
 

Radio FSW – Sociale wetenschappers op de radio 2020 
 

Januari 2020 

 

  
Pil heeft effect op emotie, maar over het proces 
is nog niet veel bekend 

"Impact op achterblijvers van vermiste 
personen is groot" 

Psycholoog Estrella Montoya bij Radio 1 over 
het effect van de anticonceptiepil op je lijf, 
brein en leven. 

Psycholoog Lonneke Lenferink op NPO Radio 1 
over wat onzekerheid doet met achterblijvers 
in vermissingszaken. 

  

 

 

Nederlandstalige popmuziek steeds populairder  
Hoogleraar Tom ter Bogt bij 'de Taalstaat' op 
NPO Radio 1 over de invloed van het 
Nederlands in verschillende muziekgenres.  

 

https://www.nporadio1.nl/consument/21063-pil-heeft-effect-op-emotie-maar-over-het-proces-is-nog-niet-veel-bekend
https://www.nporadio1.nl/consument/21063-pil-heeft-effect-op-emotie-maar-over-het-proces-is-nog-niet-veel-bekend
https://www.nporadio1.nl/langs-de-lijn-en-omstreken/onderwerpen/526611-impact-op-achterblijvers-van-vermiste-is-enorm
https://www.nporadio1.nl/langs-de-lijn-en-omstreken/onderwerpen/526611-impact-op-achterblijvers-van-vermiste-is-enorm
https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat


 

Februari 2020 

 

  
Podcast over wakkere hersenoperaties en de 
 Wada-test 

Moet de kantoortuin in de ban? 

Klinisch neuropsycholoog Martine van Zandvoort  
in de 'Rino groep podcast' over het gebruik van 
de Wada-test bij epilepsiepatiënten. 

Hoogleraar Cognitieve Psychologie Stefan van 
der Stigchel bij 'Spraakmakers' op NPO Radio 1 
over werken in de kantoortuin. 

 

Maart 2020 
 

 

 

De goed- of slechtheid van de mens tijdens 
de Corona-crisis 

 

Sociaal- en Organisatiepsycholoog Naomi 
Ellemers in de Balie 

 

 

 

  

April 2020 
 

 

 

Leiderschap in coronatijd: los als het kan, 
streng als het moet 

 

 
 

https://www.rinogroep.nl/nieuws/507/podcast-martine-van-zandvoort-over-wakkere-hersenoperaties.html
https://www.rinogroep.nl/nieuws/507/podcast-martine-van-zandvoort-over-wakkere-hersenoperaties.html
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers
https://debalie.nl/debalie-podcast/stevo-akkerman-en-naomi-ellemers-over-de-goed-of-slechtheid-van-de-mens-tijdens-de-coronacrisis/
https://debalie.nl/debalie-podcast/stevo-akkerman-en-naomi-ellemers-over-de-goed-of-slechtheid-van-de-mens-tijdens-de-coronacrisis/
https://www.bnr.nl/player/audio/10151391/10407782
https://www.bnr.nl/player/audio/10151391/10407782


Sociaal- en Organisatiepsycholoog Naomi 
Ellemers bij 'Werkverkenners' op BNR 
Nieuwsradio. 

 

 

Mei 2020 
 

  
Nederlandse jongeren blijven de 
zondagskinderen van Europa 

Segregatie in de Rotterdamse peuteropvang 

Universitair hoofddocent Gonneke Stevens 
licht het rapport van de 
Wereldgezondheidsorganisatie toe in het 
'NOS Radio 1 Journaal' op NPO Radio 1. 

Universitair docent Pauline Slot bij 
'Reporter Radio' op NPO Radio 1. 

  

  
Versoepeling maakt het leven ingewikkeld Waarom de jeugd zich nog altijd braaf aan 

alle maatregelen houdt 
Sociaal- en Organisatiepsycholoog Naomi 
Ellemers bij het programma 'Gezondheid' 
op BNR Nieuwsradio. 

Hoogleraar Tom ter Bogt bij 'de Jortcast', 
een podcast van NPO Radio 1, over de brave 
Nederlandse jeugdcultuur in coronatijd. 

  

  
Depressie onder jongeren en de rol van 
perfectionisme in het ontstaan daarvan 

Vrouwen eerder de dupe van de ontslaggolf 
door het coronavirus 

https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/537820-nederlandse-jongeren-positiever-dan-in-andere-europese-landen
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/537820-nederlandse-jongeren-positiever-dan-in-andere-europese-landen
https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/537629-reportersnl-segregatie-in-de-rotterdamse-peuteropvang
https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10410292/versoepeling-maakt-het-leven-ingewikkeld
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/23495-waarom-komt-de-jeugd-niet-in-opstand
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/23495-waarom-komt-de-jeugd-niet-in-opstand
http://www.radio-nederland.nl/podcasts/echte-oogappels
http://www.radio-nederland.nl/podcasts/echte-oogappels
https://www.nporadio1.nl/binnenland/24070-vooral-vrouwen-dreigen-de-dupe-van-ontslaggolf-door-coronavirus
https://www.nporadio1.nl/binnenland/24070-vooral-vrouwen-dreigen-de-dupe-van-ontslaggolf-door-coronavirus


Interview met Yvonne Stikkelbroek in de 
podcast 'Echte Oogappels' van BNNVARA. 

Hoogleraar Belle Derks over het hoe en 
waarom bij 'De Nieuws BV' op NPO Radio 1. 

 

Juni 2020 
 

  
Onderwijsachterstand in coronatijd: hoe 
schadelijk is dat? 

De computer helpt bij monnikenwerk 

Hoogleraar Educatie Jan van Tartwijk 
beantwoordt die vraag bij het programma 
'De Ochtendspits' op BNR Nieuwsradio. 

Hoogleraar Statistiek Rens van de Schoot 
vertelt bij 'dr. Kelder en co' op NPO Radio 1 
hoe algoritmen helpen met het vinden van 
relevante data. 

 

Juli 2020 
 

 

 

 

Corona en drugsgeweld teisteren Mexico  
De combinatie van corona, geweld van 
drugskartels en de economische crisis vormt 
een giftige cocktail, aldus Wil Pansters. 

 

 

Augustus 2020 
 

 

 

 

https://www.bnr.nl/player/audio/10156262/10412021
https://www.bnr.nl/player/audio/10156262/10412021
https://www.nporadio1.nl/podcasts/dr-kelder-en-co/149287-wit-privilege-toveren-met-wetenschap
https://www.nporadio1.nl/bureau-buitenland/onderwerpen/61771-2020-07-14-corona-en-drugsgeweld-teisteren-mexico


Humor helpt  
Sociaal psycholoog Madelijn Strick vertelt bij 
'Met het oog op morgen' op NPO Radio 1, over 
het belang van humor in moeilijke tijden. 

 

 

September 2020 
 

  
Zo creëer je een inclusieve werkplek Vrouw aan de top schat ándere vrouwen niet 

erg hoog in 
Psychologe Jojanneke van der Toorn bij BNR 
over inclusiviteistbeleid bij bedrijven. 

Professor Naomi Ellemers duidt haar 
onderzoek naar het Queen bee-effect op de 
Belgische Radio 1. 

  

  
Professioneel geïsoleerd: jonge werknemers 
hebben het lastig 

Zo vermijd je de valkuilen van het thuiswerken 

Wie thuis werkt is minder zichtbaar en kan op 
een cruciaal punt in zijn carrière ‘professioneel 
geïsoleerd’ raken, aldus hoogleraar Sociologie 
Tanja van der Lippe op NPO Radio 1. 

Hoogleraar Cognitieve Psychologie Stefan van 
der Stigchel adviseert in de NPO Radio 1 
podcast 'Goed werk': ''Breng structuur aan en 
maak afspraken.'' 

 

https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/63763-2020-08-23-waarom-humor-zo-belangrijk-is
https://www.bnr.nl/podcast/werkprofessor/10420700/zo-creeer-je-een-inclusieve-werkplek
https://radio1.be/programma/nieuwe-feiten/radioitem/vrouwelijke-bazen-zijn-extra-kritisch-voor-vrouwelijke-collegas/26621
https://radio1.be/programma/nieuwe-feiten/radioitem/vrouwelijke-bazen-zijn-extra-kritisch-voor-vrouwelijke-collegas/26621
https://www.nporadio1.nl/dr-kelder-en-co/onderwerpen/64658-2020-09-12-professioneel-geisoleerd-jonge-werknemers-hebben-het-lastig
https://www.nporadio1.nl/dr-kelder-en-co/onderwerpen/64658-2020-09-12-professioneel-geisoleerd-jonge-werknemers-hebben-het-lastig
https://www.nporadio1.nl/podcasts/goed-werk/158173-1-het-nieuwe-thuiswerken


Oktober 2020 
 

  
Helpt taal bij het onthouden van wijngeuren? Online rouwen om coronadoden, kan dat wel? 
Uit onderzoek van organisatiepsycholoog Ilja 
Croijmans blijkt van niet. Hij vertelt hierover 
bij 'Wetenschap vandaag' op BNR 
Nieuwsradio. 

Over het effect van hulp op afstand weten we 
weinig. Klinisch psycholoog Lonneke Lenferink 
start daarom een onderzoek. Ze geeft uitleg 
bij 'Fris' op NPO Radio 1. 

  

  
Humor is een van de vier pijlers onder het 
universum 

De tweede coronagolf doorstaan met 
positiviteit 

Wat is de wetenschap achter humor? Sociaal 
psycholoog Madelijn Strick praat uitgebreid 
over haar boek op NPO Radio 1. 

Laat mensen weten wat er in deze tijd nog wél 
mogelijk is. Sociaal- en Organisatiepsycholoog 
Naomi Ellemers geeft uitleg bij BNR 
Nieuwsradio.  

  

 

 

Statistieken zijn niet saai!  
Psychometrist Jeroen Mulder vertelt in de 
podcast 'Makkelijk praten' hoe enthousiast hij 
wordt van het werken met statistieken. 

 

 

 

https://www.bnr.nl/podcast/wetenschap-vandaag/10423198/hoe-je-de-geur-van-wijn-onthoudt
https://www.nporadio1.nl/fris/onderwerpen/66163-2020-10-11-online-rouwen-om-coronadoden-kan-dat-wel
https://www.nporadio1.nl/radio-focus/onderwerpen/66036-2020-10-09-lezen-in-het-donker-humor-is-een-van-de-vier-pijlers-onder-het-universum-met-sociaal-psycholoog-madelijn-strick
https://www.nporadio1.nl/radio-focus/onderwerpen/66036-2020-10-09-lezen-in-het-donker-humor-is-een-van-de-vier-pijlers-onder-het-universum-met-sociaal-psycholoog-madelijn-strick
https://www.bnr.nl/player/audio/10169342/10423894
https://www.bnr.nl/player/audio/10169342/10423894
https://podcastluisteren.nl/ep/Makkelijk-Praten-S03E04-or-Statistiek-met-Jeroen-Mulder#/


November 2020 

 

  
De loonkloof is hardnekkig We hebben geen zelf, het ego op zijn kop 
Hoogleraar Sociale en Organisatiepsychologie 
Belle Derks praat erover in de podcast 'Omdat 
ik het verdien.' 

Universitair docent Anouk Keizer aan het woord 
over haar onderzoek naar de invloed van virtual 
reality op ons zelfbeeld. 

 

December 2020 

 

 

 

Nostalgie verbetert de gemoedstoestand  
Universitair docent Anouk Smeekes vertelt bij 
'dr. Kelder en Co' op NPO Radio 1 hoe positieve 
herinneringen het gevoel van sociale 
verbondenheid versterken. 

 

 

https://www.omdatikhetverdien.nl/podcast/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/18/we-hebben-geen-zelf-het-ego-op-zijn-kop-a4020619
https://www.nporadio1.nl/dr-kelder-en-co/onderwerpen/69200-2020-12-12-de-nostalgische-decembermaand

