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De VU reikt op haar 131ste 
verjaardag traditiegetrouw 
de Societal Impact Awards 
uit. In deze Ad Valvas 
portretten van de senior en 
junior genomineerden. Welk 
onderzoek is het meest 
maatschappelijk relevant? 

De senior genomineerden 
Dorly Deeg, Halleh Ghorashi 
en Jelle Jolles vertellen 
naar welk wetenschappelijk 
onderzoek meer geld en 
aandacht zouden moeten 
gaan.

Op de volgende pagina’s wordt het onderzoek 
van de genomineerden belicht, maar wat vinden 
zij nou zelf belangwekkend wetenschappelijk 
onderzoek? Waar zou volgens hen meer geld en 
aandacht voor moeten zijn?

“Voor preventie in de zorg”, vindt DORLY DEEG. “Er is iets 
grondig mis met ons zorgsysteem; de overheid denkt namelijk 
vanuit een bepaalde ideologie. Tegenwoordig is dat die van 
de zelfstandige mens die alles zelf wel kan regelen. Maar als je 
mensen lang genoeg niet de zorg biedt die ze nodig hebben, 
komen ze vanzelf in een verpleeghuis, en dat is dure zorg. 
Daarom moet er niet per se meer geld naar de zorg, het uit-
gangspunt moet anders. Het moet niet alleen maar gaan om het 
redden van levens. Er moet meer aandacht zijn voor preventie, 
het herkennen van kleine beperkingen en het bevorderen van de 
kwaliteit van leven.”

“Kenmerk van alle grote onderwijsveranderingen in afgelopen 
decennia is dat ze niet wetenschappelijk onderbouwd zijn”, stelt 
JELLE JOLLES. “Dat heeft vele miljarden gekost en die verande-
ringen hebben geleid tot achteruitgang en niet tot de talentont-
wikkeling van onze kinderen. De wetenschap is in staat om de 
brug te slaan naar de praktijk, en een onderbouwing te geven 
voor de wijze waarop we de talentontwikkeling en het Levens-
lang Leren het best vorm kunnen geven. Door meer nadruk te 
leggen op de processen bij de lerende, op zijn vaardigheden, 
beleving en attitudes, kan veel onderzoek worden verricht dat 
toegepast belang heeft in verbetering van de talentontwikke-
ling.” 

HALLEH GHORASHI zoekt het in de verbinding van alle ver-
schillende disciplines van de wetenschap. Duurzaamheid is 
het hoofdmotief. “We leven vaak in de waan van de dag. Op dit 
moment is vanwege de crisis iedereen bezig met de economie, 
maar er wordt vergeten dat we te maken hebben met urgente 
milieuvraagstukken, met de toekomst van onze planeet.”
Nu zorgt iedere verstandige wetenschapper er wel voor dat het 
begrip duurzaamheid een paar keer in zijn onderzoeksvoorstel-
len figureert, maar het probleem is volgens Ghorashi dat ieder 
afzonderlijk zich met het stukje duurzaamheid op zijn eigen 
specifieke vakgebied bezighoudt. “Terwijl het de verbindende 
factor moeten zijn voor een groot interdisciplinair samenwer-
kingsverband. Het is een strijd die we met alle wetenschapsge-
bieden samen moeten voeren. We zouden echt beter naar elkaar 
moeten luisteren.” (PB)

PETER BREEDVELD

Als je wetenschappers in het zonnetje zet door een Societal 
Impact Award uit te reiken, suggereer je daarmee dat 
sommige wetenschap maatschappelijk relevanter is dan 

andere. Zeker in deze tijd laad je dan al snel de verdenking 
op je wetenschap die economisch nut heeft belangrijker te 
vinden dan wetenschap die je niet meteen kunt omzetten in 
klinkende munt, bijvoorbeeld de ontcijfering van Babylonische 
kleitabletten. 
Onlangs werd bekend dat het huidige kabinet een half miljard 
uittrekt voor innovatieve wetenschap in dienst van een aantal 
topsectoren van de Nederlandse economie. En dat terwijl 
de universiteiten en het wetenschappelijke instituut NWO 

worden afgeknepen. Voor astronomie bijvoorbeeld hebben 
de neoliberalen in onze regering weinig belangstelling, terwijl 
Nederland op dit gebied wel tot de wereldtop behoort. De 
veronachtzaming van de astronomie heeft dus niet alleen 
gevolgen voor de Nederlandse beoefenaars van deze tak van 
wetenschap, maar voor de wetenschap op internationaal 
niveau.
Aan de andere kant lijkt het voor veel mensen ook weer een 
taboe te zijn om de ene tak van wetenschap urgenter te 
vinden dan de andere. Maar zeg eens eerlijk, als u zou worden 
gedwongen te kiezen tussen onderzoek naar de definitie van 
Ghanese kunst en kankeronderzoek, zou u dan niet meteen 
voor het laatste kiezen?
De jury van de Societal Impact Award heeft zich gelukkig niet 
gek laten maken door de neoliberale dorknopersmentaliteit, 
maar er zijn met de nominaties wel duidelijke keuzes gemaakt: 
hoogleraar epidemiologie Dorly Deeg richt zich op de preventie 
van gezondheidsproblemen bij ouderen, antropoloog Halleh 
Ghorashi houdt zich bezig met diversiteit en integratie, en 
neuropsycholoog Jelle Jolles is een specialist op het gebied van 
de praktijk van onderwijs en opvoeding.
Vergrijzing, de zogenaamd ‘mislukte’ multiculturele samenleving 
en onderwijs en opvoeding, als dát niet bewijst dat de VU een 
uitstekend gevoel voor de tijdsgeest heeft…

De jury laat zich 
gelukkig niet gek maken 

door de neoliberale 
dorknopersmentaliteit

Urgenter dan 
Ghanese kunst
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Vermindering van de ziektelast van 
ouderen en verbetering van de kwaliteit 
van de oude dag – dat zijn de doelen 
die Dorly Deeg al tientallen jaren met 
onverminderde passie nastreeft.

TEKST: WIN CASTERMANS
FOTO: M&C-VU/YVONNE COMPIER

Dorly Deeg (1950, Deventer) is VUmc-hoogleraar 
epidemiologie van de veroudering. Veroudering als 
epidemie? Deeg: “Epidemiologie is de leer van de 

verspreiding en de oorzaken van ziekten, niet alleen van 
infectieziekten.” 
Deeg studeerde wiskunde in Groningen, en behaalde haar 
kandidaats sociologie via een avondstudie. “Ik genoot van de 
logica in wiskunde, maar was ook erg nieuwsgierig naar mensen 
en de maatschappij. Na mijn studie ging ik in Rotterdam werken 
bij het Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg in het 
huidige Erasmus Medisch Centrum. Daar kon ik mijn statistische 
vaardigheden loslaten op een gegevensbestand over ouderen. 
Dat onderwerp greep me heel erg. Ik wil zoveel mogelijk weten 
over hoe het is om ouder te worden. Ouderen hebben zoveel 
meegemaakt en ik ben benieuwd hoe hun verleden doorwerkt 
bij de beslissingen die ze later moeten nemen over bijvoorbeeld 
relaties en huisvesting. De complexiteit van het leven, de 
hoeveelheid factoren waarvan ouderen afhankelijk zijn, spreekt 
me bijzonder aan. Kennis vergaren over ouderen, dat is mijn 
drive, nog steeds na al die jaren.” Deeg wil bovenal de ziektelast 
van ouderen verminderen en de kwaliteit van de oude dag 
verbeteren. 
Ze studeerde in de jaren zestig en raakte vanuit die tijd vertrouwd 
met maatschappelijk engagement. “Ik ben niet in de eerste plaats 
activist. Ik wil vooral weten hoe dingen werkelijk in elkaar zitten, 
en die kennis over het voetlicht brengen bij betrokken partijen.” 
In Groningen volgde ze in haar vrije tijd ook de polemologie, 
de wetenschap van oorlog en vrede en deed ze onderzoek naar 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het werk. 
Naast haar huidige werk is Deeg hoofdredacteur van European 
Journal of Ageing en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Gerontologie.

Negatieve spiraal
Sinds 1991 is zij wetenschappelijk directeur van de Longitudinal 
Aging Study Amsterdam (Lasa) van VUmc en VU. Dit 
interdisciplinaire onderzoeksprogramma richt zich op het 
dagelijks functioneren en welbevinden van een grote groep 
ouderen vanaf 55 jaar die elke drie jaar wordt geïnterviewd 
en getest. Door de longitudinale opzet kunnen de gegevens 
langetermijnveranderingen binnen personen beschrijven en 
verklaren. “Zo constateren we onder meer dat depressieve 
klachten samengaan met lichamelijke klachten. En deze fysieke 
beperkingen leiden weer tot ernstigere depressieve klachten. 
Deze negatieve spiraal bestaat vooral bij ouderen met chronische 
ziekten. Wanneer depressieve klachten echt als depressie herkend 
worden, kan deze spiraal worden doorbroken.
“Ook concludeerden we dat wanneer de gezondheid slechter 
wordt, de wereld van ouderen inkrimpt. Zij doen minder 
aan lichaamsbeweging en hebben minder sociale contacten. 
Aangepaste huisvesting waardoor zij langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen, wordt dan belangrijker dan het hebben van veel 
vrienden en kennissen.”
Voor het longitudinaal onderzoek van Lasa ontving Deeg in 2009 
de Federa-prijs (Stichting Federatie van Nederlandse Medisch 
Wetenschappelijke Verenigingen). 

Preventie
Deeg constateert dat er veel geld wordt gestoken in het redden 
van levens. Maar er gaat bijna geen geld naar preventie. “Bij 

preventie wordt wel vaker gedacht aan kinderen, maar praktisch 
nooit aan ouderen. Je moet het zorggebruik van ouderen zien uit 
te stellen door eerder aandacht aan hen te besteden. De vraag is: 
hoe kun je ze helpen met de gevolgen van een ziekte? Bij mensen 
met artrose (gewrichtsslijtage) bijvoorbeeld kun je een hoop 
bereiken door ze goede oefeningen te laten doen en te zorgen dat 
hun omgeving geen belemmering vormt om hun eigen dingen te 
blijven doen. Revalidatie, maar zeker ook fysio- en ergotherapie 
zijn daarvoor belangrijk. Het gaat om het herkennen van kleine 
beperkingen, dat is wezenlijk. Daardoor blijven mensen in staat 
om bijvoorbeeld hun hobby uit te oefenen.” 
Een opkomend begrip in de gerontologie is kwetsbaarheid, 
hetgeen leidt tot verminderde belastbaarheid en verminderd 
herstelvermogen. “Kwetsbare ouderen kun je herkennen aan 
traagheid, gewichtsverlies, gebrek aan kracht en energie en 
inactiviteit. In het Lasa-onderzoek hebben we aangetoond dat 
kwetsbaarheid leidt tot meer beperkingen. Wanneer aan de 
kwetsbaarheid van ouderen iets gedaan kan worden, wordt het 
optreden of verergeren van beperkingen uitgesteld. En dit heeft 
dan weer positieve gevolgen voor de kwaliteit van het leven.”

Reageren? Mail naar redactie@advalvas.vu.nl.

DORLY DEEG

‘Bij preventie denkt men  
nooit aan ouderen’

JELLE JOLLES

‘Jongeren moeten leren  
leren en plannen’

HALLEH GHORASHI

‘Amerika focust op het  
profijt van nieuwkomers’

Neuropsycholoog en hersenweten-
schapper Jelle Jolles doet er alles aan 
om zijn kennis over het brein toegepast 
te krijgen in onderwijs, opvoeding, 
maar ook in betere zorg voor demente 
bejaarden. 

TEKST: WELMOED VISSER
FOTO: M&C-VU/YVONNE COMPIER

Jelle Jolles (1949, Den Haag), hoogleraar hersenen, gedrag 
en educatie, werd bekend met zijn uitspraken over het 
puberbrein: dat bij de meeste mensen het brein pas volwassen 

is rond hun 23ste. Dat is volgens Jolles dan ook de reden waarom 
allerlei vormen van zelfstandig leren in het onderwijs niet werken: 
je vraagt iets van jongeren dat hun hersenen nog niet aankunnen. 
Jongeren moeten leren leren, ze moeten leren zelfstandig te 
werken, te plannen en de consequenties van hun gedrag te 
overzien. Deze vaardigheden ontwikkelen ze relatief laat. Ouders 
en docenten moeten hen hierbij intensief begeleiden. Deze 
opvatting staat haaks op de grote onderwijsvernieuwingen van 
de afgelopen twintig jaar, waarin wordt uitgegaan van het ideaal 
van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. “Terwijl veel mensen uit 
de praktijk al lang wisten dat het zo in het echt niet werkt. Onze 
kennis over hersenontwikkeling geeft hun nu gelijk.” 

Geheugenpoli
Kennis uit de wetenschap moet zo snel mogelijk worden 
toegepast in de maatschappij, vindt Jolles. “Niet eerst nog eens 
tien jaar onderzoek doen. Daar heb ik me altijd tegen verzet.” 
Ook eerder in zijn carrière, toen Jolles onderzoek deed naar de 
werking van de hersenen bij mensen met geheugenverlies, vond 
hij die directe terugkoppeling belangrijk. Zo was Jolles in 1986 de 
oprichter van de eerste geheugenpoli in Nederland, in Maastricht. 
Inmiddels heeft bijna elk ziekenhuis zo’n afdeling waar mensen 
met geheugenproblemen terechtkunnen voor een diagnose en 
begeleiding krijgen om een zo normaal mogelijk leven te leiden. 
In 2008 werd Jolles hoogleraar aan de VU. Naast zijn wetenschap-
pelijke werk richtte hij de site hersenenenleren.nl op, waar hij 
kennis en artikelen uit allerlei media op het gebied van het 
lerende brein bij elkaar brengt. Daarnaast publiceerde Jolles vorig 
jaar het boek Ellis en het verbreinen, een populairwetenschappelijk 
boek over hoe puberhersenen zich ontwikkelen tot een volwassen 
brein.
Hersenen zijn hot. Technieken als de mri-scanner hebben ertoe 
geleid dat we veel meer weten over hoe ons brein werkt. Het boek 
Wij zijn ons brein – van die andere bekende hersenwetenschapper 
Dick Swaab – staat al maanden bovenaan de bestsellerlijsten. 
Swaab gaat ervan uit dat veel dingen bij onze geboorte al min 
of meer vastliggen in de hersenstructuur. Jolles heeft een ander 
uitgangspunt: “De hersenen zijn de basis van onze ontwikkeling. 
De omgeving is essentieel om die potentie tot expressie te 
brengen.”

Individuele kind centraal
De laatste jaren heeft Jolles zich veel beziggehouden met 
onderwijs. School haalt bij lang niet iedereen eruit wat erin 
zit, vindt hij. Dat komt onder meer doordat er te weinig wordt 
gekeken naar de individuele behoeften van leerlingen. Voor 
sommige leerlingen zijn verhaaltjessommen wel goed, anderen 
die minder verbaal zijn aangelegd, zouden dezelfde stof op een 
andere manier aangereikt moeten krijgen.
Ook moet er in het onderwijs meer ruimte zijn voor verschillen 
in het ontwikkelingstempo van jongeren. Jolles: “Een traag 
groeiende boom kan uiteindelijk de hoogste worden.” Een 
systeem waarin universiteiten studenten selecteren op grond 
van cijferlijsten, pakt nadelig uit voor jongens, verwacht hij, 
om de simpele reden dat jongens zich gemiddeld langzamer 

ontwikkelen en daardoor op de middelbare school minder hoge 
cijfers halen dan meisjes.
Om het onderwijs te verbeteren, moet er een veel directer 
contact komen tussen wetenschappers, leraren en ouders. En 
het accent moet verschuiven van teaching naar learning: “Niet de 
onderwijsmethode, of docent, maar het individuele kind moet 
centraal staan.”

Optimist
Er zijn grote verbeteringen mogelijk in het onderwijs, die 
niet overdreven veel moeite hoeven te kosten, denkt Jolles: 
“Intellectuele en emotionele steun van docenten en ouders zijn 
belangrijk. En een kind dat niet ontbijt, leert minder goed. Een 
kind dat te weinig slaap krijgt, leert minder goed. Je zou ouders 
moeten stimuleren om voor te lezen en puzzels te maken met hun 
kinderen.” Bij zijn onderzoek kwam Jolles in Amsterdam-West 
kinderen tegen die niet eens wisten wat een puzzel was. 
Jolles noemt zichzelf een optimist. Hij gelooft in de kracht van 
opvoeding en onderwijs, in stimulerende ouders en inspirerende 
docenten. Het expertisecentrum Brein en Leren dat hij oprichtte 
aan de VU is doortrokken van deze gedachte. Het moet pedagogen, 
onderwijskundigen, hersenwetenschappers, ontwikkelings-
psychologen, maar ook ouders en docenten bij elkaar brengen. 

Reageren? Mail naar redactie@advalvas.vu.nl.

Halleh Ghorashi is de PVV bijna 
dankbaar: ‘Nooit eerder is het zo 
duidelijk geworden dat er behoefte is 
aan een alternatief verhaal. Mensen 
willen weten hoe ze met diversiteit 
moeten omgaan.’

TEKST: PETER BREEDVELD
FOTO: M&C-VU/YVONNE COMPIER

Bij het aantreden van ons huidige kabinet met anti-
islampartij PVV als ‘gedoger’, had bijzonder hoogleraar 
management van diversiteit en integratie Halleh Ghorashi 

(1962, Teheran) het best moeilijk, bekent ze. “Ik was er emotioneel 
over.” Maar nu ziet ze er - “misschien gek om te zeggen”- ook wel 
een ‘cadeautje’ in: “Nooit eerder is het in Nederland zo duidelijk 
geworden dat er behoefte is aan een alternatief verhaal, dat 
mensen willen weten hoe ze met diversiteit moeten omgaan. 
De tekortkomingen van het neoliberalisme worden nu velen 
duidelijk; het beperkende, benauwde ervan.”

Added value
Ghorashi wordt vaak gevraagd om lezingen te geven. Zo sprak 
ze ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar 
van de Universiteit van Humanistiek, was ze vorige week 
keynote speaker bij een internationaal politiecongres op de 
Politieacademie en op een internationaal congres aan de UvA. Ook 
verzorgde ze onlangs diverse masterclasses bij de Belastingdienst, 
waar ze de directeuren hielp om door middel van zelfreflectie 
bewuster te worden van de ‘vanzelfsprekendheden’ in hun 
handelen, nodig om zich steeds te vernieuwen in een constant 
veranderende omgeving.
“Na afloop kwam er een man naar me toe die een jaar eerder bij 
mijn masterclass was geweest”, vertelt Ghorashi. “Hij zei: ‘je 
moest eens weten hoeveel invloed je hebt op onze organisatie.’ 
Dat doet me heel erg veel.”
De heersende opvatting over diversiteit binnen organisaties, 
legt Ghorashi uit, is dat het gaat om de ‘anderen’. “Binnen de 
organisatie is altijd een dominante groep die de meerderheid in 
de samenleving vertegenwoordigt, en die probeert ‘de anderen’ 
in de organisatie op te nemen, als ware het een gunst. Dat 
is een typisch element van de verzorgingsstaat. In Amerika, 
bijvoorbeeld, ligt de focus meer op ‘added value’, het directe 
profijt dat je van nieuwkomers hebt.”
Reflectie is het sleutelwoord voor Ghorashi om zich bewust te 
worden van de diversiteit in de omgeving, die wordt weggedrukt 
door de jachtigheid en de automatismen in het dagelijkse leven. 
“Die reflectie is lastiger als je een homogene groep hebt waar de 
andere leden jouw vanzelfsprekendheden eerder versterken dan 
helpen doorbreken.”

Kwaliteitsgarantie
Ghorashi heeft in 2010 drie boeken gepubliceerd: twee 
Nederlandstalige, en een Engelstalig werk. “Die Nederlandstalige 
boeken tellen voor geen meter bij je evaluatie als onderzoeker, 
want het zijn alleen internationaal gerefereerde publicaties 
die bij die norm tellen”, zegt ze. Zelf publiceert ze genoeg om 
de norm te halen, dus reden tot zorg heeft ze niet maar ze 
vindt het wel een eenzijdige benadering, een miskenning van 
wat een wetenschapper nog meer kan betekenen. Daarom is 
zij blij met de nominatie voor de Societal Impact Award. “Het 
zou wel nóg mooier zijn als dit soort waardering ook in de 
beoordelingscriteria van wetenschappers opgenomen wordt.” 
Publicatie in internationaal vermaarde wetenschappelijke 
tijdschriften wordt gezien als een soort kwaliteitsgarantie, maar 
volgens Ghorashi werkt het in de praktijk toch een beetje anders. 
“Voor wetenschappers van naam en insiders is het makkelijker 
dan voor beginners, al zijn de artikelen van gelijke kwaliteit. 

Zelf heb ik goed toegang tot tijdschriften op het terrein van 
vrouwenstudies, vluchteling- en diasporastudies, omdat ik een 
vrij uitgebreid netwerk heb op die gebieden. Maar nu ik ook bezig 
ben op het gebied van de organisatiewetenschappen, merk ik 
hoeveel lastiger het is als je het zonder zo’n uitgebreid netwerk 
moet doen.”
In deze tijd heerst het ongeduld, vindt Ghorashi. “Mensen 
willen meteen resultaat zien. Ze willen van je onderzoek meteen 
weten hoe het bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke 
problemen.” Onder druk van dat ongeduld, en omdat ze zichzelf 
altijd heeft beschouwd als een ‘geëngageerde wetenschapper’, 
vergeet ze soms hoe mooi het is om met de abstract-theoretische 
aspecten van wetenschap bezig te zijn, zegt ze. “Toen ik begon 
als wetenschapper, vond ik het heerlijk me bezig te houden met 
wetenschap op het meest abstracte niveau, met de methodologie, 
de epistemologie. Laatst heb ik, ter voorbereiding van een artikel, 
mijn eerdere teksten teruggelezen en merkte ik hoezeer ik die 
minder maatschappelijk toegankelijke kant van de wetenschap 
miste.”

Reageren? Mail naar redactie@advalvas.vu.nl.

‘Maatschappelijke 
waardering zou ook in 
de beoordelingscriteria 
opgenomen moeten worden’

‘In Amsterdam-West heb 
je kinderen die niet eens 
weten wat een puzzel is’

‘Kwetsbaarheid leidt tot 
meer beperkingen’
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MIRANDA KLAVER 

onderzocht waarom de 
evangelische kerken in Nederland 
het zo goed doen.

“Het is een beetje pijnlijk voor predikanten”, erkent Miranda 
Klaver (49), onderzoeker bij culturele antropologie. De 
opleidingen voor voorgangers hebben de afgelopen jaren 
ingezet op het geven van goede preken. En nu blijkt uit het 
promotieonderzoek van Klaver juist dat een stevige preek geen 
nieuwe gelovigen trekt. 
Klaver onderzocht de groei van de evangelische- en 
pinksterkerken in Nederland en bekeek waarom zij nieuwe 
kerkgangers ontvangen terwijl traditionele kerken alleen maar 
krimpen. 
Daarvoor participeerde ze twee jaar lang in twee Nederlandse 
evangelische kerken. Daarnaast sprak ze met verschillende 
nieuwe bezoekers. De meeste geïnterviewden hadden al 
een religieuze achtergrond en zij voelden zich vooral erg 
aangetrokken door de emoties en de zintuiglijke ervaring van 
de evangelische diensten. “De muziek daar sluit erg aan bij de 
muziek van nu en ook de ongedwongen sfeer en de eigentijdse 
stijl van presentatie sprak hen aan.” 
Veel van de geïnterviewden van Klaver stapten niet over 
vanwege een verschil van mening over de inhoud van de Bijbel 
of de geloofsleer. Ze kwamen vooral omdat ze het prettig vinden 
in hun nieuwe kerk.
Opvallend nieuws voor de protestantse kerken waar men de 
laatste tijd vooral discussieerde over de noodzaak om goede 
preken te houden. 
Toch adviseert Klaver de protestantse kerk niet om er een 
drumstel tegenaan te gooien en de boel wat op te leuken. 
“De evangelische kerken bieden weliswaar een correctie op 
een te rationele vorm van geloven, maar protestantse kerken 
kunnen genoeg eigen tradities aanboren om meer aandacht aan 
verbeelding en emoties te besteden. Er is zo’n crisis binnen de 
kerken dat dat de moeite waard is.” 

‘De protestantse kerk moet 
er geen drumstel tegenaan 
gooien om de boel wat op te 
leuken’

VICTOR VAN DER GEEST 

volgde een groep probleem-
jongeren en ontdekte dat werk 
leidt tot minder criminaliteit. 

Een groot deel van de jeugdcriminelen pleegt rond hun 
dertigste weinig tot geen delicten meer. De gangbare verklaring 
hiervoor is dat zij tegen die tijd veel te verliezen hebben. “Dat 
zijn de drie w’s: wijf, woning en werk”, zegt Victor van der Geest 
(33), docent bij criminologie en onderzoeker bij het Nederlands 
Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Hij volgde 
een groep jongens met ernstige gedragsproblemen tot in de 
volwassenheid en onderzocht de invloed van werk op hun 
gedrag. 
Hiervoor bestudeerde hij de dossiers, strafbladen en 
loondienstverbanden van 270 jongens die tussen 1989 en 1996 in 
een jeugdinrichting zaten. “Het is een groep met veel negatieve 
bagage; weinig opleiding en veel gedragsproblemen. Toch lukt 
het een deel om werk te vinden. Bijvoorbeeld als loodgieter, 
stukadoor of als winkeleigenaar.”
Hij ontdekte dat werk inderdaad leidt tot een afname in 
criminaliteit. Vooral de regelmatigheid en de controle van werk 
in loondienst hadden een goede invloed. Uitzendwerk had wel 
enig effect, maar de vrijblijvendheid ervan gaf blijkbaar toch 
niet voldoende ondersteuning.
Van der Geest hoopt dat er meer begeleiding voor deze groep 
probleemjongeren komt. “Deze jongens hebben vaak weinig 
bagage om de arbeidsmarkt op te gaan. Er moet dus nog meer 
geïnvesteerd worden in het halen van diploma’s. Ook is er 
begeleiding nodig om ze aan het werk te houden.”
Lange detentie heeft een negatief effect op de werkcarrière. 
“Natuurlijk moeten mensen gestraft worden, maar zwaarder 
straffen kan averechts werken. Want iemand die na detentie 
geen kans op werk heeft, kost de maatschappij ook geld: in de 
vorm van een uitkering en criminaliteit.”

‘Meer investeren in het halen 
van diploma’s’

IRIS GROENEVELD  

hielp bouwvakkers gewicht te 
verliezen.

Bouwvakkers zijn door hun werk misschien iets gespierder dan 
de gemiddelde Nederlander, maar ze wegen ook meer. Door 
hun lichamelijke werk hebben ze ’s avonds vaak geen energie 
meer om te sporten en de vette snacks die op bouwplaatsen 
vaak gegeten worden, tikken dan snel aan. Hierdoor heeft 25 
procent van de bouwvakkers een verhoogd risico op hart- en 
vaatziekten. 
Vandaar dat stichting Arbouw het Emgo-plus Instituut vroeg 
onderzoek te doen naar preventiemaatregelen om de levensstijl 
van deze groep te verbeteren. Iris Groeneveld (31), inmiddels 
onderzoeker bij het AMC, schreef hier haar proefschrift over. 
Persoonlijke begeleiding door middel van een reeks gesprekken 
gaf een flink resultaat. De onderzochte bouwvakkers raakten 
gemiddeld twee kilo kwijt. Een klein deel van de deelnemers viel 
zelfs meer den vijf procent af. Beter nog: ze wisten het beruchte 
jojo-effect te voorkomen en waren zes maanden later nog 
steeds op hetzelfde gewicht. Ook hun cholesterol was en bleef 
verbeterd.
Dat leverde aardige gezondheidswinst op: “Verlaging van 
gewicht en verbetering van cholesterol verlagen de kans op 
sterfte aan hart- en vaatziekten.” 
In hetzelfde onderzoek werd ook begeleiding bij het stoppen 
met roken geboden. Het effect hiervan was niet groot genoeg 
om significant te zijn, maar toch ook aardig te noemen. 
Aanvankelijk stopte eenderde van de groep met roken, maar 
velen begonnen daarna weer. 
Gesprekken over manieren om je gedrag te veranderen en 
informatie op maat sloegen aan. “Veel mensen willen wel 
stoppen met roken of afvallen, maar zijn dan toch niet genoeg 
gemotiveerd om het echt te doen. Dit geeft ze een steuntje in de 
rug.” 
In de toekomst zal het programma waarschijnlijk ook door 
meerdere arbodiensten in de bouwnijverheid aangeboden 
worden. 

‘De onderzochte bouwvakkers 
raakten gemiddeld twee kilo 
kwijt’

Reageren? Mail naar redactie@advalvas.vu.nl.
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