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Voorwoord Van de decaan

Wij streven hierbij naar een wederzijds productieve relatie, waarbij wij ons 
afvragen wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Een goed voorbeeld zijn stages die 
voor organisaties een aantrekkelijke manier zijn om kennis te maken met de exper-
tise die studenten in hun opleiding verwerven. Tevens krijgen zij op deze manier in 
een vroeg stadium zicht op potentiële werknemers. De faculteit wil  studenten meer 
ruimte  bieden om een stage te lopen bij een organisatie, zodat studenten zich op 
deze manier kunnen oriënteren op een toekomstige werkkring. Op dit moment is er 
maar beperkt ruimte voor stages binnen de bestaande studieprogramma’s van de 
bacheloropleidingen. Daarom wil de faculteit daar meer mogelijkheden voor creë-
ren, maar dat vraagt ook om voldoende stageplaatsen. Daarvoor hebben we onze 
externe stakeholders hard nodig. Met name onze alumni kunnen daarin een belang-
rijke rol spelen. Een goede binding met hen is onder andere daarom essentieel. 
De faculteit zet daar al op in, zowel door de alumni van de verschillende opleidingen 
in de beginfase van hun loopbaan bij te staan in hun loopbaanoriëntatie, als door 
hen in latere fasen van die loopbaan te betrekken bij activiteiten gericht op 
studenten en net afgestudeerde alumni.

In dit magazine besteden we altijd veel aandacht aan het onderzoek dat onze 
medewerkers in de praktijk uitvoeren. Daarmee willen we laten  zien hoe zij de ver-
binding met de praktijk en externe stakeholders leggen. Zo komt in deze aflevering 
een onderzoeksproject aan bod dat heeft geleid tot  praktische aanbevelingen voor 
zorginstellingen en gemeenten over de zorgbehoefte van migrantenouderen en 
ouderen die lesbisch, homo- of biseksueel, of transgender zijn. In een ander artikel 
wordt aandacht besteed aan een project waarin een game is ontwikkeld, waarmee 
de besluitvorming rond gebiedsontwikkeling voor gemeenten en provincies 
vergemakkelijkt kan worden en waarbij het voor stakeholders eenvoudiger wordt 
om als partner in het project te stappen. 

Dit zijn slechts een paar voorbeelden om u een indruk te geven van de wijze waarop 
ons onderwijs en onderzoek maatschappelijke impact heeft. Wij nodigen u hierbij 
van harte uit om met ons mee te denken en ideeën aan te dragen over de wijze 
waarop wij onze relatie wederzijds verder kunnen verstevigen. 

De faculteit hecht groot belang aan de maatschap-

pelijke impact van ons onderzoek en onderwijs. 

Dat komt tot uitdrukking in ons motto ‘Creating 

knowledge for society’. Het voeren van een brede 

discussie en het verstevigen van de relaties met 

maatschappelijke stakeholders geeft de faculteit 

inzicht in de praktische implicaties van ons onder-

zoek en onderwijs. Een van de speerpunten van ons 

nieuwe strategische plan betreft dan ook het 

versterken van de relaties met externe stake-

holders, waaronder onze alumni.

“De faculteit zet in op het 
versterken van de relatie met 
externe stakeholders”
Paul Hendriks

FM focus
 
Dit is de derde printeditie 
van FM Focus (voorheen FM 
Magazine). Het is een jaarlijk-
se uitgave van de Faculteit der 
Managementwetenschappen, 
waarin we onze alumni en 
externe relaties informeren 
over recente ontwikkelingen in 
de faculteit, alumniactiviteiten 
en onderzoek dat plaatsvindt 
in de maatschappij.

Elke twee maanden ontvang 
je via de mail de digitale 
nieuwsbrief FM Focus; een 
korte update met enkele arti-
kelen, interviews met alumni, 
uitnodigingen voor lezingen of 
andere zaken die voor alumni 
interessant kunnen zijn. 

Online vind je FM Focus 
op: www.ru.nl/fm/actueel/
nieuws/fm-focus
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alumna aan het woord

Esther Agterdenbos-van de Ree (46) is voorzitter 

van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstel-

land in Amstelveen. Met plezier kijkt ze terug op 

haar studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap 

(1990-1994), waarvan ze de belangrijkste les nog 

dagelijks toepast. 

Waarom koos je voor een studie in Nijmegen?
“Ik woonde in het Gooi en had helemaal niets met 
Nijmegen; het was ver weg, iedereen ging in de 
Randstad studeren. Maar bij Beleidswetenschappen, 
de voorganger van Managementwetenschappen, 
kon je kiezen uit drie propedeuserichtingen en zeven 
afstudeerrichtingen. Dat kon aan andere universi-
teiten niet. Het gaf me de kans mijn keuze nog even 
uit te stellen. Het is een propedeuse Politicologie en 
een doctoraal Bestuurs- en Organisatiewetenschap 
geworden.” 

Heb je het naar je zin gehad?
“Zeer! Ik vond mijn studie en het probleemgestuurd 
onderwijs dat we kregen leuk en heb er van alles 
naast gedaan. Ik zat in het bestuur van ESV, de studie-
vereniging voor studenten Economie en Bedrijfs-
economie, ben een paar jaar student-assistent 
geweest en heb mijn propedeuse Nederlands Recht 
gehaald. Ik wilde gezondheidsrecht gaan doen, maar 
zo ver is het toen niet gekomen omdat ik een baan 
aangeboden kreeg. Later heb ik in deeltijd alsnog het 
eerste doctoraaljaar gedaan.”

Vertel eens over je eerste baan.
“Ik werd gevraagd om bij de ABK, de voorloper van de 
Radboud Management Academy, de avondopleiding 
Bestuurs- en Organisatiewetenschap op te zetten. 

Daarvoor kreeg ik een jaar de tijd. Dat is vrij kort, 
maar het lukte. Naast het managen van de opleiding 
heb ik er vervolgens les gegeven en afstudeerprojec-
ten begeleid. De studenten waren jaren ouder dan ik 
en hadden allemaal al een paar jaar managementer-
varing op zak – ik kwam pas net uit de collegebanken. 
Bizar wel, maar vooral heel leerzaam. Ik heb er veel 
mensen uit de zorg leren kennen en via dat circuit 
kwam mijn tweede baan op mijn pad, bij een grote 
zorgverzekeraar. Ik had nog nooit nagedacht over een 
functie bij zo’n organisatie, maar iemand vroeg me 
om eens te komen praten. Praten kan altijd, dacht ik, 
dus ben ik gegaan. Het werden twee leuke gesprek-
ken, waarna ik aan de slag kon als manager zorg.”

Je hebt een aantal management- en bestuursfuncties 
bij verschillende zorgorganisaties bekleed. Wat trekt jou 
aan in de zorg?
“Je hebt in deze sector te maken met een groot aantal 
stakeholders: patiënten, verschillende toezicht-
houders, zorgverzekeraars, banken. Dat maakt het 
verwezenlijken van de strategie van je organisatie 
complexer. Dat vind ik  uitdagend.”

Wat is de belangrijkste les die je tijdens je studie geleerd 
hebt?
“Dat kan niets anders zijn dan de vraag ‘wat is nu 
eigenlijk het probleem?’ Die vraag is er bij het 
probleemgestuurd onderwijs echt ingeramd en ik stel 
‘m nog vrijwel dagelijks. Hoe ga je een groot vraag-
stuk te lijf? Door erboven te gaan hangen, heel goed 
te kijken met welk probleem je nu eigenlijk van doen 
hebt en welke factoren daarin een rol in spelen. 
Veel leidinggevenden en managers in de zorg zijn 
begonnen in een andere functie, bijvoorbeeld als 
verpleegkundige. Zij hebben een andere achtergrond 
dan ik. Zij kijken niet automatisch vanuit een 
macroperspectief, denken niet vanuit het systeem. 
Dus vind ik het belangrijk om goed uit te leggen voor 
welk vraagstuk we staan en wat ik voor ogen heb. 
Ik ga net zo lang door tot ik er zeker van ben dat de 
mensen met wie ik werk precies begrijpen wat we 
moeten doen. Andersom wil ik ook altijd het naadje 
van de kous weten. Ik ben daarom regelmatig op de 
werkvloer te vinden; uniform aan, haar in een staart 
en meelopen. Dat is zo leuk!”

Welk advies heb je voor de studenten van nu?
Heb je tips voor de studenten van vandaag?
“Blijf dicht bij jezelf. Vraag je steeds opnieuw af of 
de stappen die je zet bij jou passen. Wat vind je écht 
leuk om te doen? Wat vind je écht interessant? Als je 
nog geen idee hebt, ga dan keuzevakken volgen om je 
eigen accent te zoeken. En zorg er straks voor dat je 
altijd met plezier naar je werk gaat. Merk je dat de rek 
eruit is, neem dan zelf het initiatief om iets anders te 
gaan doen. Alles wat je doet, is je eigen keuze.”/JvdB
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alumninetwerk Politicologie

Woensdag 27 juni had de vakgroep Politicologie een 

studiedag in Den Haag. En of wij, het alumninet-

werk Politicologie, het dan leuk zouden vinden om 

met hen te borrelen en bij te praten? 

Maar natuurlijk!  

Wederzijdse interesse

Zo kwam het dat de laatste woensdag in juni café 
Schlemmer volstond met zo’n 40 alumni en docenten. 
Vooral alumni die in Den Haag werken, bijvoorbeeld 
bij een ministerie of belangenvereniging, waren 
aanwezig. Wat de borrel bijzonder maakte was dat er 
niet alleen recent afgestudeerden waren, maar ook 
een alumnus die al tientallen jaren geleden zijn studie 
Politicologie had afgerond. Voor iedereen was het in 
ieder geval een ontzettend leuk weerzien. Niet alleen 
om herinneringen op te halen, maar juist ook om te 
horen hoe het nu met iedereen gaat. De wederzijdse 
interesse was erg groot!

Inhoudelijke component

Uiteraard kon ook een inhoudelijk component niet 
ontbreken: zowel Andrej Zaslove als Bart van 
Leeuwen vertelden over het onderzoek dat zij nu 
doen. Andrej vertelde over het meten van populisti-
sche attitudes en Bart over ‘de stad’ als politiek con-
cept. Zoals altijd bleek maar weer hoeveel raakvlak-
ken de verschillende disciplines binnen Politicologie 
hebben én dat alumni nog steeds kritische vragen 
kunnen stellen! 

Netwerk

De vakgroep had bij monde van Bertjan Verbeek 
echter ook een vraag voor de alumni: ‘wat kunnen 
wij voor jullie betekenen?’. Alumnus Mark Vlek de 
Coningh gaf aan graag op de hoogte gehouden te 
worden van het onderzoek van de vakgroep. Alumna 
Malu Verkuil merkte daarbij op dat wij als alumni juist 
ook de vakgroep kunnen helpen, bijvoorbeeld door 
contacten voor interviews aan te dragen. Oftewel: 
laten we als alumninetwerk en vakgroep nog meer 
gebruik maken van elkaars expertise en netwerk. Een 
mooi uitgangspunt voor nieuwe activiteiten, zoals 
een mini-symposium en een netwerk-borrel met 
huidige masterstudenten in september. Uiteraard 
blijven we ook afwisselend borrelen in Den Haag en 
Nijmegen. 

Nieuwe bestuursleden gezocht

Deze activiteiten organiseren kunnen we echter niet 
alleen en daarom zijn we op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. “We zoeken mensen die het leuk 
vinden om in contact te blijven met hun studie-
genoten en docenten. Die het leuk vinden om mee te 
denken over inhoudelijk activiteiten voor alumni,” 
aldus Laura Maas van het alumnibestuur. “Je afstu-
deerrichting maakt niet uit, als je je nog maar betrok-
ken voelt bij je studie!” Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met Laura via alumnipoliticologie@
gmail.com
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“Onze leergang laat 
gemeentemanagers 
een stap terug doen”
Jan Achterbergh
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Gemeenten zijn volop in beweging. Hun takenpak-

ket breidt zich uit, hun organisatie wordt com-

plexer. Hoe zorg je voor een optimale organisatie 

van je gemeente? Speciaal voor seniormanagers 

hebben de Radboud Management Academy (RMa) 

en organisatieadviesbureau Rijnconsult de leer-

gang Eenvoudig Organiseren van Gemeenten ont-

wikkeld, met docenten uit beide organisaties.

“Gemeenten lijken een beetje op Samsung”, zegt 
drs. Diederik Hommes, directeur van Rijnconsult, 
halverwege het gesprek. “Samsung maakt tele-
foontjes en televisies, maar ook halfgeleiders en 
containerschepen. Bij gemeenten zie je net zoiets: 
ze leveren je paspoort, maar bouwen ook complete 
wijken. Die dingen hebben weinig met elkaar te ma-
ken, behalve dat ze in hetzelfde gebied plaatsvinden. 
Het verschilt nogal of je jeugdzorg moet regelen voor 
een mishandeld kind of dat je een vergunning moet 
afgeven voor een dakkapel. Toch is de gemeente voor 
al die taken verantwoordelijk.”

Het aantal taken is flink gegroeid en de gemeente-
lijke organisatie is steeds complexer geworden, zegt 
Jan Achterbergh, programmacoördinator bij de RMa. 
“Vijftig jaar geleden waren alle gemeenten volgens 
ongeveer dezelfde principes georganiseerd. Tegen-
woordig zie je allerlei varianten. Bovendien moeten 
gemeenten steeds vaker samenwerken met andere 
gemeenten en private partijen. Logisch dus dat ze 
zoeken naar de optimale manier om al hun taken te 
organiseren.”

Systematisch opgezet

De leergang Eenvoudig Organiseren van Gemeenten, 
een gezamenlijk initiatief van bestuurskundige 
Marieke van Genugten en bedrijfskundige Jan 
Achterbergh, gaat begin 2019 van start. Achterbergh: 
“We hebben de leergang heel systematisch opgezet. 
In zes modules werken we van buiten naar binnen. We 
beginnen met een inleiding in de sociaal-organisato-
rische bedrijfskunde. Die heeft in Nijmegen een lange 
traditie. Daarna oriënteren we ons op de maatschap-
pelijke context van de gemeente en de complexiteit 
daarvan. Vervolgens kijken we naar de netwerken 
waarin de gemeente functioneert, het ontwerp van 
de organisatie en de professionals die er werken. Tot 
slot behandelen we de processen die nodig zijn om 

de inrichting van de organisatie te veranderen. De 
leergang is interactief opgezet zodat deelnemers veel 
ruimte hebben om te discussiëren en te sparren met 
collega’s.”

Zoals de titel aangeeft, stelt de leergang eenvoud 
voorop. “Er zijn veel ontwikkelingen die de gemeen-
telijke organisatie ingewikkeld kunnen maken”, zegt 
Hommes. “Denk aan buzzwords als opgavegericht 
werken en zelfsturende teams. Vaak ontbreekt het 
daarbij aan goede organisatiekundige principes. Ons 
uitgangspunt is: doe een stapje terug. Terug naar de 
eenvoud, terug naar de wetenschappelijke principes 
van goed organiseren. Van daaruit kijk je: wat staat 
onze organisatie te doen, wat zijn onze uitdagingen, 
welke strategie willen we volgen en hoe organiseren 
we alles zo eenvoudig mogelijk?”

Ideale mix

De samenwerking tussen de RMa en Rijnconsult 
garandeert een ideale mix van theorie en praktijk. 
“Onze kracht als organisatieadviesbureau is dat we 
al meer dan dertig jaar in gemeenten en hun om-
geving actief zijn”, zegt Hommes. “We kennen de 
vraagstukken, weten hoe je een gemeente verstandig 
organiseert en kunnen ook nieuwe concepten een 
plek geven. De universiteit is sterk in de theorie en 
goed op de hoogte van de laatste wetenschappelijke 
inzichten. Zo vullen we elkaar uitstekend aan.”

Proof in the pudding

Volgens Hommes is de leergang de eerste opleiding 
die de organisatie van de gemeentepraktijk integraal 
behandelt. “In die zin zijn we vernieuwend. Maar 
we streven er niet per se naar om innovatief te zijn. 
We zullen zeker aandacht besteden aan moderne 
concepten als agile werken en werken in scrums. 
Maar daarbij beoordelen we vooral, op basis van 
wetenschappelijke kennis, of die nieuwe concepten 
inderdaad waardevol zijn voor de setting waarin de 
cursisten werken.”

Achterbergh hoopt dat de deelnemers  “niet alleen 
enthousiast zijn, maar ook echt aan de slag kunnen 
met de kennis die we bieden”. Hommes: “Precies, de 
proof is in the pudding: ik hoop dat de deelnemers 
anders naar hun organisatie gaan kijken en misschien 
ook andere besluiten gaan nemen.”/MvZ

Voor meer informatie zie: www.ru.nl/rma

onderwijs Voor Professionals
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Jan-Kees Helderman ging ook expliciet in op de 
naamgeefster van het gebouw, Elinor Ostrom. Zij was 
politicologe en de eerste vrouwelijke winnaar van een 
Nobelprijs voor economische wetenschappen.

April 2018

IMR Labs officieel geopend 

Het Individual Decision Lab, Group Decision Lab en
Maplab zijn officieel in gebruik genomen. De labs 
maken experimenteel- én veldonderzoek naar besluit-
vorming mogelijk, bieden tools voor het ondersteu-
nen van complexe beslisprocessen en fungeren als 
excellente trainingsfaciliteiten voor professionals uit 
het werkveld en studenten.

Meer informatie en mogelijkheden voor het gebruik 
van de labs vind je op www.ru.nl/nsm/labs of mail 
naar IMRlabs@fm.ru.nl

Mei 2018

Elif’s Student Lounge en Leon Wecke 
lecture hall geopend

De Student Lounge van de faculteit is vernoemd naar 
Elif Yavuz. Deze werd geopend in het bijzijn van fami-
lie, oud-studiegenoten en medewerkers van de op-
leiding Politicologie en de faculteit. In de toespraken 

highlights faculteit 2017/2018
December 2017

Alumnibijeenkomst TvA 

Meer dan 250 alumni namen vrijdag 1 december deel 
aan het alumni-event waarbij herinneringen werden 
opgehaald aan de Thomas van Aquinostraat. De alum-
ni konden nog een laatste keer de sfeer van de TvA 
proeven en nog een laatste keer ronddwalen door de 
gangen van TvA 1, 3 en 5. 

Februari 2018

Elinor Ostromgebouw feestelijk 
geopend

Op donderdag 8 februari vond de officiële opening 
plaats van het Elinor Ostromgebouw, het nieuwe 
onderkomen van de faculteit.

Dr. Jan-Kees Helderman, bestuurskundige en presen-
tator voor deze gelegenheid, introduceerde prof. dr. 
Paul Hendriks, decaan van de faculteit, drs. Wilma 
de Koning als lid van het College van Bestuur en 
drs. Hubert Bruls als alumnus en burgemeester van 
Nijmegen. Tijdens de korte toespraken werd ingegaan 
op de mogelijkheden die dit moderne en transparante 
gebouw biedt voor de faculteit. Bovendien ontving de 
decaan een ludiek cadeau; een karakteristieke grijze 
steen uit de muur van de Thomas van Aquinostraat.
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Op 29 mei verzorgde journalist en antropoloog Joris
Luyendijk de aftrap met zijn interactieve college.
Tijdens het wetenschappelijke symposium over
duurzaamheid volgden de aanwezige relaties, (oud-)
medewerkers en alumni interessante lezingen en
parallelsessies. Er kwamen interessante vragen aan
bod zoals: hoe kun je mensen ook op subtiele wijze 
een duwtje in de juiste richting geven? En is duur-
zaamheid  wel verenigbaar met het kapitalisme?

Oud-minister Jacqueline Cramer besprak de vele uit-
dagingen rondom duurzaamheidsvraagstukken.
De lustrumweek werd afgesloten met een Publieks-
dag waar iedereen welkom was om diverse korte
lezingen, optredens en een rondleiding bij te wonen.
De studieverenigingen en studentinitiatieven die zich
ook met het thema bezighouden presenteerden zich
op de markt in de hal. Tijdens de afsluitende duurza-
me barbecue werd nog lang nagepraat in de zon.

Juli 2018

Winnaar Radboud Sports 

De faculteit heeft voor het eerst de felbegeerde Rad-
boud Cup omhoog mogen houden als winnaar van 
Radboud Sports! Dit is het jaarlijkse sportevenement 
van de universiteit waarin medewerkers en studenten 
van de faculteiten de strijd met elkaar aan gaan.

werden herinneringen opgehaald aan de bevlogen en 
betrokken studente die na haar studie in Nijmegen 
via Bologna, Washington en Harvard voor de Clinton 
Foundation in Afrika ging werken. Vijf jaar geleden 
werd de zwangere Elif samen met haar man gedood 
bij een terroristische aanval in Kenia.

De grootste collegezaal in de faculteit is vernoemd 
naar de in 2015 overleden medewerker Leon Wecke. 
Hij was een icoon in zijn vakgebied, polemologie.

Juni 2018

De faculteit bestaat dertig jaar

De faculteit heeft haar dertigste verjaardag uitge-
breid gevierd. Dit in het kader van het thema ‘duur-
zaamheid’.
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“We volgen vijf jaar lang meer dan vijfduizend men-
sen – oud, jong, man, vrouw, laag en hoog opgeleid, 
met een vast of flexibel contract, zpp’ers en werk-
lozen. Wie komen voor zichzelf op als ze de werkdruk 
te hoog of het salaris te laag vinden en wie niet? Hoe 
laten werknemers van zich horen? Kaarten zij hun 
problemen individueel aan, zoeken zij medestanders, 
komt het tot een staking? Hoe reageert de werkgever 
op hun mondigheid? Zoekt die mee naar een oplos-
sing of wordt het uiten van onvrede genegeerd of 
zelfs bestraft? En: (hoe) werkt die ervaring dan door 
op de politieke stem van de werknemer?” 

In 2016 ontving Agnes Akkerman, hoogleraar 

Arbeidsmarktinstituties en Arbeidsmarktrelaties, 

een VICI-subsidie van anderhalf miljoen euro voor 

vernieuwend onderzoek naar de relatie tussen 

ontevreden werknemers en ontevreden burgers. 

Hoe komen werknemers voor zichzelf op, hoe 

wordt daar van hogerhand op gereageerd en heeft 

dat invloed op hun politieke gedrag?

onderzoek in Praktijk

“Sommige mensen zijn 
heel mondig, 
maar bereiken toch 
niet wat ze willen”
Agnes Akkerman
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Praten of zwijgen 

Een (te) hoge werkdruk is een van de belangrijkste 
factoren waarover werknemers hun onvrede uiten. 
Recente voorbeelden zijn de stakingen in het primair 
onderwijs en het streekvervoer. Nu is het uitroepen 
van een staking een uiterst pressiemiddel, maar ook 
mildere vormen van mondigheid zijn voor sommige 
werknemers niet weggelegd. Akkerman: “We ont-
dekten in ons onderzoek dat mensen met kleine of 
onzekere contracten twee keer zo vaak zwijgen als 
mensen met een vast contract. Dat kan zijn uit angst 
om hun aanstelling te verliezen of omdat ze betwijfe-
len of het zin heeft hun problemen aan te kaarten.”
Van werknemers die hun ongenoegen wel aankaar-
ten, wil het onderzoeksteam van Akkerman weten 
hoe hun leidinggevenden – maar ook hun collega’s – 
hierop reageren. Positief? Afkeurend? “Een groot aan-
tal respondenten rapporteert dat hun leidinggevende 
helpt zoeken naar een oplossing, sommigen geven 
aan dat zij zelfs een compliment kregen voor hun 
mondigheid. Maar de reacties zijn niet altijd positief. 
Ongeveer een kwart van de respondenten zegt dat 
hun mondigheid genegeerd wordt of dat ze zich er-
voor gestraft voelen, bijvoorbeeld door het uitblijven 
van contractverlenging of slechtere carrièrekansen.” 

Welke strategie werkt?

Nu vaste contracten geen vanzelfsprekendheid meer 
zijn en lang niet iedereen meer op de vakbonden 
steunt, wordt werknemersweerbaarheid steeds 
belangrijker. “Sommige mensen zijn heel mondig, 
maar bereiken toch niet wat zij willen. Anderen willen 
zich wel uitspreken, maar durven niet of weten niet 
goed hoe. Het is van belang dat werknemers weten 
welke strategie werkt als zij zich willen uitspreken. 
Wanneer is het slim je probleem te uiten en wanneer 
kun je beter afwachten? Is het effectiever om je pro-
bleem alleen of samen met collega’s aan te kaarten?” 
Inzetbaarheid bepaalt mede hoe mondig werknemers 
zijn, legt Akkerman uit. “Hoe beter mensen zijn toe-
gerust voor de arbeidsmarkt en hoe duurzamer hun 
inzetbaarheid, hoe steviger hun positie en hoe groter 
hun inspraak en mondigheid. Kijk maar naar de bouw-
sector. Een paar jaar geleden werden bouwvakkers 
en masse ontslagen. Velen zijn toen tegen heel lage 
tarieven als zzp’er verder gegaan. Nu de economie is 
aangetrokken, is er een groot tekort aan vakmensen 
in de bouw en durven de zzp’ers hogere prijzen te 
vragen. Zij kunnen hun stem veel meer laten gelden.”

  

Politieke arena

Er verandert niet alleen veel in onze arbeidsverhou-
dingen, ook in de politiek zien we grote verschuivin-
gen. “In verschillende landen, zoals de VS en Turkije, 
zijn de afgelopen jaren politieke leiders gekozen die 
worden getypeerd als autoritair. Daarnaast groeit de 
opkomst en populariteit van populistische politieke 
partijen. Wij kijken of die twee ontwikkelingen met 
elkaar samenhangen; ons onderzoek is daarmee uniek 
in de wereld. In veel onderzoeken worden opvoeding 
en opleiding genoemd als bepalende factoren voor 
je politieke stem. De link tussen arbeid en politiek 
wordt nergens anders bestudeerd zoals wij dat doen. 
Wij toetsen de hypothese dat de werkvloer een kleine 
politieke arena is waar werknemers ervaren waartoe 
mondigheid kan leiden.” 
Akkerman vervolgt: “Ontwikkelen werknemers met 
een autoritaire leidinggevende een politieke voorkeur 
voor autoritair leiderschap? Juist niet, is een eerste 
logische gedachte. Uit ons onderzoek weten we 
echter dat de reactie op een beperking van mon-
digheid op de werkvloer twee kanten op gaat. Als 
werknemers ervaren dat hun stem wordt onderdrukt 
en zij zich daar kwaad over maken, neigen ze in eerste 
instantie naar een afkeer van autoritaire leiders. Maar 
is de ervaring heftiger en voelen werknemers zich 
echt gestraft voor hun mondigheid, dan is de angst 
vaak leidend; zij zijn dan eerder geneigd zich te schik-
ken en houvast te zoeken bij de orde die autoritair 
leiderschap met zich meebrengt. De eerste resultaten 
van ons onderzoek laten dus zien dat ervaringen op 
het werk met autoritair leiderschap zeer waarschijn-
lijk terug te zien zijn in politieke voorkeuren.” 

Het onderzoek van Akkerman brengt kennis voort 
die gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van 
tools om bijvoorbeeld de medezeggenschap op de 
werkvloer anders te organiseren of om werkgevers te 
trainen effectiever met de mondigheid van hun werk-
nemers om te gaan. “Zo kan de kwaliteit van arbeids-
relaties verbeterd worden en – als onze hypothese 
klopt – ook de kwaliteit van onze democratie.”/JvdB 
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Specifieke groepen ouderen krijgen niet altijd de 

zorg die ze nodig hebben. Universitair hoofddocent 

Sociale Geografie Roos Hoekstra-Pijpers onder-

zoekt de zorgbehoeften van migrantenouderen en 

ouderen die lesbisch, homo- of biseksueel, of trans-

gender (LHBT) zijn. “Ik heb mensen met dertig jaar 

ervaring in de ouderenzorg gesproken, die hierover 

nog nooit hadden nagedacht.”

Hoekstra-Pijpers deed al eerder onderzoek naar de 
zorgervaringen van zelfstandig wonende ouderen. 
“Dat vond ik fantastisch. Naar aanleiding van publica-
ties over dat onderzoek kreeg ik vragen over diver-
siteit onder ouderen. Dat aspect is de laatste jaren 
steeds actueler geworden. Daarom heb ik het in mijn 
huidige onderzoek centraal gesteld.”
Dat onderzoek voert Hoekstra-Pijpers uit met twee 
promovendi: Hanna Carlsson en Krystel Honsbeek. 

Gezamenlijk kijken ze hoe lokale organisaties en over-
heden rekening houden met diversiteit bij het bieden 
van zorg aan zelfstandig wonende ouderen. Het 
onderzoek focust op migrantenouderen en LHBT-ou-
deren. Beide groepen hebben specifieke behoeften 
die zorgprofessionals makkelijk over het hoofd zien. 
Bij migrantenouderen treden sommige ouderdoms-
verschijnselen eerder op dan bij hun Nederlandse 
leeftijdgenoten, bijvoorbeeld door het fysiek zware 
werk dat ze hebben gedaan. “Ook wachten migran-
tenouderen vaak lang met het inroepen van professi-
onele zorg. Ze hebben het idee dat je zorg binnen de 
familie hoort te regelen.”

LHBT-ouderen hebben vaak een ander levensverhaal 
dan gemiddelde senioren. “LHBT’ers hebben traditio-
nele patronen moeten doorbreken, soms familieban-
den moeten verbreken, om te kunnen worden wie ze 
zijn. Een van de kernideeën van de decentralisatie van 
zorg is dat familieleden en sociale netwerken voor 
elkaar zorgen. Maar hoe gaat dat als je geen kinderen 
hebt of geen contact met familie?”

onderzoek in Praktijk
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“Je moet maatwerk 
leveren om gelijkheid 
in de zorg te 
bewerkstelligen”
Roos Hoekstra-Pijpers

Krant lezen

De onderzoekers bestuderen documenten van ver-
schillende gemeenten waarin beschreven staat hoe zij 
zorg gaan verlenen. “Zo zie je of een gemeente zich 
uitspreekt voor diversiteit. Daarnaast interviewen we 
ouderen, zorgverleners en gemeenteambtenaren in 
Nijmegen, Den Haag en Den Bosch. Tot slot kijken we 
mee bij onder andere vergaderingen en zorghandelin-
gen. Zo zien we wat ambtenaren of zorgprofessionals 
belangrijk vinden, op welke moeilijkheden ze stuiten 
en welke oplossingen ze vinden.”

Hoekstra-Pijpers ziet halverwege het onderzoek al 
verschillende patronen. “Bijvoorbeeld dat migranten-
ouderen behoefte hebben aan dagbesteding in hun 
eigen taal en cultuur. Hoe die eruitziet? Dat heeft te 
maken met de inrichting, het eten en natuurlijk de 
taal. Migrantenouderen voelen zich op zo’n dagbeste-
ding eerder thuis en hebben het gevoel dat ze zichzelf 
kunnen zijn.”

Steeds meer organisaties bieden zulke gespecialiseer-
de zorg aan en ze weten de migrantenouderen goed 
te bereiken. Tegelijkertijd krijgen de gespecialiseerde 
organisaties kritiek. “De gemeente of de inspectie 
zegt bijvoorbeeld dat ouderen niet voldoende geac-
tiveerd worden, maar alleen de krant lezen of zitten 
te breien. Dat geldt volgens het systeem dat we in 
Nederland hebben opgetuigd niet als goede zorg. 
Om een oplossing te vinden, stimuleren gemeen-
ten samenwerking tussen de grote, algemene en de 
specialistische zorgaanbieders. Zo krijg je het beste 
van twee werelden: kennis over zorg en cultuur in 
eigen taal én ervaring met de Nederlandse aanpak 
van zorg.”

Uitsluiting

Die ontwikkeling lijkt voor LHBT-ouderen nog ver 
weg. Uit angst voor uitsluiting zijn ze huiverig om 
voor hun geaardheid uit te komen. “Daarom is het 
extra belangrijk dat zorgverleners hen actief uitno-
digen om hun behoeften kenbaar te maken. Maar de 
meeste zorgverleners weten weinig van deze groep. 
Ik heb mensen met dertig jaar ervaring in de oude-
renzorg gesproken, die hierover nog nooit hadden 
nagedacht.”

Veel zorginstellingen beperken zich tot motto’s 
als: ‘Wij behandelen iedereen gelijk’ en verwachten 
dat iedereen zich dan ook veilig voelt. “Tijdens ons 
onderzoek zien we dat dat niet genoeg is en proberen 
we praktische aanbevelingen te geven, bijvoorbeeld 
bij een woonzorgvoorziening van BrabantZorg. Daar 
zorgen allerlei activiteiten voor steeds meer open-
heid zo wordt er regelmatig gepraat over thema’s als 
homoseksualiteit. Daarnaast passen begeleiders bij-
voorbeeld de teksten van liedjes aan zodat die minder 
traditioneel of minder seksistisch zijn. We hopen dat 
LHBT’ers zich daardoor veiliger voelen.”

Als het onderzoek in 2021 eindigt, hoopt Hoekstra-
Pijpers “dat we het argument ‘gelijkheid is iedereen 
hetzelfde behandelen’ hebben kunnen ontkrachten. 
Als dat je uitgangspunt is en je het daarbij laat, zie je 
als zorgverlener veel over het hoofd. Je zult maatwerk 
moeten leveren om die gelijkheid te bewerkstelligen. 
Als meer organisaties dat doen, zal dat het welbevin-
den van veel ouderen ten goede komen.”/MvZ

Onderdeel van het onderzoek is een landelijke enquête over de 

zorgbeleving van LHBT-ouderen. 

Meedoen kan op: www.rozeouderenzorg.org.
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De Nederlandse bouwsector staat voor een forse 

uitdaging. De komende vijftien tot twintig jaar 

moeten een miljoen nieuwe woningen worden ge-

bouwd. De grote vraag is: waar kan dat het 

beste? Hoogleraar Planologie Erwin van der 

Krabben ontwikkelde met zijn collega’s een serious 

game die het antwoord dichterbij brengt. Ook van-

uit  China is hier interesse voor.

“De besluitvorming rond gebiedsontwikkeling is 
enorm complex. Om een goede keuze te kunnen 
maken voor je bouwlocatie en hoe je dat gebied gaat 
vormgeven, moet je heel veel informatie verzamelen 
over de effecten van je keuze.”  
 

Prijskaartje

De beginvraag luidt steevast: gaan we bouwen in 
de bestaande stad of in de weilanden? De eerste 
optie is duurzamer – je hoeft er geen land voor op 
te offeren en kunt gebruikmaken van de bestaande 
infrastructuur. “Maar aan de vernieuwing van verou-
derde gebieden door renovatie en nieuwbouw hangt 
een hoger prijskaartje dan aan bouwen op ‘nieuwe’ 
grond. Dit reduceert de financiële haalbaarheid 
van de woningbouw sterk. En zo zijn er nog talloze 
economische, milieutechnische en maatschappelijke 
aspecten om rekening mee te houden. Bovendien 
is het verstandig je investeringen in bereikbaarheid 
en infrastructuur direct in je overwegingen mee te 
nemen.”

Serious game

De wethouder of gedeputeerde die locaties moet toe-
kennen voor de bouw van nieuwe woningen beschikt 
bij de besluitvorming doorgaans niet over al die 
informatie. Om de consequenties van ontwikkelplan 
A of B te duiden en de besluitvorming te vergemakke-
lijken, ontwikkelde Van der Krabben met collega’s een 
serious game. Ze bouwen daarmee voort op eerdere 
onderzoeksprojecten waarin speltheorie is ingezet ter 
analyse en ondersteuning van de ruimtelijke besluit-
vorming.
“Wat is de impact van nieuwbouw op de omgeving? 
Moet er geïnvesteerd worden in nieuwe wegen? Vol-
staat het netwerk voor openbaar vervoer? Wat is het 
effect op de huizenprijzen? Wat zijn de gevolgen voor 
de CO2-uitstoot? Onze serious game, verrijkt met een 

grote hoeveelheid ruimtelijke data, kan al die effecten 
in één oogopslag zichtbaar maken. En met dat inzicht 
wordt óók duidelijk in welke mate de stakeholders – 
overheid, projectontwikkelaars, bewoners – van het 
plan profiteren of erop inleveren. Stijgt bijvoorbeeld 
de woningwaarde, dan heeft de wethouder aan de 
onderhandelingstafel een goed argument om de 
financiële bijdrage van projectontwikkelaars op te 
schroeven.”  
 

Alternatieve scenario’s

Van der Krabben benadrukt dat hij er niet op uit is 
de gebiedsontwikkeling een bepaalde richting in te 
duwen. “Wij maken de game en voeren de simulatie 
uit, maar de gemeente of provincie bepaalt welk plan 
haar doelstellingen het beste ondersteunt; zij maken 
de keuzes in de game. Wel kunnen wij laten zien hoe 
zij het de stakeholders makkelijker kunnen maken om 
partner te worden in het project, bijvoorbeeld door 
de regelgeving aan te passen of een financiële prikkel 
in te bouwen.” 
Een voorbeeld. “Provincies hebben een flinke stem 
in waar wel en niet gebouwd mag worden, maar de 
provinciale regelgeving is niet erg flexibel. Stel dat de 
wens ontstaat om toch een deel van de noodzakelijk 
te bouwen woningen in de weilanden neer te zetten, 
dan laten de rigide regels hiertoe weinig ruimte. 
Dankzij de grote hoeveelheid data die onze game 
bevat, kunnen wij in zo’n situatie toch vrij eenvoudig 
alternatieve scenario’s voorstellen, zoals de verkoop 
van ontwikkelingsrechten. Projectontwikkelaars ver-
werven daarmee het recht om toch in het weiland te 
bouwen, terwijl de provincie van de hogere grondop-
brengst compensatievoorzieningen kan treffen, zoals 
goed openbaar vervoer voor duurzame mobiliteit.”

Chinese metropool

Van der Krabben en collega’s worden met hun game 
en expertise steeds vaker ingevlogen, ook internati-
onaal. Zo werken ze voor de Chinese stad Shenzhen 
aan een vergelijkbare simulatie. Van der Krabben: 
“Shenzhen telt 11,4 miljoen inwoners en groeit 
razendsnel. En omdat grond in China staatsbezit is, 
bestaat er een enorme financiële prikkel om niet in 
de bestaande stad, maar op nog onontgonnen grond 
te bouwen. De uitgifte van grond in erfpacht is een 
van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Chinese 
steden. Met onze game willen we laten zien dat het 
andere, maar wel degelijk voordelen heeft om te bou-
wen op stedelijke locaties die goed bereikbaar zijn 
met openbaar vervoer.”/JvdB

onderzoek in Praktijk
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“Wij maken de game, de gemeente 
of provincie maakt de keuzes”
Erwin van der Krabben
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In juni nam de Sociaal Economische Raad het eerste 

exemplaar in ontvangst van het Jaarboek Migratie 

en Integratie: Nieuwe wegen voor vluchtelingen in 

Nederland. Planoloog Pascal Beckers is een van de 

redacteuren: “Migranten kunnen de veerkracht van 

onze samenleving versterken.”

De stroom vluchtelingen richting Europa bleef ook 
deze zomer het nieuws domineren, onder andere  met 
de op de zee wachtende vrachtschepen met honder-
den mensen die niet welkom zijn in Europa. Pascal Be-
ckers ziet een uitweg voor deze ‘humanitaire ramp’, 
door meer nadruk te leggen op de positieve bijdrages 
die vluchtelingen aan onze samenleving kunnen 
geven. Tot zijn genoegen roeren diverse provincies 
zich in het debat, door statushouders te benoemen 
als oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt. 
Beckers wijst op de provincie Zeeland, waar ze het 
urgent tekort aan personeel willen aanpakken door 
duizend statushouders te begeleiden naar werk. “De 
recente groep vluchtelingen is relatief goed opgeleid, 
en biedt daarom betere kansen dan de langtijd werk-
lozen in de kaartenbakken van de UWV, een moeilijk 
bemiddelbare groep.”
 

De nood is hoog

Het debat over statushouders en asielzoekers is in de 
ogen van Beckers jarenlang te negatief geweest. “We 
moeten veel sterker het punt neerzetten dat deze 
mensen nodig zijn. De nood in Nederland is nu zó 
hoog, dat we wel móeten nadenken over een andere 
kijk op migranten.” Beckers ziet culturele en econo-
mische voordelen. “In Nederland zitten veel debatten 
muurvast. Inbreng van nieuwkomers kan de discussie 
losmaken, ze kunnen onze veerkracht vergroten.” 
Maar de entree naar de samenleving is lastig, zo leert 
het onderzoek over de ‘refugee gap’: de tijd die het 
duurt voordat een groep in de samenleving is opge-
nomen. De blokkades zijn groot, weet Beckers. Hij 
wijst op het psychisch leed onder de statushouders. 
“Eén op de vier lijdt aan een depressie, aan post-
traumatische stress of aan een angststoornis. Dat is 
logisch als je hoort wat ze hebben meegemaakt. En 
dan hoor je nog mensen in Nederland zeggen: ‘Ga 
eens aan de bak jij.’ Zo werkt het niet. Er gaan jaren 
overheen, ook door de taalachterstand.”
 

onderzoek in Praktijk

Kloof tot arbeidsmarkt

Het goede nieuws is dat de ‘refugee gap’ smaller 
wordt: de statushouders van de afgelopen jaren 
burgeren sneller in dan de arbeidsmigranten uit de 
vorige generaties. Intensieve begeleiding is nood-
zakelijk, zegt Beckers. Beckers is betrokken bij een 
initiatief van de Radboud Universiteit om de status-
houders beter te laten aansluiten op de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Het verschil in achtergrond is immens, 
schets hij: in de landen van herkomst een veelal infor-
mele regelgeving, in Nederland vergaande institutie-
vorming. Daarbij staat de groepscultuur in de landen 
van herkomst haaks op de individuele benadering in 
Nederland. “Om werk te krijgen, moeten we onszelf 
zien te verkopen. Leg dat maar eens uit aan iemand 
die op 30-jarige leeftijd uit Syrië komt. Die is hele-
maal niet gewend om zichzelf op een netwerkborrel 
in het zonnetje te zetten.”/PvdB

Pascal Beckers is de coördinator van RUNOMI, een inter-
facultair netwerk dat de aanwezige kennis op de Radboud 
Universiteit en Radboud UMC ten aanzien van de maat-
schappelijke inclusie van migranten bundelt, samenwerkt 
met relevante stakeholders en zich mengt in het maat-
schappelijk debat omtrent migratievraagstukken. 

“Migranten verrijken 
Nederland”
Pascal Beckers
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FM
FM Focus | NSM Focus Also available in English

Op de hoogte blijven 

van nieuwe resultaten 

binnen de wetenschap?

 

Ontdek de beste wetenschap-

pelijke verhalen en activiteiten 

van de Radboud Universiteit

overzichtelijk op één plek en

afgestemd op jouw interesses op

WWW.RADBOUDRECHARGE.NL

 

Meld je aan en ontvang updates 

van jouw interesses!

FM focus
FM Focus is de digitale nieuwsbrief van de 
Faculteit der Managementwetenschappen. 

Deze verschijnt elke twee maanden en bevat een korte 
update met enkele  artikelen, interviews met alumni, 
uitnodigingen voor lezingen of andere zaken die voor 

jou interessant kunnen zijn. De nieuwsbrief niet 
ontvangen of nieuwe abonnee worden?

 Mail naar communicatie@fm.ru.nl 
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alumni|actiViteiten

ALUMNIACTIVITEIT ‘HET VERANTWOORDELIJKE BEDRIJF ON TOUR’
31 oktober 2018  (doelgroep alumni Bedrijfskunde)
Elke 4 maanden organiseert Sjors Witjes, i.s.m. ingenieursbureau Qing een bedrijfs-
bezoek, inclusief lezingen en rondleiding, om te zien hoe dit bedrijf omgaat met 
verantwoord ondernemen. De volgende bijeenkomst is bij Paperfoam in 
Barneveld. Aanmelden kan via: www.ru.nl/fm/hvb

ALUMNIACTIVITEIT BESTUURSKUNDE
November 2018  (doelgroep alumni Bestuurskunde)
Het alumninetwerk Bestuurskunde organiseert begin november een nieuwe 
alumnibijeenkomst. Op deze dag zullen ontwikkelingen in de bestuurskunde, we-
tenschap en praktijk centraal staan. Alle oud-bestuurskundige zijn welkom om bij 
te praten met oud-studiegenoten. Daarnaast is er de mogelijkheid om een rondlei-
ding te volgen door het nieuwe gebouw.

LEZING MET POLITICOLOOG DOMINIQUE MOÏSI
23 november 2018
Radboud Reflects organiseert een lezing met de Franse politicoloog Dominique 
Moïsi, expert op het gebied van internationale betrekkingen. Titel van de lezing is 
Triumph of Fear. The Geopolitics of TV Series. Inschrijven kan vanaf 29 oktober via: 
www.ru.nl/radboudreflects.

SEMINAR MET MANAGEMENTWETENSCHAPPER HENRY MINTZBERG
26 November 2018
Managementgoeroe Mintzberg zal tijdens het seminar ‘Het nieuwe organiseren 
volgens Mintzberg’ in Soest aanwezig zijn en ingaan op de vraag hoe optimale 
kennisdeling het innovatief vermogen van een organisatie kan versterken? De 
Radboud Management Academy is als sponsor betrokken bij de organisatie van dit 
seminar. Voor meer informatie: www.netlive.nl/mintzberg

COACHCAFÉ 
4 december 2018
Een avond waarop coaches in gesprek gaan met alumni en studenten over loop-
baankeuzes. In drie rondes staan de deelnemers stil bij de vragen ‘wat is mijn 
talent?’, ‘wat is mijn droom?’ en ‘wat is van daaruit mijn volgende stap?’ De avond 
wordt afgesloten met een borrel. 

ALUMNIACTIVITEIT ‘NIEUWJAARSBORREL’
10 januari 2019 (doelgroep alumni Bedrijfskunde)
Op deze middag geeft de opleiding Bedrijfskunde een lezing voor alumni, studen-
ten en medewerkers. Tijdens de afsluitende borrel is er voldoende gelegenheid om 
te netwerken. 

RADBOUD CAREERWEEK   
Maart 2019
Tijdens deze week worden verschillende carriére-activiteiten georganiseerd. Zowel 
studenten als alumni kunnen door middel van workshops en lezingen meer leren 
over de arbeidsmarkt en hun eigen mogelijkheden.

Voor actuele informatie over activiteiten, zie: www.ru.nl/fm/alumni
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Actief worden als alumnus?
 
Ben je oud-student van de Faculteit der Managementwe-
tenschappen en wil je de banden met ons aanhalen? Lijkt 
het je leuk om jouw kennis en ervaring te delen met de 
studenten van nu?

Heb je een interessante casus voor een studie-
opdracht of stageplek? Wil je een bijdrage leveren aan 
onze jaarlijkse alumnidag? Ben jij een coach in hart en 
nieren?  

Je kennis, ervaring en enthousiasme zijn voor ons goud 
waard!
 
Interesse voor deze activiteiten kun je aangeven aan 
Career Service & Alumni Officer Jitske Rassa:
careerservice@fm.ru.nl

Disclaimer: 
Dit magazine is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.
Eventuele op- en aanmerkingen kunnen gericht worden  
aan communicatie@fm.ru.nl
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 Master of Science

�   avondopleiding MSc Bedrijfskunde

 Post-masteropleidingen

�   post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen          

�   post-master Strategische Innovatie in ‘cure’ en ‘care’

�   post-master Psychologie van Organisatieverandering 

 Ma at werk

�   leergangen 

�   consultancy en onderzoeksopdrachten

 

 Leergangen

�    Business Data Scientist  

�   Diversity & Inclusion: the next generation

�   Eenvoudig organiseren van gemeenten

�   Masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering 

in de publieke sector 

�   Masterclass Sturing, Regie en Toezicht 

 bij Verzelfstandigingen

 

academische 
opleidingen 
voor managers 
en professionals


