
 

 

Sociale wetenschappers in de media 

 

Januari 2020 

 

   
   

Twee weken zonder 
smartphone: zó onhandig is 
dat smartphone: zó onhandig 
is dat 

Problematisch 
socialemediagebruik jongeren 
voorspelt toename ADHD-
symptomen 

Je hebt het niet door, maar 
jouw keuzes zijn soms 
helemaal niet jouw keuzes 

   

Quest  
 

RTL Nieuws RTL Nieuws 

Profielpagina Chris Janssen Profielpagina Regina van den 
Eijnden 

 

 

Februari 2020 

 

   
   

Ziek door mij werkplek Bijna alles op een rij over... 
leren in groepjes (po) 

Ouders hebben invloed op 
wanneer je gaat trouwen of 
samenwonen 
 

TV-fragment de Monitor 
 

Didactief NOS-artikel 

Profielpagina Stefan van der 
Stigchel 

Profielpagina Jeroen Janssen Profielpagina Anne Brons 

   

https://www.quest.nl/mens/psychologie/a30624515/leven-zonder-smartphone-waarom-moeilijk/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4976511/sociale-media-verslavingen-telefoonverslaving-jellinek-adhd
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4986676/nudge-wat-nudging-onderzoek-zo-werkt-het-snack-salade-gezond
https://www.uu.nl/medewerkers/CPJanssen
https://www.uu.nl/medewerkers/RJJMvandenEijnden
https://www.uu.nl/medewerkers/RJJMvandenEijnden
https://www.npostart.nl/de-monitor/24-02-2020/KN_1712023
https://didactiefonline.nl/artikel/bijna-alles-op-een-rij-over-leren-in-groepjes-po
https://nos.nl/artikel/2321835-ouders-hebben-invloed-op-wanneer-je-gaat-trouwen-of-samenwonen.html
https://www.uu.nl/medewerkers/SvanderStigchel
https://www.uu.nl/medewerkers/SvanderStigchel
https://www.uu.nl/medewerkers/JJHMJanssen
https://www.uu.nl/medewerkers/MDBrons


 

  

   

Weten wanneer medicatie zin 
heeft 
 

  

Medical facts 
 

  

Profielpagina Martijn Arns   

 

Maart 2020 

 

   
   
Waarom wil de ernst van de 
coronacrisis maar niet 
doordringen? 

Hoe het beste om te gaan met 
coronastress? 

Wat doet de coronacrisis met 
onze psyche? 

   
Artikel Parool Artikel Vrij Nederland 

 
Artikel Volkskrant 

Profielpagina Kees van den Bos Profielpagina Iris Engelhard Profielpagina Catrin 
Finkenauer 

   

  

 

   
Isabel houdt haar kinderen 
thuis: 'Ik ben niet bang voor 
de leerplichtambtenaar' 

Angst is in zweet terug te 
vinden 

 

   
RTL Nieuws 
 

Artikel 'de Telegraaf'  

Profielpagina Jan van Tartwijk Smell lab   

https://www.medicalfacts.nl/2020/02/12/weten-wanneer-medicatie-zin-heeft/
https://www.uu.nl/medewerkers/MArns
https://www.parool.nl/nederland/waarom-wil-de-ernst-van-de-coronasituatie-maar-niet-doordringen~bba39cd8/?utm_source=link&amp%3Butm_medium=app&amp%3Butm_campaign=shared%20content&amp%3Butm_content=free
https://www.vn.nl/coronastress/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-doet-de-coronacrisis-met-de-psyche-van-mens-en-maatschappij~b8f06904/
https://www.uu.nl/medewerkers/kvandenbos
https://www.uu.nl/medewerkers/IMEngelhard
https://www.uu.nl/medewerkers/CFinkenauer
https://www.uu.nl/medewerkers/CFinkenauer
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5049417/coronavirus-angst-scholen-kinderen-thuis
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1103947321/onderzoek-angst-is-in-zweet-terug-te-vinden
https://www.uu.nl/medewerkers/jvantartwijk
https://www.uu.nl/onderzoek/smell-lab


 

April 2020 

 

   
   

Ook 'knuffels in plaats van 
kogels' stoppen drugsgeweld 
in Mexico niet 

Kun je concentreren leren? Hoeveel draagvlak heeft het 
coronabeleid nog? 

   

Artikel Nu.nl 
 

Knappe Koppen Artikel het Parool 

Profielpagina Wil Pansters Profielpagina Stefan van der 
Stigchel 

Profielpagina Kees van den Bos 

   

   
   

Heeft gamen nut? Een kliklijn voor wie geen 
afstand houdt? ‘Nu is het 
belangrijk’ 

Een gebrek aan sociale 
contacten? Dat is net zo 
schadelijk als roken 

   

Fragment 'Knappe koppen' 
 

Artikel het Parool Artikel Trouw 

Profielpagina Margot Peeters Profielpagina Kees van den Bos Profielpagina Naomi Ellemers 

   

 

Mei 2020 
 

   
   

https://www.nu.nl/weekend/6043468/ook-knuffels-in-plaats-van-kogels-stoppen-drugsgeweld-in-mexico-niet.html
https://www.avrotros.nl/knappe-koppen/gemist/detail/item/kun-je-concentreren-leren-15-04-2020/
https://www.parool.nl/nederland/hoeveel-draagvlak-heeft-het-coronabeleid-nog~bc323764/
https://www.uu.nl/medewerkers/WGPansters
https://www.uu.nl/medewerkers/SvanderStigchel
https://www.uu.nl/medewerkers/SvanderStigchel
https://www.uu.nl/medewerkers/kvandenbos
https://www.avrotros.nl/knappe-koppen/gemist/detail/item/heeft-gamen-nut-08-04-2020/
https://www.parool.nl/ps/een-kliklijn-voor-wie-geen-afstand-houdt-nu-is-het-belangrijk~ba963093/
https://www.trouw.nl/wetenschap/een-gebrek-aan-sociale-contacten-dat-is-net-zo-schadelijk-als-roken~b0a82139/
https://www.uu.nl/medewerkers/mpeeters1
https://www.uu.nl/medewerkers/kvandenbos
https://www.uu.nl/medewerkers/NEllemers


Dierenactivisten laatste jaren 
steeds radicaler: 'Een gevaar 
van extremisme is 
imitatiegedrag' 

Hoogleraar Stefan van der 
Stigchel: ‘Er zijn zoveel 
concentratiemythes’ 

Vaders doen sinds 
coronacrisis meer in huis, 
zeggen ze 

   

Artikel EenVandaag 
 

Metro-artikel NRC-artikel 

Profielpagina Kees van den Bos Profielpagina Stefan van der 
Stigchel 

Profielpagina Mara Yerkes 

   

   

   
   

AI van Universiteit Utrecht 
moet helpen om snel corona-
onderzoeken te vinden 

Nederlandse jongeren positief 
over hun leven, gebruiken 
relatief weinig sociale media 

Mexicaanse taferelen in de 
polder? 'De kartels spelen een 
soort Risk' 

   

Artikel Nu.nl 
 

NOS artikel NOS artikel 

Profielpagina Rens van de 
Schoot 

RTL Nieuws Profielpagina Wil Pansters 

 Profielpagina Gonneke Stevens  

   

   

   
   

Seks, depressie en hormonen: 
7 vragen en antwoorden over 
anticonceptie 

Vanaf 2,5 jaar naar de 
basisschool: een goed idee? 

Niemand ziet dat je je thuis 
volpropt met drie broodjes 
kroket 

   

RTL Nieuws 
 

Ouders van nu Artikel AD 

Profielpagina Estrella Montoya Profielpagina Pauline Slot Profielpagina Tanja van der 
Lippe 

   

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/dierenactivisten-laatste-jaren-steeds-radicaler-een-gevaar-van-extremisme-is-imitatiegedrag/
https://www.metronieuws.nl/geld-carriere/2020/05/hoogleraar-stefan-van-der-stigchel-er-zijn-zoveel-mythes-over-concentratie/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/25/vaders-doen-sinds-coronacrisis-meer-in-huis-zeggen-ze-a4000711
https://www.uu.nl/medewerkers/kvandenbos
https://www.uu.nl/medewerkers/SvanderStigchel
https://www.uu.nl/medewerkers/SvanderStigchel
https://www.uu.nl/medewerkers/MAYerkes
https://www.nu.nl/tech/6052286/ai-van-universiteit-utrecht-moet-helpen-om-snel-corona-onderzoeken-te-vinden.html
https://nos.nl/artikel/2334365-nederlandse-jongeren-positief-over-hun-leven-gebruiken-relatief-weinig-sociale-media.html
https://nos.nl/artikel/2334281-mexicaanse-taferelen-in-de-polder-de-kartels-spelen-een-soort-risk.html
https://www.uu.nl/medewerkers/AGJvandeSchoot
https://www.uu.nl/medewerkers/AGJvandeSchoot
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5125851/gezondheid-who-kinderen-nederland-alcohol-pesten-ouders
https://www.uu.nl/medewerkers/WGPansters
https://www.uu.nl/medewerkers/GWJMStevens
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5121191/vrouwen-voelen-zich-neerslachtig-anticonceptiepil
https://www.oudersvannu.nl/nieuws/vanaf-25-jaar-naar-de-basisschool-een-goed-idee/
https://www.ad.nl/ad-werkt/niemand-ziet-dat-je-je-thuis-volpropt-met-drie-broodjes-kroket~aced925e/
https://www.uu.nl/medewerkers/ERMontoya
https://www.uu.nl/medewerkers/PLSlot
https://www.uu.nl/medewerkers/tvanderlippe
https://www.uu.nl/medewerkers/tvanderlippe


  

 

   

Burgercollectieven staan klaar 
om de post-
coronasamenleving vorm te 
geven 

Waarom de jeugd zich nog 
altijd braaf aan alle 
maatregelen houdt 

 

   

Artikel de Groene 
Amsterdammer 
 

NPO radio 1 (dr Kelder en Co) 

 

 

Profielpagina Eva Vriens Profielpagina Tom ter Bogt  

 

Juni 2020 

 

   
   

Waarom we allemaal zo moe 
zijn? Dankzij corona staan we 
permanent ‘aan’ 

Baangarantie in coronatijd. 
Staat de vrouw er slechter 
voor? 

Met deze acht tips houd je die 
online cursus wél vol 

   

Artikel AD 
 

BNNVARA Artikel AD 

 

Profielpagina Kees van den Bos Profielpagina Belle Derks 

 

Profielpagina Stefan van der 
Stigchel 

  Profielpagina Liesbeth Kester 

   

  

 

   

https://www.groene.nl/artikel/burgercollectieven-staan-klaar-om-de-post-coronasamenleving-vorm-te-geven
https://www.groene.nl/artikel/burgercollectieven-staan-klaar-om-de-post-coronasamenleving-vorm-te-geven
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/23495-waarom-komt-de-jeugd-niet-in-opstand
https://www.uu.nl/medewerkers/EVriens
https://www.uu.nl/medewerkers/TFMterBogt
https://www.ad.nl/utrecht/waarom-we-allemaal-zo-moe-zijn-dankzij-corona-staan-we-permanent-aan~a47f1629/?referrer=https%3A//www.google.com/
https://www.bnnvara.nl/artikelen/baangarantie-in-coronatijd-staat-de-vrouw-er-slechter-voor
https://www.ad.nl/ad-werkt/met-deze-acht-tips-houd-je-die-online-cursus-wel-vol-br~a9233c92/
https://www.uu.nl/medewerkers/kvandenbos
https://www.uu.nl/medewerkers/BDerks
https://www.uu.nl/medewerkers/SvanderStigchel
https://www.uu.nl/medewerkers/SvanderStigchel
https://www.uu.nl/medewerkers/LKester1


Veelgehoorde 
anderhalvemeterexcuses en 
of die ergens op slaan 

De taken thuis beter 
verdelen? Zo pak je dat aan. 

 

   
Artikel Trouw 
 

AD-artikel  

Profielpagina Kees van den Bos Profielpagina Mara Yerkes  

 

Juli 2020 

 

 

  

   

Corona en drugsgeweld 
teisteren Mexico 

  

   

NPO Radio1 Bureau Buitenland 
 

  

Profielpagina Wil Pansters   

   

 

Augustus 2020 

 

   
   

Thuiswerken blijft 

voorlopig de norm, zo 

houd je het vol 

Het is broodnodig te 

zeggen dat paashaas 

een vitaal beroep is 

Mondkapje dragen 

maakt ons niet 

onvoorzichtiger 
   

Artikel RTV Utrecht 
 

Artikel de Volkskrant RADAR 

 

Profielpagina Stefan van der 
Stigchel 

Profielpagina Madelijn Strick RTV Utrecht 

  Profielpagina John de Wit 

   

https://www.trouw.nl/binnenland/veelgehoorde-anderhalvemeterexcuses-en-of-die-ergens-op-slaan~b98a9bab/
https://www.ad.nl/nlthuis/de-taken-thuis-beter-verdelen-zo-pak-je-dat-aan~a32115c1/
https://www.uu.nl/medewerkers/kvandenbos
https://www.uu.nl/medewerkers/MAYerkes
https://www.nporadio1.nl/bureau-buitenland/onderwerpen/61771-2020-07-14-corona-en-drugsgeweld-teisteren-mexico
https://www.uu.nl/medewerkers/WGPansters
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2085540/thuiswerken-blijft-voorlopig-de-norm-zo-houd-je-het-vol.html
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-is-broodnodig-te-zeggen-dat-paashaas-een-vitaal-beroep-is~ba31f8b4/
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/mondkapje-dragen-maakt-ons-niet-onvoorzichtiger/
https://www.uu.nl/medewerkers/SvanderStigchel
https://www.uu.nl/medewerkers/SvanderStigchel
https://www.uu.nl/medewerkers/mstrick
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2085383/utrechtse-hoogleraar-stevig-bewijs-dat-mondkapjes-geen-nadeel-hebben.html
https://www.uu.nl/medewerkers/jdewit


 

  

   

Ontslag - dat is alsof je 
huwelijk strandt 

  

   

Artikel NRC 
 

  

Profielpagina Janske van Eersel   

 

September 2020 

 

   
   

'Emotie-eten? Bij emoties 
neemt de eetlust juist af' 

Verlaag de werkdruk op 
universiteiten met een korter 
academisch jaar 

Kun je racisme tegengaan met 
therapie? 

   

Artikel NU.nl 
 

Artikel Trouw NEMO Kennislink 

Profielpagina Catharine Evers Profielpagina Stefan van der 
Stigchel  

Profielpagina Melissa Vink 

   

   

   
   

Deze app leert korsakov-
patiënt Jan (64) weer de krant 
te halen en een overhemd te 
strijken 

Waarom de focus op burnout 
het probleem niet oplost 

Zo creëer je een inclusieve 
werkplek 

   

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/20/ontslag-dat-is-alsof-je-huwelijk-strandt-a4009331
https://www.uu.nl/medewerkers/JHWvanEersel
https://www.nu.nl/gezondheid/6080321/emotie-eten-bij-emoties-neemt-de-eetlust-juist-af.html
https://www.trouw.nl/opinie/verlaag-de-werkdruk-op-universiteiten-met-een-korter-academisch-jaar~b28230dc/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/kun-je-racisme-tegengaan-met-therapie/
https://www.uu.nl/medewerkers/cevers
https://www.uu.nl/medewerkers/SvanderStigchel
https://www.uu.nl/medewerkers/SvanderStigchel
https://www.uu.nl/medewerkers/MVink1


Artikel Trouw 
 

RTL nieuws Artikel en radiofragment BNR 

 

Profielpagina Roeline Biemond Profielpagina Wilmar Schaufeli  Profielpagina Jojanneke van 
Toorn 

   

   

   
   

Luizenvaders gezocht! 
‘Mannen vinden het 
comfortabel dat vrouw zorg 
op zich neemt’ 

Vrouwen worden meer 
betutteld vanwege 
genderstereotypen 

Vrouw aan de top schat 
ándere vrouwen niet erg hoog 
in 

   

Artikel AD 
 

Psychologie magazine Artikel NRC 

Profielpagina Tanja van der 
Lippe 

Profielpagina Ruth van Veelen Radio 1 Belgium 

  Profielpagina Naomi Ellemers 

   

   

 

  

   

Waarom zo boos? Vier 
stellingen over woede 

  

   

RTL nieuws 
 

  

Profielpagina Dennis Schutter   

 

https://www.trouw.nl/zorg/deze-app-leert-korsakov-patient-jan-64-weer-de-krant-te-halen-en-een-overhemd-te-strijken~bff70036/?referrer=https%3A//www.google.com/
https://www.rtlnieuws.nl/economie/opinie/column/5183668/burnout-mythe-hype-oplossing-uitleg-hidde-de-vries-schaufeli
https://www.bnr.nl/podcast/werkprofessor/10420700/zo-creeer-je-een-inclusieve-werkplek
https://www.uu.nl/medewerkers/ANRBiemond
https://www.uu.nl/medewerkers/wschaufeli
https://www.uu.nl/medewerkers/JMvanderToorn
https://www.uu.nl/medewerkers/JMvanderToorn
https://www.ad.nl/binnenland/luizenvaders-gezocht-mannen-vinden-het-comfortabel-dat-vrouw-zorg-op-zich-neemt~a3c008a8/?referrer=https%3A//www.google.com/
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/vrouwen-worden-meer-betutteld-vanwege-genderstereotypen/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/07/vrouw-aan-de-top-schat-andere-vrouwen-niet-erg-hoog-in-a4011053
https://www.uu.nl/medewerkers/tvanderlippe
https://www.uu.nl/medewerkers/tvanderlippe
https://www.uu.nl/medewerkers/RvanVeelen
https://radio1.be/succesvolle-vrouwen-kijken-vaker-neer-op-hun-vrouwelijke-collegas-dan-succesvolle-mannen
https://www.uu.nl/medewerkers/NEllemers
https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/artikel/5182865/dit-waarom-we-boos-worden-novak-djokovic-agressief-us-open-vier
https://www.uu.nl/medewerkers/dschutter


Oktober 2020 

 

   
   

‘Mijn zoon wil niks van mijn 
nieuwe vriendin weten. Hoe 
betrek ik haar toch meer in 
mijn leven?’ 

'Handhaaf scherper bij 
mensen die zich niet aan 
coronaregels houden' 

Lang leve onze humor: 
waarom we juist nu grappen 
nodig hebben 

   

Artikel NRC RTL Nieuws Artikel RTL Nieuws 
 

Profielpagina Zoë Rejaän Profielpagina Kees van den Bos Profielpagina Madelijn Strick 

   

   

   

   
   

'Kabinet moet nieuwe 
tactieken bedenken voor 
tweede golf' 

‘Het zijn niet mannen die 
vrouwen van topposities 
weerhouden, ze helpen 
talentvolle vrouwen juist naar 
de top!’ 

Vrouwelijke seksualiteit is nog 
steeds strijdtoneel 

   

RTV Utrecht Artikel De Dagelijkse 
Standaard 
 

Sociale Vraagstukken 

 

Profielpagina Kees van den Bos Profielpagina Belle Derks 
 

Profielpagina Ine 
Vanwesenbeeck 

 Profielpagina Naomi Ellemers  

   

   

 

  

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/29/hoe-introduceer-je-een-nieuwe-partner-a4017938
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2107338/knappe-zevende-plaats-scheperkamp-op-500-meter.html
https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/artikel/5193712/humor-coronagrappen-waarom-humor-verlicht-coronatijd-waarom-nu-grappen
https://www.uu.nl/medewerkers/ZRejaan
https://www.uu.nl/medewerkers/kvandenbos
https://www.uu.nl/medewerkers/mstrick
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2107144/hoogleraar-uu-kabinet-moet-nieuwe-tactieken-bedenken-voor-tweede-golf.html
https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/10/het-zijn-niet-mannen-die-vrouwen-van-topposities-weerhouden-ze-helpen-talentvolle-vrouwen-juist-naar-de-top/
https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/10/het-zijn-niet-mannen-die-vrouwen-van-topposities-weerhouden-ze-helpen-talentvolle-vrouwen-juist-naar-de-top/
https://www.socialevraagstukken.nl/vrouwelijke-seksualiteit-is-nog-steeds-strijdtoneel/
https://www.uu.nl/medewerkers/kvandenbos
https://www.uu.nl/medewerkers/BDerks
https://www.uu.nl/medewerkers/WMAVanwesenbeeck
https://www.uu.nl/medewerkers/WMAVanwesenbeeck
https://www.uu.nl/medewerkers/NEllemers


Waarom is het zo moeilijk om 
je aan de coronaregels te 
houden? 

  

   

Artikel AD 

 

  

Profielpagina Marieke 
Adriaanse 

  

 

November 2020 

 

   
   

Mannen die geen kostwinner 
zijn, zijn slappelingen: toch? 

Rolverdeling gezinnen nog 
altijd traditioneel volgens 
onderzoeker: 'Hele systeem 
daar op ingericht' 

Vrouwen in de wetenschap 
worden op vele fronten 
achtergesteld 

   

Artikel Viva 
 

Artikel RTV Utrecht 

 

Artikel ScienceGuide 

 

Profielpagina Melissa Vink Artikel RTL Nieuws 
 

Profielpagina Belle Derks 

 Profielpagina Melissa Vink Profielpagina Ruth van Veelen 

   

   

   
   

Utrechts onderzoek naar 
tweetaligheid wint Klokhuis 
Wetenschapsprijs 

Waarom zijn deze filmpjes zo 
fijn om naar te kijken? 

Vaders gingen tijdens 
lockdown vaker voor hun 
kinderen zorgen 

   

Artikel NU.nl 
 

Artikel Quest 

 

Artikel Sociale Vraagstukken 

Profielpagina Evelyn Bosma Profielpagina Anouk Keizer Profielpagina Mara Yerkes 

https://www.ad.nl/utrecht/waarom-is-het-zo-moeilijk-om-je-aan-de-coronaregels-te-houden-deze-gedragswetenschapper-legt-het-uit~a379dbdf/
https://www.uu.nl/medewerkers/MAAdriaanse
https://www.uu.nl/medewerkers/MAAdriaanse
https://www.viva.nl/equality/man-geen-kostwinner-slappeling/
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2112587/rolverdeling-gezinnen-nog-altijd-traditioneel-volgens-onderzoeker-hele-systeem-daar-op-ingericht.html
https://www.scienceguide.nl/2020/11/vrouwen-worden-op-vele-fronten-achtergesteld-in-de-wetenschap/
https://www.uu.nl/medewerkers/MVink1
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5198042/emancipatie-man-vrouw-verhouding-kostwinner-baan-inkomen-gezin
https://www.uu.nl/medewerkers/BDerks
https://www.uu.nl/medewerkers/MVink1
https://www.uu.nl/medewerkers/RvanVeelen
https://www.nu.nl/utrecht/6090720/utrechts-onderzoek-naar-tweetaligheid-wint-klokhuis-wetenschapsprijs.html
https://www.quest.nl/maatschappij/cultuur/a34583502/oddly-satisfying-filmpjes-fijn-asmr/
https://www.socialevraagstukken.nl/vaders-gingen-tijdens-lockdown-vaker-voor-hun-kinderen-zorgen/
https://www.uu.nl/medewerkers/EBosma
https://www.uu.nl/medewerkers/AKeizer
https://www.uu.nl/medewerkers/MAYerkes


   

  

 

   

Gescheiden (schoon)ouders 
en Kerst: bij wie ga je langs? 

Wat als je je familie niet wil 
zien met kerst? 

 

   

Artikel Quest Artikel Quest 
 

 

Profielpagina Susan Branje Profielpagina Susan Branje  

 

December 2020 

 

   
   

Met succesvolle vrouwen 
hebben we in Nederland nog 
steeds niet veel op 

Utrechtse projecten krijgen 
subsidie om publiek bij 
wetenschap te betrekken 

Leerachterstand bij peuters: 
'Sommigen weten niet eens 
hoe ze moeten spelen' 
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Profielpagina Melissa Vink 
 

Profielpagina Madelijn Strick Profielpagina Paul Leseman 

Profielpagina Belle Derks   

   

   

   
   

In een flow komen is geen 
toeval: 'Om zes uur opstaan 
maakt me supercreatief' 

Steeds meer (online) 
bedreigingen? 'Het is copy-
pastegedrag' 

Pyjama uit, pak aan: je 
presteert beter door te 
thuiswerken in nette kleren 

   

https://www.quest.nl/maatschappij/cultuur/a34519001/gescheiden-schoonouders-ouders-kerst-wie-bezoeken/
https://www.quest.nl/maatschappij/cultuur/a34478474/wat-als-je-je-familie-niet-wil-zien-met-kerst/
https://www.uu.nl/medewerkers/sbranje
https://www.uu.nl/medewerkers/sbranje
https://www.socialevraagstukken.nl/met-succesvolle-vrouwen-hebben-we-in-nederland-nog-steeds-niet-veel-op/
https://www.nu.nl/utrecht/6098124/utrechtse-projecten-krijgen-subsidie-om-publiek-bij-wetenschap-te-betrekken.html
https://nos.nl/artikel/2361074-leerachterstand-bij-peuters-sommigen-weten-niet-eens-hoe-ze-moeten-spelen.html
https://www.uu.nl/medewerkers/MVink1
https://www.uu.nl/medewerkers/mstrick
https://www.uu.nl/medewerkers/PPMLeseman
https://www.uu.nl/medewerkers/BDerks
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Wat drijft een mens om te 
discrimineren? 
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https://eenvandaag.avrotros.nl/item/hele-donkere-dagen-voor-kerst-voor-grote-groepen-mensen-vooral-eenzaamheid-wordt-een-probleem/
https://nos.nl/artikel/2359341-steeds-meer-online-bedreigingen-het-is-copy-pastegedrag.html
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/pyjama-uit-pak-aan-je-presteert-beter-door-te-thuiswerken-in-nette-kleren/
https://www.uu.nl/medewerkers/SvanderStigchel
https://www.uu.nl/medewerkers/SvanderStigchel
https://www.uu.nl/medewerkers/kvandenbos
https://www.uu.nl/medewerkers/kvandenbos
https://www.nu.nl/wetenschap/6093105/wat-drijft-een-mens-om-te-discrimineren.html
https://www.uu.nl/medewerkers/DTScheepers

