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‘Subliem.’ Zo omschrijft Aida’s begeleider de manier waarop zij haar scriptie over de mogelijkheid tot  
maatwerk bij reïntegratietraject WerkLoont Rotterdam verdedigde. Niet alleen had zij als matchmaker  
bij WerkLoont het onderwerp volledig in de vingers, ze combineerde haar studie ook nog eens met  
een fulltime baan en een druk gezin.

Aida le Couvreur 

BALANCEREN 
TUSSEN	HULP	EN	STRAF				

TROTS 

OP...

MATCHMAKER
‘Ik	werk	sinds	2012	bij	het	 
reïnte		gratietraject	WerkLoont	 
voor werkzoekenden met 
een	bijstands		uitkering	van	de	
gemeen	te	Rotterdam.	Als	match-
maker	probeer	ik	een	match	 
te	maken	tussen	het	vacature-
aanbod	en	de	mogelijkheden	
en	de	kwalificaties	van	de	klant.	
WerkLoont	heeft	een	werk-	en	
een vormingscomponent: klanten 
moeten	minimaal	1	dag	per	 
week	regulier	werk	verrichten	 
en krijgen twee dag delen per 
week	(sollicitatie-)training.’

NEGATIEF IMAGO
‘WerkLoont	is	niet	erg	populair	
onder	werkzoekenden.	Dat	komt	
vooral	door	de	verplichting	werk	
van de gemeente aan te nemen 
als	klanten	niet	zelf	regulier	werk	
hebben	geregeld.	Het	beduchte	
papier	prikken.’

TWEE VLIEGEN 
‘Als	begeleider	van	WerkLoont-	
groepen viel me op dat ons 
reïntegratieaanbod	vaak	niet	
aansloot	bij	de	behoeften	van	de	
klanten.	Niet	alleen	het	moeten	
vegen,	maar	ook	het	verplicht	

aanwezig zijn op de training 
doet	iets	met	de	motivatie.	 
Begrijpelijk, maar wat willen  
klanten	dan?	Het	is	toch	
gemeenschapsgeld.	Door	
onderzoek	te	doen	naar	hun	
behoeften	en	naar	de	mogelijk-
heden	van	maatwerk	ving	
ik twee vliegen in één klap: 
inventariseren van wél gewenste 
werkopties	en	iets	doen	aan	het	
negatieve	beeld.’

DUBBELE PET
‘WerkLoont	probeert	enerzijds	
mensen	aan	een	baan	te	helpen,	
maar legt ook sancties op  
als	klanten	zich	niet	aan	de	 
afspraken	houden.	Ik	ben	 
matchmaker	én	handhaver.	 
Ook tijdens mijn onderzoek 
wreekte	die	dubbele	pet	zich.	
Ik	heb	onderschat	hoe	bang	
mensen	waren	om	mijn	enquête	
in	te	vullen.	Als	de	dood	voor	
straf.	Eén	man	verscheurde	mijn	
vragenlijst en nam daarna alle 
snippers	mee.’	

OBJECTIEF
‘Ik	begrijp	de	weerstand	van	 
de klanten; door mijn werk krijg 
ik	een	band	met	ze.	Maar	ik	

weet	ook	dat	mijn	collega’s	heel	 
betrokken	zijn	en	ben	ervan	
overtuigd	dat	wij	heel	goed	
werk	doen.	Of	ik	nog	wel	 
objectief	kon	zijn?	Ja.	Ik	kon	
goed sparren met mijn  
begeleiders.’

WERKWILLEND
‘Klanten	willen	werk,	bleek	 
uit	mijn	onderzoek.	Gewoon	 
betaald	werk.	Geen	stage-
plekken	of	vrijwilligerswerk.’

MAATWERK
‘De	conclusie	uit	mijn	onderzoek	
is	dat	we	maatwerk	kunnen	
bieden	als	we	beter	luisteren	
naar	de	behoeften	van	de	klant.	
Maar die wensen moeten wél 
realistisch	zijn:	we	zijn	als	 
gemeentelijke	instelling	gebon-
den	aan	de	wet.	En	we	kunnen	
niet	iedereen	helpen.	Er	is	een	
groep	mensen	die	om	verschil-
lende redenen nooit meer aan 
het	werk	zal	komen.	Daar	moet	
je	eerlijk	in	zijn.	‘

AIDA	in 44 woorden:
DRIEDUBBEL BELAST: Combineerde een fulltime baan 
met een deeltijdstudie én de zorg voor 3 kinderen.
EYE-OPENER: Angst en wantrouwen van klanten.
NOOIT GEDACHT: Dat ik vijf jaar over mijn  
studie zou doen.
OVER TIEN JAAR: Werk ik al heel lang in een  
andere functie.

Aida	le	Couvreur	(50,	matchmaker	bij	de	gemeente	Rotterdam).	
Scriptie:	Maat(Werk)Loont,	een	onderzoek	naar	de	mogelijkheid	

van	maatwerk	binnen	het	reïntegratietraject	WerkLoont.

Presentatie  
voor collega’s
Speciaal voor haar collega’s  
en leidinggevenden hield  
Aida een presentatie over 
bevindingen die niet zozeer 
voor de opleiding, maar wel 
voor het werkveld relevant zijn. 

Sociaal Juridische Dienstverlening
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Inspecteur Columbo was Charissa’s grote voorbeeld. Op haar twaalfde wist ze al dat ze HBO Rechten  
wilde studeren, net als haar moeder. Als jurist wil ze opkomen voor haar idealen en voor andermans rechten  
en plichten. Met haar scriptie over mediation heeft ze een belangrijke stap in die richting gezet.

Charissa Doekhi 

ADVOCAAT 
IN	HART	EN	NIEREN

TROTS 

OP...

‘Mediation vind ik een mooie 
vorm	van	geschiloplossing.	De	
meeste	mensen	weten	echter	
niet	dat	dat	bestaat.	Die	denken	
dat	elk	conflict	via	de	rechter	
opgelost	moet	worden.	Daar	

lees je over en dat zie je altijd 
op	TV.	Jammer,	want	mediation	
kan	een	goed	alternatief	zijn.	
Rechtspraak	kost	vaak	veel	tijd	

en	geld.	Partijen	hebben	nauwe-
lijks	invloed	op	het	resultaat.	
Bovendien	lost	de	uitspraak	het	
conflict	niet	op.	Bij	mediation	
gebeurt	dat	wel.	Mensen	gaan	
via een mediator met elkaar  
in gesprek en samen wordt  
gezocht	naar	een	oplossing	
waarin	beide	partijen	zich	
kunnen	vinden.	Vaak	met	een	
bevredigend	resultaat.
Toen	SRK	Rechtsbijstand	kwam	
met	de	vraag	of	ik	niet	zou	
kunnen	onderzoeken	hoe	zij	
mediation	binnen	hun	organisa-
tie	vorm	zouden	kunnen	geven,	
was	ik	direct	enthousiast.	Al	was	
ik	in	het	begin	wel	een	beetje	

onzeker.	Was	het	onderwerp	wel	
juridisch	genoeg?	Zat	ik	op	het	
goede	spoor?	Dat	ik	goed	zat,	
bleek	toen	ik	voor	mijn	scriptie	
een	gesprek	had	met	de	direc-

teur	van	SRK	Rechtsbijstand.	 
Ik	legde	mijn	ideeën	voor	en	 
die	vielen	direct	in	goede	aarde.	
Mijn	belangrijkste	conclusie?	Dat	
SRK	Rechtsbijstand	er	veel	baat	
bij	heeft	om	haar	klanten	medi-
ationmogelijkheden	te	bieden	
en	daarbij	te	beginnen	met	één	
of	twee	rechtsgebieden.	In	zo’n	
pilotproject	kan	bekeken	worden	
wat	wel	en	niet	werkt.	De	pro-
jectleider	van	het	mediationpro-
ject	binnen	SRK	Rechtsbijstand	is	
met	mijn	aanbevelingen	aan	de	
slag	gegaan.’’

CHARISSA in 58 woorden:
DROOMBEROEP ALS KIND: Advocaat.
DROOMBEROEP NU: Advocaat.
OVER TIEN JAAR: Ben ik 31. Dan hoop ik mooie  
carrière als advocaat te hebben en met mijn moeder  
een advocatenkantoor te openen. Mét twee gezonde  
kinderen en een gelukkige relatie.
HOGESCHOOL INHOLLAND: Omdat ik in het promotieteam 
heb gezeten en gemerkt heb hoe laagdrempelig de relatie 
is tussen studenten en docenten.

‘Mijn moeder 
heeft	me	overal	
doorheen	
gesleept.’

Hectisch
‘Het laatste deel van mijn studie 
was hectisch. Ik liep stage, deed 
mijn afstudeeronderzoek en 
moest nog een paar herkansin-
gen doen. Bovendien werd ik in 
die periode ook nog eens twee 
keer aan mijn lies geopereerd. Ik 
ben er toen wel achter gekomen 
dat ik heel stressbestendig ben 
en veel doorzettingsvermogen 
heb. Mijn moeder was mijn rots 
in de branding. Zij heeft me 
overal doorheen gesleept.’Charissa	Doekhi	(21)	combineert	een	deeltijdbaan	bij	een	woningcorporatie	met	een	master	Privaatrecht	aan	de	 

Open	Universiteit.	Scriptie:	Een	onderzoek	naar	de	wijze	waarop	mediation	vormgegeven	kan	worden	binnen	 
SRK	Rechtsbijstand.	In	opdracht	van	SRK	Rechtsbijstand.

Van jongs af aan is Joyce geïnteresseerd in voeding  
en voedselveiligheid. Dàt werd dan ook haar scriptie-
onderwerp. Met als resultaat dat haar opdrachtgever 
zijn beleid gaat aanpassen.

EETEXPERT

TROTS OP...

VOEDSELVEILIGHEID? 
Het	is	een	hot	item!	En	ik	verza-
mel	mijn	hele	leven	al	feitjes	en	
nieuwtjes	over	voedsel	en	 
voedselveiligheid.

DOEL
Inzicht	bieden	in	de	mogelijkhe-
den	om	het	algemene	voedsel-
veiligheidsbeleid	uitvoer	baar	te	
maken	binnen	de	verschillende	
zorgvormen	van	Yulius,	een	
GGZ-instelling	met	60	locaties.

AANLEIDING
Uit	een	externe	audit	bleek	dat	
de	doelstellingen	op	het	gebied	
van	voedselveiligheid	op	de	
meeste	locaties	niet	zijn	gehaald.

HOOFDCONCLUSIE
De	verpleegkundigen	en	 
sociotherapeuten	die	het	
beleid	moeten	uitvoeren	zijn	
onvoldoende	op	de	hoogte	van	
de	regels	en	de	uitvoerings-
mogelijkheden.	Bovendien	is	het	
beleid	te	weinig	afgestemd	op	
de	specifieke	eisen	van	diverse	
zorgvormen	(klinieken,	dag-
activiteitencentra, diverse woon-
vormen)	en	cliënten	(inwonend	
of	zelfstandig	wonend	onder	
begeleiding).	

ADVIES
Baseer	het	beleid	per	zorgvorm	
op	het	juiste	juridische	kader	
en	verbeter	de	communicatie	
rondom	de	uitvoering.	

BELANGRIJKSTE LES
Zet	door	om	je	doel	te	bereiken.

GROOTSTE TELEURSTELLING
Door	bezuinigingen	kon	ik	niet	
bij	Yulius	blijven.	Dat	vonden	
zowel	zij	als	ik	heel	jammer.

Win-winsituatie
Opdrachtgever  
Piet Moerkerken  
(hoofd afdeling Veiligheid):  
‘Joyce zocht een onderzoek;  
wij een onderzoeker. Door capa-
citeitstekort kunnen wij niet alles 
zelf doen. Met stagiaires komen 
we toch een stapje verder. Hun 
onbevangen blik is verfrissend. 
Een win-win-situatie dus. Ik hoop 
ons voedselveiligheidsbeleid 
begin volgend jaar op basis van 
Joyces aanbevelingen te hebben 
aangepast.’

Joyce	Haring	(23,	medewerker	foodafdeling	van	IKEA).	 
Scriptie:	Voedselveiligheid.	Een	operationeel	HACCP	beleid	binnen	Yulius.	 
In	opdracht	van	Yulius,	afdeling	Arbo,	Facilitaire	Veiligheid	en	Milieu.	

JOYCE in 39 woorden:
DROOMBAAN ALS KIND: Alles wat mijn broer wilde.
HELDIN: Pippi Langkous: sterk, zelfstandig, durfal.
OPMERKELIJKSTE ERVARING: De VIP-behandeling  
die ik kreeg toen ik mee mocht op zakenreis.
NOOIT GEDACHT: Dat het mij zou lukken zonder  
knikkende knieën te presenteren.

‘In	mijn	huidige	
baan	word	ik	 
sinds kort ook  
ingeschakeld	
bij	de	voedsel-
veiligheid.’

HBO Rechten Integrale Veiligheid

Joyce Haring 
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Meer geld overhouden na een faillissement. Dat kan als je gebruik maakt van de 
zogeheten pre-packprocedure. Sandhya beschrijft de voordelen in haar scriptie en 
beveelt de invoering van deze constructie in Nederland van harte aan.

Sandhya Achaibar

PRE-PACKEN 
EN	WEGWEZEN

TROTS 

OP...

‘Wehkamp,	Marlies	Dekkers	 
en	de	Schoenenreus:	vóór	mijn	 
onderzoek	had	ik	niet	geweten	
wat	de	overeenkomst	hiertussen	 
was.	Nu	wel.	Ze	hebben	allemaal	
een doorstart gemaakt met 
de	zogenaamde	“pre-pack-
construc		tie.”	Een	pre-pack	is	
een	alter	natief	voor	een	gewoon	
faillissement.	En	uiteindelijk	veel	
voordeliger	voor	de	schuld-
eisers.	In	Engeland	wordt	al	 
veel	met	deze	procedure	
gewerkt.	Voor	mijn	scriptie-
onderzoek	heb	ik	gekeken	of	 
het	Nederlandse	recht	hiervoor	
ook	mogelijk	heden	biedt.	 
Spoiler:	die	ruimte	is	er.

Ik	heb	wel	wat	met	faillisse-
ments		recht.	Op	school	gingen	
we er niet zo diep op in, maar 
tijdens	mijn	stage	op	de	afde-
ling	faillissementen	bij	GGN	
Gerechtsdeurwaarders	zag	ik	
hoeveel	er	bij	een	faillissement	
komt	kijken.	Best	spannend	om	

te	weten	wat	er	allemaal	speelt.	
Zeker	bij	een	relatief	onbekend	
fenomeen	als	de	pre-pack.	
Tot	nu	toe	maken	bedrijven	
die	in	financiële	moeilijkheden	
verkeren	vooral	gebruik	van	de	
klassieke	doorstart	via	faillisse-
ment.	Gezonde	onderdelen	
van	het	bedrijf	worden	dan	in	
een	zogeheten	business	sale	
doorverkocht;	personeelsleden	
hoeven	niet	overgenomen	te	
worden.	Bij	een	pre-pack	bereidt	
de	curator	samen	met	de	 
onderneming de doorstart al 
vóór	het	officiële	faillissement	
voor.	Gekeken	wordt	wat	het	
meeste	oplevert,	wie	de	favo-
riete	potentiële	koper	is,	hoe	de	
belangen	van	de	werknemers	
het	beste	worden	gediend.	
Dit	alles	gebeurt	in	stilte;	credi-
teuren	weten	van	niets.	Voordeel	
hiervan	is	dat	er	geen	negatieve	
“buzz”	rond	het	bedrijf	ontstaat.	
Bij	een	gewoon	faillissement	
gebeurt	dat	wel:	iedereen	weet	
ervan,	de	huisbankier	zegt	het	
krediet op, eigenaren eisen 
zaken	op,	cruciale	leveranciers	 
stoppen met leveren, de ver-
huurder	zegt	de	huur	op.	Dat	
kan de waarde van de onderne-
ming	aardig	onder	druk	zetten.	

Aangezien	er	dan	uiteindelijk	
minder	geld	overblijft,	dient	zo’n	
business	sale	het	belang	van	de	
gezamenlijke	schuldeisers	min-
der	goed	dan	een	pre-pack.	
Aan	het	begin	van	mijn	onder-
zoek	dacht	ik	dat	werknemers	er	
bij	een	pre-pack	slechter	vanaf	
kwamen	dan	bij	een	gewoon	
faillissement:	in	de	literatuur	
wordt namelijk alleen maar 
gesproken	over	de	belangen	
van	de	schuldeisers.	Voor	de	
verdediging van mijn scriptie 
heb	ik	daarom	nader	onderzoek	
gedaan	naar	de	positie	van	het	
personeel.	En	toen	bleek	dat	
zij	–	net	als	bij	een	traditioneel	
faillissement	–	gewoon	een	
uitkering	krijgen.	Ik	beveel	de	
invoering	van	een	pre-pack	naar	
Nederlands	recht	dan	ook	van	
harte	aan.’

SANDHYA in 50 woorden:
GRAPPIG: In mijn nieuwe baan ben  
ik nu dé specialist op pre-packgebied.
BESTE OPMERKING: Die van mijn stagebegeleider.  
Dat ik leergierig ben en alles snel oppak.
NOOIT GEDACHT: Dat ik een 8  
voor mijn scriptie zou halen.
HEIMWEE NAAR NIKS: Volgend jaar ga ik  
verder studeren. Nu eerst een tussenjaar. 

‘Een	faillissement	 
kan veel 
	efficiënter.’

Sandhya	Achaibar	(25,	incasso-
medewerker	bij	een	deurwaar-
derskantoor	in	Rotterdam)	gaat	
volgend	jaar	beginnen	aan	een	
master	opleiding	Rechtsgeleerd-
heid.	Scriptie:	Naar	een	Neder-

landse	pre-pack	procedure?	 
De	efficiëntie	van	de	invoering	
van	de	pre-pack	procedure	van	
het	Verenigd	Koninkrijk	binnen	 

Nederland wanneer we letten op 
de	belangen	van	schuldeisers.

HBO Rechten
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Joran verdiepte zich voor zijn afstudeerscriptie in de situationele mogelijkheden om fietsdiefstal in de  
gemeente Woerden te verminderen. Dat deed hij zo goed dat zijn opdrachtgever samen met hogeschool  
Inholland een workshop organiseerde om zijn inzichten te delen met experts op dit terrein. 

Joran Oomkes

MEER OGEN, 
MINDER	DIEVEN

TROTS 

OP...

WAT IS ER MIS MET WOERDEN?  
QUA FIETSDIEFSTAL?
‘Fietsdiefstal	bleek	een	van	de	meest	voorkomende	
vormen	van	criminaliteit,	vooral	rond	het	station.	
Uit	voorzorg	lieten	inwoners	hun	fiets	staan.	Terwijl	
de	gemeente	juist	zo’n	mooie	campagne	‘Woerden	
fietst	natuurlijk!’	was	gestart.’

JE RICHTTE JE IN JE ONDERZOEK OP HET  
EFFECT VAN DE GEBOUWDE OMGEVING OP  
FIETSDIEFSTAL. WAAROM?
‘Daar	was	nog	nauwelijks	onderzoek	naar	gedaan.	
Terwijl	ik	dacht	dat	fietsdiefstal	een	uitgekauwd	
onderwerp	was.	Ik	wilde	niet	kopiëren.	De	 
gebouwde	omgeving	boeit	me	al	heel	lang.	 
Ik	vond	het	op	mijn	veertiende	al	leuk	om	 
gebouwen	te	scannen	op	onveilige	plekken.’

KWAM JE ERACHTER WAAROM HET STATION 
ZO’N AANTREKKELIJK JATGEBIED WAS VOOR 
FIETSENDIEVEN?
‘Ja.	Vooral	één	stalling	vroeg	er	bijna	om.	Die	lag	
heel	ongunstig:	op	de	route	van	en	naar	school	en	
kroeg.	Dat	gecombineerd	met	slechte	verlichting,	
weinig	toezicht,	makkelijke	vluchtroutes	voor	 
daders en weinig preventieve posters met ogen 
– die je aankijken waardoor je wel twee keer 
nadenkt	–	maakte	die	plek	kwetsbaar.’

DUS?
‘Concludeerde	ik	dat	het	’t	beste	was	die	stalling	
te	ruimen.	De	gemeente	gaat	vooralsnog	echter	
liever	voor	mijn	minder	vergaande	aanbevelingen:	
meer	en	betere	verlichting,	toezicht	door	conciër-
ges	en	billboards	met	ogen.	Ik	heb	een	presentatie	
over	mijn	bevindingen	gehouden	en	ga	samen	 

met	de	professionals	uit	Woerden	kijken	hoe	 
de	situatie	op	het	station	het	meest	efficiënt	 
verbeterd	kan	worden.’

EN WAT HEEFT JE AFSTUDEERWERK JOÚ  
OPGELEVERD?
‘Ik	dacht	altijd	dat	ik	puik	kon	schrijven,	maar	 
heb	daarin	behoorlijke	stappen	gezet.	Maar	 
ik	ben	vooral	blij	dat	ik	de	discipline	bleek	te	 
hebben	om	een	studie	af	te	maken.	Dat	ik	dat	 
aan	mezelf	en	mijn	familie	heb	laten	zien.’

JORAN in 44 woorden
STUDENTENLEVEN IN ÉÉN WOORD: Zwaar; ik werkte 
daarnaast 32-36 uur als Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
PRIVÉLEVEN TIJDENS STUDIE: Onder druk.
LOONDIENST OF ZELFSTANDIG: Een eigen hotelletje  
op de Filipijnen. Of in loondienst bij de AIVD.
MOTTO: ‘It is easier to change places than to change people’. 

Bedankt Joran!
Mandy Eersel, beleids mede werker Openbare 
Orde en Veiligheid, gemeente Woerden: 
‘Het ruimen van de fietsenstalling is nu niet aan de 
orde. Per 1 januari 2017 wordt wél de verlichting 
aangepast, staan er posters met ogen en hangen 
er camera’s. Met dank aan Joran.’

Joran	Oomkes	(31,	Buitengewoon	Opsporingsambtenaar	gemeente	Haarlemmermeer).	 
Scriptie:	Situationele	maatregelen	die	bijdragen	aan	het	verminderen	van	de	omvang	van	 
fietsdiefstal	in	het	stationsgebied	noord	van	de	gemeente	Woerden.	In	opdracht	van	de	 
gemeente	Woerden.

De opdrachtgever van Sylvia’s onderzoek naar het  
beste toekomstscenario voor sociale wijkteams weet  
nu ‘aan welke knoppen hij moet draaien.’ Voor hem  
opnieuw het bewijs hoe zinvol het is om kennis van 
buiten naar binnen te halen.

Sylvia Fransen 

LESS 
STRESS

TROTS OP...

Sylvia	werkt	sinds	haar	zeven-
tiende	als	zorgbegeleider	voor	
verstandelijk	gehandicapten.	
Dat	ze	haar	studie	-	en	later	
haar	scriptieonderwerp	–	in	de	
sociale	hoek	zou	zoeken,	lag	
voor	de	hand.	Ze	hoefde	niet	
lang	na	te	denken	toen	haar	
stagebegeleider	van	het	samen-
werkingsverband	Barendrecht,	
Albrandswaard	en	Ridderkerk	
(BAR-organisatie)	haar	vroeg	of	
ze niet nog zes maanden langer 
wilde	blijven	om	onderzoek	te	
doen	naar	de	juiste	organisa-
tievorm	van	wijkteams.	Deze	
teams	vormen	voor	burgers	

de toegangspoort naar allerlei 
vormen	van	hulp.	Aanvankelijk	
onzeker	(er	werd	heel	wat	van	
haar	onderzoek	verwacht)	kwam	
ze er al interviewend, overleg-
gend	en	schrijvend	steeds	meer	
in.	En	als	ze	ergens	mee	zat,	kon	
ze	altijd	bij	een	collega	van	het	
samenwerkingsverband	terecht.	
‘Ik	had	alle	mensen	die	ik	nodig	
had	binnen	handbereik.’	Haar	
droomconstructie?	Het	zoge-
naamde	Less	stress-scenario	met	
als	kenmerken:	relatief	kleine	
teams van generalisten die de 
schakel	vormen	tussen	de	nul-
de-,	eerste-	en	tweedelijnszorg.	SYLVIA in 27 woorden:

HELDEN: Mijn ouders.
MEEST GELEERD VAN: Mijn opa.
SLIM ADVIES: Beter goed gejat dan slecht verzonnen.
HOOP: Na een aanvullende opleiding straks als 
WMO-consulent aan de bak.

Sylvia	Fransen	(22,	Trainee	WMO	consulent	bij	detacherings	bureau	 
SCIOPENG	).	Scriptie:	Doorontwikkeling	wijkteams.	Onderzoek	naar	 
toekomstscenario’s	welke	gericht	zijn	op	de	doorontwikkeling	van	de	 
wijkteams	binnen	de	BAR-organisatie.	In	opdracht	van	BAR-organisatie.	

Bruikbare handvatten
Lennard van Zanten, afdelingshoofd Toegang BAR-organisatie: 
‘Als oud-student IV weet ik hoe waardevol het kan zijn om kennis en 
nieuwe inzichten van buiten naar binnen te halen. Wijkteams zijn een 
relatief onontgonnen terrein. Zij ontstonden in bijna alle gemeenten 
naar aanleiding van de decentralisatie van zorgtaken. Maar past deze 
vorm wel bij onze omgeving? Door Sylvia’s scenariostudie weet ik nu 
aan welke knoppen ik moet draaien. Het biedt bruikbare handvatten 
voor de toekomstige ontwikkeling van onze wijkteams. Zelf komen we 
aan dit soort vraagstukken niet zo snel toe. Gelukkig ligt er nu toch 
een goed gefundeerde basis die dieper gaat dan meer vrijblijvende 
gedachtewisselingen tijdens vergaderingen. Sylvia’s gedrevenheid, 
professionaliteit en zelfstandigheid maakten dat we haar met het 
volste vertrouwen hebben losgelaten in onze organisatie.  
Ja. Dit was een leuke samenwerking.’

Sociaal Juridische DienstverleningIntegrale Veiligheid
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Havenbedrijf Rotterdam wist het ergens wel,  
maar door Michaels onderzoek naar het veilig-
heidsbewustzijn van haveninspecteurs werd het  
helemaal duidelijk. In de dagelijkse werkroutine  
schieten veiligheidsvoorschriften er wel eens  
bij in. Daarom worden die nu opgefrist.

Michael Hermans

VOORTAAN 
MET	HELM

TROTS 

OP...

Hoe	wordt	een	bankmedewerker	IV-deskundige?	Door	te	
dromen	van	een	CSI-baan,	er	dan	tijdens	een	informatie-
avond	achter	te	komen	dat	het	daar	bij	IV	niet	om	gaat	en	
uiteindelijk	je	draai	te	vinden	in	een	brede	opleiding	waar-
mee	je	verschillende	kanten	op	kunt.	Dat	hij	zijn	scriptie-
onderzoek	kon	doen	in	de	Rotterdamse	haven	was	nog	
net	geen	jongensdroom.	‘Maar	die	enorme	bedrijvigheid,	
die	grote	schepen;	dat	sprak	wel	tot	mijn	verbeelding.’	
Michael	heeft	zijn	afstudeerplek	zelf	geregeld.	 
In	een	gesprek	met	het	hoofd	van	de	afdeling	Inspectie	
bleek	dat	niet	duidelijk	was	of	de	haven	inspecteurs	zich	
wel	aan	de	veiligheidsvoorschriften	hielden.	Terwijl	 
naleving	daarvan	van	levensbelang	kan	zijn.	 
Een	val	van	een	schip,	blootstelling	aan	gevaarlijke	stoffen,	
neerstortende	containers;	het	zijn	de	risico’s	van	het	vak.	 
‘Ik	zocht	een	onderzoeksthema	op	het	snijvlak	van	psyche	
en	gedrag.	Het	leek	me	interessant	te	kijken	of	de	inspec-
teurs	wel	wisten	welke	risico’s	ze	lopen	en	hoe	ze	daarmee	
omgingen.’	Waarschijnlijk	wil	niet	iedereen	meewerken,	
waarschuwden	haveninsiders	vooraf.	Dat	 
dat	uiteindelijk	wel	gelukt	is,	ziet	Michael	als	een	groot	
compliment.	Hij	besloot	zich	niet	te	laten	afschrikken,	 
maar	met	twijfelaars	in	discussie	te	gaan.	En	zo	kwam	hij	
erachter	dat	de	inspecteurs	de	regels	best	kenden	maar	 
in	de	praktijk	wat	laks	waren	geworden.	 
‘Als	je	tien	keer	dezelfde	trap	op	moet,	hoef	je	de	elfde	
keer	de	leuning	niet	meer	vast	te	houden.’	Bovendien	was	
er	geen	enkele	sanctie	op	niet-naleving:	de	inspecteurs	
werken	in	hun	eentje.	Michaels	advies	is	dan	ook:	maak	
inspecteurs	bewust	van	het	nut	van	de	regels	en	spreek	
elkaar	daarop	aan.

MICHAEL in 30 woorden:
BESTE HERINNERING AAN STUDIE: Kijken naar een 
wedstrijd van Borussia Dortmund voor een onderzoek.
BELANGRIJKSTE LES: Hoe belangrijk zelfreflectie is.
STUDENTENLEVEN IN ÉÉN WOORD: Vrijheid.
TOEKOMSTDROOM: Opleiding Hogere  
Veiligheidskunde (misschien).

Goedkope consultant
Cees-Willem Koorneef (destijds Hoofd Inspectie Havenbedrijf): 
‘Naar aanleiding van Michaels onderzoek hebben wij direct een aantal 
zaken aangepakt. Zo zijn bijvoorbeeld de veiligheidsinstructies nog 
eens opgefrist. Ik heb altijd goede ervaringen gehad met studenten, 
die prima begeleid worden vanuit hogeschool Inholland. In feite heb je 
zo een goedkope consultant in huis. Het levert uiteindelijk een keurig 
onderzoeksrapport op dat ook nog eens theoretisch getoetst is.’

Integrale Veiligheid
Michael	Hermans	(28,	procesoperator).	 
Scriptie:	Veiligheidsbewustzijn	Inspecteur.	
Een	onderzoek	naar	het	veiligheidsbewustzijn	
van	de	inspecteurs	van	het	Havenbedrijf	Rotterdam.	
In	opdracht	van	Havenbedrijf	Rotterdam	B.V.
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Niet elke huurder was enthousiast over het plan om het 
groenonderhoud via de servicekosten aan hen door 
te berekenen. Door in haar scriptie-onderzoek met 
bewoners in gesprek te gaan en echt te luisteren kreeg 
Joyce uiteindelijk van toch meer dan de helft een fiat. 

Joyce Everaard

SUCCESVOL 
OM	GELD	
VRAGEN	

TROTS 

OP...

‘Sommige mensen vonden mijn 
scriptiethema	maar	saai.	Net	
als	trouwens	mijn	hele	studie.	
Voor	mij	is	het	echter	juist	een	
uitdaging	om	te	kijken	hoe	je	

de	wet	kunt	toepassen.	Wetten	
en regels veranderen steeds; 
juridisch	werk	blijft	daarom	
altijd	actueel.	Na	twee	stages	
bij	gemeenten	wilde	ik	graag	de	
woningbouwcorporatiewereld	
in.	Huurrecht	interesseerde	me	
altijd	al.	Woonstad	Rotterdam	
vroeg	me	of	ik	zou	kunnen	

onderzoeken	of	huurders	bereid	
zijn	via	de	servicekosten	bij	te	
dragen	aan	de	kosten	voor	het	
groenonderhoud.	Tot	dan	toe	
betaalde	Woonstad	dat	zelf.	
Wijziging	van	de	servicekosten	
is wettelijk alleen mogelijk als 
minstens	70	procent	van	de	
bewoners	daarmee	instemt.	Ik	
heb	gesprekken	gevoerd	met	
huurders	en	met	twee	andere	
woningbouwcorporaties	om	
de	haalbaarheid	daarvan	te	
onderzoeken.	Niet	iedereen	was	
blij	mij	te	zien:	je	vraagt	om	geld	
en	de	meesten	hebben	het	toch	
al	niet	zo	breed.	Veel	deuren	
bleven	gesloten.	Maar	dan	bel-
de	ik	gewoon	bij	de	buren	aan.	
Uiteindelijk stemde meer dan 
de	helft	in	met	een	wijziging;	
veel	meer	dan	Woonstad	zelf	
had	gedacht.	Zolang	we	de	
wensen	van	de	bewoners	maar	
serieus	nemen	en	persoonlijke	
uitleg	geven	zodat	huurders	zich	
betrokken	voelen,	zijn	ze	best	
bereid	extra	te	betalen.	Er	moet	
nog	wel	wat	gebeuren,	maar	wij	
komen	er	wel,	denk	ik.	Wij,	ja.	Ik	
voel me nog steeds onderdeel 
van	Woonstad.	Ik	heb	er	dan	
ook	tien	maanden	met	heel	veel	
plezier	gewerkt!’

Blij verrast
Peter Lippinkhof,  
coördinator wijkbeheer  
Woonstad Rotterdam: 
‘Joyce heeft ons op een posi-
tieve manier verrast. Zij heeft 
niet gewoon haar vragenlijstje 
afgewerkt, maar is op inhoud 
in gesprek gegaan met onze 
bewoners. Met resultaat. Als 
onafhankelijk onderzoeker met 
zowel de benodigde juridische 
als sociale bagage heeft zij voor 
ons zeer waardevolle informatie 
verzameld die effect zal hebben 
op onze manier van werken. ‘

Joyce	Everaard	(23)	zoekt	tijdelijk	werk	en	wil	in	2017	rechten	gaan	studeren.	
Scriptie:	Het	doorberekenen	van	groenonderhoud	via	de	servicekosten.	 
In	opdracht	van	Woonstad	Rotterdam.

JOYCE in 31 woorden:
BESTE OPMERKING: Vaststellen dat iets niet  
mogelijk is, is ook een prima conclusie.
NOOIT GEDACHT: Dat ik de hoorcolleges zou missen!
OVER TIEN JAAR: Hoop ik een uitdagende 
carrière te hebben.

‘Iedereen	vond	mijn	
onderwerp saai en 
droog.	Ik	niet!’

‘Naar verwachting zal jouw naam in de toekomst prijken op de kaft van menig 
publicatie.’ Met deze woorden overhandigde Ruuds afstudeerbegeleider hem 
de scriptieprijs voor zijn werkstuk over de OMS-challenge. 

WAAR ROOK IS, 
IS	GEEN	VUUR?	

TROTS OP...

WAT IS DE OMS-CHALLENGE?
‘Dat	is	een	campagne	om	het	
aantal	nodeloze	brandmeldin-
gen	via	het	openbare	meldsys-
teem	(OMS)	te	verminderen.	In	
2013	rukte	de	brandweer	ruim	
50.000	keer	voor	niks	uit.	Dat	is	
meer	dan	de	helft	van	het	totale	
aantal	brandmeldingen	in	dat	
jaar.	Loos	alarm	komt	vaak	van	
brandmeldinstallaties	met	een	
automatische	doorschakeling	
naar	de	meldkamer.	Als	mensen	
zich	meer	bewust	zijn	van	de	
gevolgen van die onnodige mel-
dingen	zullen	ze	er	zorgvuldiger	
mee	omgaan.	Daardoor	neemt	

het	loos	alarm-gehalte	uitein-
delijk	af,	is	de	gedachte	achter	
de	challenge.	Een	continious	
learning applicatie voor poten-
tiële	melders	is	een	belangrijk	
onderdeel	van	de	campagne.’

EN WAT WAS JE  
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE?
‘Dat	er	nog	wel	wat	verbeterd	
kon	worden	aan	die	applicatie.	
De	vragen	sloten	niet	altijd	
duidelijk	aan	op	het	doel	van	
de	campagne.	Soms	werden	de	
juiste	antwoorden	niet	toege-
licht.	De	app	bood	ook	geen	
mogelijkheid	om	met	elkaar	over	

de	problematiek	te	praten.	En	
tenslotte kregen de deelnemers 
vaak	geen	concrete	tips	hoe	ze	
(wel)	moesten	handelen.’

WAS DE BRANDWEER  
TEVREDEN OVER JE  
ONDERZOEK?
‘Ja.	Maar	niet	alleen	de	brand-
weer.	Ook	de	mensen	die	bij	de	
opzet van de campagne waren 
betrokken	waren	positief.’

MISSIE GESLAAGD DUS
‘Gelukkig	wel.	Al	had	ik	nooit	
verwacht	dat	ik	er	een	9	voor	
zou	krijgen!’

RUUD in 46 woorden:
DROOMBAAN: Als kind politieagent en archeoloog.
HELD: Mijn vader.
OVER 10 JAAR: Ben ik hopelijk eindelijk klaar  
met studeren. Ik blijf maar doorgaan.
LEUKSTE STUDIEHERINNERING: Ouwehoeren  
met mijn studiegenoten.
NOOIT GEDACHT Dat ik mijn ouders, die beiden  
in de zorg werken, nog eens achterna zou gaan.

Ruud	Goedhart	(22,	masterstudent	Healthcare	management	aan	de	Erasmus	Universiteit).	Scriptie:	Waar	rook	is,	is	geen	
vuur?	Onderzoek	naar	de	mogelijkheden	tot	verbetering	van	de	OMS-challenge,	een	campagne	om	het	aantal	nodeloze	
meldingen	in	de	regio	Tilburg	te	reduceren.	In	opdracht	van	TNO.	

Met de  
complimenten 
van de baas
‘Ik wil Ruud een groot compli-
ment maken voor het gedegen 
werkstuk. Het is een kwalitatief 
goed document. Deze jongeman 
moet hiervoor slagen, vind ik.’ 
Mail van de algemeen  
directeur veiligheidsregio  
Midden West Brabant aan 
Ruuds stagebegeleider

Sociaal Juridische Dienstverlening Integrale Veiligheid

Ruud Goedhart 
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Dominique bewijst dat een hbo-bachelor niet onder hoeft te doen voor een wo-bachelor. Zij wijdde  
haar afstudeeronderwerp aan het ondervragingsrecht van verdachten in Nederlands en Europees recht.  
Haar scriptie had volgens haar begeleiders niet misstaan aan een juridische faculteit.

Dominique Armfield 

TUSSEN RODDEL EN 
HARD JURIDISCH	BEWIJS

TROTS 

OP...

Waar	ligt	de	grens	tussen	rod-
del,	iemand	erbij	lappen	en	hard	
bewijs	over	een	strafbaar	feit?	
Dat	is	de	centrale	vraag	in	Domi-
niques	afstudeeronderzoek.	Een	
ingewikkeld onderwerp, volgens 
haar	begeleiders.	Aangezien	de	
regelgeving	hiervoor	geen	dui-
delijke	handvatten	geeft,	moe-

ten	rechters	uitkomst	bieden.	En	
dat	doen	ze,	al	vanaf	1926.	Het	
probleem	is	dat	die	rechterlijke	
uitspraken	soms	gebaseerd	
worden	op	getuigenverklaringen	
uit	het	juridisch	vooronderzoek	
zonder	dat	verdachten	de	moge-
lijkheid	krijgen	die	getuigen	
tijdens	de	rechtszitting	zelf	te	
ondervragen.	Dominique	heeft	
een	groot	deel	van	de	uitspra-
ken	van	nationale	en	Europese	
rechters	onderzocht	en	de	lijn	uit	
die	jurisprudentie	geanalyseerd	
in	haar	onderzoek.	Hoe	hard	is	
het	bewijs,	vroeg	Dominique	
zich	af,	helemaal	als	ook	nog	
eens	een	getuigenis	‘van	horen	
zeggen’	al	voldoende	is?	Niet	
hard	genoeg,	concludeerde	
ze.	Zij	vindt	dat	het	ondervra-
gingsrecht	van	verdachten	veel	
duidelijker	moet	worden	vastge-
legd in de Nederlandse wet, net 
zoals	dat	in	Europese	verdragen	
gebeurt.	
Haar	scriptie	schreef	ze	in	een	
sneltreinvaart,	maar	ze	had	wel	
wat	opstartproblemen.	‘Maak	
een	begin!’	raadde	haar	begelei-
der	haar	aan	toen	ze	aanvanke-

lijk	dreigde	te	verzuipen	in	alle	
informatie.	Dat	dat	gelukt	is	–	en	
goed	ook	-	blijkt	wel	uit	het	feit	
dat	ze	de	scriptieprijs	kreeg.	
Haar	beide	beoordelaars	waren	
het	erover	eens	dat	haar	afstu-
deerwerk	niet	zou	misstaan	als	
scriptie	aan	een	juridische	facul-
teit.	‘Een	tof	compliment’	vindt	
Dominique	dat.	Binnenkort	gaat	
ze	het	bewijzen.	Dan	studeert	ze	
namelijk	af	in	liefst	twee	masters	
op	de	Erasmus	Universiteit.	

DOMINIQUE	in 30 woorden:
DROOMBAAN ALS KIND: Prinses.
DROOMBAAN NU: Advocaat (liefst op het snijvlak  
van Nederlands en Internationaal Recht).
VOORBEELD: Inez Weski.
MOTTO: Het strafrecht is voor iedereen.
MEEST GELEERD VAN: Scriptie schrijven.

Dominique	Armfield	(29)	volgt	momenteel	twee	pre-masters	op	de	Erasmus	Universiteit	Rotterdam	(Rechtsgeleerdheid,	
Internationaal	en	Europees	Recht).	Scriptie:	Het	ondervragingsrecht	en	de	de-auditu	in	het	Nederlandse	strafproces.	

‘Afstuderen	is	
	hard	werken.	 
En vooral 
	doorzetten.’

Een hbo-diploma halen was haar levensdoel, slavernij 
de erfenis van haar geboorteland Suriname. Met haar 
scriptie naar de verblijfs regeling mensenhandel als 
moderne vorm van slavernij combineerde ze verleden 
en toekomst. Maar het was hard buffelen…

Maltie Fatingan 

‘SJD PAST 
BIJ	MIJ’

TROTS OP...

Toen	Maltie	Fatingan	de	film	
‘Hoe	duur	was	de	suiker?’	over	
het	slavernijverleden	in	Suriname	
zag,	wist	ze	het	zeker:	zij	zou	
haar	scriptie	schrijven	over	de	
juridische	regelgeving	rond	men-

senhandel.	‘Ik	vond	het	choque-
rend	te	zien	hoe	het	er	vroeger	
in	mijn	vaderland	Suriname	aan	
toeging.	Ik	wist	er	natuurlijk	wel	
wat	van,	maar	de	filmbeelden	
kwamen	erg	binnen.	Mensen-
handel	is	een	moderne	vorm	van	
slavernij,	inclusief	uitbuiting	en	
mishandeling.	Voor	degenen	die	
kunnen	ontsnappen	is	goede	
opvang	en	een	uiteindelijke	ver-
blijfsvergunning	essentieel.	Mijn	
onderzoek	richtte	zich	op	de	
knelpunten	die	de	begeleiders	
van	mensenhandelslachtoffers	
ervaren.’	
Het	was	hard	buffelen	naast	
haar	fulltimebaan.	Maandenlang	
bleef	ze	na	op	kantoor	om	nog	
even	2	½	uur	ongestoord	aan	
haar	scriptie	te	kunnen	werken.	
Haar	ijzeren	wilskracht	hielp	
haar	erdoorheen:	ze	had	zich	
voorgenomen	ooit	een	hbo-di-
ploma	te	gaan	halen	en	dat	
zou	ze	doen	ook.	‘Dat	was	mijn	
levensdoel!’	Die	ze	pas	kon	reali-

seren	toen	haar	kinderen	pubers	
waren.	Makkelijk	was	dat	niet:	
ze	was	immers	al	20	jaar	uit	de	
schoolbanken.	En	ze	heeft	zeker	
momenten gekend dat ze vrees-
de	dat	ze	het	niet	ging	redden.	

Maar	dan	bedacht	ze	zelf	wel	
wat.	Zo	zette	ze	een	afstudeer-
kring	op	om	het	afstudeerproces	
beter	te	laten	verlopen.	Met	het	
felbegeerde	papiertje	op	zak	wil	
Maltie	zich	graag	bij	haar	eigen	
werkgever	verder	ontwikkelen.	
Juist	de	combinatie	sociaal/juri-
disch	past	bij	haar.	‘Ik	kan	goed	
met	mensen	omgaan,	vind	het	
leuk	om	praktisch	bezig	te	zijn	
en	om	met	mijn	juridische	kennis	
klanten	te	kunnen	helpen.’	En	
natuurlijk	wil	ze	haar	aandeel	
leveren om te zorgen dat de op-
vang	van	mensenhandelslachtof-
fers	nóg	beter	wordt	dan	die	is!

MALTIE in 55 woorden:
OPMERKELIJKSTE VOORVAL TIJDENS STUDIE:  
De eerste presentatie voor mijn klas.  
Vond ik verschrikkelijk. Terwijl ik een grote  
mond heb en een goede prater ben.
BESTE OPMERKING: Van die jongen die zei  
dat ik het mooiste meisje van de klas was!
DEELTIJDSTUDENTENLEVEN: Hard werken
Toekomstdroom Verder groeien bij mijn huidige  
werkgever. En misschien een universitaire studie.

‘Het	was	flink	aanpoten	met	studie,	
werk,	gezin,	huishouden	en	sociaal	
	leven.	Maar	mijn	levensdoel	is	behaald!’

Maltie	Fantingan	(44,	Ministerie	van	Veiligheid	en	Justitie,	afdeling	 
Immigratiezaken).	Scriptie:	De	verblijfsregeling	mensenhandel	in	het	licht	 
van	de	slacht	offers.	Een	onderzoek	naar	de	knelpunten	bij	de	opvanghuizen	 
in	Rotterdam	bij	het	toepassen	van	de	verblijfsregeling	mensenhandel.	

HBO Rechten Sociaal Juridische Dienstverlening
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Gijs’ scriptie over de Best Value-aanbesteding in de bouwwereld is een school-
voorbeeld van de toegevoegde waarde van de inzet van hbo-studenten voor de 
beroepspraktijk. Het leverde de opdrachtgever een theoretisch onderbouwde en 
praktisch bruikbare handleiding op om meer opdrachten binnen te halen. 

Gijs van de Zande 

BOUWEN 
OP	VERTROUWEN

TROTS 

OP...

BOUWFRAUDE
In	2001	kwam	de	bouwwereld	in	
opspraak	toen	een	klokkenluider	
misstanden	rond	de	aanbeste-
ding	van	projecten	onthulde.	Die	
bleek	niet	zo	openbaar.	Aanne-
mers	verdeelden	de	opdrachten	
onder elkaar en maakten onder-
linge	prijsafspraken.	Als	reactie	
daarop	ontstonden	nieuwe	gun-
ningsmethodieken	waarbij	de	

kwaliteit	van	de	aanbieding	be-
paalt	wie	de	opdracht	krijgt.	Eén	
van	die	nieuwe	methodieken	
is	de	Best	Value	Procurement	
(BVP).	Tijdens	een	eerdere	stage	
had	Gijs	de	BVP	bestudeerd	en	
ontdekt	dat	er	nogal	wat	haken	
en	ogen	aan	kleefden.	Dat	wilde	
hij	verder	uitdiepen	in	zijn	afstu-
deeronderzoek.

NET EVEN ANDERS
Terwijl zijn klasgenoten meestal 
stage	liepen	bij	advocatenkan-
toren,	deurwaarders	of	andere	
juridische	instellingen,	koos	

Gijs	voor	een	afstudeerstage	
bij	Boskalis	Nederland	(BKN).	
Hij	wilde	zich	onderscheiden	en	
zichzelf	meer	richting	bedrijfs-
leven	ontwikkelen.	Hoewel	
hij	al	als	kind	advocaat	wilde	
worden,	kwam	hij	er	na	een	
jaartje	Rechtsgeleerdheid	op	
de	Erasmus	Universiteit	achter	
dat	dat	puur	juridische	toch	niks	
voor	hem	was.	‘Ik	werd	meer	

gedreven	door	de	commerciële	
kant	van	het	recht.	Waar	het	
geld	verdiend	wordt.’	De	bouw-	
en	infrastructuur	bijvoorbeeld.

BOUWEN OP VERTROUWEN
Zo	betitelde	Gijs	zijn	scriptie.	
Want	daar	komt	de	BVP	op	neer	
als	er	geen	duidelijke	afspraken	
over	(meer-)kosten	worden	ge-
maakt.	Nog	vóór	de	definitieve	
opdracht	wordt	verleend,	gaan	
twee	potentiële	opdrachtnemers	
aan	de	slag	om	hun	projectplan	
verder	uit	te	werken.	Kosten	die	
zij	niet	hebben	opgevoerd	in	

hun	offerte,	zijn	voor	hen.	Krij-
gen	ze	de	opdracht	uiteindelijk	
niet,	dan	zijn	ze	dat	geld	kwijt.	
Ze	bouwden	dan	uitstuitend	op	
vertrouwen.

TOEGEVOEGDE WAARDE
‘Je	hebt	bij	BKN	gezien	waar	je	
van toegevoegde waarde kon 
zijn	met	je	op	de	hogeschool	
opgedane	kennis,’	zei	Gijs’	be-
geleider	tijdens	de	uitreiking	van	
de	scriptieprijs.	De	onderzoeks-
resultaten	zijn	direct	toepasbaar	
omdat er een vertaalslag is 
gemaakt	tussen	theorie,	wet	en	
jurisprudentie	en	de	uitwerking	
daarvan	voor	de	beroepsprak-
tijk.	‘Mijn	scriptie	is	te	zien	als	
een	handleiding	voor	het	doen	
van	een	succesvolle	Best	Va-
lue-aanbesteding.	Elke	potentië-
le	opdrachtnemer	zou	het	van	te	
voren	moeten	lezen.’	Dan	weet	
hij	bijvoorbeeld	dat	het	slim	is	
een	voorovereenkomst	af	te	
sluiten	waarin	heldere	afspra-
ken	met	de	opdrachtgever	zijn	
geformuleerd.

GIJS in 42 woorden:
DROOMBAAN: Eigen ondernemer.
OVER TIEN JAAR: Heb ik een eigen uitzendbureau  
in de IT.
GEKSTE VOORVAL TIJDENS STAGE: Dat ik niet  
werd aangenomen bij BKN omdat er toen net werd 
bezuinigd.
BESTE OPMERKING TIJDENS STUDIE: ‘Doe wat  
jíj denkt dat goed is.’

Gijs	van	de	Zande	 
(25,	junior	recruitment	 

consultant	in	de	bouw-	en	 
infrastructuur).	Scriptie:	 
Bouwen	op	vertrouwen.	 
Inzicht	in	de	rechten	en	 

plichten	van	opdrachtnemer	 
en	opdrachtgever	tijdens	de	 
concretiseringsfase	van	een	 
Best	Value	aanbesteding.	 
In	opdracht	van	Boskalis	 

Nederland.

‘Elke	opdrachtnemer	die	een	 
Best	Value-aanbesteding	wil	doen,	 
zou	mijn	scriptie	moeten	lezen.’

HBO Rechten
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Raisa heeft haar onderzoek naar de veiligheids beleving 
van 55-plussers in de wijk Tussendijken volgens haar 
opdrachtgever op bewonderings waardige wijze  
uitgevoerd. Haar intensieve gesprekken met bewoner 
‘geven ons echt een beter beeld van de ouderen in  
de wijk en van hun veiligheidsbeleving.’ 

Raisa Kuijt 

VERHAAL 
VAN	DE	
STRAAT

TROTS 

OP...

Jouw	onderzoek	maakt	korte	
metten	met	het	stereotype	
beeld	van	ouderen:	bange	
wezels die enge plekken zoveel 
mogelijk	mijden.
‘Ja,	dat	klopt.	Tussendijken	
scoort in vergelijking met andere 
wijken	slecht	op	sociale	veilig-
heid.	Bij	nadere,	kwantitatieve	
analyse	bleek	dat	oudere	 
bewoners	zich	echter	helemaal	
niet zo onveilig voelden; de 
cijfers	worden	gedrukt	door	
andere	groepen	bewoners.	 
Wel	wees	die	analyse	uit	dat	
ouderen	soms	liever	een	straatje	
omliepen om vervelende  
confrontaties	te	vermijden.	 
Ik	sprak	met	dertig	55-plussers.	 
En die vertelden mij dat ze  
helemaal	geen	vervelende	
gevoelens	hebben	bij	bepaalde	

beruchte	plekken.	Ze	gedragen	
zich	niet	anders	dan	vroeger.	 
Al	zolang	ze	in	Tussendijken	 
wonen,	volgen	ze	dezelfde	
dagelijkse	routine:	overdag	
doen	ze	op	hun	gemakje	hun	
boodschapjes,	lopen	vervolgens	
rustig	naar	huis,	koken,	eten,	 
tv	en	dan	naar	bed.	Met 
criminaliteit	of	onveiligheid	 
houden	ze	zich	helemaal	niet	
bezig.	Heel	nuchter	dus.’

DUS ZE ZIJN HELEMAAL  
NIET ZO KWETSBAAR ALS  
WE DENKEN?
‘Nou,	ze	voelen	zich	wel	 
minder	gezond	dan	vroeger.	
Fysiek	kwets	baarder.	Maar	 
dat	heeft	geen	effect	op	hun	
doen	en	laten.’

NIKS AAN DE HAND DUS  
MET DIE OUDEREN IN  
TUSSENDIJKEN?
‘Niet	met	hun	veiligheid,	nee.	
Elk gesprek eindigde met de 
constatering	dat	ze	hier	naar	 
volle	tevredenheid	leven	en	
wonen.	Maar	één	“misstand”	 
zit	ze	wel	hoog.’

VERTEL!
‘Ze	ergeren	zich	aan	al	het	
vuil	op	straat.	Toch	durven	ze	
medebewoners	daar	niet	op	aan	
te	spreken.	Eén	man	vertelde	
dat	hij	daar	na	een	nare	ervaring	
mee	was	gestopt.	Doordat	er	
onvoldoende sociale controle  
is, wordt de cirkel nooit door-

broken	en	de	wijk	steeds	viezer.	
Het	is	niet	prettig	als	je	niet	
weet	hoe	je	een	vervelende	
situatie	kunt	oplossen.’

HOE KOMT TUSSENDIJKEN 
VAN ZIJN VUIL EN DE  
55-PLUSSER VAN ZIJN  
GEVOEL VAN ONMACHT AF?
‘Door	jongeren	in	te	schakelen.	
Die	willen	namelijk	graag	meer	 
doen	in	de	wijk.	Sommigen	 
krijgen	daar	ook	les	over.	
Bewoners	merken	daar	echter	
niks	van.	Het	zou	goed	zijn	als	

dat	wat	meer	naar	buiten	wordt	
gebracht.	Bijvoorbeeld	doordat	
scholieren	op	gezette	tijden	vuil	
ophalen	bij	oudere	bewoners	
Dan	is	iedereen	blij.’

Beter beeld
Yvonne Weijers, gemeente 
Rotterdam, directie Veiligheid:
‘Er zijn wel meer kwalitatieve 
onderzoeken in Tussendijken 
uitgevoerd, maar nog nooit zo 
uitgesplitst naar leeftijd. We 
hebben nu echt een beter beeld 
van de ouderen in de wijk. Wij 
zullen collega’s stimuleren om 
de onderzoeksuitkomsten te 
bekijken en aan de slag te gaan 
met de aanbevelingen.’

Raisa	Kuijt	(23)	is	net	klaar	en	geniet	nog	even	van	haar	vrijheid.	Scriptie:	 
Het	verhaal	van	de	straat.	Een	kwalitatieve	verdiepingsslag	van	de	veiligheids-
beleving	van	bewoners	van	55	jaar	en	ouder	in	de	focuswijk	Tussendijken	in	 
de	gemeente	Rotterdam.	In	opdracht	van	de	gemeente	Rotterdam.

RAISA in 57 woorden:
MEEST TEVREDEN OVER: Het feit dat ik bij mijn  
afstudeeronderzoek het uiterste uit mezelf heb  
gehaald om het beste resultaat te krijgen.
FIJN!: Om samen te werken met een studente van  
de Erasmus Universiteit die bij dezelfde gemeentelijke 
afdeling zo’n zelfde onderzoek onder jongeren uitvoer-
de. Zo konden we kennis delen en elkaar helpen.
STUDENTENLEVEN IS…: Vrienden maken.

Mohamed klom van mavo en mbo via hogeschool Inholland op naar de universiteit.  
Zijn hbo-scriptie over de effectiviteit van cameratoezicht was zijn ticket naar een vaste baan.  
Sindsdien maakt hij carrière bij Rijkswaterstaat.

Mohamed El-Mahroum 

SCRIPTIE 
ALS	SOLLICITATIEBRIEF

TROTS OP...

‘Lagere	school,	middelbare	
school,	hogeschool:	al	die	
opleidingen	heb	ik	fluitend	
doorlopen.	Weinig	inzet	en	toch	
alles	halen.	Mijn	docenten	op	de	
mavo	en	het	mbo	vonden	het	
frustrerend	dat	ik	zo	onder	mijn	
niveau	werkte.	Niet	alleen	voor	
mij,	maar	ook	voor	henzelf.	Via	
HBO	Rechten	aan	hogeschool	
Inholland	ben	ik	nu	eindelijk	
waar	ik	wezen	wil.	Van	jongs	af	
aan	wilde	ik	al	advocaat	worden.	
Mijn	studie	rechtsgeleerdheid	
is	de	kers	op	de	taart,	hoewel	
ik	het	voor	mijn	huidige	carrière	
niet	echt	nodig	heb.	Toch	wil	ik	
het	afmaken:	ik	wil	het	uiterste	
uit	mijn	mogelijkheden	halen.	
En wie weet kan ik zo ooit mijn 
vroegere	droom	-	een	eigen	
advocatenkantoor	-	realiseren.	

Als	Inholland-student	werkte	ik	
op	tijdelijke	basis	bij	Rijkswater-
staat.	De	afspraak	was	dat	dat	
zou	worden	omgezet	in	een	vast	
contract	als	ik	binnen	twee	jaar	
zou	afstuderen.	Ik	heb	het	in	één	
jaar	gedaan.	Cameratoezicht	
was	toen	(2009)	een	hot	item.	
De	bedoeling	was	daarmee	
criminaliteit en overlast te voor-
komen.	Dat	mensen	denken:	laat	
ik	het	maar	niet	doen,	anders	
ben	ik	de	pineut.	Ik	wilde	kijken	
of	cameratoezicht	écht	werkt	ter	
preventie	en	bescherming	van	
de	openbare	ruimte	en	particu-
lier	eigendom.	
Niet	dus.	Uit	mijn	onderzoek	
bleek	dat	het	vooral	gebruikt	
werd	als	bewijsmateriaal	bij	de	
opsporing	van	strafbare	feiten.	

In	uitgaansgebieden	laten	
dronken	jongeren	zich	heus	niet	
tegenhouden	door	een	camera	
als	ze	rotzooi	willen	trappen.	
Ze	zíen	die	camera	niet	eens.	
Automobilisten	weten	precies	
wanneer	ze	hun	snelheid	even	
moeten	minderen.	Ook	de	cijfers	
wezen	uit	dat	de	criminaliteit	
niet verminderde in camerage-
bieden.	
Er	zaten	wel	meer	haken	en	
ogen	aan.	De	kosten	bijvoor-
beeld:	kleine	gemeenten	kon-
den	het	zich	niet	veroorloven.	
Ook	de	opvolging	bleek	een	
probleem:	als	je	iets	ziet,	moet	
je	direct	reageren.	Dat	gebeur-
de	lang	niet	altijd.	Ik	deed	een	
aantal	aanbevelingen	om	het	
cameratoezicht	te	verbeteren.
Geschokt	was	ik	toen	ik	merkte	
hoe	erg	wij	geobserveerd	wor-
den.	Zodra	je	op	de	Coolsingel	
loopt, zien ze welke kleren je 
aanhebt,	wat	de	kleur	van	je	
petje	is	en	wat	je	in	je	broekzak	
stopt.	Ik	had	me	dat	nooit	zo	
gerealiseerd.	Met	alles	wat	er	
de	laatste	tijd	gebeurt,	zal	Big	
Brother	nog	wel	meer	watchen	
nu.	Ik	denk	dat	veel	mensen	dat	
niet	beseffen.
Bij	Rijkswaterstaat	ben	ik	nu	
veiligheidsadviseur	en	coördina-
tor	bedrijfshulpverlening.	Niet	
zo	juridisch,	maar	ik	leer	hier	
wel	nieuwe	competenties	als	
mensen	aansturen,	innovatief	
denken	en	pragmatisch	hande-
len	die	ik	in	mijn	verdere	carrière	
kan	gebruiken.	Op	den	duur	wil	
ik	wel	weer	iets	juridisch.	Mijn	
werkgever	heeft	toegezegd	me	
daarbij	te	helpen.	Ja,	ik	zit	hier	
prima!’

MOHAMED	in 19 woorden:
DROOMBAAN: Advocaat.
STUDENTENLEVEN IN ÉÉN WOORD: Fun.
NOOIT GEDACHT: Dat ik zover zou komen.
MOTTO: Jezelf altijd blijven ontwikkelen.

Mohamed	El-Mahroum	(33,	sinds	2008	werkzaam	bij	Rijkswaterstaat).	 
Studeerde	in	2009	af	op	zijn	scriptie	‘De	effectiviteit	van	cameratoezicht.’	

‘Ik	wil	het	uiterste	
uit	mezelf	halen.’

HBO RechtenIntegrale Veiligheid
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Luigi C. bracht Kim op haar scriptie-idee. De fanatieke hockeyster wilde weten  
hoe seksuele intimidatie binnen de hockeywereld het efficiëÅntst voorkomen kan 
worden. Haar onderzoek levert waardevolle handvatten voor een veilig klimaat  
op het veld én in de kleedkamer.

Kim Witteveen 

VEILIG 
HOCKEYEN

TROTS 

OP...

‘Bedankt voor de moeite die je 
doet om een veilig klimaat te 
creëren	voor	onze	kinderen.’	
Deze	opmerking	van	één	van	
de	door	Kim	geënquêteerde	
hockey-ouders	is	misschien	wel	
het	mooiste	compliment	dat	Kim	
voor	haar	scriptie	kreeg.	Maar	
zeker	niet	het	enige.	Haar	bege-
leider	vond	haar	een	plus-stu-
dent,	met	haar	ijver,	kritische	
houding	en	drang	naar	perfectie.	

De	scriptieprijs	2015	heeft	 
zij	dan	ook	meer	dan	verdiend.	
Luigi	C.,	de	hockeytrainer	uit	
Wassenaar,	vormde	de	aan-
leiding	voor	Kims	onderzoek.	
Dat	hij	jarenlang	stiekem	
opnamen maakte van meisjes 
in	de	kleedkamer	schokte	de	
hockeywereld.	Inclusief	Kim,	
die	al	vanaf	haar	11e	fanatiek	
hockeyt.	Toen	ze	een	algemene	
ledenvergadering	van	haar	club	
over	dit	voorval	bijwoonde,	ging	
opeens	een	lampje	branden.	Zij	

zou	haar	scriptie	schrijven	over	
de	noodzaak,	wenselijkheid	en	
implementatie van de adviezen 
van de Koninklijke Nederlandse 
Hockeybond	over	het	voorko-
men	en	tegengaan	van	seksuele	
intimidatie	bij	hockeyverenigin-
gen.	‘Alles	kwam	daarin	samen:	
mijn passie voor de sport, een 
actueel	en	belangwekkend	
thema	en	de	mogelijkheid	hoc-
keyverenigingen	hierin	verder	te	
helpen.’	
Om	antwoord	op	haar	vragen	 
te krijgen interviewde ze diverse 
voorzitters	van	hockeyclubs	en	
enquêteerde	ze	224	vrijwilligers	
en	(ouders	van)	leden.	Na	zes	
maanden	buffelen	wist	ze	dat	
je	dit	soort	incidenten	nooit	he-
lemaal	kunt	uitsluiten,	maar	de	
kans	wel	zo	klein	mogelijk	kunt	
maken.	Bijvoorbeeld	via	een	
stringent	aannamebeleid	van	
vrijwilligers	–	eventueel	met	een	
Verklaring Omtrent Gedrag – en 
het	aanstellen	van	een	vertrou-
wenspersoon.	‘Het	Belangrijkste	 
is dat er in een open klimaat 
over	gecommuniceerd	wordt.’	
Bij	haar	eigen	cluppie	Hockey-

vereniging Spijkenisse is die  
vertrouwenspersoon	en	die	
communicatie	er	inderdaad	 
gekomen.	Dát	en	alle	waarde-
ring	gaf	Kim	‘een	onwijze	kick’.	
Tijdens	de	uitreiking	van	de	
scriptieprijs	sprak	Kims	bege-
leider	de	hoop	uit	dat	haar	
succesvolle	studentenloopbaan	
een	mooi	vervolg	zou	krijgen,	in	
een	studie	of	in	een	uitdagende	
baan.	Dat	is	gelukt.	Kim	werkt	
nu	fulltime	als	woonconsulent.	
Een	echte	SJD-job,	volgens	Kim.	
Ze	heeft	het	er	ongelooflijk	naar	
haar	zin	(‘ik	wist	niet	dat	dat	
kon!’)	en	kan	het	geleerde	dage-
lijks	in	praktijk	brengen.	En	die	
universitaire	studie?	Die	komt	er	
ook	nog	wel	eens.	‘Ik	ben	nog	
jong.	En	ik	hou	van	leren.’

KIM	in 52 woorden:
SJD OMDAT: Mijn vader bij de politie zit en ik  
besmet ben met de belangstelling voor regelgeving.
OPMERKELIJKST TIJDENS STUDIE: Dat ik de  
scriptieprijs won nog vòòr mijn eindgesprek.
MEEST GELEERD VAN: De combinatie voltijdstudie  
en fulltime werk.
NOOIT GEDACHT: Dat ik zo snel na mijn  
afstuderen een leuke baan zou vinden.

‘Ik	ben	een	beetje	
een	strebertje.’

Kim	Witteveen	(24,	woonconsulent	bij	
Ad	Hoc	Rotterdam	(leegstands	beheer)).	
Scriptie:	Een	veilig	sportklimaat.	
Onderzoek naar de noodzaak van de 
maatregelen	die	de	KNHB	hockey-
verenigingen	adviseert	om	seksuele	
intimidatie	binnen	hockeyverenigingen	
te voorkomen en naar de mate waarin 
deze tegemoet komen aan de wensen 
binnen	de	vereniging.

Vinger op de 
zere plek
Dennis Bonten, voorzitter  
Hockeyvereniging Spijkenisse: 
‘Kim heeft me over veel dingen 
aan het denken gezet. Meestal 
doe je je werk op de automa-
tische piloot. Kims kritische 
houding hield ons een spiegel 
voor en dwong ons out of the 
box te denken. Naar aanleiding 
van haar onderzoek is ons beleid 
ten aanzien van seksuele inti-
midatie aangescherpt. Dat was 
anders misschien niet gebeurd. 
Stagiaires als Kim leggen de 
vinger op de zere plek binnen 
een organisatie.’ 

Sociaal Juridische Dienstverlening



adres	Inholland,	domein	BFL	(volgt)
+	misschien	een	advertentie-achtig	iets	over	de	nieuwe	Plint-bank??	
Check	ik	bij	Meirah	en	Ingrid.


