veranderingen in 
het taalonderwijs uit? Dat zijn vra-
gen die in veel organisaties vanzelf 
opkomen. Maar het woord “Cultuur” 
in onze naam staat niet alleen voor 
bedrijfscultuur en interculturele 
communicatie, maar ook zeker voor 
literatuur. En daarover bleven de 
vragen zeer beperkt. Dat vond ik wel 
jammer, want er zijn ook veel let-
terkundestudenten in onze faculteit, 
die een waardevolle bijdrage kunnen 
leveren aan de maatschappij. 
Daarom besloot ik actief op zoek 
te gaan naar onderzoeksvragen. 
Ik had al contact met de Openbare 
Bibliotheek Groningen en doordat 
ik mij nog wat verdiepte in recente 
artikelen, kwamen we al gauw op 
interessante onderzoeksvragen rond 
literatuur en jongeren. Een gesprek 
met RUG-docente Sandra van Voorst 
bracht nog meer helderheid. Zo kon 
uiteindelijk Marieke Deinum starten 
aan een fascinerend onderzoek. De 
publicatie van haar rapport heeft 
al veel veel enthousiaste reacties 
opgeleverd. Onderzoek naar letter-
kundige onderwerpen is zeker ook 
maatschappelijk de moeite waard. 
Ik denk bijvoorbeeld ook aan allerlei 
thematiek (bijvoorbeeld ouderdom, 
seksualiteit, psychische problemen, 
enz.) die via literatuur en andere 
verhalende kunstvormen bespreek-
baar gemaakt kan worden. Wat mij 
betreft is dit zeker niet het laatste 
wetenschapswinkelproject op dit 
terrein.

De begeleidend docent
Sandra van Voorst (moderne Nederlandse let-

terkunde)

Hoe heb je het wetenschapswinkel-
project ervaren?

Het is ontzettend goed verlopen. In 
het begin vroeg ik me nog wel af, wat 
is nu de meerwaarde van de weten-
schapswinkel als extra schakel in het 
proces. We kunnen ook gewoon recht-
streeks zaken doen met de biblio-
theek. Maar later ontdekte ik dat wel, 
met name de publiciteit gaf het iets 
extra’s.

Wat maakt een wetenschapswin-
kelproject anders dan het begeleiden 
van een andere scriptie?

Het grootste verschil zit in de afloop; 
de scriptie komt in een mooi jasje en 
krijgt een vervolg met publiciteit en 
uitnodigingen voor de student om 
te komen praten. Dat is heel leuk en 

daar hebben we normaal de tijd niet 
voor. Maar ik vond ook het overleggen 
met elkaar en de bibliotheek plezie-
rig, er waren duidelijk meer mensen 
geïnteresseerd in het onderzoek. 

Wat was er lastig?
Je moet wel even wat meer afstem-
men met zijn drieën (student, docent 
en wetenschapswinkel) en dan 
natuurlijk nog de bibliotheek als 
opdrachtgever. Daar moet je wel even 
opletten, dat je niemand vergeet, 
maar dat was dan ook het enige.

Komt er wat jou betreft nog een vol-
gende keer? 

Ja hoor! Er zijn meer studenten die 
zoiets heel leuk vinden. En daar komt 
nu dan bij dat je een concreet resul-
taat hebt om te laten zien hoe zoiets 
kan uitpakken, dat maakt het alleen 
maar aantrekkelijker.

Wetenschapswinkel Courant • Jaargang 12 (2010) • Nummer 23            13

renafdeling met naast literatuur en 
adolescentenromans ook aandacht 
voor tijdschriften en andere genres 
boeken die jongeren graag lezen, zoals 
thrillers, chicklit en fantasy. In “De 
jongerenbibliotheek” is een lijst op-
genomen van zo’n 300 voorbeeldtitels 
in verschillende genres  als inspiratie 
voor bibliotheken die met zo’n jonge-
renafdeling of een jongerenkast aan de 
slag willen.
Ook het uiterlijk en de bereikbaar-
heid van een jongerenafdeling spelen 
een belangrijke rol. Oplossingen die 
bibliotheken vaak zoeken om meer 
jongeren te trekken, zijn zichtbaar in 
de opzet en aankleding van de ruimte 
en in de aanwezigheid van games en 
computers. “Toch is een aantrekkelijke 
inrichting alleen niet genoeg.” conclu-
deert Marieke Deinum, die verschill-
lende jongerenafdelingen in bibliothe-
ken in Nederland heeft bekeken. “In de 
bibliotheken waar ook daadwerkelijk 
jongeren te vinden waren, zag je een 
combinatie van een uitgebreid en afge-
stemd boekenaanbod met een aantrek-
kelijke inrichting.”
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Een jaar na het verschijnen van de 
“ Missie en Visie’ is het op zich niet 
realistisch te veronderstellen dat 
er al veel tastbare resultaten zullen 
zijn. Het uitgroeien van  kleinscha-
lig onderzoek tot grootschaliger 
projecten en toppublicaties is een 
langdurig proces. Echter, de be-
leidsvoornemens kwamen niet uit 
de lucht vallen. In het verleden zijn 
reeds ontwikkelingen in gang gezet 
die in het afgelopen jaar tot de eerste 
concrete resultaten leiden. 

Eerste resultaten
Begin 2009 werden we verblijd met 
de heuglijke mededeling dat het 
Reumafonds een subsidievoorstel  
van € 220.000 had gehonoreerd. Het 
geld is bedoeld voor het  “internet-
based”  psycho-educatie programma 
voor kinderen met jeugdreuma. 
Dit programma is erop gericht om 
kinderen met jeugdreuma meer te 
laten bewegen en is opgezet door het 
Beatrix Kinderziekenhuis van het 
UMCG. De wetenschapswinkel Ge-
neeskunde en Volksgezondheid kon 
met inzet van studenten, dit 

project helpen verder te ontwikkelen  
evalueren. Met de subsidie van het 
Reumafonds zal het komende jaar 
een multi-center trial in drie andere 
UMC’s kunnen worden opgestart. 
En als klap op de vuurpijl is een eer-
ste artikel (1e auteur: Otto Lelieveld) 
gebaseerd op de onderzoeksuitkom-
sten van het pilotonderzoek in Gro-
ningen, momenteel “in press” in een 
toptijdschrift.

 

De wetenschapswinkel blijft
zichzelf
Deze voorbeelden van geslaagde 
projecten mogen niet leiden tot al 
te overspannen verwachtingen en 
zeker niet tot zelfgenoegzaamheid. 
Immers, succes komt met ups en 
downs. 
Bovendien moeten we de oorspron-
kelijke doelstellingen van de weten-
schapswinkels nauwlettend blijven 
bewaken. De commerciële markt 
is niet ons werkterrein, want daar 
opereren genoeg (en veel grotere) 
aanbieders. De kracht van de weten-
schapswinkel ligt juist in projecten 
die een ideëel doel nastreven en 
waarbij het vliegwiel op gang moet 
worden gebracht. Projecten dus die 
de moeite waard zijn en die door ge-
brek aan geld, tijd, en/of specifieke 
expertise anders waarschijnlijk niet 
of moeizaam tot wasdom zouden 
zijn gekomen. 

We leggen de lat erg hoog voor ons-
zelf. Immers, naast uitbreiding van 
het traditionele onderzoeksveld, 
komt daar nog de opdracht bij te pu-
bliceren in gerenomeerde tijdschrif-
ten en waar mogelijk externe gelden 
te verwerven voor vervolgonderzoek. 
De bescheiden omvang van de we-
tenschapswinkel legt wat dat betreft 
ook beperkingen op. Toch kan in sa-
menwerking met vele enthousiaste 
en getalenteerde collega’s er veel be-
reikt worden. De toon is gezet en als 
het vliegwiel eenmaal draait, staat 
deze ook niet zomaar weer stil.

Het “missie en visie rapport” is online te 
raadplegen: 
http://www.rug.nl/umcg/onderzoek/
wetenschapswinkel/missievisie

SUbSIDIES, ToPPUbLICATIES 
EN ToCH JEzELf bLIJVEN

Wetenschapswinkel
 Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG

In 2008 presenteerde de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksge-
zondheid UMCG de plannen voor de toekomst in het “Missie en visie rap-
port”. Door de samenvoeging van de medische faculteit met het acade-
misch ziekenhuis UMCG was het namelijk tijd om de bakens te verzetten. 
In deze toekomstvisie gaven we aan dat er naast de ‘traditionele’ werk-
wijze van low-budget onderzoek, vaak op verzoek van bijvoorbeeld pa-
tintenverenigingen, aandacht moest komen voor een andere route. We 
wilden  vernieuwende ideeën of kleinschalige projecten ondersteunen, 
die soms een ‘boost’ nodig hebben om uit te groeien tot bijvoorbeeld 
extern gefinancierde projecten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze 
projecten ook kunnen zorgen voor wetenschappelijke output  in de vorm 
van artikelen in-engelstalige-toptijdschriften. Daarbij wilden we ook 
meer gaan samenwerken met onderzoekers en onderzoeksgroepen om 
bestaand onderzoek uit te bouwen of  te verdiepen. Hoe is in 2009 invul-
ling gegeven aan deze toekomstplannen?

ook het Europese WINDfARMper-

ception leidde inmiddels tot toppu-

blicaties. In dit project werd geke-

ken naar de akoestische en visuele 

impact van windmolenparken op 

omwonenden in samenwerking 

met de universiteit van Göteborg, 

zweden. In 2009 is een eerste ar-

tikel gepubliceerd, een  tweede 

artikel inmiddels ook en een derde 

is ‘onderweg’. 
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Door Martijje Lubbers 

Wat zijn Innovatievouchers?
Het ministerie van Economische Zaken 
heeft innovatievouchers in het leven 
geroepen om een brug te slaan tussen 
MKB-ondernemers en kennisinstel-
lingen. Wanneer kleine ondernemin-
gen willen innoveren kunnen ze hun 
voordeel doen door met een voucher 
externe kennis in te in te kopen om hun 
kennisvragen te beantwoorden. Er zijn 
innovatievouchers beschikbaar met 
twee verschillende waarden. De grote 
innovatievoucher heeft een waarde 
van € 7.500 waarbij de ondernemer een 
derde deel bij dient te dragen. De kleine 
innovatievoucher heeft een waarde van 
€ 2.500.
Agentschap NL Innovatie (voorheen 
Senter Novem) geeft deze innovatie-
vouchers uit. De Wetenschapswinkel 
E&B is recentelijk aangewezen binnen 
de RUG als contactpersoon voor het 
behandelen van innovatie voucher-tra-
jecten specifiek voor E&B onderwerpen. 
De overige onderwerpen en vakgebie-
den worden bemiddeld door de Transfer 
& Liaison Groep (contactpersoon René 
Finkers) en vinden dan hun weg naar de 
juiste plek binnen de universiteit. 

Mogelijkheden
Het onderzoek moet volgens de rand-
voorwaarden van het Agentschap 
NL Innovatie voldoen aan bepaalde 
voorwaarden, zo mag de voucher bij-
voorbeeld niet worden ingezet voor het 
ontwikkelen van marketinginstrumen-

ten en promotiemateriaal. Ook kunnen 
activiteiten van studenten waarvoor zij 
studiepunten krijgen en de begeleiding 
van studenten door een docent van de 
kennisinstelling niet vergoed worden. 
Het gaat dus eerder om projecten die 
buiten het onderwijscurriculum val-
len en waar op deze manier ook een 
financiële vergoeding tegenover staat. 
Bij de Wetenschapswinkel E&B wordt 
ook bekeken of het onderzoek past bij 
de Faculteit E&B. Voorbeelden van on-
derzoek die uitgevoerd kunnen worden 
binnen de regeling zijn: een haalbaar-
heidsonderzoek, productontwikkeling 
of –vernieuwing, marktonderzoek en 
een duurzaamheidsonderzoek. Het 
komt regelmatig voor dat de onder-
zoeksvragen ook een maatschappelijke 
component bevatten. Ook is het mo-
gelijk dat bedrijven, bijvoorbeeld uit 
dezelfde sector, de grote innovatievou-

chers bundelen om in te zetten voor een 
groter onderzoek.

Digitaal proces
Bent u al bekend met innovatievou-
chers? Dan is het goed om te weten dat 
sinds 2009 het proces digitaal is gewor-
den. Dit betekent dat het aanvragen, ac-
cepteren en verzilveren nu uitsluitend 
plaatsvindt via het web. Het accepteren 
en verzilveren van de vouchers kan uit-
sluitend door een beperkt aantal con-
tactpersonen binnen een kennisinstel-
ling worden gedaan. Voor de RUG gaat 
het dus om de Wetenschapswinkel E&B 
(voor economisch of bedrijfskundig on-
derzoek) en de Transfer & Liaison Groep 
(voor alle andere vakgebieden).

Voor vragen over de mogelijkheden 
en details, neem gerust vrijblijvend 
contact op met drs. F.T. (Martijje) 
Lubbers van de Wetenschapswinkel 
E&B, f.t.lubbers@rug.nl of ebwinkel@
rug.nl , 050 – 363 8612 of secretariaat 
050-363 3810

Meer informatie over innovatievouchers 
op: http://www.senternovem.nl/innovatie-
vouchers/

Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om met behulp van een innova-
tievoucher onderzoek te laten verrichten door een kennisinstelling. Een 
goede kans voor met name kleinere bedrijven om zich verder te ontwik-
kelen. Maar hoe gaat zoiets precies in zijn werk? Bij de Wetenschaps-
winkel Economie en Bedrijfskunde (E&B) wordt al regelmatig onderzoek 
uitgevoerd op basis van een innovatievouchertraject.

ONDERZOEK MET INNOVATIEVOuChErs

Wetenschapswinkel
Economie en Bedrijfskunde
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attie Bos 
Was: Tot 2007 werkzaam bij de Weten-
schapswinkel Biologie
Is:  3,5 dag studieadviseur en 1,5 dag
docent bij biologie

Hoe gaat het met je? Wat doe je zoal?
Het gaat heel goed! Ik combineerde al 
heel lang de wetenschapswinkel, do-
centschap en politiek (eerst gemeente-
lijk en daarna in de provinciale staten). 
Dat was een hele mooie combinatie. 
Studenten vonden dat ook altijd heel 
interessant, dat ik ook wist wat er op be-
leidsniveau speelde naast  vakinhoude-
lijke en maatschappelijke kennis. Maar 
het was achteraf ook wel een beetje veel. 
Ik heb er wel een jaar over gedaan om af 
te kicken van dat voortdurend opletten, 
het alert zijn op nieuwe ontwikkelingen 
en wat er in de krant staat.  Het laatste 
jaar van mijn wetenschapswinkeltijd 

heb ik iemand vervangen als studie-ad-
viseur. Dat vond ik heel erg leuk om te 
doen. Dus toen de vacature langskwam, 
heb ik niet geaarzeld om te solliciteren. 
Als studie-adviseur ben je op een andere 
manier met collega’s aan het werk, meer 
beleidsmatig met onderwijs en dat vind 
ik ook erg interessant. En biologiestu-
denten zijn natuurlijk heel leuk.

Wat zijn de grootste verschillen met je 

werk nu en toen voor de wetenschaps-
winkel? Zijn er ook dingen die je mist 
als je terugdenkt aan die tijd?

Ik ben nu niet meer zelf inhoudelijk 
bezig met onderzoek. Dat deed ik altijd 
wel heel veel. Ik had ideeën voor nieuw 
onderzoek dat we dan opstartten, ik 
redigeerde rapporten en droeg  daar 
vaak ook zelf nog een steentje aan bij. 
Dat mis ik nog steeds. Gelukkig ben ik 
nog wel docent en heb ik op die manier 
nog steeds te maken met de vakinhoud, 
maar het is toch anders. We waren al-
tijd bezig met de actualiteit, dat kwam 
natuurlijk ook omdat ik in de politiek 
zat, met mijn neus midden in de be-
leidsvraagstukken.  Zo sprak ik onlangs 
nog de student die bij de wetenschaps-
winkel een onderzoek gedaan heeft naar 
de muskusratten- bestrijding.  Via de 
provinciale politiek en mijn betrokken-
heid bij het waterschap wist ik daar van 
en kende ik mensen die mee wilden 
werken. Dat was echt een heel goed on-
derzoek en die studente heeft nu ook een 
hele goede baan. Dat is toch prachtig! 
En ook ons hoofdluisonderzoek uit 2003 
blijft nog steeds actueel. Ik krijg er nog 
jaarlijks vragen over. Dit voorjaar moet 
er nog weer iets over vertellen op een 
symposium van de Erasmus Univer-
siteit in Rotterdam en naar aanleiding 
van ons rapport is er iemand druk bezig 
om een landelijk meldpunt op te zetten. 
Ja, dat rapport heb ik hier nog altijd bin-
nen handbereik liggen. 

Wat heb je als wetenschapswinkelier 
geleerd, waar je nu nog profijt van 
hebt?

Hoe je studenten individueel begeleidt, 
want dat heb ik veel gedaan in de we-
tenschapswinkel. Die ervaring gebruik 
je in de gesprekken met studenten als 
studie-adviseur en als docent. Ook merk 
ik dat ik verslagen ontzettend snel kan 
nakijken. Ik zie direct waar de zwakke 
punten zitten en hoe je die kunt verbete-
ren. Als je zoveel rapporten hebt geredi-
geerd als ik, dan gaat dat als vanzelf.

Wat zijn je plannen voor de toekomst?
Geloof het of niet, maar volgend jaar 
word ik 65! Dan moet ik met pensioen, 
dus ik ben al hard aan het denken wat ik 
dan zal gaan aanpakken.  Echt stilzitten 
is niets voor mij. Maar ik maak nu al wel 
gebruik van 1 dag per week seniorenver-
lof. Niet dat je daardoor minder werk 
hebt, maar je kunt wel eens even wat 
rust nemen. 

Wat zou je wetenschapswinkeliers van 
nu mee willen geven?

Ja, dat is lastig, tijden veranderen en 
iedereen pakt het op zijn/haar eigen 
manier aan. En dat moet ook. Maar ik 
zou zeggen, blijf aan de weg timmeren. 
Blijf speuren naar aansprekende actuele 
onderwerpen en zoek met de resultaten 
de publiciteit. Dat is belangrijk voor je 
naamsbekendheid, maar ook gewoon 
hartstikke leuk!  

Willy van der schuit en Jet spits  
Waren: Tot 2005 werkzaam bij de Ge-
schiedeniswinkel 
Zijn:  Geschiedenis Consultants, part-
ners in een eigen bedrijf onder de RUG 
Houdstermaatschappij

Hoe gaat het met Geschiedenis Consul-
tants?

Heel goed! We kunnen straks ons eerste 
lustrum gaan vieren met onze handen 
vol aan uitdagende opdrachten. Het is 
wel een tijdje wat lastiger geweest, maar 
dat was ons ook voorspeld: Na drie jaar 
is je oude netwerk wat uitgeput en moet 
je werken aan nieuwe contacten. Dat 
bleek wel te kloppen, maar onze extra 
inspanningen in acquisitie pakten goed 
uit. We hebben zelfs regelmatig extra 
mensen nodig om het werk op tijd af te 
kunnen ronden.

Wat doen jullie zoal?
We maken vooral veel boeken en ten-
toonstellingen. Ons laatste project was 
in opdracht van de gemeente Groningen. 

IS ER LEVEN NA DE
WETENSCHAPSWINKEL?

Wetenschapswinkels
Biologie / Geschiedenis
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Het bestuur van het openbaar onderwijs 
wordt door de gemeente overgedragen 
aan een stichting. Die verzelfstandiging 
wilden ze graag markeren. Dat werd een 
groot project waarvoor we een concept 
hebben bedacht. We hebben sleutelfigu-
ren geïnterviewd en we zijn archieven 
ingedoken. Het resulteerde in een film, 
een historisch overzichtsartikel, een 
presentatie van alle openbare scholen, 
een tijdlijn en kindertekeningen over de 
toekomst van het onderwijs.  Dat heb-
ben we allemaal samengebracht in een 
boekje en op een dvd. Een hele leuke 
manier om heden, verleden en toekomst 
van het openbaar onderwijs in Gronin-
gen te presenteren.

Wat zijn de grootste verschillen met 
jullie werk nu en toen voor de weten-
schapswinkel?

Bij de Geschiedeniswinkel werkten we 
destijds in een groter team en werden 
we vaak later in het project ingescha-
keld. Dat betekende dat je niet bij het 
voortraject betrokken was en daardoor 
goed wist wat een klant precies voor 
ogen had. Nu doorlopen we zelf het hele 
traject en luisteren we heel goed naar 
wat de klant wil. We zijn niet meer zo-
zeer wetenschappelijk gericht, al doen 
we natuurlijk nog steeds onderzoek, 
maar we kijken vooral naar wat er nodig 
is om het doel van de opdrachtgever te 
bereiken. 

Wat hebben  jullie als wetenschaps-
winkeliers opgepikt, waar jullie nu nog 
profijt van hebben?

We hebben daar onze routine opgedaan, 
zodat we nu snel aan informatie kunnen 
komen en weten wat het betekent om 
projectmatig te werken. Ook maakten 
we als wetenschapswinkelmedewerkers 
altijd al publieksproducten. Dat is toch 
heel wat anders dan wetenschappelijke 
artikelen die alleen door vakgenoten be-
grepen hoeven te worden. Die basis is bij 
ons toen zeker gelegd, zodat we daar als 
zelfstandigen op verder konden bouwen. 

Zijn er ook dingen die jullie missen als 
jullie terugdenken aan die tijd?

Vooral de zorgeloosheid van het werkne-
merschap. Nu lopen we zelf de risico’s 
en moeten ook alles zelf regelen, van 
financiën tot logistiek. En studenten, 
die missen we ook wel een beetje. We 
hebben nog weleens een stagiaire, maar 
dat is niet structureel. We moeten im-
mers de kwaliteit en de snelheid leveren 
die we klanten beloven. Bovendien kost 
het begeleiden van een student ook tijd 
en dus geld. Maar over het geheel geno-
men bevalt het ondernemerschap ons 
uitstekend! 

Wat zouden jullie wetenschapswinke-
liers van nu mee willen geven?

De verschillen tussen vakgebieden zijn 
natuurlijk groot. Soms is het maat-

schappelijk belang al zichtbaar in de 
titel, soms moet je er meer moeite voor 
doen. Maar hoe dan ook; communicatie 
is ontzettend belangrijk. Je moet altijd 
overbrengen wat je doet: jezelf en je pro-
duct verkopen. Maar die communicatie 
gaat nog verder. Je moet ook altijd aan-
dacht hebben voor het overbrengen van 
de inhoud, de presentatievorm. Het gaat 
er om de inhoud  toegankelijk te maken 
en dat is echt niet zo gemakkelijk als 
mensen wel eens denken. Ook dat is een 
vak!  

Door Saskia Visser

“Easy and free access to the latest 
knowledge in strategic areas is cru-
cial for EU research competitiveness. 
This open access pilot is an impor-
tant step towards achieving the 
‘fifth freedom’, the free movement of 
knowledge amongst Member States, 
researchers, industry and the public 
at large. Beyond, it is a fair return to 
the public of research that is funded 
by EU money.”
Janez Potocnik, EU-commissaris voor 
Wetenschap en Onderzoek 

Uit het bovenstaande citaat blijkt dat 
de Europese Unie toegang tot weten-
schappelijke kennis voor een breder 
publiek een belangrijke zaak vindt. 
Daarom is er ook een EU-pilot rond 
Open Access gestart waaraan tal van 
universiteitsbibliotheken meedoen, 
inclusief de UB van Groningen. De dis-
cussie is intussen volop gaande. Zijn er 
alternatieven voor wetenschappelijke 
tijdschriften met enorm hoge abonne-
mentsgelden? Is het wel verantwoord 
om wetenschappers te laten betalen 
om opgenomen te worden in een gratis 
tijdschrift? Wordt expertise niet ver-

kwanseld als onderzoek en methodiek 
gratis toegankelijk moet zijn? Wat voor 
mogelijkheden bieden web 2.0 toepas-
singen?

Gratis downloaden via repositories 
Wetenschapswinkels hebben hun 
onderzoek natuurlijk altijd al open-
baar gemaakt. Daarmee vertellen we 
u niets nieuws. Open Access avant la 
lettre, zou je kunnen zeggen. Maar de 
laatste jaren zijn de wetenschapswin-
kelrapporten ook digitaal toegankelijk 
geworden en meestal zijn ze ook gratis 
te downloaden. Dankzij de Universi-

hOT! OPEN ACCESS  
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De Wetenschapswinkels doen meer 
dan alleen maatschappijgerichte on-
derzoeken. zij werken ook mee aan 
initiatieven die wetenschap en sa-
menleving dichter bij elkaar kunnen 
brengen. Een voorbeeld daarvan is 
de interactieve website Kennisdebat, 
waarover we al eerder berichtten. 
Op Kennisdebat wordt wetenschap-
pelijke kennis breed toegankelijk 
gemaakt en worden bezoekers uitge-
nodigd om hun mening te geven over 
wetenschappelijke onderzoeken. 
Wat gebeurde er in 2009?  

Darwin, haaienvinnenpakken en blog-
gende wetenschappers
Op Kennisdebat  presenteert de RUG 
haar wetenschappelijk onderzoek met 
behulp van video’s, opinies, interviews 
en achtergrondartikelen. Dat  gebeurt 
in zeer uiteenlopende Kennisdossiers 
waar natuurlijk steeds weer nieuwe in-
formatie te vinden is. Er zijn Kennisdos-
siers op het gebied van energie, gezond-
heid, economie, religie, onderwijs en het 
klimaat. Nieuw in 2009 was de aandacht 
voor evolutie (in het Darwinjaar), nano-
technologie en sport en wetenschap. Be-
zoekers kunnen op vrijwel elke bijdrage 
reageren en daarbij ook vragen stellen 
aan de betrokken wetenschappers. 

In 2009 is Kennisdebat ook verrijkt met 
een nieuw interactief onderdeel: Blog-
gende Wetenschappers. Elke maand 
schrijft een andere RUG-wetenschapper 
over actuele onderwerpen, uiteraard 
met een specifieke blik vanuit de ei-
gen onderzoekspraktijk. Janka Stoker, 
hoogleraar Leiderschap en Organisatie-
verandering, was de eerste bloggende 

wetenschapper op Kennisdebat. Stoker 
schreef onder meer over het geheim van 
Angela Merkel en de wetenschappelijk 
waarde van haar favoriete tv-serie Mad 
Men. Elders in dit jaarbericht treft u een 
andere voorbeeld van een Kennisdebat-
blog, Menno Gerkema over de relatie 
tussen wetenschap en maatschappij.

Kenniscafés
Naast Kennisdebat zijn de weten-
schapswinkels nauw betrokken bij de 
maandelijkse kenniscafés die door Stu-
dium Generale worden georganiseerd. 
Die samenwerking resulteerde in 2009 
in acht interessante bijeenkomsten. In 
een informele setting vertelden weten-
schappers enthousiast over hun onder-
zoek en konden bezoekers al hun vragen 
kwijt. Op www.rug.nl/kennisdebat/ken-
niscafe vindt u een actueel overzicht van 
de komende Kenniscafés.

Volg de nieuwste ontwikkelingen en 
praat mee:
www.rug.nl/kennisdebat

Nieuw op Kennisdebat

Kennisdebat

De Kenniscafés van 2009 waren:

-Sleutelen aan Moeder Aarde,
geo-engineering om klimaatverande-
ringen te voorkomen?
-Incapabele wereldburgers,
over interculturele communicatie
-Gezond oud, over Healthy Ageing
-Hoera, het is een ster!,
hoe worden sterren geboren?
-Dating & Darwin,
speeddaten als rituele paringsdans
-Pesten, de oorzaken en bestrijding
-Virus!, nieuwe ziekten rukken op
-Ik ben niet bom!, wat helpt bij dyslexie?

Even voorstellen:
de nieuwe eindredacteur
In 2009 nam Annette Scheepstra af-
scheid als eindredacteur van Kennis-
debat, zij werd in augustus opgevolgd 
Riepko Buikema.
De nieuwe eindredacteur stelt zich 
voor: ‘Als eindredacteur van Kennisdebat 
keerde ik afgelopen zomer terug op een 
welbekende plek: de Rijksuniversiteit 

Groningen. Daar studeerde ik eerder 
Bedrijfskunde (richting Small Business 
en Entrepreneurship) en Journalistiek 
(richting dagblad). Na mijn studietijd heb 
ik gewerkt voor het AD, voornamelijk als 
redacteur buitenlands voetbal en tennis-
verslaggever. In juli 2009 betekende mijn 
Wimbledon-debuut tevens een prachtig 
afscheid van het AD. Sinds augustus stort 
ik mij enthousiast op mijn nieuwe uitda-
ging als eindredacteur van Kennisdebat.’ Riepko Buikema.

teitsbibliotheek kunnen we namelijk 
gebruikmaken van zogenaamde repo-
sitories, een soort digitaal archief.  Al 
onze rapporten zijn toegankelijk via 
onze website, maar ook internationale 
wetenschappelijke zoekmachines 
kunnen op deze manier wetenschaps-
winkelonderzoek vinden. Natuurlijk 
blijven de wetenschapswinkels de 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van Open Access op de voet volgen. 

Toegang geven is niet hetzelfde als 
toegankelijk maken
Tot nu toe gaat het bij Open Access 
om technische ontwikkelingen om het 
publiek toegang te geven tot weten-
schappelijke kennis. Heel interessant, 
maar wat heb je nu aan een weten-
schappelijk artikel dat wel te vinden 
is, maar onleesbaar blijkt? Veel weten-
schappers zijn gewend om te schrijven 
voor vakgenoten met een vergelijkbaar 
kennisniveau. Dat levert teksten op die 
meestal niet toegankelijk zijn voor een 
breder publiek. Geïnteresseerde leken 
komen met veel inzet ver, maar kun-
nen doorgaans wel wat hulp gebrui-
ken. Helaas wordt juist ook vaak ge-
dacht dat het toegankelijk maken van 
wetenschappelijke kennis altijd ten 
koste gaat van de inhoud. Of mensen 
denken dat het heel gemakkelijk is om 
voor een breder publiek te schrijven, 
tot ze het eens proberen. Ook merken 
wetenschappers vaak dat hun status 
daalt als ze zich begeven op het popu-
lair wetenschappelijk vlak. 
Er is dus nog veel te doen voor de Open 
Access-beweging, ook als de eerste 
technische drempels zijn genomen. 
Toegang geven is één, toegankelijk 
maken is een grote stap verder: De deur 
mag dan open staan, de lezer voelt zich 
te vaak als een rolstoelgebruiker in een 
trappenhuis.
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BriDGinG sCiEnCE
anD sOCiETy, 
EEn haChEliJK BEsTaan
Als bruggenbouwer tussen wetenschap en samen-
leving heb je een hachelijk bestaan. ‘Dat is toch 
jaren 70-gedoe.’ Een activiteit die door collega’s 
slechts minzaam wordt getolereerd. Dat valt ook 
wel te begrijpen, het gaat hier immers niet alleen 
maar om de harde beta-wetenschap. 
Nu valt onder de aanduiding harde beta-weten-
schap zelfs het hele gebied van de levensweten-
schappen al door de hardheidszeef heen (en het 
helpt ook niet als je het life sciences noemt, daar 
trappen alleen studenten nog in). Want, zoals een 
collega me ooit toevertrouwde, “jullie biologen 
kunnen bijvoorbeeld wel blokonderwijs geven en 
alles afhandelen in 1 maand. Maar wij fysici kun-
nen dat niet, wij moeten echt lang nadenken, wij 
hebben een moeilijk vak.” 
Ik heb ze dus een beetje opgegeven, die hardcore 
fysici en chemici. Die denken me te hard. Zoals een 
Utrechtse nobelprijswinnaar die zelfs eens hardop 
durfde te zeggen: “Als je alle processen binnen het 
molecuul begrijpt, dan is de biologie ook wel afge-
handeld.” 
Intussen is de club waar ik mijn halve werktijd aan 
geef,  de Science and Society Group, opgenomen in 
een groter, en knap fysisch geörienteerd research-
instituut. ESRIG heet de boreling, dat staat voor 
“Energy and Sustainability Research Institute 
Groningen”. Een conglomeraat van isotopenonder-
zoekers, oceanografen, geologen, gas- en mileudes-
kundigen en dan wij, van de brug tussen Science 
en Society. 
Hoeveel er te doen valt in die brugfunctie maakt 
het Science-nummer van 6 november 2009 dui-
delijk. Het genootschap van Amerikaanse weten-
schappers, uitgever van dat blad, organiseert in 
2010 een mammoetcongres over dat thema. Naast 
bijdragen van nobelprijswinnaars en topambte-
naren van Obama is er een verbijsterend scala van 
138 symposia, over alles waar wetenschappers zich 
mee bezig houden (of zouden moeten houden). Van 
hersenprocessen bij taalontwikkeling, intelligente 
medicatie, klimaat en mariene ecosystemen tot 
aan slim energietransport en nano- en lasertoepas-
singen aan toe. En heel veel over de transitie van 
wetenschap naar de maatschappij, en vice-versa. 
Dat wordt nog moeilijk kiezen, waar we in ESRIG 
de eerste brug naar de samenleving gaan slaan. 

Prof. dr. Menno Gerkema (Bioloog)

Deze column is eerder verschenen als blog op Kennisdebat

Wetenschapswinkel
Economie en Bedrijfskunde

Launch! adviseert professionals 
op het gebied waar Human Capi-
tal Management en ICT samen-
komen en staat voor: “verbeteren 
van uw HR operatie”. Daarom is 
Launch! ook geïnteresseerd in 
de praktijk in organisaties op dit 
gebied.

Operationeel of strategisch, theo-
rie en praktijk
De theorie van Dave Ulrich, de 
Amerikaanse expert op het gebied 
van HRM vormde het kader voor 
het praktijkonderzoek. Ulrich on-
derscheidt 4 rollen op het gebied 
van HR, waaronder de ‘Admini-
strative Expert’ die de operatio-
nele taken uitvoert en de ‘Strate-
gic Partner’ die de strategische 
taken voor zijn rekening neemt. 
Om dit onderwerp empirisch 
te benaderen is een aanzienlijk 
aantal organisaties voornamelijk 
binnen de overheid en semi-over-
heid benaderd met een enquête. 
Uiteindelijk hebben ongeveer 100 

medewerkers uit 10 organisaties 
een bijdrage geleverd, zowel van-
uit HR als het lijnmanagement.

Uit dit onderzoek is een aantal 
mooie conclusies naar voren ge-
komen, waarbij de meest belang-
rijke is dat HR meer operationeel 
acteert dan de theorie ons wil 
laten geloven. Dit dient uiteraard 
met een ‘korrel zout’ te worden 
geïnterpreteerd, omdat dit onder-
zoek binnen een beperkte groep 
bedrijven is uitgevoerd. Wel is dit 
een mooie aanzet geweest voor 
een eventuele verdieping! 

De aankomende tijd zal in het 
teken staan van de afronding 
van dit onderzoek. De bedrijven, 
die deelgenomen hebben, zullen 
terugkoppeling krijgen en een pu-
blicatie zal nog worden opgesteld. 
Al met al kan worden gesteld, dat 
alle deelnemers aan dit onder-
zoek hier veel plezier aan hebben 
beleefd.

WAT IS DE RoL VAN 
DE HR-AFDELING
IN DE oRGANISATIE?
Human Resource Management (HRM), is een tegenwoordig veel-
gebruikte term in organisaties, die zoiets betekent als perso-
neelsbeleid. In de ogen van menig HRM-er is de laatste jaren de 
positie en rol van zijn/haar afdeling sterk veranderd. Eerder lag 
de nadruk voornamelijk op de operationele personeelstaken, 
maar nu is de HR-afdeling steeds meer de adviseur en business-
partner van het management en dus meer strategisch geori-
enteerd. In theorie klinkt dit heel mooi, maar de vraag is of het 
management en de medewerkers van organisaties dit ook zien en 
ervaren. In april 2009 startten de Wetenschapswinkel Economie 
& Bedrijfskunde en het consultancybedrijf Launch! Human Capi-
tal Management een onderzoek.

Door Olav van der Schalk (Launch! Human Capital Management)



  Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie

Saskia Visser: Proef van de maand “Lezen”, Kenniscafé Dyslexie, 
Groningen, 22 januari 2009.

Saskia Visser: Alternatieve presentatievormen voor profiel-
werkstukken, Workshop op Dag voor Taal, Kunsten en Cultuur, 
Groningen, 30 januari 2009.

Joyce Haisma, Evelyn Krikhaar en Saskia Visser: Dyslexie in het 
VO, Informatiebijeenkomst, Faculteit der Letteren, Groningen, 6 
februari 2009.

Saskia Visser: Nederlands leren! En mijn moedertaal dan? 
Thema-avond Humanitas, Groningen, 25 februari 2009.

Sandra van Andel, Nicole Besselink, Marjolein Middel e.a.: Functio-
nerende studiegidsen, juni 2009. 

Miriam Beukema, Hilke Kasel, Josephine L’Honoré Naber, e.a.: De 
nieuwe schoolgids in zicht. Van het kastje naar de muur, 
juni 2009.

Fleur van Embden, Meike van den Haak, Anne Hendriksen, e.a.: 
Leerlingen zien groeien in de praktijk. Het ontwikkelen van een 
stagebrochure voor het Noorderpoort Diamantlaan 16, juni 2009.

Studenten CIW en Wim Vuijk, Eindpresentatie Noorderpoort, 
Groningen, 25 juni 2009.

Jacqueline Hofman: Beleefdheid in multiculturele teams. Een 
studie naar ‘beleefdheid’ in cross-culturele Belbinteams tijdens 
een conflictsituatie, juli 2009.

Charlotte Buijs: The Leprechaun Language. Differing opinions 
on the Emerald Isle, augustus 2009.

Saskia Visser: Sustainable research on art and culture 
through CBR, workshop, Living knowledge Conference, Belfast, 
28 augustus 2009.

Saskia Visser: Implementing CBR and outreach in the curri-
culum, posterpresentatie, Living knowledge Conference, Belfast, 
28 augustus 2009.

Anke Herder, Hetty Kuiper en Saskia Visser: Meertalig onderwijs 
in beeld, presentatie onderzoek op School Lyndensteyn, 15 
oktober 2009.

Saskia Visser: Workshop Tweetaligheid, Vrijwilligersdag “Thuis 
is waar ik welkom ben”, Humanitas Noord, 31 oktober 2009.

Saskia Visser: Misverstanden en meertaligheid, Wetenschaps-
winkelonderzoek in Groningen, Gastcollege meertaligheid 
toegepaste taalwetenschap, 2 november 2009. 

Vera de Man: Turks of Nederlands? Een kwalitatief onderzoek 
naar de taalkeuze (en taalattitude) van Turks-Nederlandse jonge-
ren in Groningen en omstreken, november 2009.

Reinou Keuning: Fries of Nederlands? Een kwalitatief onderzoek 
naar de taalkeuze (en taalattitude) van Fries-Nederlandse jonge-
ren in Groningen en omstreken, november 2009. 

  Bèta Wetenschapswinkel

Sjoerd Rijpkema: Transport van fijn sediment in de Wad-
denzee en de effecten van mosselbanken: een wiskundig-mo-
delmatige benadering.

Sjoerd Rijpkema: Transport van fijn sediment in de Wad-
denzee en de effecten van mosselbanken, Lezing, Groningen, 
15 juni 2009.

Martijn Beljaars: Fosgeenvrije productie van isocyanaten.

Sander van Dijk: Pile driving for offshore wind farms, Col-
loquium, Groningen, June 15 2009.

Sander van Dijk: Underwater noise from driving for offshore 
wind parks, environmental progress or ecological disaster? 
Posterpresentatie, 4th International Living Knowledge Confe-
rence, Belfast, August 29 2009.

Anne Meuwese: De opmars van geurstoffen in de leefom-

geving, in: Platform gezondheid en Milieu: Signalen uit de 
samenleving, achtergrondrapport symposium, 19 maart 2009, 
red. M. Butter.

Karin Ree: Geurstoffen en gezondheid, Lezing, Platform gezond-
heid en milieu, Utrecht, 19 maart 2009.

Karin Ree: AMD Klankbordgroep naar een nieuw geluid, 
Lezing, Groningen, 10 november 2009.

Karin Ree (red): Ton for Infinity, gelegenheidsnummer Noorder-
breedte, 12 januari 2009.

Henk Mulder: PERARES, Public Engagement with Research 
and Research Engagement with Society, Presentation, 4th 
International Living Knowledge Conference, Belfast, August 28 
2009.

Henk Mulder and Gerard Straver: Wetenschapswinkels, 
Onderzoek en NGOs, Presentatie, Contact der Continenten, 
Soesterberg, 21 september 2009.

Henk Mulder: Science Shops, University Society Interface, Pre-
sentation, Spolecenská Odpovednost Vedy (Social Responsibility 
of Science), CERGE-EI, Prague, November 2 2009.

Henk Mulder and Norbert Steinhaus: From information to parti-
cipation: science shops as mediators between science and 
society, Presentation, international conference University-Com-
munity Engagement for Sustainability (UCEC), Penang, Malaysia, 
November 23 2009.

Henk Mulder: Science Shops in The Netherlands: 35 years 
of university-community engagement for sustainability, 
Presentation, international conference University-Commu-
nity Engagement for Sustainability (UCEC), Penang, Malaysia, 
November 24 2009.

  Wetenschapswinkel Onderwijs

Rian Bloksma: Vormgeving van zelfsturing binnen het compe-
tentiegericht onderwijs in het mbo, 2009.

Elma M. Dijkstra: Hoe professioneel is de hedendaagse 
onderwijsprofessional? Een vergelijkend onderzoek naar de 
gewenste onderwijsprofessionaliteit vanuit theorie en beleid en 
de professionaliteit van docenten VO in de praktijk, 2009.

W. Dol-Buit: Scholing in informatievaardigheden. Het effect 
van een cursus voor docenten van het Ichtuscollege (VO) in 
Kampen, 2009.

Esmee Hornstra & Marianne Warring: Leerlingen met een Pro-
indicatie in het VMBO: een succes of niet? Een onderzoek naar 
succes- en faalfactoren in de schoolloopbanen van Pro-geindi-
ceerde leerlingen op zeven scholen in en rondom Assen, 2009.

J. Keizer: Onderzoek naar de opleiding in onderzoeksvaar-
digheden voor leerkrachten binnen de dieptepilot voor de 
academische basisschool: Groningen, Scheemda, Veendam en 
Tynaarlo, 2009.

J. Klein Kromhof: De academische basisschool. Verankering van 
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