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Moeten  
we grenzen 
stellen aan 
rijkdom?
Ingrid Robeyns over de legitimatie 
van een rijkdomsgrens

GELD

Sophie van Gool
Strijdt voor gelijke beloning

De economie 
is ook een  
ecosysteem
Aldus Nicolas Poolen
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Geld

eld is voor ons als water voor een 
vis. We weten niet beter of het is 
er altijd geweest. En zonder geld 
geen vermaak, geen huis, geen 
eten. Je kunt dus maar beter snel 
leren ermee om te gaan. 

Hoe dat geld in de wereld komt, daar staat bijna nie-
mand bij stil. Ook economen niet. Voor de klassieke 
economen was geld niets meer dan een ‘sluier’ die 
over de economie heen hangt, over dat waar het echt 
om gaat: machines, fabriekshallen en arbeid. Een 
sluier zonder enige invloed, de studie niet waard.
Zo’n econoom was ik ook. Totdat ik eind jaren ’90 
zag hoe financiële crises de groeiwonderen in Azië 
knakten. Hoe broodnodige duurzame investeringen 
geen financiering vonden. En hoe in 2008 de wereld-
economie bijna ten onder ging aan financiële hoog-
vliegerij. 

Inmiddels zien velen geld als een belangrijk ‘stuur’ 
van de samenleving. Een samenleving die snel moet 
vergroenen. Daarom onderschrijven de Nederlandse 
banken, verzekeraars en pensioenfondsen de Parijse 

klimaatdoelen en gaat de Europese 
Centrale Bank het monetair 

beleid verduurzamen. 

Allemaal hard nodig om 
hier in Nederland droge 
voeten te houden. 
Alleen door ons nu niet 
als vissen te gedragen 
kunnen we voorkomen 

dat we straks als vissen 
moeten leven.

G

Rens van Tilburg
Directeur Sustainable Finance Lab 
Universiteit Utrecht
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“Ik wilde iets 
doen met 

toekomst en 
innovatie”

Nicolas Poolen (27) 
Adviseert Nederlandse financiële instellingen hoe zij 

kunnen investeren in een duurzame toekomst.

maakt 
gelukkig, 
toch?!
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Pareltjes van 
glas
Deze sierlijke en natuurgetrouwe glazen 
modellen van zeedieren zijn 140 jaar oud en 
werden ooit gebruikt in het onderwijs. Ze zijn 
gemaakt door Leopold en Rudolf Blaschka, 
vader en zoon. Het Universiteitsmuseum 
(UMU) heeft een unieke collectie van deze 
zogenaamde Blaschkamodellen. Ze werden 
door de universiteit aangekocht in 1882 bij 
de aanstelling van professor Hubrecht als 
hoogleraar Dierkunde. Hij wilde de modellen 
gebruiken voor het onderwijs zodat zijn stu-
denten konden zien hoe het leven onder 
water eruit zag. 

Ongewervelde zeedieren zoals kwallen en 
 slakken bevatten veel water en kunnen moeilijk 
als preparaat bewaard worden; op sterk water 
verliezen ze al snel hun vorm en kleur. Glas is 
heel geschikt om deze doorschijnende en 
 glanzende bewoners van de zeewereld uit te 
beelden. De modellen werden op bestelling 
gemaakt voor musea en onderwijsinstellingen 
in verschillende landen. Elk model is dus uniek. 

Het UMU Utrecht gaat deze bijzondere collectie 
restaureren en tentoonstellen in het nieuwe 
Blaschka Kabinet dat volledig aangepast wordt 
aan de modellen. Ze worden er als echte 
juweeltjes uitgelicht. Bezoekers kunnen zo 
goed zien hoe mooi ze zijn en zich net als de 
studenten van Hubrecht vergapen aan de 
pracht van de onderwaterwereld. 

tekst Universiteitsmuseum 
beeld Guido Mocafico

TOPSTUKKEN

Het grote plaatje

Help mee
Het Universiteitsmuseum gaat deze 
Blaschkamodellen restaureren. Maar 
dit kan niet zonder financiële steun 
van derden. Help ook. Doneer via deze 
QR code naar Tikkie of kijk voor meer 
informatie op umu.nl/illuster. Vanaf 
500 euro kunt u uw eigen Blaschka 
adopteren, mail voor meer informatie 
naar info@ufonds.nl
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Argibald
CARTOON

Kort

Help de  
Botanische Tuinen
Ben je op zoek naar een uniek, duurzaam, per-
soonlijk cadeau? Denk dan eens aan het doneren 
van een bankje voor in onze Botanische Tuinen. 
Bijvoorbeeld bij een geboorte, jubileum, huwelijk 
of pensionering. Of ter nagedachtenis aan een 
dierbare overledene. Met de bijdrage van € 5.000 
schenk je niet alleen het bankje zélf, maar draag 
je ook bij aan projecten rond natuureducatie en 
biodiversiteit in de Tuinen. Als je de gift verdeelt 
over vijf jaardonaties dan is die als periodieke 
schenking aftrekbaar van de inkomstenbelas-
ting. En natuurlijk pronkt er als dank voor je gift 
een naambordje aan het gedoneerde bankje.

Meer informatie en de mogelijkheid om meteen een bankje 
te adopteren vind je op uu.nl/botanischetuinen/vrienden/
doneer-een-bankje-in-de-tuinen

DONEER EEN BANKJE

“3,5 miljoen euro 
voor multidisciplinair 

onderzoek is een 
mooie injectie voor 

ons onderzoek”

GEQUOOT

José van Dijck 
Universiteitshoogleraar Media  

en digitale samenleving

Ongebruikelijke 
samenwerkingen 
Challenging future generations: onder dat 
motto opereert de alliantie tussen de 
 Eindhoven University of Technology, de 
Wageningen University & Research, de 
Universiteit Utrecht en het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht. Het Centre for 
Unusual Collaborations (CUCo), opgericht 
door de Young Academies van de vier 
instellingen, sluit hier naadloos bij aan. 
De onderzoekers binnen het CUCo zoeken 
onverwachte verbanden over de grenzen 
van disciplines heen. Maatschappelijke 
uitdagingen en hun eigen nieuwsgierigheid 
zijn hun drijfveren. CUCo stimuleert 
onderzoekers om vanuit een houding van 
openheid en bescheidenheid te leren in en 
van samenwerking. Het centrum helpt de 
unieke teams met financiële middelen en 
kiest zo nadrukkelijk voor nieuwe werk-
wijzen wat betreft onderzoeksmiddelen 
en samenwerking.

Wil je weten wat het CUCo allemaal 
 onderzoekt? Kijk dan op  
unusualcollaborations.com

OPEN BLIK

Een vraag kan de 
wereld veranderen
Hoe maak je zoetigheid minder aantrekkelijk? 
Waarom schreeuwen kinderen? Wetenschap start 
met vragen stellen! De Universiteit Utrecht en het 
UMC Utrecht gingen in 2021 daarom met Utrechters 
van alle leeftijden en achtergronden in gesprek over 
voor hen belangrijke vragen. Er werden meer dan 
1.200 vragen opgehaald en deze vormen de basis 
voor de Utrechtse Wetenschapsagenda. Op allerlei 
manieren worden er nu door onze wetenschappers 
antwoorden gegeven op deze vragen. Zo is er een 
serie gemaakt in samenwerking met RTV Utrecht, 
is er een website en komen thema’s aan bod in het 
programma van Studium Generale. En er is ook een 
magazine, waarin je meer leest over de totstand
koming van de Utrechtse Wetenschapsagenda en 
de verschillende vragen die zijn gesteld. 

Er zijn al veel vragen beantwoord. Je vindt ze op  
uu.nl/organisatie/utrechtse-wetenschapsagenda/ 
beantwoorde-vragen

Utrechtse Wetenschapsagenda  •  1

ÉÉN VRAAG 
KAN DE WERELD 
VERANDEREN
Wetenschap is van 

ons allemaal

Strategische thema’s 

overladen met vragen

Burgemeester Dijksma

blikt terug

Utrechtse Wetenschapsagenda

JAAR WETENSCHAP

IN UTRECHT

WETENSCHAPSAGENDA
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Marjan Minnesma
Doctoraal Wijsbegeerte 
(1996) heeft de prestigieuze 

internationale Goldman Environmental 
Prize 2022 gewonnen. Deze prijs wordt 
gezien als de Nobelprijs voor natuur-
bescherming en klimaat.

Jorissa Neutelings
Doctoraal Algemene  
Letteren (1995) is benoemd 

tot lid van de Raad van Advies 
Toekomst  bestendige Infrastructuur 
van AT Osborne.

Hendrik-Jan 
Kranenburg
Doctoraal Diergenees-

kunde (2007) en promotie 
 Dier geneeskunde (2012) is benoemd 
tot lid van de Geschillencommissie van 
het Klachteninstituut Financiële Dienst-
verlening (Kifid).

Ingeborg de Wolf
Promotie Diergenees-
kunde (2001) is benoemd 

tot algemeen secretaris/directeur van 
de Gezondheidsraad.

Eppo Bruins
Doctoraal Natuurkunde 
(1991) en promotie 

 Natuurkunde (1995) is benoemd tot 
voorzitter van de Adviesraad voor 
wetenschap, technologie en innovatie.

Marieke Bredenoord-
Spoek
Bachelor Rechtsgeleerd-

heid (2005) is benoemd tot counsel 
bij De Brauw Blackstone Westbroek.

Niki de Jonge
Master Kunstbeleid en 
-management (2013) is 

gestart als fondsmanager van het 
 TivoliVredenburg Fonds.

Esther Pijs
Doctoraal Geschiedenis 
(1997) is benoemd tot pro-

gramma-directeur-generaal Groningen 
en Ondergrond bij het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat.

Andries Kok
Doctoraal Sociologie (2006) 
en Master Internationale 

betrekkingen in historisch pers-
pectief (2008) is benoemd tot 
 directeur Lokaal Bestuur en Infor-
matiesamenleving bij de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten.

Beatrice de Graaf
Doctoraal Geschiedenis 
(1995) en promotie 

 Kunstgeschiedenis (2004) is 
benoemd tot voorzitter van de vakjury 
van de Libris Literatuur Prijs 2023. 
Daarnaast heeft zij de Arenbergprijs 
voor Europese Geschiedenis gewonnen 
voor haar boek ‘Fighting Terror after 
Napoleon’.

Joyce Sylvester
Doctoraal Communicatie-
wetenschappen (2004) 

is benoemd tot voorzitter van de 
Staatscommissie tegen Discriminatie 
en Racisme. Zij is tevens benoemd als 
dijkgraaf van het Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. 

Bertine Lahuis
Doctoraal Geneeskunde 
(1994) en promotie Genees-

kunde (2008) neemt de voorzitters-
hamer van de Nederlandse Federatie 
van Universitair Medische Centra (NFU) 
over van Margriet Schneider, 
 doctoraal Geneeskunde (1983) en 
promotie Geneeskunde (1998) die 
verdergaat als vicevoorzitter.

Susanne Schilderman
Bachelor Bestuurs- en 
organisatiewetenschap 

(2015) en Master Economics of 
Public Policy and Management 
(2017) is sinds juni wethouder in de 
gemeente Utrecht.

Ferry Hagen
Promotie Life Sciences 
(2011) is benoemd tot bij-

zonder hoogleraar Fungal Functional 
Diversity aan de Universiteit van 
Amsterdam.

De Universiteit Utrecht is trots op al haar afgestudeerden. 
Alumni zijn een belangrijk deel van de academische 
gemeenschap. Waar zijn zij allemaal actief? Illuster doet 
een greep uit de grote hoeveelheid benoemingen van het 
afgelopen halfjaar.

Benoemingen

Ook ‘benoemd’ 
worden?
Geef je benoeming door via  
alumni@uu.nl. Wie weet zie je jezelf 
terug in de volgende Illuster, of word  
je Alumnus van de Maand. Elke maand 
maken we die bekend op Facebook. 
Volg ons op facebook.com/ 
AlumniUniversiteitUtrecht.

Kort

Thank you 
for sharing
In mei 2022 vonden voor het eerst 
de Sharing Days plaats. Een nieuw 
initiatief van de  Universiteit 
Utrecht en het Utrechts Universi-
teitsfonds, met diverse mogelijk-
heden om bij te dragen aan de groei 
en bloei van de Universiteit Utrecht. 
Er stonden bijzondere ontmoe
tingen op inspirerende plekken 
centraal. 

Meer dan 400 alumni, studenten 
en medewerkers brachten samen 

€ 15.000 bijeen voor diverse 
 projecten. Bijdragen kon niet alleen 
in de vorm van financiële steun, er 
werden ook meer dan 100 uur 
aan vrijwilligerswerk gedoneerd. 
Voorzitter van het College van 
Bestuur Anton Pijpers: “Ik ben trots 
dat de Sharing Days voor het eerst 
hebben plaatsgevonden. Dit is een 
mooie eerste stap om beter zicht-
baar te maken op welke manieren 
de universitaire gemeenschap zich 
in kan zetten voor onze universiteit 
en samenleving. Met veel plezier 
kijk ik uit naar de volgende editie 
in 2023.” 

In 2023 vinden de Sharing Days plaats  
in de week van 5 tot en met 11 juni.  Blijf op 
de hoogte via uu.nl/sharingdays

DELEN
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ij bieden vluchte-
lingen onderwijs, 
maar zij brengen 
ook waarde voor 
de universiteit. 
Ze verbreden onze 

blik en brengen kennis, vaardigheden en 
perspectieven die wij niet hebben”, aldus 
Ragna Senf. Zij is projectmanager van 
Incluusion. Incluusion is een programma 
van de Universiteit Utrecht dat gevluchte 
studenten onderwijs biedt. Het maakt voor 
Incluusion niet uit of iemand net een dag 
in Nederland is of al wat langer: alle vluch-
telingen zijn welkom. Asielzoekers met 
een verblijfsvergunning kunnen bovendien 
een traineeship volgen.

Studenten die hun land ontvlucht zijn, 
kunnen via Incluusion kosteloos Engels
talige cursussen op bachelorniveau volgen. 
Docenten stellen één of meerdere plekken 

in hun cursus beschikbaar voor een 
gevluchte student. “Een aanzienlijk aantal 
docenten doet elk jaar mee en is heel blij 
met Incluusionstudenten”, zegt Ragna. 
“Het is mooi dat docenten de waarde van 
Incluusion inzien.”

Even normaal leven
De naam Incluusion is er niet voor niets, 
de studenten worden tijdens de cursus 
opgenomen in de UUgemeenschap. “Je 
merkt aan de studenten dat ze het heel erg 
waardevol vinden dat ze hier in Nederland 
direct verder kunnen studeren.” Ragna 
vertelt dat het ook belangrijk is dat zij 
vooral student kunnen zijn. “Het idee is 
dat je jezelf kan ontwikkelen als student, 
los van de situatie waarin je bent terecht-
gekomen.”

In de zes jaar dat Incluusion nu bestaat, 
hebben meer dan 1100 gevluchte studenten 

“W
tekst Tessa 
beeld Bas van Hattum

Mogelijk maken

Elias vluchtte 
uit Libanon
“Het volgen van een cursus via Incluusion 
heeft zoveel deuren voor me geopend. Ik 
wil iedereen laten weten dat zoiets kleins 
zoveel verschil kan maken.” Elias Abou 
Chaaya komt uit Libanon en nam de beslis-
sing naar Nederland te vluchten, omdat hij 
in zijn geboorteland niet zichzelf kon zijn 
door zijn geaardheid. Waar zijn verhaal bij 
Incluusion als gevluchte student begon, volgt 
hij nu een master en is hij trots om een 
Incluusion trainee te zijn bij het EDI (Equality, 
Diversity & Inclusion)-programma van de 
Universiteit Utrecht. 

In Nederland kan Elias dan wel openlijk 
homoseksueel zijn, maar in het asielproces 
verloor hij ook een deel van zichzelf: “In twee 
jaar tijd zat ik in zeven azc’s. Dat was heel 
zwaar en ik kon heel weinig, bijvoorbeeld niet 
werken. Incluusion gaf mij de mogelijkheid 
om student en professional te zijn. Door 
Incluusion voelde ik mij weer gewaardeerd 
als persoon, ook al begon ik er alleen mee om 
even aan het leven in het azc te ontsnappen.”

Als Incluusion-trainee bij EDI organiseerde 
hij samen met de Hogeschool Utrecht een 
gezamenlijke boot voor de Utrecht Canal 
Pride. Toen hij op zijn boot stond, voelde Elias 
dat hij én kon zijn wie hij was én iets zinvols 
kon bijdragen als werknemer. 

Help studenten 
van azc naar 
collegezaal

een cursus aan de UU gevolgd. Sinds dit jaar is er het twee-
daagse introductieprogramma Restart ter voorbereiding. 
“Stel je voor, je bent student en vluchteling. Dan zit je 
ineens tussen veelal Nederlandse studenten die precies 
weten hoe alles werkt: Teams, Blackboard, de omgang 
met de docent. Dat is even omschakelen.” Het kan een 
flinke cultuurshock zijn: “Er zijn bijvoorbeeld landen waar 
je moet gaan staan als je de docent aanspreekt. Als je dat 
in Nederland doet, word je vreemd aangekeken. Hier 
 verwachten we bovendien dat onze studenten kritische 
denkers zijn, ook richting hun docenten. Dat is in veel 
andere landen niet aan de orde.” Restart probeert de stu-
denten op dit soort dingen voor te bereiden.

Overal en nergens
“Als vluchteling heb je niets te zeggen over waar je in 
Nederland geplaatst wordt. Je kan in een azc in Groningen 
zitten, drie weken later naar Zwolle verplaatst worden, 
waarna je weer ergens anders heen moet als je procedure 
start. We kunnen en willen ons daarom niet alleen richten 
op gevluchte studenten die in Utrecht verblijven. Er is een 
grote groep die geen geld op zak heeft of bijvoorbeeld niet 
bij hun rekening kan. Reizen naar Utrecht kan daarom een 
probleem zijn. Een deel van de reiskosten kunnen we 
dankzij de donateurs van het Utrechts Universiteitsfonds 
betalen.” 

Ontwikkelingen
Sinds twee jaar richt Incluusion zich ook op asielzoekers 
met een verblijfsvergunning, die een traineeship kunnen 
volgen bij een UUafdeling. Het doel is dat de trainees 
werkervaring opdoen in Nederland en zo hun Nederlands 
verbeteren. “Onze hoop is dat ze vervolgens binnen of 
buiten de universiteit een betaalde functie vinden. Zonder 
perfect Nederlands te spreken en zonder een netwerk 
hier blijkt het namelijk behoorlijk lastig passend werk te 
vinden, ook voor mensen die hoogopgeleid zijn.” Het 
begint te werken: van de vijf mensen die als eerste lichting 
een traineeship afrondden, vonden er vier een baan en 
ging de vijfde bewust een master doen. 

Draag bij! 
Help ook mee! Draag bij aan Incluusion, 
zodat nog meer vluchtelingstudenten 
de kans krijgen om onderwijs aan 
onze universiteit te volgen. Ga naar 
uu.nl/doorgeven of scan de QR-code 
om direct te doneren.

Ragna Senf (MSc),  
projectmanager 
Incluusion: “Ik ben 
 jarenlang docent geweest, 
ik heb echt een onder-
wijshart. Ik vind het ont-
zettend belangrijk dat 
mensen zich kunnen 
 blijven ontwikkelen, zeker 
als ze — tegen al hun 
 plannen in — in een nieuw 
land terechtkomen.”

JEZELF ZIJN
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Zelfde 
studie ...

... andere
carrière

Lisanne Born 
(27)
Studie: Law & Economics
Werk: Consultant Forensic & Integrity Services bij EY

ijn belangstelling voor 
recht en economie is 
even groot, dus ging 
ik zonder keuzestress  
voor de master Law & 
Economics. Tijdens 

het afstuderen heb ik me aangemeld voor 
een selectiedag van EY. Hoewel ik zeker niet 
in een wolkenkrabber op de Zuidas wilde 
werken, zag ik wel een kans om te oefenen 
met solliciteren. Ik kwam te laat, maar de 
dag zelf was erg leuk. Iedereen die ik sprak, 
verzekerde me ervan dat de werkcultuur 
helemaal niet zo stijf en prestatiegericht 
is als ik dacht. Het contract dat me aan het 
einde van de dag werd aangeboden heb 
ik dan ook spontaan getekend. Op het werk 
kan ik goed mijn grenzen aangeven. Vrij is 
vrij. Wat ik daar wil bereiken kan prima 
binnen veertig uur. Bij de afdeling Forensic 
& Integrity Services doen we onderzoek 
naar vermoedens van ongewenst gedrag en 
integriteitsschen dingen. Ik ben nieuwsgierig 
aangelegd en pluis dingen graag helemaal 
uit. Soms stuit ik wel op opmerkelijke 
 verhalen, maar vanwege de vertrouwelijk
heid van het werk kan ik die hier natuurlijk 
niet delen…

M

Lars Molenaar 
(27)
Studie: Law & Economics
Werk: Director / Co-founder bij Goin’

ijdens mijn studie Rechts
geleerdheid miste ik creati
viteit en koos daarom voor 
Business Development & 
Entrepreneurship als tweede 
master. Ik was toen nog niet 

van plan om zelf te gaan ondernemen. Dat 
leek me leuk, maar ook heel lastig. Al snel 
ontdekte ik hoeveel je kunt bereiken als je 
maar de juiste mensen vindt. Een studie
project met een medestudent groeide uit 
tot een onderneming. We herkenden elkaar 
direct als gelijkgestemde en inmiddels zijn 
we al drie jaar compagnons. Ons platform 
verbindt nieuwe studenten met elkaar, nog 
voor ze gaan studeren. Zodra ze zijn toege
laten kunnen ze contact leggen met toe
komstige medestudenten. Op de allereerste 
lesdag hebben ze zo al 20 vrienden. We 
werken voor verschillende universiteiten, 
waaronder Universiteit Utrecht. Wij willen 
een ethisch platform zijn, zonder gebruik te 
maken van de data van studenten. Universi
teiten betalen daarom jaarlijks voor het 
gebruik van onze dienst. Het is heel leuk om 
zichtbaar sociale impact te maken door bij 
te dragen aan het studie plezier van zo’n 
100.000 studenten. En de vrijheid van het 
ondernemen bevalt me  uitstekend! 

T

tekst Yavanne van Tiggelen 
beeld Robin Alysha Clemens
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2019
MBA, ESADE  Barcelona 
en University of Califor-
nia,  Berkeley

2020 
Oprichting Salaristijger, 
Top Voice LinkedIn, 
cohost podcast 
I’m Speaking

2021
Publicatie Waarom 
vrouwen minder verdie-
nen (Uitgeverij Business 
Contact), nominatie 
Joke Smit aanmoe-
digings  prijs, Prinsjes-
boekenprijs, longlist 
Belangrijkste Boek 
van het Jaar, shortlist 
Managementboek van 
het jaar 2021, columnist 
Het Financiële Dagblad

tekst  
Ulrike Schmidt

beeld  
Robin Alysha Clemens

De loopbaan van ... Sophie van Gool

Op de lagere school liep ze weg met het 
boek De Telduivel over rekenen voor 
kinderen en als tiener was Sophie van Gool 
al ondernemend. In haar huidige bedrijf 
Salaristijger en in haar werk als auteur komen 
haar voorliefde voor cijfers, data-analyse en 
maatschappelijk engagement bij elkaar. 

ee, ze heeft geen masterplan voor haar 
loopbaan, bezweert Sophie van Gool (30) 
als we videobellen. Het klinkt haast gek 
uit de mond van deze succesvolle jonge 
econoom met een boek, een kranten
column, een podcast én een eigen bedrijf 

op haar naam. En oh ja, sinds driekwart jaar is ze ook 
moeder. “Ik ben wel ambitieus en werk heel hard”, zegt ze 
half lachend, “maar ik denk in kleine stapjes vooruit.” Het 
ondernemende zat er wel al vroeg in. “Op de middelbare 
school organiseerde ik feesten voor leeftijdgenoten. Soms 
verkocht ik zevenhonderd kaartjes. Vanuit het niets iets 
opzetten, dat geeft me nog steeds voldoening.” 

Dwarsverbanden zien
Ze was altijd al breed geïnteresseerd en koos daarom voor 
het University College Utrecht (UCU). “Ik vond het een 
voordeel dat ik me niet tot één vak hoefde te beperken; je 
leert er interdisciplinair kijken. Ik deed economie, psycho-
logie en journalistiek en heb ook nog een half jaar in 

Madrid gestudeerd. Dat internationale 
aspect sprak me ook aan.” Sophie houdt 
van cijfers, data en de betekenis ervan in 
een maatschappelijke context. Vandaar 
een master in Economie. “Na UCU was dat 
pittig, omdat ik economische achtergrond-
kennis miste.” Maar in 2013 studeerde 
ze gewoon af en begon als consultant bij 
Boston Consulting Group in Amsterdam. 
“Aanvankelijk vond ik het interessant om 
in korte tijd bij veel bedrijven inzicht te 
krijgen in hun financiën en strategie, te 
zien hoe de machtsverhoudingen zijn en 
hoe mensen samenwerken. Maar uiteinde-
lijk draaiden al mijn adviezen erop uit hoe 
de bedrijven nog meer miljoenen konden 
verdienen of besparen. Dat interesseerde 
me niet zo.” 

Onrecht aankaarten
“Tegelijkertijd ging ik me opwinden 
over het ‘vrouwenthema’ — hoe weinig 
vrouwen er in de top zitten, dat ze geïn
timideerd worden, gediscrimineerd bij 
salarisverhogingen en bonussen, de hele 
vrouwonvriendelijke cultuur in organisa-
ties. Toen ik het eenmaal zag, kon ik het 
onderwerp niet meer loslaten. Tijdens mijn 
MBA in Barcelona begon ik Moonshot als 
een studieproject. Ik adviseerde bedrijven 
over hoe ze vrouwen gelijke kansen konden 
geven en de loonkloof dichten. Ik merkte 
dat er wel vraag naar was en stiekem had ik 
ook helemaal niet zo’n zin om terug te gaan 
naar kantoor. Dus zei ik mijn baan op; nog 
best een grote stap, hoor.” Met Moonshot 
richtte ze zich vooral op bedrijven. 
 Salaristijger, het bedrijf dat ze samen 
met UCUalumnus Erwin Hieltjes runt, 
ondersteunt vooral werknemers; bij 
 salarisonderhandelingen bijvoorbeeld. 

Sophie van Gool (1991) 
haalt in 2012 haar 
bachelor in Liberal Arts 
and Sciences aan het 
 University College 
Utrecht, gevolgd door 
een master Economie 
aan de Universiteit van 
 Amsterdam. Na een stage 
bij het Amsterdamse 
 kantoor van The Boston 
Consulting Group werkt 
zij er van 2014 tot 2019 
als consultant. In 2019 
behaalt zij haar MBA. 
In 2018 richt zij het bedrijf 
Moonshot op en in 2020 
Salaristijger. Sophie is zelf-
standig econoom en 
auteur van het boek 
Waarom vrouwen minder 
verdienen, columnist in 
Het Financiële Dagblad 
en cohost van de podcast 
I’m speaking. Zij focust op 
gelijke kansen en beloning 
op de arbeidsmarkt. 

Interesse om met jouw 
ervaringen een nieuwe 
generatie te helpen?  
Mail naar alumni@uu.nl

N

2012
Bachelor of Arts, 
 Liberal Arts and 
 Sciences, University 
College Utrecht

2013
Master of Science 
 Economie, Universi-
teit van Amsterdam

2018
Oprichting Moonshot 

‘Rellen en keten’
Naast Salaristijger heeft Sophie met haar 
boek, column en podcast een behoorlijk 
podium gecreëerd voor haar boodschap. 
Wat zijn haar plannen? “Ik werk aan een 
nieuwe podcast waarin mensen hun 
 verhaal over ongelijke beloning delen. 

Daarvoor interview ik ook een aantal 
 vrouwen die in 1975 meededen aan de 
 landelijke staking in IJsland als protest 
tegen ongelijke behandeling.” In navolging 
daarvan en geïnspireerd door een oproep 
van Europarlementariër Agnes Jongerius 
(‘Het is een recht. We moeten rellen en 
keten!’) organiseert Sophie in november 
een actie. De telduivel die van cijfers houdt 
uit het boekje van vroeger is ze nog steeds, 
maar nu met een missie. 

“Ik word blij als 
iemand door 

mijn boek 
onrecht durft 

aan te kaarten”

‘Telduivel’ 
met een missie

14 november: doe 
mee voor gelijke 
 beloning
Sophie van Gool is mede-initiatief-
nemer van Stichting Gelijke Beloning. 
De stichting organiseert rondom 
14 november, Equal Pay Day, een 
 landelijke actiedag om aandacht 
te vragen voor de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen. Meer weten of 
meedoen? ikverdienmeer.com
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Geld

Ze is econoom en filosoof, maar bovenal ethicus. Al haar 
werk heeft te maken met waarden. In het Fair Limits 

Project stelde prof. dr. Ingrid Robeyns zich de vraag of 
het moreel verantwoord is om een bovengrens te stellen 
aan de hoeveelheid waardevolle en schaarse goederen, 
zoals geld en ecologische hulpbronnen, die een individu 
mag gebruiken of bezitten. En zo ja, hoe je zo’n plafond 

kunt realiseren. 

tekst Ulrike Schmidt beeld Ed van Rijswijk

Moeten we 
grenzen 

stellen aan 
rijkdom? 

“Het is de rol van 
politiek filosofen om 
het maatschappelijk 

debat te voeden”
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Geld

e tien rijkste mensen ter 
wereld (mannen) bezitten 
samen zes keer meer ver
mogen dan de armste 3,1 
 miljard, aldus Oxfam Novib 

begin 2020. En zelfs in het relatief egali-
taire Nederland bezat tien procent van de 
bevolking volgens het CBS in 2020 ruim 
zestig procent van het totale particuliere 
vermogen. Kijk je naar de verdeling van 
ecologische hulpbronnen dan is de situatie 
niet veel anders. Bijna de helft van de 
wereldwijde emissies wordt veroorzaakt 
door de tien procent rijksten ter wereld. 

Een armoedegrens vinden we normaal. 
We zijn het erover eens dat iedereen in zijn 
primaire levensbehoeften moet kunnen 
voorzien. Wordt het niet ook tijd voor een 
rijkdomsgrens? Die vraag onderzocht prof. 
dr. Ingrid Robeyns in het kader van het Fair 
Limits Project. “We bekeken twee soorten 
hulpbronnen: geld, in de vorm van inkomen 
en vermogen, en de capaciteit van de 
atmos feer om koolstofdioxide op te nemen, 
ons mondiale koolstofbudget. Bij beide is 
er sprake van schaarste. 

Wat mij en mijn studieteam interesseerde 
als filosofische vraag is of je dit soort 
kwesties over het stellen van grenzen 
zuiver moreel kunt beschouwen of dat je 
ze ook moet willen reguleren; dan bedoel 
ik politiek. Zodra je dat doet, ontstaan er 
verschillen in hoe mensen en politieke 

partijen denken. Je kunt het eens zijn over 
de ideale situatie, maar totaal oneens over 
hoe je daar komt.” 

Robeyns: “In het geval van klimaat is het 
vrij eenvoudig om te beargumenteren dat 
er een bovengrens zit aan het individuele 
gebruik ervan. We hebben het namelijk 
over een gemeenschappelijk goed — de 
atmosfeer. Als uitgangspunt zou iedere 
wereldburger evenveel recht moeten 
hebben op een deel ervan”. Omdat de hulp-
bronnen van onze planeet eindig zijn en 
de klimaatverandering urgent, moeten 
we ons gebruik beperken. De vraag is met 
name hoe? 

“Op het gebied van klimaat speelt vooral 
onrechtvaardigheid een rol. Hoe rijker 
mensen en landen zijn, hoe meer ze uitsto-
ten. De extreem rijken komen soms zelfs 
aan een uitstoot van tweehonderd ton per 
jaar.” Vergelijk dat met het wereldwijde 
gemiddelde van zo’n vierenhalf ton per 
persoon per jaar. “Dus de eerste onrecht-
vaardigheid doet zich vooral voor tussen 
rijke en arme mensen, en rijke en arme 
landen.” De landen uit het mondiale 
zuiden, met een lage levensstandaard 
en een lage CO2uitstoot worden dubbel 
gestraft: het mondiale koolstofbudget is 
bijna op, wat hun economische ontwikke-
ling hindert én zij ondervinden de grootste 
schade van de klimaatverandering. 
De tweede onrechtvaardigheid wat betreft 

D het koolstofbudget is generationeel. “We 
hebben in het westen decennialang boven 
onze stand geleefd qua milieu, maar daar 
willen we niet aan. Wij lenen, of eigenlijk 
stelen, van de toekomst van onze (achter)
kleinkinderen. Standaard twee keer per 
jaar op vakantie met het vliegtuig is in 
de toekomst een onmogelijkheid zolang 
we niet emissiearm kunnen vliegen.” Dus 
de onrechtvaardigheid is hier evident en 
het antwoord op de vraag of een individueel 
plafond wat betreft gebruik van ecologische 
hulpbronnen moreel te rechtvaardigen is, 
is volgens Robeyns een ‘nobrainer’. 

Hoe komen we dan af van die ongelijke 
 verdeling van natuurlijke hulpbronnen? 
Kies je voor voluntaristische maatregelen 
— doe je een moreel appel op mensen — 
of maak je beleid? Richt je je op individuen 
of op andere eenheden zoals bedrijven of 
structuren? En met welke instrumenten 
doe je dat? Wat dat laatste betreft kunnen 
we volgens Robeyns denken aan de vol-
gende mogelijkheden:
• Vrijwillig rantsoeneren, met andere

woorden een moreel appel doen op
mensen om het gebruik te minderen.
Denk aan de oproep om geen plastic
tasjes meer te gebruiken. “Maar we
weten uit gedragsonderzoek dat ‘preken’
op zichzelf een heel zwak instrument is. 

• Rantsoeneren ofwel inperken van het
gebruik, maar dan gereguleerd. Een 
voorbeeld is het idee van een CO2budget 
per persoon.

• Verbieden, met wetten en regels. Eerder
gebeurd met het verbod op cfk’s. Nu zou je 
kunnen denken aan een verbod op gas of op 
auto’s op fossiele brandstof. 

• Je kunt de verandering ook aan de markt
overlaten. Zo zouden marktpartijen een
technologie kunnen ontwikkelen waar-
mee we betaalbaar CO2 uit de lucht kunnen
halen en opslaan.

• En tenslotte kun je gewenst gedrag ook
stimuleren. Denk aan subsidies op
zonne panelen of het afschaffen van de
BTW op emissiearm voedsel. 

Tijd om in te zoomen op extreme econo
mische rijkdom. Ook hier is het antwoord  
naar de morele rechtvaardiging van een 
bovengrens volgens Robeyns ‘ja’. “Maar de 
argumenten zijn ingewikkelder. Anders 
dan natuurlijk hulpbronnen is financiële 

rijkdom iets dat individuen vergaren, als 
we olie en diamanten buiten beschouwing 
laten dan. Mensen vinden daarom dat ze 
er aanspraak op mogen maken.”
Dat neemt de morele bezwaren niet weg. 
“Extreme rijkdom ondermijnt de democra-
tie want een extreem rijk bedrijf of individu 
krijgt ermee toegang tot politieke macht.” 
Met geld kun je lobbyen, via donaties beleid 
kopen, universiteiten financieren, denk-
tanks of media opzetten en zo de publieke 
opinie beïnvloeden. Degene zonder geld 
kan dat niet. “Dus het werkt machtsonge-
lijkheid in de hand. Sommige bedrijven 

“We hebben 
decennialang 

boven onze stand 
geleefd qua milieu” 

“We stelen van onze 
(achter)kleinkinderen 
en schaden mensen in 
kwetsbare gebieden”

Prof. dr. Ingrid Robeyns, 
Faculteit Geestesweten-
schappen, is hoogleraar 
Ethiek van Instituties. 
Met dat laatste worden de 
spelregels van de samen-
leving bedoeld. Denk aan 
voorzieningen of beleid. 
Zij is filosoof en econoom 
en onderzocht met het Fair 
Limits Project of er morele 
redenen zijn voor boven-
grenzen in de verdeling 
van schaarse, waardevolle 
economische en ecologi-
sche hulpbronnen. Haar 
volgende boek Limitarian-
ism. The case against 
extreme wealth verschijnt 
eind 2023 en wordt ook 
vertaald naar het 
 Nederlands, Duits, 
I taliaans, Spaans,  Russisch, 
Koreaans en Japans. Recent 
ontving zij een VICI-beurs 
voor nieuw onderzoek (zie 
het kader op p. 23).
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Hoofdartikel Geld

hebben meer geld dan heel Nederland 
of Italië. Zorgwekkend als je ’t hebt over 
machtsverhoudingen.” 

Robeyns heeft nog een argument. “Vermo-
gen is vaak onverdiend. Waarom vinden 
wij het moreel acceptabel dat privileges 
van generatie op generatie worden door
gegeven en dat de erfbelasting zo laag is? 
Wie je ouders of grootouders zijn is immers 
op geen enkele wijze je eigen verdienste. 
Dat is kansenongelijkheid in essentie.” 

Volgens 
Robeyns is het 
ook bij onder-
nemingen zeer 
de vraag in 
hoeverre je hun 
succes volledig 
kunt toeschrij-
ven aan de 
individuele 
verdiensten 
van een paar 
mensen aan de 

top. “Er zijn steeds meer rijken die er ook zo 
over denken. McKenzie Scott, de exvrouw 
van Jeff Bezos formuleert het zo: ‘Ik twijfel 
er niet aan dat iemands persoonlijke rijk-
dom het product is van een collectieve 

inspanning en van sociale structuren die 
kansen bieden aan sommige mensen en 
obstakels aan talloze anderen.’” Zij geeft 
dan ook minimaal de helft van haar ver-
mogen weg aan goede doelen. “Dan heb 
je ook nog clubs zoals The Patriotic 
 Millionaires en Millionaires For Humanity 
die onder meer pleiten voor een eerlijker 
belastingstelsel met veel hogere belastin-
gen op hun eigen vermogen.” 

Daarnaast, argumenteert Robeyns, is de 
huidige verdeling van rijkdom met een paar 
extreem rijken een vorm van verspilling. 
“Als je dezelfde rijkdom gelijker verdeelt, 
levert dat wereldwijd meer welvaart op voor 
meer mensen. Let wel, welvaart reikt verder 
dan geld alleen en behelst ook aspecten zoals 
goede gezondheid, veiligheid, onderwijs, 
technologie en rechten.” 

En dan is er nog de link met het klimaat 
als argument voor een rijkdomsgrens. 
“De productie van rijkdom schaadt in veel 
gevallen het milieu en bijna elke vorm van 
consumptie heeft negatieve impact op het 
milieu. Waarom zouden extreem rijken 
meer moreel recht hebben op het gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen dan anderen?” 

“Het is van groot 
belang dat je 

waarden meeneemt 
in beleidsvoorstellen”



“Sommige 
bedrijven hebben 

meer geld dan 
hele landen — 
zorgwekkend” 
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Kom naar  
de Dag van de 
Filosofie 2023
In 2018 nam Ingrid Robeyns het initiatief  
voor de Utrechtse Dag van de Filosofie, een 
dag vol filosofische lezingen en gesprekken 
voor een breed publiek. Ondertussen ligt de 
organisatie in handen van collega filosoof 
Naomi van  Steenbergen die dit samen met 
Studium   Generale organiseert. Op zaterdag 
22 april 2023 vindt de volgende editie plaats. 
Kom naar Tivoli Vredenburg, dompel je onder 
in filoso fische gedachteexperimenten, 
 luister naar interviews en denk mee met 
 filosofen over de grote vragen van vandaag. 
Toegang is gratis en iedereen is welkom. 

Reserveer je gratis ticket vanaf 1 april via: 
utrechtsedagvandefilosofie.nl 

Hoofdartikel Geld

Onderzoek naar 
economische 
 toekomstvisies
Het huidige socioeconomisch systeem leidt tot een 
aantal belangrijke problemen: het is namelijk niet 
ecologisch duurzaam, focust sec op economische 
groei in plaats van welzijn en houdt een aantal 
onrechtvaardige structuren zoals ongelijkheid 
in stand. Al jarenlang uiten burgers en wetenschap-
pers hier kritiek op, zowel lokaal als mondiaal. Allerlei 
denkers hebben alternatieve visies op de toekomst 

voorgesteld zoals de donuteconomie, de gemene
goedeconomie, de welzijnseconomie, en de basisin-
komenssamenleving. Maar hoe kunnen we die toe-
komstvisies met elkaar vergelijken en ze evalueren? 
Ingrid Robeyns ontving recent een VICIbeurs van de 
NWO om hieraan te werken. “Wij gaan een kader ont-
wikkelen om die visies gestructureerd en integraal 
met elkaar te kunnen vergelijken. Zo kunnen we de 
sterke en zwakke punten van die visies in kaart bren-
gen en er een soort audit op loslaten. Dat zal burgers 
en politici beter in staat stellen om zich geïnformeerd 
een oordeel te vormen over welke toekomst visie ze 
willen omarmen.” Robeyns gaat met haar onderzoek-
steam ook op zoek naar hybride of nieuwe visies.

Wat is extreme 
rijkdom eigenlijk?
In het Fair Limits Project spreekt Ingrid 
Robeyns van extreme rijkdom. Maar 
 wanneer is rijkdom ‘extreem’? Samen met 
 collega’s van Sociologie deed zij in 2018 
een studie onder de Nederlandse bevol-
king. Het eerste doel van de studie was 
om te onderzoeken of mensen vinden dat 
er een grens te trekken is tussen ‘rijk’ en 
‘superrijk’. Maar liefst 96,5 procent van 
de respondenten vond dat we wel degelijk 
zo’n onderscheid kunnen maken. Het 
tweede doel van de studie was om erachter 
te komen waar mensen die grens dan 
zouden trekken. De studie schatte dat bij 
een gezinsvermogen van meer dan 2,3 
miljoen euro verdere rijkdom geen verdere 
bijdrage levert aan de kwaliteit van leven 
van zo’n gezin. De respondenten waren 
het niet eens of je met overheidsmaat
regelen voor een meer gelijke  verdeling 
moet zorgen.

VICI-BEURS

ONDERZOEK

AGENDA

Dus wat te doen om extreme rijkdom 
te beperken? Ingrid Robeyns onderscheidt 
drie soorten maatregelen:
• Betere verdeling van rijkdom vooraf

(‘predistributie’). Verhoog het mini-
mumloon of voer het debat over het
enorme  verschil tussen beloningen
in het publieke en private domein.

• Herver deling of redistributie van 
inkomsten; fiscale  maatregelen en ons
socialezekerheidsstelsel zijn hier voor-
beelden van. Denk aan meer belasting 
op kapitaal (winst en rente) en minder
op arbeid  (inkomen en werken).

• En dan is er nog de ethiek danwel het
morele appel. Robeyns pleit er gepassio-
neerd voor dat we rijkdom niet alleen
beschouwen als een economische maar
vooral ook als een morele zaak.

Zij benadrukt dat haar studie geen advie-
zen geeft voor concrete maat regelen. 
Dat zijn politieke keuzes. “Je moet je 
denken opentrekken. Ik zie het als mijn 
taak als ethicus mij uit te laten over 
on recht vaardigheid op het gebied van 
 klimaat en economische rijkdom. Ik draag 

mijn analyse uit en ik zie het als de rol van 
politiek filosofen om het maatschappelijke 
debat te voeden met argumenten.”

Het onderwerp van het Fair Limits Project 
raakt aan zo veel dingen, maar ook aan 
ons economische systeem. Robeyns: 
“In de jaren zestig en zeventig hadden 
we een ‘gemengde economie’. Alleen zijn 
we de laatste jaren opgeschoven richting 
het hyperkapitalisme van de VS; dat gaat 
gepaard met meer kansenongelijkheid. 
Uit onderzoek blijkt dat mensen in de VS 
een lagere kwaliteit van leven hebben én 
hun gemiddelde CO2uitstoot veel groter is. 
Ik denk dat we naar een andere vorm van 
kapitalisme moeten waarbij we scherp 
bepalen wat we qua eigendom en productie 
in handen willen geven van de overheid, 
wat bij private partijen moet liggen en wat 
een vorm van gemeenschappelijk eigen-
dom moet worden van collectieven of 
co öperaties van burgers. Uiteindelijk maak 
je rijkdom altijd door samenwerken en in 
een context die door heel veel mensen 
wordt bepaald.” 



“Ik zie het als mijn  
taak als ethicus me 

uit te laten over 
onrechtvaardigheid”
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Nieuwe kennis ontwikkelt zich 
razend snel. In je werk heb 
je ongetwijfeld kennis nodig die 
tijdens je studie niet aan bod is 
gekomen. Met het Onderwijs voor 
Professionals van de Universiteit 
Utrecht doe je actuele kennis 
en vaardig heden op om duurzaam 
inzetbaar te zijn op de arbeids-
markt. Op basis van de laatste 
wetenschappelijke inzichten. 
Of het nu gaat om een korte 
cursus of een master met 
certificaat of diploma, je kunt 
je hele leven blijven leren aan 
de Universiteit Utrecht.

tekst Ishaa van der Gouw
beeld Aad Goudappel

 “Je kan altijd ergens 
dieper induiken”

Mathijs Konings (37) 
Studie: Design for virtual theater and games (HKU) 
Functie: Chief Product Officer bij Tover
Cursus: uu.nl/sociaalondernemen 

Omgaan met 
(sociale) media in 
de publieke sector
START: Voorjaar 2023
DUUR: 4 tweewekelijkse bijeenkomsten 
op vrijdag
KOSTEN: € 2.500

Professionals in de publieke sector 
krijgen regelmatig met media te 
maken. Denk aan maatregelen in 
het kader van de energietransitie, 
de opening van een nieuw azc of 
de uitloop van een infrastructureel 
project. Er staan belangen op het 
spel, emoties kunnen hoog oplo-
pen, en maatschappelijke risico’s 
worden duidelijk.

uu.nl/omgaanmetsocialemedia 

Professionaliteit 
in een tijdperk 
van verandering 
(Engels)
START: nog niet bekend
DUUR: 6 studieweken, 3 – 4 uur per week
KOSTEN: gratis

Deze Massive Open Online Course 
(MOOC) biedt een overzicht van hoe 
informatietechnologie, de opkomst 
van het managerialisme en maat-
schappelijke, culturele en demo-
grafische veranderingen het werk 
van professionals hebben beïnvloed 
en hoe dit hen dwingt te reageren. 
Naast een diepgaand begrip van 
deze uitdagingen wordt een 
stappen plan opgesteld voor een 
ander perspectief, een paradigma-
verschuiving en een weg vooruit.

uu.nl/professionalism

Mathijs Konings is direct na zijn studie begonnen met ondernemen. 
Hij werkt bij Tover, waar ze serious games ontwikkelen voor mensen 
met cognitieve problemen. Een bedrijf met een maatschappelijke 
missie dus. Daarom besloot hij om deel te nemen aan de leergang 
Sociaal Ondernemen van de Universiteit Utrecht.

“Nascholen is een mooie manier om je bewust te worden van je 
vaardigheden en hoe je jouw gedachtes kunt overbrengen op 
 anderen. Door te blijven leren kan je jezelf en je team naar een 
nieuw niveau tillen. Denk nooit dat je genoeg hebt geleerd, je 
kan altijd ergens dieper induiken.”

Waarom wilde je doorleren aan de universiteit? 
“Toen ik startte met deze leergang was ik volop aan het onder
nemen. Hierdoor kon ik alles wat voorbijkwam direct toepassen. 
De indeling van de leergang was prettig, je leert eerst de stof en 
daarna krijg je de tijd om deze toe te passen. Veel van wat ik in 
deze leergang heb geleerd pas ik toe en geef ik ook aan andere 
mensen door.”

Elkaar vinden op menselijk niveau
“Bij Tover weten wij elkaar op een menselijk niveau te vinden. 
Dat creëert een sterke vertrouwensband. Dit zag ik ook terug in de 
leergang. Doordat je met ondernemers bij elkaar zit en er een open 
sfeer heerst, leer je om uitdagingen te bespreken, jezelf kwetsbaar 
op te stellen en om hulp te vragen. Het curriculum gaat verder 
dan alleen praktische kennis en zoekt aansluiting op een dieper 
menselijk niveau.”

Ook blijven 
ontwikkelen?
Kijk voor het volledige aanbod 
van Onderwijs voor Professionals 
op uu.nl/professionals

Blijven ontwikkelen
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Wetenschap

En? Wat ís de invloed van geld  
op ons geluk?
“De eerste vraag is dan ‘Zijn rijkere mensen 
gemiddeld genomen gelukkiger dan 
armere mensen?’ Het antwoord is ja. 
 Inkomen is essentieel om te voorzien in je 
basisbehoeften. Als dat niet lukt en je hebt 
financiële zorgen, dan drukt dat je geluk.” 
Aan de andere kant ontdekte de econoom 
Richard Easterlin rond 1970 al dat mensen 
niet gelukkiger werden naarmate ze rijker 
werden. Nederlandse cijfers die Burger 
aanhaalt, beamen dat: “De rijkste twintig 
procent van Nederland scoort een 7,8 
gevraagd naar geluk, terwijl de armste 
twintig procent rond een 7 zit.” Geen 
enorm verschil. Bovendien wennen we 
aan meer geld. “We keken wat er gebeurt 
als mensen ineens veel meer te besteden 
krijgen. Zowel op individueel als op 
landen niveau stijgt het geluksgevoel in 
eerste instantie. Maar na een tijdje — zeg 
een aantal jaren — dooft het helemaal uit. 
Dat heet het adaptatieeffect.” Je hebt 
meer, je besteedt meer, je went eraan.

‘Dat is niet eerlijk!’
“Er is nog een punt dat een wezenlijke rol 
speelt in de relatie tussen geld en geluk: 
sociale vergelijking. Het maakt niet alleen 
uit hoeveel geld je zélf hebt, maar ook hoe-
veel anderen hebben. Als je omgeven wordt 

door rijken en je verdient zelf een stuk 
minder, dan draagt dat niet bij aan jouw 
geluk. We vergelijken onszelf met mensen 
‘zoals wij’, maar gek genoeg altijd naar 
boven toe, nooit naar beneden.” Fairness 
is volgens Burger nog een aspect dat ook 
meeweegt bij het geluksvraagstuk. Is het 
eerlijk wat ik verdien ten opzichte van 
anderen (in de organisatie)? Als het ant-
woord ‘nee’ is, dan is dat slecht voor ons 
geluksgevoel. 

We worden wel rijker, maar  
niet gelukkiger
Westerse landen zijn de laatste decennia 
alleen maar rijker geworden, maar volgens 
onderzoek werden we er niet gelukkiger 
van. “Dat komt ook weer door adaptatie 
en sociale vergelijking”, weet Burger. 
“Daarnaast is de verdeling van de rijkdom 
ongelijker geworden. Vooral de ‘elite’ heeft 
geprofiteerd terwijl het mediane inkomen 
van de arbeiders en middenklasse niet is 
gestegen. Vergelijk je landen met elkaar, 
dan zijn de ontwikkelingslanden de ver
liezers. Bovendien is ons sociaal kapitaal 
verslechterd. We hebben minder sociale 
contacten en ons vertrouwen in instituties 
is gedaald. Ook de verwaarlozing van 
andere onderdelen van wat we brede wel-
vaart noemen werkt geluksdrukkend.” 

Breder kijken
Hoe kan Happiness Economics bijdragen 
aan een oplossing? “We weten niet altijd 
wat ons gelukkig maakt. Ik wil mensen, 
organisaties en overheden helpen wel-
overwogen individuele keuzes te maken. 
Geld speelt een rol voor ons geluk, maar 
we overschatten het belang ervan en we 
ónderschatten het belang van zaken zoals 
sociale contacten, waardering, balans 
tussen werk en privé en gezondheid. Als 
je daar structureel in investeert — en op 
maat — dan gaat dat niet ten koste van de 
winst, in tegendeel. Gelukkige individuen, 
medewerkers en burgers zijn productiever, 
creatiever en tevredender met hun baas 
of land.” 

Maakt geld gelukkig? Een vraag die we 
ons maar blijven stellen. Het zorgt in 
ieder geval voor bed, bad en brood en 
het geeft ons de vrijheid om bepaalde 
keuzes te maken. Maar we overschatten 
de invloed ervan op ons geluk wel, aldus 
geluksprofessor Martijn Burger, die er 
al jaren onderzoek naar doet. 

tekst Ulrike Schmidt
illustratie iStock, bewerkt

oordat we het over geld hebben … wat is 
geluk eigenlijk? “Als we in mijn vakgebied 
over geluk spreken, dan bedoelen we geluk 
in de zin van levenstevredenheid of erva-
ren kwaliteit van leven”, legt bijzonder 
hoogleraar Economics of Happiness 

 Martijn Burger uit. De Economie van het geluk gaat niet 
over plezierige momenten: een leuk uitje of een goed glas 
wijn. “We bestuderen langdurig geluk, liefst over de hele 
breedte van het leven. Maar we kijken ook naar belangrijke 
levensdomeinen apart: werk, relaties, de plek waar je 
woont. Hoe dragen die bij aan langdurig geluk?”

Geld maakt 
gelukkig, toch?! 

“Zijn rijkere mensen 
gemiddeld genomen 

gelukkiger dan armere 
mensen?”

Wetenschap

V

Prof. dr. Martijn Burger 
(40) koos ooit voor een 
brede bachelor in Sociale 
Wetenschappen aan het 
University College Utrecht 
en de onderzoeksmaster 
Sociology and Social 
Research aan de Universi-
teit Utrecht. Hij promo-
veerde in 2011 cum laude 
in de Ruimtelijke economie 
aan de Erasmus Universi-
teit Rotterdam. Van daar-
uit kwam hij bij de Erasmus 
Happiness Economics 
Research Organisation 
terecht waar hij sinds 2014 
directeur is. Daarnaast is 
hij bijzonder hoogleraar 
Economics of Happiness 
aan de Open Universiteit. 
Zijn eigen geluksgevoel 
geeft hij een 8+.

“Geluk hoeft niet ten koste van 

de winst te gaan, in tegendeel”
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tekst Inge Oosterhoff
beeld Robin Alysha Clemens

De economie is ook 
een ecosysteem

Afgestudeerd! En nu ...

Investeren in de natuur is volgens Nicolas 
Poolen (27) investeren in de toekomst. 
Hij adviseert financiële instellingen over 
groene investeringen.

Waarom heb je voor jouw studie gekozen?
Ik wilde iets doen met toekomst en innova-
tie, maar wist nog niet precies wat. Tijdens 
mijn bachelor Future Studies aan de UvA 
specialiseerde ik me in bedrijfskunde. In 
Utrecht kon ik met de master Sustainable 
Business and Innovation bedrijfskunde en 
duurzaamheid combineren, wat mij erg 
aansprak. Het verduurzamen van de 
bedrijfswereld leek mij een spannende 
ontwikkeling om aan bij te dragen.

Hoe ben je aan je baan gekomen?
Ik liep stage bij WWF en deed vrijwilligers-
werk voor Follow This, een organisatie die 
via aandeelhouders invloed uitoefent op 
grote bedrijven om duurzamer te werken. 
Toen ik de financieel directeur vroeg hoe 
het zat met de duurzaamheid van het pen-
sioen voor WWFpersoneel, vroeg hij of 
ik interesse had in een green finance team 
dat naar dat soort thema’s en vragen zou 
kijken. Het moest nog worden opgezet.

Wat vind je het leukst aan je werk?
Dat het uitdagend en multidisciplinair is. 
De economie is eigenlijk ook een ecosys-

teem dat je veerkrachtig moet houden en 
dat samenhangt met andere ecosystemen 
zoals de natuur en het klimaat. Ik probeer 
financiële instellingen te overtuigen 
om die onderwerpen en hun uitdagingen 
op hun agenda te zetten. Niet alleen voor 
de toekomst van de wereld, maar ook voor 
die van hun bedrijf.

Wat raad je studenten aan die straks werk 
zoeken?
Betrek anderen bij je loopbaanplannen en 
vraag feedback. Via het netwerk van mijn 
familie en vrienden vond ik mensen die al 
in het werkveld zaten of met relevante ini-
tiatieven bezig waren. Zo kreeg ik een 
beeld van wat ik kon verwachten en gericht 
advies waar ik veel aan heb gehad.

En nu ... 

Ik heb in mijn huidige baan veel ruimte om 
mijzelf te ontwikkelen, dus voorlopig blijf 
ik bij WWF Nederland. Ook droom ik ervan 
een initiatief op te zetten voor internatio-
nale samenwerkingen. De thema’s waar ik 
mee werk zijn globaal en Nederland voelt 
soms ook wel te klein. 

Nicolas Poolen (27) 
Studeerde Future Planet 
Studies aan de Universiteit 
van Amsterdam en deed 
daarna in Utrecht de 
Master Sustainable Busi-
ness and Innovation 
(2016–2018). Als Advisor 
Green Finance bij WWF 
Nederland adviseert hij 
Nederlandse financiële 
instellingen hoe zij kunnen 
investeren in een duur-
zame toekomst.

“Ik wilde iets doen 
met toekomst en 

innovatie”

Dit interview verschijnt in een langere versie 
ook op DUB, de onafhankelijke nieuwssite 
van de Universiteit Utrecht. Op dub.uu.nl 
lees je al het actuele nieuws en achter-
gronden van de universitaire gemeenschap.
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Bericht uit … de trein

n Dallas vroeg ik een meisje in 
een achterstandswijk naar een 
‘mooi moment’. Ze tekende 
zichzelf met een betraand 
gezicht en zei daarbij: ‘Mijn 
twaalfjarige zusje bedreigde 

me met een mes en ik besloot het huis te 
ver laten. Mijn mooie moment was toen 
ik de deur achter mij dicht trok.’ Mooie 
momenten zijn niet altijd gelukkige 
momenten. Een mooi moment is een 
moment waar je zelf iets goeds uit kunt 
halen. Een moment dat in je hart blijft 
zitten, zeggen ze in Japan. 

Tussen 2013 tot 2019 liet ik mensen in 
dertig landen 11.134 mooie momenten 
tekenen. Zelf deed ik dat al jaren en ik werd 
er gelukkiger van. Mijn doel was om andere 
mensen ook stil te laten staan bij hun mooie 
momenten. Als je mensen hun verhaal laat 
delen en ze delen die verhalen met elkaar, 
dan ga je elkaar meer vertrouwen. 

“Mensen zijn 
geweldig!”

Ik ging op stap met een rugzak, vijfhonderd 
blanco ansichtkaarten, een laptop, een 
scanner en honderd stiften. Via crowd
funding had ik een startbedrag opgehaald 
om één continent te bereizen. Het was 
genoeg voor drie. Zo veel kreeg ik van 
mensen onderweg. Gratis slaapplekken 
regelde ik via couchsurfingwebsites.  
De NS, KiwiRail in Australië en MTrack 
in de  Verenigde Staten sponsorden mijn 
treintickets in ruil voor artikelen over 
mijn avontuur, mensen doneerden en ik 
gaf ook lezingen over het project. Dat laat-
ste verdiende prima, hoor. 

Behalve dat het soms een beetje vermoei-
end werd om nooit te weten waar de spullen 
liggen in de supermarkt heb ik niets 
 materieels gemist. Als je echt in armoede 
leeft, kun je niet goed nadenken; dat wil 
je voorkomen. Maar hoeveel er op mijn 
bankrekening staat bepaalt echt niet wat 
ik waard ben. En wat mensen voor mij 
betekenen is ook niet afhankelijk van hun 
banksaldo. Voordat ik begon met reizen 
dacht ik ‘ik ben heel naïef om te denken 
dat mensen goed zijn’. Nu denk ik dat 
ze geweldig zijn! Je kan nog veel meer 
op mensen vertrouwen dan ik dacht.”

“I

“Je kan nog veel 
meer op mensen 

vertrouwen dan ik 
al dacht”

tekst Ulrike Schmidt
beeld: Rachel Morssink

Janne Willems
studeerde Cognitieve 
kunstmatige intelligentie 
(BSc 2005, UU), Filosofie 
(MA 2009, UU, cum laude) 
en Cognitieve neuro-
wetenschappen (MSc 
2012, Radboud Universi-
teit). Zij is initiatiefnemer 
van het internationale 
sociale kunstproject  
Seizeyourmoments.com 
waar ook haar boek Pluk 
je momenten onderdeel 
van uitmaakt. 

“Mooie momenten 
zijn niet altijd 

 gelukkige momenten”
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Tips

In gesprek 
met Marion 
 Koopmans
In 1976 rondde ze haar studie Dier
geneeskunde in Utrecht af. Toonaange-
vend viroloog Marion Koopmans werd 
in een klap een bekende Nederlander 
toen zij tijdens de coronacrisis lid 
werd van het Nederlandse Outbreak 
Management Team (OMT) en van het 
onderzoeksteam van de World Health 
 Organisation (WHO). Dit jaar werd zij 
uitgeroepen tot Alumnus van het jaar 
van de Universiteit Utrecht.  Aanleiding 
om haar uit te nodigen voor de jaarlijkse 
Collegetour afgelopen oktober. Wil je 
weten hoe ze haar studie tijd in Utrecht 
heeft beleefd, waar haar fascinatie voor 
virussen  vandaan komt en hoe het is om 
een publiek figuur te zijn tijdens een 
 pandemie die zo’n grote impact heeft? 

Je kunt deze Collegetour met Marion  
Koopmans, die onderdeel was van de 
Utrecht Science Week, terugkijken op  
youtube.com/ user/UniversiteitUtrecht

ALUMNUS VAN HET JAAR

De Futuristen – Van God los
Het neoliberale, individualistische 
vrijheidsbesef overheerst. We doen 
en zeggen vooral waar we zin in 
hebben en consumeren erop los. 
Is dit beeld van vrijheid wel houd-
baar? De Futuristen is een theatrale 

talkshow, waarin theatermakers 
en wetenschappers de toekomst 
onderzoeken. Een unieke combi
natie van interview en theater, 
waarin muzikanten en schrijvers 
de visie van een spraakmakende 

gast in één dag vertalen 
naar een voorstelling. 
Verser kan niet! Op 
14 november door 
Nieuw Utrechts Toneel 
& Descartes Centre van 
de Universiteit Utrecht.

Gratis kaarten kun je bestellen 
op uu.nl/agenda/sg-de- 
futuristen-van-god-los

TALKSHOW

Wind door  
de haren 
 
De wind door je haren, rust in je hoofd en 
de geur van buiten in je kleren ... Heerlijk! 
Wil je wel eens van de gebaande paden af, 
dan zijn er nu de Utrechtse  Klompenpaden. 
Je wandelt dwars door boerenland met 
mooie boerderijen of langs landgoederen 
met prachtige buitenplaatsen. Rust, 
 kleinschaligheid en de combinatie van 
 cultuurhistorie en natuur  kenmerken de 
wandelingen (5 tot 25 kilometer).  
De Klompenpaden zijn een initiatief van 
Landschap Erfgoed Utrecht met wie de 
Universiteit Utrecht een samenwerking 
is aangegaan om het contact met de regio 
te versterken.

Je vindt alle 35 paden op  
klompenpaden.nl

NAAR BUITEN

Tips
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Filosofisch Café: Ecologisch 
denken
22 november De moderne mensheid heeft 
vaak een destabiliserende invloed op de 
 ecosystemen van onze leefwereld. Hoe 
moeten we ons daartoe verhouden? Univer-
sitair docent Arjen Kleinherenbrink (Radboud 
Universiteit) werkt deze vraag verder uit.

uu.nl/agenda/filosofisch-cafe-ecologisch-denken

Wildavond in de Faculty Club 
23 november 2022 De Faculty Club 
 organiseert een herfstige avond met wild, 
 bijzondere groenten en heerlijke wijnen. 

uu.nl/agenda/faculty-club-wildavond

Transforming Cities Debat
24 November 2022 Het laatste debat in 
een reeks op zoek naar nieuwe manieren 
van denken als basis voor radicale innovatie. 
Het thema deze keer: Not accepting a trade-
off between equality and sustainability. 

uu.nl/en/events/transforming-cities-debates- 
politicizing-science

Pathways to Sustainability 
 Conference
4 april 2023 Dit keer een compleet andere 
opzet van dit congres. 2060 is het vertrek-
punt voor nieuwe inzichten in de uitdagingen 
van de transformatie, de grote verschui-
vingen op het gebied van duurzaamheid. 

uu.nl/en/events/see-the-future-at-the-next-
pathways-to-sustainability-conference

Kijk voor alle alumni-evenementen op  
uu.nl/alumni/agenda

Save  
the  

date

Tips Tips

Mentale 
 gezondheid in 
beeld
Tijdens het symposium Jong in de 21e 
eeuw reikten onderzoekers van de 
 Universiteit Utrecht, onder leiding van 
Gonneke Stevens, het rapport Health 
Behaviour in Schoolaged  Children 
(HBSC) uit aan Hare Majesteit Koningin 
Máxima. In het rapport presenteren 
zij de resultaten van twintig jaar onder-
zoek naar het welzijn en de gezondheid 
van jongeren in Nederland. In de pod-
cast JongGeleerd gaat Gonneke  Stevens 
met Henk Hagoort, voorzitter van de 
VORaad, in gesprek over de resultaten 
van het onderzoek. Wat kunnen scholen 
en docenten bijvoor beeld doen om 
 jongeren te ondersteunen bij de 
 stijgende druk door schoolwerk en 
mentale problemen?

Beluister deze aflevering van de   
podcast JongGeleerd via de links op  
uu.nl/podcast/jonggeleerd

JONGEREN

Wat een bloem 
vertellen wil
Wat een bloem vertellen wil — zo heet 
het gedicht dat de gelauwerde schrijver 
Bibi Dumon Tak speciaal schreef voor de 
Kinderboekenweek afgelopen oktober. 
Het gedicht sluit helemaal aan bij het 
thema van de Kinderboekenweek: 
 Gigagroen! Extra leuk: Bibi heeft 
het gedicht zelf voorgedragen in de 
Botanische Tuinen van de Universiteit 
Utrecht waar de vlinders vliegen en de 
bijen zoemen die in het gedicht voor
komen. Bibi Dumon Tak studeerde 
Nederlandse Taal en letterkunde aan 
de Universiteit Utrecht. Luister en 
geniet zelf van het zomerse leven in 
de tuinen en haar gedicht.

De video van Bibi die haar gedicht 
voordraagt vind je op hebban.nl/ 
kinderboekenweek/ 
gedicht-kinderboekenweek-2022

LUISTEREN

Wil je meer informatie of het 
spel bestellen, kijk dan op  
gigawattgame.com

Speel de energie-
transitie uit
Afgelopen maart lanceerden wiskundealumni 
Wouter Vink, Milo van Holsteijn en Jöbke Janssen 
via het crowdfundingplatform Kickstarter het 
bordspel GigaWatt, a Power Play for the Future. 
Het spel is een combinatie van Risk, Monopoly en 
Catan, aldus de Volkskrant in een lovende recensie. 
De speler die als eerste de energietransitie in de 
eigen regio weet te voltooien wint. Terwijl de vraag 
naar stroom per ronde toeneemt moeten kolen 
en gascentrales vervangen worden door CO2vrije 
alternatieven. Spannend!  

Op 2 februari is er een GigaWatt spelletjesavond 
in de faculty club. Meer informatie en aanmelden  
uu.nl/facultyclub. Meer over de makers en het 
 ontstaan van GigaWatt lees je op uu.nl/achtergrond/
businessinbeeldgigawatt spelenmet  
duurzameenergie

BORDSPEL
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Non olet ...
Pecunia non olet. Omdat niet 
iedere lezer alumna of alumnus 
klassieke talen is, zal ik het 
Nederlands erbij geven: geld 
stinkt niet. We danken deze wijs-
heid aan de geschiedschrijver 
Suetonius, die het verhaal van 
keizer Vespasianus optekende. 
Die voerde de door Nero afge-
schafte belasting op urine weer 
in toen het Romeinse rijk aan de 
grond zat. (In ons land zit het 
Romeinse rijk vooral in de grond, 
maar dit terzijde.)  Vespasianus’ 
zoon Titus (vergeef me deze 
parade van Latijnse namen) (en 
alle opmerkingen tussen haakjes) 
beklaagde zich bij zijn vader over 
de verwerpelijke herkomst van 
dit geld. Vespasianus (tevens 
de eerste scooterrijder in de 
geschiedenis, maar dáár hoor je 
 Suetonius dan weer niet over) 
gooide een muntje omhoog en zei 
tegen zijn zoon: ‘Neem je aanstoot 
aan de geur van deze munt? Nee? 
Toch komt hij uit de urine.’ 

Pecunia non olet is een parafrase 
van deze geschiedenis. Het 
 logische, wiskundige equivalent 
van die uitdrukking is: als iets 
stinkt, is het geen geld. Ga maar 
na: stront is geen geld. Rotte vis 
is geen geld (hoe duur die ook 
betaald wordt). En ‘Liefde is een 
stinkend wonder’, dichtte Leo 
Vroman. Wat hij bedoelde was 

natuurlijk: het is geen geld.  
Er zit evenwel onmiskenbaar 
een luchtje aan veel geldzaken. 
Het paradoxale van geld is: er 
is≈meer dan genoeg van, maar 
desondanks hebben veel mensen 
te weinig. De inflatie is toren-
hoog, de voedselbanken werden 
nog nooit zo druk bezocht, 
de gasprijzen voor de winter 
doen het ergste vrezen. Toch is 
in restaurant De Librije in Zwolle 
tot aan juli 2023 geen dinertafeltje 
te krijgen. Puilen terrassen en 
festivals uit. Betalen mensen grif 
110 euro (en meer, op de zwarte 
markt) om in de duinen naar Max 
Verstappen te kijken. 

Ik misgun niemand goddelijk eten 
of  voedsel voor hart en geest. 
Maar geld moet rollen, en het rolt 
altijd dezelfde kant op. Als de 
rijkste tien procent van Nederland 
bereid is met tien procent minder 
te leven kan alle armoede het land 
uit zijn. Geld stinkt niet. Maar hoe 
het verdeeld wordt wel. 

Jan Beuving
Jan studeerde negen jaar aan de 
 Universiteit Utrecht. Resultaat: een 
bachelor Wiskunde (2008) en een 
master History and Philosophy of 
 Science (2009). Daarna werd hij 
 cabaretier. Momenteel speelt hij zijn 
voorstelling Restante door het hele 
land. janbeuving.nl

Jan illustreert

beeld Maartje ter Horst

http://janbeuving.nl



