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Publiek en wetenschap
aan de Universiteit Utrecht

Ozan Alakavuklar 
over je handen 

vuil maken

Waardevolle 
ontmoetingen 

tussen kunst en 
wetenschap

Mara Yerkes over 
het podium pakken



Als wetenschappers in gesprek gaan met 
een breed publiek, komen ze vaak mensen 
tegen die toch al geïnteresseerd zijn. 

Omdat ze de waarde van wetenschap inzien, 
of er juist kritisch over zijn. Maar er zijn ook 
veel mensen voor wie wetenschap heel ver van 
hun dagelijks leven af staat. Zij voelen zich niet 
aangesproken, omdat wetenschap voor hen niet 
relevant voelt. Ook niet als wetenschappers hen 
juist graag willen ontmoeten. Een belangrijke 
stap die we bij het Centrum voor Wetenschap 
en Cultuur daarom zetten, is niet alleen 
mensen uitnodigen, maar hen ook opzoeken. 
Minstens zo belangrijk is dan om niet het 
wetenschappelijk perspectief centraal te stellen, 
maar de vragen, zorgen of verwachtingen die 
mensen bezighouden. Eerst vragen stellen en 
luisteren dus. En vervolgens daarop reageren 

en laten zien hoe je daar als wetenschapper mee 
omgaat of tegenaan kijkt. Dan kan er dialoog 
ontstaan. Dat is ook wat minister Robbert 
Dijkgraaf ziet als een belangrijke opdracht voor 
een nieuw nationaal expertisecentrum voor 
wetenschap en samenleving. Dat centrum moet 
kennis en praktijk bij elkaar brengen die zo’n 
dialoog mogelijk maken (zie pagina 10 en 11). 
In deze editie van In Beeld geven we weer veel 
inspirerende voorbeelden die laten zien hoe we 
daar bij de Universiteit Utrecht mee bezig zijn.

Vragen en luisteren

Femke den Boer is directeur Centrum 
voor Wetenschap en Cultuur van de 
Universiteit Utrecht

Foto: Lize Kraan
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Het Universiteitsmuseum Utrecht (UMU) is aan 
het verbouwen en vernieuwen. In september 
2023 opent het eerste onderzoeksmuseum van 
Nederland. In vijf nieuwe zalen maken families 
actief kennis met wetenschappelijk onderzoek 
van de Universiteit Utrecht en Utrechtse 
onderzoekers in heden en verleden. Hester 
Ketel en Suzanne van der Wateren werken met 
een groot team aan de vernieuwing en geven 
een kijkje achter de schermen.

In het nieuwe Universiteitsmuseum 
wordt de bezoeker zelf onderzoeker

Op zoek naar de twinkeling
Het museum laat ook onderzoek en bevindingen uit het 
heden zien. Daarvoor werken de museummedewerkers 
samen met twintig onderzoekers van de Universiteit 
Utrecht. Samen met een interactiedesigner vertalen ze een 
onderzoek naar een tentoonstelling, interactive of video 
die geschikt is voor een familiedoelgroep. Ketel: “De ene 
onderzoeker heeft zelf al ideeën en weet precies hoe je een 
breder publiek aanspreekt, de ander moeten we daarin meer 
begeleiden. Vaak is de eerste vraag die we stellen: ‘Van welk 
aspect van jouw onderzoek word jij enthousiast?’ Waar 
onderzoekers een twinkeling van in de ogen krijgen, is vaak 
een goed aanknopingspunt.”

Onderzoekende houding
Ketel hoopt dat kinderen tijdens hun museumbezoek 
ervaren hoe onderzoek doen werkt, en dat je alles kunt 
onderzoeken. “Het lijkt me mooi als ze op de terugreis 
opeens veel meer vragen hebben over hun omgeving.” 
Van der Wateren vult aan: “Ik hoop dat onze bezoekers 
ontdekken dat wetenschap ook over henzelf gaat en ze beter 
begrijpen hoe wetenschap werkt.”

Tekst: Eline Dondorp
Foto’s: Lize Kraan

Oproep
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht kunnen 
ook een bijdrage leveren aan de programmering van 
het UMU. Door een familielezing te geven, bezoekers 
te vragen mee te doen aan een citizen science-
onderzoek of samen te werken met een kunstenaar. 
Het museum staat open voor elk idee dat een brug 
slaat tussen wetenschap en publiek. Het UMU 
heeft de expertise om de vertaalslag te maken naar 
een breed publiek, en families in het bijzonder. 
Daarnaast heeft het museum een grote collectie 
waar wetenschappers onderzoek naar kunnen 
doen. Wil je samenwerken met het nieuwe UMU? 
Neem dan contact op met Suzanne van der Wateren, 
s.c.vanderwateren@uu.nl

Hester Ketel is coördinator Educatie bij het 
Universiteitsmuseum Utrecht

Suzanne van der Wateren is afdelingshoofd Publiek en 
Presentatie bij het Universiteitsmuseum Utrecht

Zoeken naar antwoorden
Carlijn van den Boomen onderzoekt hoe kinderen 
emoties herkennen bij volwassenen en andere 
kinderen. “Het onderzoek dat ik in het groot heb 
uitgevoerd, kunnen kinderen straks in het UMU in 
het klein uitvoeren. Met behulp van een computer 
en testjes gaan ze onderzoek doen naar emoties. Ik 
vind het belangrijk om mijn onderzoek met kinderen 
te delen omdat ik hen wil leren hoe onderzoek in z’n 
werk gaat, en dat het gaat om het stellen van vragen 
en dan op zoek gaan naar een antwoord. Kinderen 
zijn ook nieuwsgierig en stellen veel vragen. Ik wil hen 
graag stimuleren vragen te blijven stellen, maar ze ook 
leren hoe ze naar antwoorden kunnen zoeken.”

Dr. Carlijn van den Boomen is universitair docent en 
onderzoeker bij de faculteit Sociale Wetenschappen

Het onderzoeksproces
De collectie van het museum telt een uiteenlopende 
verzameling van ruim 200.000 objecten; van opgezette 
dieren en skeletten tot fossielen en natuurwetenschappelijke 
instrumenten. Een selectie is straks te zien in het vernieuwde 
museum. Waar het in andere (wetenschaps)musea veelal gaat 
over wetenschappelijke fenomenen, vertelt Van der Wateren 
dat in het UMU vooral aandacht is voor het onderzoeksproces: 
“We worden een onderzoeksmuseum waar bezoekers een 
kijkje onder de motorkap van de wetenschap krijgen. We 
willen wetenschapswijsheid bevorderen en bezoekers laten 
ontdekken dat wetenschappelijk onderzoek nooit af is.”

“Om te ervaren wat wetenschap is, wordt de bezoeker zelf 
onderzoeker,” licht Hester Ketel toe. “In elke tentoonstelling 
kunnen bezoekers actief aan de slag. Van historisch 
onderzoek tot natuurkunde en van psychologie tot geologie. 
Zo kunnen bezoekers in de zaal ‘Uitdokteren’ een oogspiegel 
ontwerpen. Voordat ze beginnen met het ontwerpen, 
onderzoeken de bezoekers elkaars ogen en reactie van de 
pupil. Verandert de pupil bijvoorbeeld als er een lamp aan 
gaat? Of juist als het donker wordt? Zo komt het thema dicht 
bij de belevingswereld van de bezoeker. Deze interacties, 
zoals wij die noemen, komen terug in elke zaal in het 
museum. Daarnaast zijn alle activiteiten gelaagd. Iedereen 
kan direct aan de slag, ook zonder voorkennis. Voor wie 
verder op onderzoek uit wil, is er een verdiepende laag.”
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Op een regenachtige zomeravond 
in juni organiseerde de Botanische 
Tuinen samen met het Centrum voor 
Wetenschap en Cultuur en de faculteit 
Bètawetenschappen het festival 
Summer Science. Met de groene tuinen 
als decor, live muziek en verhalen van 
onderzoekers over oceaanstromingen, 
immunotherapie en de effecten van 
baanverlies, was het een inspirerende 
avond voor de bezoekers. De 
onderzoekers hadden allemaal 
meegedaan aan eerdere edities van 
pitchcompetitie Breaking Science. Voor 
hen was het een mooie kans om de 
geleerde vaardigheden in de praktijk 
te brengen.

Summer 
Science

Tekst: Eline Dondorp
Foto’s: Anna van Kooij

“De kassen van de Botanische Tuinen waren een bijzondere 
locatie om te vertellen over mijn onderzoek. Buiten regende het, 
er speelde een bandje op de achtergrond en ik stond tussen de 
tropische planten met een groep mensen die graag in gesprek 
wilden over de impact van baanverlies. Ik geef vaker presentaties, 
bijvoorbeeld aan re-integratieadviseurs of managers bij grote 
bedrijven. Daar mist vaak de interactie met mijn publiek. Dat 
was bij Summer Science anders; er was veel tijd voor vragen en 
het delen van ervaringen. Die dialoog maakt het leuk; naar mijn 
mening is het idee van wetenschap dat kennis verspreid moet 
worden. Praten met verschillende doelgroepen geeft mij ook weer 
inspiratie, bijvoorbeeld voor mijn vervolgonderzoek.”

Dr. Janske van Eersel is in 2022 gepromoveerd. Ze is docent bij de 
faculteit Sociale Wetenschappen en heeft haar eigen bedrijf waarin ze 
onderzoek doet naar baanverlies

Kennis delen met lokale gemeenschappen 
en samen maatschappelijke uitdagingen 
aanpakken. Dat is waar het om draait bij Anders 
Utrecht. Anders Utrecht brengt Utrechtse 
initiatieven in kaart die sociale en ecologische 
problemen aanpakken en verbindt ze met 
elkaar, ontwikkelt podcasts om initiatieven een 
stem te geven en stimuleert samenwerking via 
workshops en onderzoek.

Kloof overbruggen
Tijdens zijn werk als onderzoeker in Aotearoa in Nieuw-
Zeeland kwam Ozan Alakavuklar terecht in een omgeving 
van kleinschalige lokale maatschappelijke organisaties die 
zonder hulp van buitenaf maatschappelijke uitdagingen 
aangingen. Hij zag daar dat de academische wereld als iets 
totaal anders wordt gezien dan de wereld van het buurtwerk. 
Daarom vroeg hij zich af: hoe kunnen we ons onderzoek 
anders doen om deze kloof te overbruggen? Hoe kan de 
universiteit een ankerinstelling in de stad worden – een 
langetermijnpartner voor maatschappelijke verandering?

In Utrecht zette hij Anders Utrecht op. Onderzoekers van 
de Universiteit Utrecht bevorderen in dit project de lokale 
kennisuitwisseling op vlakken als voedsel en duurzaamheid 
en creëren zo een netwerk voor langdurige samenwerking. 
Dit netwerk bestaat uit vijftien verenigingen, sociale 
ondernemingen, burgerbewegingen, buurtinitiatieven, én 
een groep onderzoekers van de Universiteit Utrecht. “De 
eerste reactie van de organisaties was: wat levert het ons 
op? Daarom nodigden we ze uit voor bijeenkomsten, om 
manieren te vinden om als gelijkwaardige partners samen 
te werken en om te onderzoeken we hoe we de waarde van 
onze expertise en academische kennis voor hen kunnen 
vergroten.”

Actieve bijdrage
Als onderdeel van het nieuwe masterprogramma ‘Organising 
Social Impact’ brengt Anders Utrecht studenten in contact 
met organisaties om een actieve bijdrage te leveren aan hun 
activiteiten. Soms hebben de betrokken organisaties al een 
praktisch probleem waaraan studenten met hun onderzoek 
een bijdrage kunnen leveren. Alakavuklar legt uit: “We willen 
echt dat ze hun handen vuil maken. Als de organisatie een 
buurttuin runt, gaan de studenten aan de slag in de tuin. Dat 
noemen we betrokken veldwerk. Geen adviezen vanaf de 
zijlijn, maar in het echt zien hoe maatschappelijke impact in 
de dagelijkse praktijk wordt georganiseerd.”

Uit de comfortzone
Zouden alle afdelingen van de Universiteit Utrecht actief 
moeten samenwerken met lokale partners? “Dat kun 
je niet zo algemeen stellen, omdat elk maatschappelijk 
domein andere behoeften heeft. Al geloof ik wel in de 
waarde van nauwe samenwerking”, aldus Alakavuklar. 
Dat wil niet zeggen dat een universiteit haar autonomie of 
onafhankelijkheid verliest, of dat zij in het directe belang 
van de betrokken organisatie zou moeten werken, maar wel 
dat een universiteit buiten haar comfortzone kan treden 
door theoretische en praktische kennis samen te voegen om 
sociale verandering teweeg te brengen.

Uit je comfort-
zone voor 
maatschappelijke 
verandering

Tekst: Hilke Grootelaar
Foto: Lize Kraan

Dr. Ozan Alakavuklar is onderzoeker en docent bij de Utrechtse 
School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap

“We willen echt dat ze hun 
handen vuil maken”
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Ik heb laatst een nieuw woord geleerd. Snijverlies: de 
restjes stof die je overhoudt als je een naaipatroon hebt 
uitgeknipt of de afgesneden stukken tegel die overblijven 

na het leggen van een vloer.

Sinds vorig voorjaar combineer ik twee banen binnen de 
Universiteit Utrecht en daarbij ervaar ik ook zoiets als 
snijverlies. In mijn werk als wetenschapscommunicator 
bij de Bètafaculteit moet ik snel, bondig en doortastend 
werken met andermans onderzoek als inhoudelijke focus. 
Tijdens de andere helft van mijn werkweek, als public 
engagementonderzoeker bij het Centrum voor Wetenschap en 
Cultuur en het Freudenthal Instituut, moet ik juist op eigen 
initiatief plannen verzinnen en heb ik de rust nodig om de 
literatuur in te duiken en zorgvuldig alle nuance op papier te 
zetten. Dat heen en weer wisselen kost tijd en energie.

Maar ik mis nog een woord: snijgeluk. Het is niet alleen maar 
hard werken, het is ook een combinatie waar ik vrolijk van 
word. Ik leg aan de lopende band verbindingen: inhoudelijk 
en tussen mensen. Ik kom tot nieuwe inzichten, mijn 
collega’s hebben er baat bij, het maakt me creatiever, en ik 
heb dubbel zoveel kerstborrels.

Snijverlies

Dr. Nieske Vergunst is onderzoeker en communicatieadviseur 
bij de faculteit Bètawetenschappen en het Centrum voor 
Wetenschap en Cultuur

Foto: Lize Kraan

Het Centrum voor Wetenschap en Cultuur 
zoekt regelmatig de samenwerking op met 
wetenschappers én kunstenaars. Zo maakt 

Studium Generale met Het Nieuw Utrechts Toneel 
‘De Futuristen’. Een unieke combinatie van interview 
en theater, waarin muzikanten en schrijvers de 
visie van een spraakmakende wetenschapper in 
één dag vertalen naar een voorstelling. En tijdens 
het Betweter Festival konden bezoekers door het 
kleurenkruis lopen, een kunstwerk dat bezoekers 
uitdaagde na te denken over mentale gezondheid. Het 
kleurenkruis werd gemaakt door Florentijn Hofman 
en geïnitieerd door onderzoekers van de Universiteit 
Utrecht en het UMC Utrecht. Wat is de waarde van de 
ontmoeting tussen kunst en wetenschap?

Kunst en 
wetenschap

“Als wetenschapper probeer je de werkelijkheid te 
herleiden met gangbare modellen en concepten. Maar 
hoe kom je op een nieuw idee? Kunstenaars zijn niet 
gebonden aan wetenschappelijke protocollen. Door sterk 
in te zetten op verbeelding en experimenteel te denken, 
openen ze nieuwe vensters die ons als onderzoekers 
kunnen inspireren. Tijdens De Futuristen lukte het 
de schrijvers om de abstracte punten die ik maak te 
verbinden aan een geleefde werkelijkheid. Ze vertalen 
mijn onderzoek naar een groot publiek. Dat kan ik zelf 
niet zo en dat hoef ik ook niet te kunnen.”

Prof. dr. Birgit Meyer is hoogleraar Religiewetenschap bij de 
faculteit Geesteswetenschappen

“Ik merk bij De Futuristen dat het voor zowel de 
makers als de onderzoekers inspirerend is om elkaar te 
ontmoeten. De wetenschap laat ons mogelijkheden zien 
en zet onze verbeelding aan. Maar andersom kunnen 
wij dat ook voor de wetenschap doen, juist omdat onze 
associaties en beelden vrijer mogen zijn en langs andere 
lijnen lopen. Het is belangrijk om het denken over 
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen 
in de openbaarheid en met publiek te delen. Hoe meer 
stemmen deelnemen, hoe rijker de wereld wordt.”

Greg Nottrot is regisseur, acteur en artistiek leider 
bij Het Nieuw Utrechts Toneel

“Ik vind het als onderzoeker belangrijk om 
interdisciplinair bezig te zijn. Maar ik merk wel hoe 
moeilijk het is om je eigen discipline los te laten. Je weet 
duidelijk waar je naartoe wilt en hoe je daar moet komen. 
Door met kunstenaars samen te werken en te zien hoe 
anders ze problemen aanvliegen, ga ik automatisch meer 
out of the box denken. Wat ik ook merk: kunstenaars 
zijn in staat om mensen te raken, en zorgen zo dat 
wetenschappelijke informatie veel beter blijft hangen.”

Dr. Anouk Keizer is docent en onderzoeker bij de 
faculteit Sociale Wetenschappen

Tekst: Erwin Maas
Foto’s: Ward Mevis, Anna van Kooij

En zoals ik tijdens mijn vakantie opeens inspiratie kreeg 
voor deze column, werkt het vaak ook heel goed om het 
werk van de ene baan een paar dagen te laten liggen en 
er daarna weer met een frisse blik bij terug te komen. 
Wist je dat Nobelprijswinnaars er bovengemiddeld vaak 
serieuze hobby’s op na houden? Dat schakelen tussen 
heel verschillende bezigheden heeft blijkbaar toch zo z’n 
voordelen, wil ik maar zeggen. Oftewel: half + half = meer 
dan één (deze rekensom gaat me geen Nobelprijs opleveren).

Snijgeluk: de opbrengst van het schakelen, de lol van 
het verbinden, de creativiteit die opbloeit in ongewone 
combinaties; de mozaïeken of lapjesknuffels die je kunt 
maken van overgebleven stukjes tegel of stof.
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Wetenschapscommunicatie is er wellicht een 
klein dossier, het ministerie is wel dé plek 
om het onder de aandacht te brengen bij de 
collega’s met de ‘grote’ dossiers zoals Open 
Science en Erkennen en Waarderen. Onder 
de brede paraplu van deze bewegingen kan 
wetenschapscommunicatie pas écht groeien.

Praten met het veld
Het gesprek tussen wetenschap en 
samenleving wordt op veel plekken gevoerd. 
Van bevlogen biologen tot uitvinders die 
in gesprek met burgers hun onderzoek 
vormgeven. Van universiteiten en hogescholen 
tot bedrijven en wetenschapsmusea. Die lange 
lijst vroeg om goede vertegenwoordiging 
in de startfase. We kozen daarvoor twee 
kwartiermakers: Alex Verkade en Ionica 
Smeets. Beiden met een lange geschiedenis 
in de wetenschapscommunicatie, een groot 
netwerk en, heel belangrijk: een breed 
draagvlak onder ‘de doelgroep’. De breedte van 
die doelgroep werd gaandeweg het proces nog 
duidelijker.

De kwartiermakers voerden veel gesprekken 
met het veld, de teller liep al snel op tot 150 
gesproken personen. Al vroeg in het proces 
ontdekten we dat er een groot gedeeld belang 
was en ook een lijstje met gedeelde zorgen. 
Die konden we wegnemen door al een aantal 
dingen te benoemen die het centrum níet gaat 
doen, zoals zelf wetenschapscommunicatie 
uitvoeren of financieren. “De energie zit al in 
het veld, meer toevoegen is niet de bedoeling,” 
zegt Alex Verkade daarover.

“Het centrum moet allereerst een verbinder 
zijn.” zegt Ionica Smeets. Er zijn al heel veel 
organisaties die goede dingen doen. “Het 
centrum moet weten wie iedereen is in het 
veld, wat er gebeurt en wat de laatste stand 
van zaken is.” Ook de naam van het centrum 
moet die verbinding laten zien. Het woord 
wetenschapscommunicatie blijkt dat voor veel 
mensen niet te doen. De werktitel (ten tijde 
van dit schrijven) is Nationaal Expertisecentrum 
voor Wetenschap en Samenleving.

Het centrum dat de kwartiermakers voor 
ogen hebben behartigt ook het belang 
van wetenschapscommunicatie voor de 
samenleving en in het kennissysteem.
“Het centrum zit aan tafel bij overleggen en 
bewegingen in het veld om het belang van 
wetenschapscommunicatie te benadrukken.” 
zegt Verkade daarover. Smeets vult aan: “We 
weten dat buitenlandse centra dat ongeveer 
een derde van hun tijd doen.”

Energie genoeg
Op 27 januari 2023 organiseerde ik voor de 
kwartiermakers een open werksessie voor 
iedereen die de kwartiermakers nog niet 
hadden gesproken. Er kwamen honderd 
geïnteresseerden op af. Ik koos daarbij 
voor een open-space aanpak, waarmee we 
de aanwezigen eigenaar maakten van de 
gesprekken. Die gingen onder andere over de 
beoogde impact en de bemensing en werkwijze 
van het centrum. De aanpak werkte goed en 
maakte duidelijk  hoeveel energie er is om 
mooie dingen te bereiken met het centrum. 
Met draagvlak en eigenaarschap uit het veld 
kan het centrum echt gaan vliegen.

De kwartiermakers verwachten in april 2023 
een advies aan de minister te presenteren. Het 
was me een eer om dit proces te ondersteunen 
en ik zie uit naar hun bevindingen. Mijn advies 
aan de kwartiermakers: gebruik de energie uit 
het veld en laat Den Haag voor je werken.

Een Haags 
perspectief op 
wetenschaps-
communicatie

Tekst: Erik van Zwol
Portretfoto: Ivar Pel / Overige foto’s: Lize Kraan 
voor Nationale Wetenschapscommunicatiedag 2022

Prof.dr.ir. Ionica Smeets is hoogleraar Wetenschaps-communicatie 
aan de Universiteit van Leiden. Alex Verkade is Hoofd Positionering bij het 
Regieorgaan SIA (NWO). Beide zijn kwartiermaker voor het nieuwe nationale 
centrum voor wetenschapscommunicatie.

Erik van Zwol is Coördinator 
Wetenschapscommunicatie 
bij het strategisch thema 
Life Sciences van de 
Universiteit Utrecht. Als 
Public Engagement Fellow 
werkt hij aan wetenschaps-
communicatie als 
volwaardig onderdeel van 
een academische carrière. 
Sinds juli 2022 is hij voor een 
jaar gedetacheerd naar het 
ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap op 
het dossier wetenschaps-
communicatie.

Bij de directie Onderzoeks- en 
Wetenschapsbeleid van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was snel 
versterking nodig na de aankondiging van 
de minister. Het ministerie huurde me in als 
‘combibaner’. Een formule die in het leven 
is geroepen voor mensen uit de praktijk die 
een jaar lang  volwaardig meedraaien op het 
ministerie met als doel: het verstevigen van 
de verbinding tussen ministerie en werkveld 
door het delen van ervaring en kennis. 
Tijdens een detachering van één jaar draag 
ik bij aan dat doel voor het werkveld van de 
wetenschapscommunicatie.

Binnen de kennisinstellingen waar ik eerder 
werkte was Den Haag altijd een abstract 
begrip dat voorkwam in zinnen als “We 
moeten iets met..”. Het was voor mij dus een 
enorme eyeopener om op het ministerie te 
zien hoe de dossiers daar zijn verdeeld en hoe 
hard en goed iedereen daar aan het werk is. 

“Het centrum moet 
allereerst een verbinder 
zijn”

Nederland krijgt een nationaal centrum voor wetenschaps-
communicatie. Deze woorden van Minister Dijkgraaf in 
mei 2022 brachten een beweging op gang die sindsdien 
niet heeft stilgestaan. Erik van Zwol zit dicht bij het vuur 
en vertelt.
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Op de zaterdagavond van 15 oktober 
2022 voeren twee rondvaartboten 
vol wetenschap door de Utrechtse 
grachten. Met de rondvaartboten 
deed het Universiteitsmuseum 
Utrecht (UMU) mee aan de Utrechtse 
Museumnacht KIDS.

Op de onderzoeksboot gingen families 
aan de slag met experimenten en 
bogen zich over verschillende vragen 
als: gaat een kegel naar boven of toch 
naar beneden? Kunnen we twee dingen 
tegelijkertijd doen? Op de andere boot 
vertelden verschillende onderzoekers 
van de Universiteit Utrecht over hun 
onderzoek. Onderzoeker Francesca 
Sangiorgi vertelde bijvoorbeeld over 
haar bijzondere reis naar Antarctica.

UMU op het 
water

Tekst: Eline Dondorp
Foto’s: Lize Kraan

“De huidige – door de mens veroorzaakte 
– snelle opwarming van de aarde leidt 
tot het smelten van Antarctica. Dat is een 
bedreiging voor laaggelegen landen en 
kustgebieden. Maar wanneer en hoe snel 
zal Antarctica smelten? Dat onderzoek 
ik met sedimenten uit grondboringen 
die vlakbij Antarctica zijn gedaan. Op die 
manier kunnen we warme periodes uit 
het verre verleden onderzoeken en de 
toekomst beter voorspellen. Voor onze 
toekomst en die van Antarctica is het 
heel belangrijk dat nieuwe generaties 
zich bewust zijn van klimaatverandering. 
De museumnacht was een geweldige 
manier om de kinderen bewust te maken! 
Ik heb ontzettend genoten van de vele 
geïnteresseerde gezichten en slimme en 
nieuwsgierige vragen.”

Dr. Francesca Sangiorgi is onderzoeker en 
universitair hoofddocent bij de faculteit 
Geowetenschappen

Een belevingsfestival geïnspireerd op het niet 
of niet goed kunnen horen van geluid, dát 
is Sencity. Festivalorganisator Bas Wierikx 

benaderde het Centrum voor Wetenschap en Cultuur 
voor de wetenschapsprogrammering. Het resultaat: een 
zinnenprikkelend experiment, waarin wetenschapsfilosoof, 
historicus en componist Susanna Bloem met het publiek in 
gesprek ging over de ervaring van muziek en tijd. Wat drijft 
Wierikx? En wat is de waarde van deze samenwerking?

Gelijke beleving
“Ik heb een grote voorliefde voor het creëren van nieuwe 
belevingswerelden met een diepere maatschappelijke laag”, 
vertelt Wierikx. “Hoe kun je mensen sturen naar inclusiever 
gedrag en gedachtegoed? Dat doen we met Sencity.” Een 
festival waar doven, slechthorenden en horenden elkaar 
ontmoeten en samen uit hun dak gaan. En waar muziek, 
kunst en wetenschap zo geprogrammeerd en georganiseerd 
worden, dat de beleving voor iedereen gelijk is, ongeacht je 
gehoor.

Dove mensen uit hun dak laten gaan op muziek lijkt 
onmogelijk, maar juist die uitdaging vindt Wierikx 
belangrijk. “Door je in bochten te wringen kom je verder en 
ontstaat er iets nieuws.” Daar komt veel bij kijken: “We gaan 
bijvoorbeeld met muzikanten in gesprek over de intentie van 
hun muziek om dit via gebarentolken uit te drukken.

‘Door je in bochten 
te wringen kom 
je verder’

Tekst: Tessa de Vries
Foto: Jessie Kamp

Zintuigenregisseurs helpen met het vertalen van hun 
optreden in geur, smaak, beeld en beweging met een trillende 
dansvloer. Zo vertellen we op verschillende manieren 
hetzelfde verhaal.”

Waardevolle samenwerking
Voorheen bestond de programmering vooral uit muziek en 
kunst; het afgelopen jaar zijn hier wetenschappelijke talks 
en experimenten aan toegevoegd. De samenwerking met 
het Centrum voor Wetenschap en Cultuur is waardevol, 
vindt Wierikx. “Ik vind het interessant om vanuit het 
wetenschapsoogpunt bezoekers meer te vertellen over 
de werking van zintuigen. Tegelijkertijd zorgt het 
samenbrengen van wetenschappers met de dovencultuur 
voor een nieuwe blik op hun onderzoek.”

25 maart 2023 staat de twintigste editie op het programma. 
Het thema is ‘faalvreugde’. “Durven falen brengt je immers 
verder. Een thema dat voor iedereen van belang is, al staat 
durven falen voor doven en slechthorenden misschien nog 
wel meer centraal in een maatschappij die voor hen veel 
minder toegankelijk is dan voor horenden.”

Bas Wierikx was tot 2022 de festivaldirecteur van Sencity Festival, 
onderdeel van de stichting Stichting Possibilize. Op de achtergrond is 
hij nog steeds betrokken bij het festival, daarnaast werkt hij aan diverse 
projecten op het snijvlak van cultuur en maatschappelijke impact.

Wetenschapsfilosoof, historicus en componist Susanna 
Bloem met gebarentolk tijdens Sencity.
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Het Centrum voor Wetenschap en Cultuur 
probeert op verschillende manieren programma’s 
aantrekkelijker te maken voor een inclusiever 
publiek. Voor onder andere het Betweter 
Festival en het Weekend van de Wetenschap 
werkten we samen met maatschappelijke 
partners om Utrechters uit te nodigen voor wie 
wetenschapsactiviteiten niet vanzelfsprekend zijn.

Betweter Festival
Tessa en Natnael zijn Buddy’s bij Buddy to Buddy Utrecht. 
Tessa woont in Utrecht en Natnael is een paar jaar geleden 
vanuit Eritrea naar Utrecht gekomen. Samen ondernemen 
ze van alles en dit keer bezochten ze op uitnodiging het 
Betweter Festival. Hoe hebben zij dat ervaren?

Samenwerken 
voor een 
inclusiever 
publiek

Buddy to Buddy

Buddy to Buddy Utrecht koppelt (ex-) vluchtelingen 
en hun stadsgenoten aan elkaar om op die manier 
nieuwkomers uit hun sociale isolement te halen en 
de betrokkenheid van Nederlanders bij hun 
integratie vergroten.

Petje Af

Voor Weekend van de Wetenschap werden Utrechtse 
kinderen uitgenodigd via Petje Af Amersfoort. Bij Petje 
af ontdekken nieuwsgierige kinderen van 10 t/m 14 
jaar de wereld, via een praktijkgericht programma dat 
kansen biedt aan kinderen die een extra steuntje in 
de rug kunnen gebruiken.

Tessa Laan is projectcoördinator van Buddy to Buddy Utrecht 
en Utrechtse Heuvelrug. Ze is onder andere contactpersoon 
voor de buddy’s en organiseert het project. Hoe ziet zij de 
bijdrage van het Betweter Festival aan hun programma?

Weekend van de Wetenschap
Sara Brouwer en Maartje Bake, docenten van het departement 
Sociale Geografie en Planologie, hadden tijdens het Weekend 
van de Wetenschap veel aanspraak met hun activiteit over de 
inclusieve stad en diverse voedsellandschappen.

Tekst: Stephanie Helfferich
Foto Betweter Festival: Anna van Kooij / Foto Weekend van 
de Wetenschap: Lize Kraan

“Er was zoveel te doen! Je kon de hele avond 
ronddwalen zonder je te vervelen. Je had op de gang 
al experimenten, dus je kon niet alleen van zaal 
naar zaal lopen, maar tussendoor had je ook nog van 
alles waar je aan mee kon doen. Dat was ook voor 
Natnael leuk. We hebben ook bij een lezing gezeten, 
maar dat volgt hij dan toch minder goed, omdat zijn 
Nederlands nog niet zo goed is.”

Tessa

“Het was best moeilijk te weten wat ik kon 
verwachten, want ik kende het festival niet. Ik 
kon niet alles begrijpen, maar je kon ook gewoon 
luisteren wat er verteld werd. Dat is niet erg, ook al 
was het moeilijk.”

Natnael

“Taal hoeft niet een probleem te zijn als je weet 
dat je er aandacht aan moet besteden. Het thema 
speelt daarin ook een rol. We waren bij de lezing over 
de migratiecrisis, dat is dan weer makkelijker te 
volgen, omdat je die woorden en die thematiek kent. 
Ik denk dat je het festival ook toegankelijker kunt 
maken door bewust bepaalde thema’s te kiezen. Iets 
over cultuurverschillen, migratie, taal, identiteit. 
Dan is het boeiend. Ondanks dat het misschien 
moeilijke taal is, het is wel de taal waar je mee bezig 
bent. En bij dat soort thema’s is het denk ik ook echt 
een toegevoegde waarde om een divers publiek te 
hebben. Dan krijg je een interessante uitwisseling 
van perspectieven.”

“Het programma van het Weekend van Wetenschap 
past precies bij wat wij de kinderen willen 
aanbieden bij Petje af. Het was voor de kinderen 
een toegankelijke manier om inzicht te krijgen in 
de wereld van wetenschap en technologie. Er was 
een breed aanbod aan verschillende thema’s.  Een 
interactieve dag waar de kinderen gelijk aan het 
werk mochten met verschillende opdrachten. Leren, 
zien en doen! Op zo’n dag leren de kinderen op een 
interactieve manier goed inzicht te krijgen in waar 
hun interesses liggen. Het was leuk om te zien hoe 
innovatief en oplossingsgericht ze gaan denken. Het 
was een succes!”

Gwen Kistler is programmacoördinator bij Petje Af Amersfoort

“Het viel me op dat het publiek heel divers was. Ik 
heb gesproken met bezoekers met verschillende 
culturele achtergronden, bezoekers van 
verschillende generaties en bezoekers die uit 
uiteenlopende steden en dorpen kwamen. Mooi 
om te horen was dat kinderen en hun ouders met 
een migratieachtergrond aangaven dat ze het 
leuk vonden om nu een keer zichzelf of hun eigen 
cultuur terug te zien in een activiteit. Dit zorgde 
voor herkenning en enthousiasme. En hopelijk ook 
het gevoel dat ze (later) thuis kunnen horen op de 
universiteit.”
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De maatschappelijke betrokkenheid 
van de universiteit heeft een 
lange geschiedenis. Het kan haast 

niet anders, want de universiteit is zelf 
onderdeel van de samenleving. In de jaren 
zestig en zeventig groeide de nadruk op 
maatschappelijke betrokkenheid. Vanaf de 
jaren tachtig werd dit minder, maar in pakweg 
de laatste tien jaar kreeg die betrokkenheid 
weer meer accent. ‘Public engagement’ is een 
poging om dit zowel meer bewust als meer 
zichtbaar te doen.

Ondanks deze gunstige ontwikkeling wordt de 
essentie van maatschappelijke betrokkenheid 
van de universiteit in mijn optiek soms over 
het hoofd gezien. Public engagement is nog 
te vaak vooral ‘zenden’, wetenschap voor 
burgers, en hen daarop attent maken. Maar 
maatschappelijke betrokkenheid – public 
engagement – zou vooral met burgers plaats 
moeten vinden. Dat betekent tijd en aandacht 
geven aan maatschappelijke partners, en 
ruimte bieden aan hun eigen inzichten.

Community Engaged Learning (CEL) biedt 
mogelijk manieren om dat te doen. Wat CEL 
doet is het leren zelf vooropstellen. Het gaat 
ervan uit dat iedereen ‘co- learner’ en ‘co-
teacher’ is en dat de uitwisseling van kennis 
weinig waarde heeft als er niet gezamenlijk 
op wordt gereflecteerd. Ook dat blijkt een 
uitdaging te zijn: we richten ons doorgaans 
op hoe studenten leren en veel minder op 
de docent of maatschappelijke partner als 
‘learner’. Met de ambitie om samen te leren 
kan CEL de wetenschappelijke wederkerigheid 
tussen universiteit en maatschappij 
versterken.

Gezamenlijk 
kennis vormen

Prof. dr. James Kennedy 
(links op de foto) is 
hoogleraar Moderne 
Nederlandse Geschiedenis 
bij de faculteit Geestes-
wetenschappen en 
universiteitshoogleraar 
met een speciale opdracht 
rond community engaged 
learning aan de Universiteit 
Utrecht

Foto: Ward Mevis

“De democratisering 
van kennis zal een grote 
uitdaging zijn voor de 
universiteit”

Community Engaged Learning en Public 
Engagement zijn projecten van de lange adem. 
We moeten aanwezig zijn in de samenleving 
om gezamenlijk kennis te vormen. Deze 
democratisering van kennis zal een grote 
uitdaging zijn voor de universiteit, maar is de 
essentie van maatschappelijke betrokkenheid. 
Gelukkig streven verschillende partijen 
hiernaar, zoals het Open Science Programma. 
Maar we staan nog maar aan het begin.

Ben je onderzoeker* of docent aan de Universiteit 
Utrecht en wil je ook iets met een breed publiek? 

Deze staalkaart geeft je een beeld van de mogelijkheden 
die we hebben aan de Universiteit Utrecht.

Meer informatie vind je op 
uu.nl/publiekenwetenschap

* Inclusief promovendi

Staalkaart 
publieksactiviteiten
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Jaarlijks programma waarbij je op de fiets stapt naar een 
basisschool in Utrecht. De leerlingen bereiden zich voor op je 
komst met behulp van hints en lesmateriaal.

Meet the Professor

Bij Summerschool Junior ontdekken leerlingen uit groep 5 t/m 
8 hoe leuk en fascinerend wetenschap is. Je kunt samen met de 
organisatie een programma over je onderzoek ontwikkelen.

Summerschool Junior

Jaarlijkse wetenschapsshow in TivoliVredenburg. Je kunt tijdens 
het programma vertellen over je onderzoek.

Operatie Breinbreker

Avondvullend festival van de Universiteit Utrecht waar kunst en 
wetenschap elkaar op een unieke manier ontmoeten. Samen 
met kunstenaars en bezoekers onderzoek je de grote en kleine 
vragen van onze tijd.

Betweter Festival

Podium voor kennis en reflectie. Programmamakers 
ontwikkelen twee keer per jaar een programma met lezingen, 
talkshows en interviews.

Studium Generale-programma

Museumbezoekers gaan zelf aan de slag met (actueel) 
onderzoek en citizen science-projecten van de Universiteit 
Utrecht. Jij kunt als onderzoeker een bijdrage leveren aan de 
programmering.

Universiteitsmuseum Utrecht (UMU)

Live-verbindingen in het UMU. Geef live vanaf je 
onderzoekslocatie een inkijkje in je werk en/of onderzoek.

Universiteitsmuseum Utrecht (UMU)

Neem families mee in je onderzoek met activiteiten in de Oude 
Hortus, interactieve familielezingen/workshops, en speciale 
evenementen zoals de Museumnacht.

Universiteitsmuseum Utrecht (UMU)

Publiek: Basisschoolkinderen
Voor: Hoogleraren
Contact: wetenschapsknooppunt@uu.nl
Van: Centrum voor Wetenschap en Cultuur
Wanneer: Maart

Publiek: Families met kinderen van 8-12 jaar
Voor: Onderzoekers
Voorwaarden: Je wordt gecoacht op familiepubliek en je bent 
aanwezig bij de generale repetitie
Contact: operatiebreinbreker@uu.nl
Van: Centrum voor Wetenschap en Cultuur
Wanneer: 4 juni 2023

Publiek: Volwassenen met een hbo- of academisch werk- en/of 
denkniveau
Voor: Onderzoekers en docenten
Voorwaarden: Onderzoekers worden geselecteerd en 
voorbereid op hun rol door de programmamakers
Van: Centrum voor Wetenschap en Cultuur

Publiek: Families met kinderen van 8-14 jaar
Voor: Onderzoekers
Contact: José de Wit ( j.a.w.dewit@uu.nl)
Van: Centrum voor Wetenschap en Cultuur
Wanneer: Vanaf 5 september 2023

Publiek: Basisschoolkinderen
Voor: Onderzoekers
Contact: summerschooljunior@uu.nl
Van: Centrum voor Wetenschap en Cultuur
Wanneer: Juli

Publiek: Volwassenen met een hbo- of academisch werk- en/of 
denkniveau
Voor: Onderzoekers en docenten
Voorwaarden: Je volgt de podiumtraining en/of je brengt een 
wetenschappelijk experiment in
Van: Centrum voor Wetenschap en Cultuur
Wanneer: September

Publiek: Families met kinderen van 8-14 jaar
Voor: Onderzoekers
Contact: José de Wit ( j.a.w.dewit@uu.nl)
Van: Centrum voor Wetenschap en Cultuur
Wanneer: Vanaf 5 september 2023

Publiek: Families met kinderen van 8-14 jaar
Voor: Onderzoekers en docenten
Contact: José de Wit ( j.a.w.dewit@uu.nl)
Van: Centrum voor Wetenschap en Cultuur
Wanneer: Vanaf 5 september 2023, enkele keren per maand

De universiteit opent haar deuren en geeft een kijkje in de 
keuken voor nieuwsgierige bezoekers. Met een zelfbedachte 
activiteit kun je het publiek betrekken bij je onderzoek.

Weekend van de Wetenschap

Publiek: Families met kinderen van 8-14 jaar
Voor: Onderzoekers
Contact: wvdw@uu.nl
Van: Centrum voor Wetenschap en Cultuur
Wanneer: 8 oktober 2023

Je gaat op bezoek bij een basisschool in Utrecht en vertelt de 
leerlingen over je onderzoek.

Slimme Gasten

Publiek: Basisschoolkinderen
Voor: Onderzoekers
Voorwaarden: Je volgt de bijbehorende training
Contact: wetenschapsknooppunt@uu.nl
Van: Centrum voor Wetenschap en Cultuur
Wanneer: November

Jaarlijkse pitchwedstrijd waarin je als jonge onderzoeker deze 
vaardigheid kunt oefenen en verbeteren.

Breaking Science

Publiek: Volwassenen
Voor: Promovendi en junior onderzoekers
Voorwaarden: Je volgt de bijbehorende training
Contact: breakingscience@uu.nl
Van: Centrum voor Wetenschap en Cultuur
Wanneer: April, mei, juni

Je gaat in gesprek met bibliotheekbezoekers over je onderzoek.

Even Over Morgen

Publiek: Inwoners van Utrecht
Voor: Onderzoekers
Voorwaarden: Je volgt de dialoogtraining
Contact: Lieke Dekker (e.a.dekker@uu.nl)
Van: Centrum voor Wetenschap en Cultuur
Wanneer: November

Je geeft in de openbare bibliotheek een korte lezing en gaat 
daarna in gesprek met ouderen.

Kenniskring

Publiek: Ouderen
Voor: Onderzoekers en docenten
Contact: Laura Mol (l.w.m.mol@uu.nl)
Van: Centrum voor Wetenschap en Cultuur
Wanneer: April/mei (3x)

Basisschoolkinderen

Families met kinderen

Volwassenen

Inwoners van Utrecht

Docenten

Pabostudenten

Geïnteresseerden

Een interactieve wetenschapsspelshow waarin je live op het 
podium vragen van nieuwsgierige kinderen beantwoordt in een 
race tegen de klok. Bij de Hoe?Zo! Show hoort een lespakket 
voor groep 6 van de basisschool waarmee kinderen kunnen 
oefenen met informatievaardigheden.

De Hoe?Zo! Show

Publiek: Basisschoolkinderen in groep 6
Voor: Promovendi
Voorwaarden: Promovendi kunnen zich aanmelden en volgen 
een selectieprocedure. De geselecteerde promovendi volgen 
een tweedaagse training.
Contact: Barbara Braams (b.r.braams@vu.nl) of Lennart de 
Groot (l.v.degroot@uu.nl)
Van: De Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit

Je werkt mee aan educatief materiaal en gastlessen om scholen 
te helpen bij het bespreekbaar maken van terrorisme, politiek 
geweld en disruptieve momenten.

TerInfo

Publiek: Docenten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs 
en mbo
Voor: Onderzoekers en docenten
Contact: ter-info@uu.nl
Van: Universiteit Utrecht
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Op 3 en 4 juli 2022 vierde de stad Utrecht haar 
900-jarig bestaan met onder andere een 
festival ter ere van stadspatroon Sint-Maarten. 

Dit festival, geïnitieerd door Els Rose, had als thema 
‘Het wonder van Sint-Maarten, de gelukkige stad’. 
Het zette de betekenis van Sint-Maarten voor de 
inwoners van Utrecht centraal, in de middeleeuwen 
en nu. Het wetenschappelijk onderzoek hierover 
werd met dit festival toegankelijk gemaakt voor de 
stad. Het programma bevatte middeleeuwse muziek, 
een tentoonstelling in de Domkerk gemaakt door 
studenten, een publieksboek, een symposium en 
documentaire over Sint-Maarten, en een concert 
waarbij Utrechtse basisschoolleerlingen nieuwe 
Sint-Maartenliedjes zongen, gemaakt door 
conservatoriumstudenten.

Dat was zeker veel werk, zo’n festival organiseren. 
Hoe heb je dat gedaan?
“De uitdaging was om anderen een rol te geven 
in dit project en ze die rol ook echt zelf in te laten 
vullen. Zo heb ik voor de kinderliedjes eerst docenten 
aan het werk gezet met het ruwe materiaal, dus de 
gregoriaanse kerkmuziek. Vervolgens hebben we 
conservatoriumstudenten erbij betrokken. Die zijn 
hier weer mee aan de slag gegaan en hebben het 
helemaal overgenomen met de kinderen. Je moet je 
partners daarvoor dan wel voldoende ruimte geven. 
Uiteindelijk maakten de kinderen het festival.”

Sint Maarten in 
de stad

Tekst: Stephanie Helfferich
Portretfoto: Ed van Rijswijk / Foto Gregoriaans Koor Utrecht: 
Paul van der Lugt

Waar liep je zoal tegenaan in de samenwerking?
“We hadden veel verschillende partners, dus de 
samenwerking was complex. Omdat het zo’n groot 
project was, moest ik wel delegeren. De uitdaging 
is dan om toch de touwtjes in handen te houden. 
Sommige keuzes had ik achteraf liever anders 
gemaakt. Maar de samenwerking met collega’s, 
stagiairs en studenten rondom de tentoonstelling 
verliep heel goed. Ik kon niet alles zelf inhoudelijk 
doen, maar door goede onderlinge afstemming verliep 
dat soepel; ik kon veel overlaten aan de stagiairs. 
Ook heb ik veel hulp gekregen van bijvoorbeeld onze 
facultaire afdeling Communicatie & Marketing. Zo 
was het hun idee om het een festival te noemen en ik 
heb een persoonlijke mediatraining van ze gekregen.”

Hoe balanceer je als hoogleraar deze 
verschillende taken?
“Ik vind dat public engagement onderdeel is van je 
onderzoek, dus je moet kiezen. In zo’n jaar dat ik 
een groot public engagementproject doe, publiceer 
ik dus weinig in wetenschappelijke kanalen en 
bezoek ik weinig congressen. Ik heb vanuit mijn 
onderzoeksproject ook een wetenschappelijke 
monografie beloofd, maar die heb ik vooruit 
geschoven, zodat ik voorrang kon geven aan dit 
project. Dat is een bewuste keus die ik maak.”

Prof. dr. Els Rose is hoogleraar Laat- 
en Middeleeuws Latijn bij de faculteit 
Geesteswetenschappen. Haar onderzoek richt 
zich in het kader van een NWO VICI-project 
op burgerschapsdiscoursen in West-Europa in 
de periode 400-1100.

De filmreeks brengt prikkelende wetenschap en films van 
betekenis samen. In de geest van filmexplicateur Louis 
Hartlooper houd je een korte inleiding bij een film. Na afloop 
kun je met bezoekers in gesprek.

Science & Fiction

Publiek: Geïnteresseerden
Voor: USBO-onderzoekers
Voorwaarden: Onderzoekers worden geselecteerd en 
voorbereid op hun rol door de curatoren
Contact: Gert den Toom (G.denToom@uu.nl)
Van: USBO
Wanneer: Mei/juni

De KlimaatHelpdesk zorgt voor wetenschappelijk gedegen 
en geverifieerde antwoorden op klimaatvragen uit de 
samenleving. De antwoorden zijn voor een breed publiek 
te begrijpen. Deze goede klimaatinformatie wordt ook via 
sociale media verspreid om tegenwicht te bieden aan onjuiste 
klimaatfeiten (nepnieuws).

KlimaatHelpdesk

Publiek: Geïnteresseerden
Voor: Iedereen kan aan de slag als redacteur of als lid van ons 
communicatieteam. De artikelen zelf worden geschreven door 
mensen met de juiste expertise m.b.t. de vraag.
Contact: helpdesk@klimaathelpdesk.org
Van: Opgezet door de Utrecht Young Academy en 
Scientists4Future, en nu een stichting in eigen beheer.

Een Nederlandstalige publiekswebsite over regeneratieve 
geneeskunde, waar experts vragen uit de samenleving 
beantwoorden. Op publieksevenementen verzamelen we ook 
vragen en gaan we in gesprek met bezoekers.

HelpdeskRM

Publiek: Geïnteresseerden
Voor: Onderzoekers en docenten uit de regeneratieve 
geneeskunde
Contact: Stephan van Duin (helpdeskRM@umcutrecht.nl)
Van: UMC Utrecht

Je gaat in debat over een actueel onderwerp met betrokken 
belanghebbenden en geïnteresseerden.

Diergeneeskundedebat

Publiek: Stakeholders en geinteresseerden
Voor: Onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde
Contact: Rosan Reusken (r.j.m.reusken@uu.nl)
Van: Faculteit Diergeneeskunde

Utrechtse pabostudenten komen bij je op bezoek en maken een 
les over wetenschap.

Paboprojecten

Publiek: Pabostudenten
Voor: Onderzoekers
Contact: wetenschapsknooppunt@uu.nl
Van: Centrum voor Wetenschap en Cultuur
Wanneer: Meerdere keren per jaar

De CenSAS Dierendialoog is een jaarlijks terugkerend 
evenement, waarin deelnemers in groepjes met elkaar in 
gesprek gaan over de omgang met andere dieren.

Dierendialoog

Publiek: Geïnteresseerden
Voor: Onderzoekers
Voorwaarden: Je volgt de bijbehorende training
Contact: Simcha Verweij (censas@uu.nl)
Van: CenSAS (Centre for Sustainable Animal Stewardship), een 
samenwerking van faculteit Diergeneeskunde (Universiteit 
Utrecht) en Animal Sciences (Wageningen University & 
Research)
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Studium Generale organiseert elk najaar een ‘challenge’, 
een citizen-scienceproject waarbij bezoekers samen 
met wetenschappers onderzoek doen naar een actueel 

thema. In 2022 was het thema ‘mentale gezondheid’. 
Deelnemers konden onderzoeken hoe zij omgaan met druk 
en stress, of ze hun welzijn kunnen beïnvloeden door te 
dansen of te mediteren, en hoe ze betekenis geven aan 
hun leven. Zo kregen ze meer zelfinzicht én hielpen ze de 
wetenschap. Daarnaast waren er drie talkshows waarin de 
wetenschappers achter de challenge live in gesprek gingen 
met elkaar en het publiek. 

Ken jezelf- 
challenge

“Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor 
het herstel van studentenwelzijn tijdens en na de 
coronapandemie. Met de financiële middelen van 
het NPO zorgt de Universiteit Utrecht voor extra 
begeleiding, activiteiten en faciliteiten—zo ook de 
Ken jezelf-challenge. De challenge was een mooie, 
laagdrempelige manier voor studenten om dit 
onderwerp te verkennen. Van doe-opdrachten zoals 
mediteren en dansen, naar zelfreflectie-oefeningen: 
waarom doe ik zoals ik doe en ben ik geworden wie 
ik ben. Het deed me goed om zoveel studenten bij de 
talkshows te zien en hoop dat het ze een stukje meer 
zelfinzicht heeft opgeleverd.”

Iris Nieuwenhuizen is coördinator van het Nationaal 
Programma Onderwijs van de Universiteit Utrecht

“Toen ik hieraan begon had ik echt nog geen idee 
welke richting de challenge op zou gaan. Ik begon in 
januari 2022 met het bellen van veel onderzoekers 
die zich bezighouden met mentale gezondheid 
en studentenwelzijn om hen te vragen of ze een 
onderwerp hadden dat ze graag met een groter 
publiek zouden onderzoeken. Het was leuk om 
met de onderzoekers mee te denken over hoe we 
hun onderzoek klein, toegankelijk en leuk konden 
maken. Zo dansten deelnemers met MC Hammer, 
chatten ze met Freud over hun persoonlijkheid, en 
brachten ze zelf hun natuurbeleving in kaart.”

Nienke de Haan is projectleider van de Ken Jezelf- 
Challenge en programmamaker bij het Centrum voor 
Wetenschap en Cultuur

“We kunnen de data goed gebruiken. En het is 
heel fijn dat de challenge ook na afloop nog online 
beschikbaar blijft! Samen met IVN Natuureducatie 
doen we komende maanden namelijk ‘de nationale 
Natuur Intelligentie test’ bij leerlingen van groep 
8. We vragen de leerkrachten ook om de NQ test in 
te vullen. Fijn dat dat via de challenge-site kan. Het 
is voor de leerkrachten heel leuk dat ze gelijk hun 
uitslag zien.” 

Dr. Agnes van den Berg is omgevingspsycholoog

“Ik vond het een leuke extra; om je eigen 
bevindingen met die van anderen te vergelijken. 
De topactiviteit blijft toch wel de live lezingen, 
discussies!”

Deelnemer aan de Ken jezelf-challenge

Tekst: Nienke de Haan
Foto: Ebru Aydin / Illustratie: Frank-Jan van Lunteren

Zo’n 300 bezoekers van Utrechtse wijkbibliotheken gingen in november 
2022 spontaan in gesprek met onderzoekers van de Universiteit Utrecht 
tijdens het programma ‘Even over morgen’. Met een kop thee en een 
koekje erbij bespraken zij vragen rondom opgroeien, duurzaamheid, 
gezondheid en vrijheid, en wisselden ze perspectieven uit.

De gesprekken waren een vervolg op de editie van 2021, toen 
bibliotheekbezoekers meer dan 500 vragen voor de wetenschap 
formuleerden. Dit jaar waren vier van deze vragen het uitgangspunt 
van de gesprekken. Deelnemende onderzoekers kregen vooraf 
een dialoogtraining van het Centrum voor Wetenschap en Cultuur 
in samenwerking met promovenda Cathelijne Reincke. Zowel de 
onderzoekers als de bibliotheekbezoekers vonden de gesprekken heel 
waardevol.

Een vervolg op 
Even Over Morgen

Tekst: Lieke Dekker
Foto’s: Ebru Aydin

“Ik vind het heel belangrijk om met 
onderzoek een maatschappelijke bijdrage 
te kunnen leveren. Voor mij is dit een 
manier om te horen welke vragen mensen 
belangrijk vinden.”

Dr. Yara Al Salman is universitair docent 
Ethiek en Politieke Filosofie bij de faculteit 
Geesteswetenschappen

“Ik had het vooral over mijn eigen 
ervaringen en de onderzoeker sprak over 
de wetenschappelijke kant. Die konden we 
heel goed bij elkaar brengen.”

Aarti ging in gesprek met een onderzoeker in 
Bibliotheek Kanaleneiland

“Door de training had ik een paar 
aanknopingspunten waardoor het gesprek 
niet ontspoorde en zelfs tot wederzijdse 
interesse voor onze situaties leidde.”

Jonas Mars is promovendus Ontwikkelingsbiologie 
bij het Hubrecht Instituut

“Ik voelde me echt gehoord. Het gesprek 
laat me kritisch denken over mijn eigen 
gedachtes.”

Bezoeker Bibliotheek Overvecht
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Bij Summerschool Junior ontdekken 
basisschoolleerlingen uit groep 5 t/m 
8 hoe leuk en fascinerend wetenschap 

is. Tijdens de tiende editie in juli 2022 gingen 
400 kinderen vier dagen lang op onderzoek 
uit in het Utrecht Science Park. Samen met 
rond de honderd studenten, in de rol van 
groepsbegeleider en programmabegeleider, 
maakten nieuwsgierige kinderen op een 
laagdrempelige manier kennis met onderzoek 
dat wordt gedaan bij de  Universiteit Utrecht: 
van robots tot teksten in liedjes en van DNA tot 
de stad van de toekomst. Projectleider Maartje 
Kouwen van het Centrum voor Wetenschap en 
Cultuur geeft een inkijkje in het programma.

Op onderzoek 
uit tijdens 
Summerschool 
Junior

Anouk Neerincx doet onderzoek naar sociale robots 
voor de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp-
verlening. Ze onderzoekt samen met kinderen, ouders 
en experts hoe robots het beste kinderen kunnen 
helpen, op school of in de zorg. Tijdens Summer 
School Junior gingen de kinderen aan de slag met het 
ontwerpen van een robot en leerden ze hoe je een 
robot moet programmeren.

Anouk Neerincx is promovendus bij de faculteit 
Bètawetenschappen

Hoe gebruiken mensen teksten, gedichten en liedjes 
om de wereld om zich heen te begrijpen en te 
veranderen? Dat is een belangrijke onderzoeksvraag 
van Feike Dietz. Tijdens Summerschool Junior 
beluisterden en analyseerden de kinderen liedjes 
van Kinderen voor Kinderen, van vroeger en van nu. 
Ze onderzochten wat de grote verschillen zijn en wat 
die liedjes zeggen over de wereld waarin kinderen 
opgroeien.
 
Feike Dietz was tijdens Summerschool Junior 
nog taalonderzoeker en docent bij de faculteit 
Geesteswetenschappen. Inmiddels is ze hoogleraar 
Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Lonneke IJsseldijk houdt zich bezig met strandingen 
van bruinvissen, dolfijnen en andere walvissen. In 
dit programma onderzochten de kinderen allerlei 
bewijzen om de dader op te sporen van honderden 
dode bruinvissen die aanspoelden. Ook leerden ze hoe 
een levende gestrande bruinvis gered kan worden.
 
Dr. Lonneke IJsseldijk is bioloog en onderzoeker bij 
de faculteit Diergeneeskunde

“Het is altijd een feest om al die enthousiaste 
kinderen te zien die met zoveel plezier, samen met 
de studenten, zelf aan de slag gaan met onderzoeken 
en experimenten. Bijzonder is ook dat we ieder 
jaar 50 plaatsen weggeven aan kinderen waarvoor 
Summerschool Junior niet vanzelfsprekend is 
en waarvoor thuis geen middelen zijn om deel te 
nemen.”

Maartje Kouwen is projectleider Summerschool Junior en 
programmamaker bij het Centrum voor Wetenschap en 
Cultuur

Tekst: Lisanne Steenbeek
Foto’s: Lize Kraan

De kinderen gingen op pad met speciale snuffel-
apparatuur die ontworpen is door Roel Vermeulen. 
Ze onderzochten de luchtkwaliteit van het Utrecht 
Science Park door experimenten te doen. Ook hebben 
de kinderen advies gegeven aan het College van 
Bestuur van de Universiteit Utrecht om de lucht nog 
schoner te maken.
 
Prof. dr. Roel Vermeulen is hoogleraar Milieu-
epidemiologie en Exposoomanalyse bij de faculteit 
Diergeneeskunde

Lonneke Roelofs onderzoekt hoe modder op Aarde 
en op Mars stroomt en hoe die modderstromen 
het landschap over langere tijd veranderen. De 
kinderen experimenteerden met modderstromen en 
rivierstromingen, en onderzochten hoe dat er op Mars 
uit ziet. Ook namen ze met grondboringen een kijkje 
in de grond.
 
Lonneke Roelofs is onderzoeker en docent 
Fysische Geografie bij de faculteit 
Geowetenschappen

In het DNA-programma ontdekten de kinderen wat 
DNA precies is en wat het doet met bijvoorbeeld 
de kleur van je haar of ogen. En welke rol DNA speelt 
bij ziektes, zoals in het onderzoek van Susanne 
Plugge, die onderzoekt hoe je foutjes in het DNA 
kunt oplossen.
 
Susanna Plugge is moleculair celbioloog en werkt 
in het UMC Utrecht

In het kader van Utrecht 900 maakten de kinderen 
eerst een reis terug in de tijd door opa’s en oma’s 
te interviewen over hoe zij als kind leefden. Daarna 
bedachten ze de Stad van de Toekomst. Dit programma 
is gebaseerd op het onderzoek van Jesse Hoffman 
die onderzoekt hoe mensen samen praten over de 
toekomst en hoe beelden van de toekomst allerlei 
beslissingen beïnvloeden.
 
Dr. Jesse Hoffman is universitair docent bij de 
faculteit Geowetenschappen

“Het zijn allemaal dingen die je niet op een normale 
school leert! Het allerleukste aan Summerschool 
Junior vind ik dat je als een echte onderzoeker kunt 
werken.”

Deelnemer Summerschool Junior
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Het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht 
werkt samen met de Hogeschool Utrecht, het Marnix 
College en de Academische pabo om pabostudenten 
te laten zien wat wetenschap is, zodat zij dit in de klas 
kunnen gebruiken. Door studenten een realistischer 
beeld van wetenschap te geven, kunnen zij dit 
doorgeven aan hun leerlingen.

Pabostudenten 
op bezoek bij de 
universiteit

Tekst: Eline Dondorp
Foto’s: Ivar Pel

“Wetenschap heeft nog steeds een stoffig 
imago. Men denkt al snel aan mensen die 
in donkere kamertjes aan ingewikkelde 
dingen werken zonder contact met 
de buitenwereld. Ik wilde met mijn 
deelname graag laten zien dat wetenschap 
helemaal niet saai of ingewikkeld is. En 
dat wetenschapper zijn juist een creatief 
beroep is, met heel veel verschillende 
taken waarin je je nieuwsgierigheid 
gebruikt om oplossingen te vinden voor 
maatschappelijke problemen. Ik hoop 
hiermee toekomstige leraren en hun 
leerlingen te inspireren meer de connectie 
te zoeken met de wetenschap in hun 
lessen, zodat zij een goed beeld krijgen van 
de rol die wetenschap speelt bij vrijwel alle 
processen in ons dagelijks leven.”

Auke de Jong is promovendus bij het Westerdijk 
Fungal Biodiversity Institute en doet onderzoek 
naar de opkomst van resistente schimmels in 
ziekenhuizen

“Veel basisscholen doen weinig met 
onderzoek; leerkrachten zijn er niet 
vertrouwd mee en door corona had het 
geen prioriteit. In dit project maken de 
pabostudenten tien lessen over Wetenschap 
& Techniek voor hun stageschool. Daardoor 
ziet zo’n school soms in: hier gaan we 
meer mee doen!”

Ruben Derycke is coördinator van het vak ‘Kind 
in de wereld’ bij de Hogeschool Utrecht

Bijna drie jaar geleden verschool ik me achter een 
paraplu op het podium, terwijl ik me door ouders en 
kinderen liet bekogelen met gele en groene ballen. 

En nee, ik had geen vreemd verlangen om plastic naar mijn 
hoofd te krijgen. Het maakte allemaal deel uit van Operatie 
Breinbreker, een alternatief voor het Weekend van de 
Wetenschap in coronatijd. Vóór 2020 waren mijn optredens 
op het toneel beperkt gebleven tot een rol als hond bij het 
schooltoneel. Maar op het podium in TivoliVredenburg? Als 
wetenschapper? Mij niet gezien. En al helemaal niet voor 
een praatje over mijn onderzoek (dat soms zelfs lastig uit te 
leggen is aan volwassenen) voor een groep kinderen in de 
leeftijd tussen 8 en 12 (en hun ouders).

Mijn optreden die dag leerde me dat public engagement 
of publieke betrokkenheid echt elke vorm kan aannemen, 
wat het onderwerp van je onderzoek ook is. De aanwezige 
kinderen leerden over historische Romeinse grenzen, 
eenzijdige doofheid, CO2-recycling en hoe ouders verschillen 
in wie zorgt voor de kinderen en wanneer. En dat allemaal 
gepresenteerd in de vermakelijke en speelse format van 
een spelshow. Voor mij betekende het een nieuwe ervaring 
met publieke betrokkenheid die verder ging dan mijn 
gebruikelijke samenwerking met belanghebbenden zoals 
beleidsmakers. En ik leerde hoe waardevol deze diverse 
vormen van publieke betrokkenheid zijn.

Waarom zijn ze zo waardevol? Omdat wetenschap een 
onderdeel is van de maatschappij, en de maatschappij een 
onderdeel is van de wetenschap. Public engagement geeft 
mij energie, maar ik leer er ook veel van. Het contact met 
verschillende publieksgroepen heeft mijn onderzoek en 
onderwijs verbeterd. Hoe? Door het publiek bij ons werk te 
betrekken, kijken we door de ogen van anderen naar ons 
eigen werk, en dat levert nieuwe inzichten op. Maar het 
brengt ook uitdagingen met zich mee. Onlangs belichtten 
we een aantal van deze uitdagingen in verband met de rol 
van public engagement bij Open Science in een artikel met 
collega’s van de Universiteit Utrecht. Lees het – misschien 
inspireert het je om het podium op te gaan, om publieke 
betrokkenheid te integreren in je onderwijsactiviteiten, 
om belanghebbenden bij je onderzoek te betrekken – of 
om simpelweg een paraplu te pakken en open te staan voor 
wat er op je af komt.

Publieke 
betrokkenheid 
kan elke vorm 
aannemen

Foto’s: Lize Kraan, Ben Houdijk

Prof. dr. Mara Yerkes is hoogleraar Vergelijkend sociaal beleid met 
betrekking tot sociale ongelijkheden bij de faculteit Sociale 
Wetenschappen

Nieuwsgierig geworden?

Dit is het artikel waar Mara naar verwijst: Wouter 
Boon, Judith de Haan and Carien Duisterwinkel 
et al. Meaningful public engagement in the 
context of open science: reflections from early 
and mid-career academics. Research for All. Vol. 
6(1). DOI: 10.14324/RFA.06.1.23. Het is Open 
Access gepubliceerd, dus voor iedereen online 
toegankelijk.

26 27In Beeld Universiteit Utrecht

In beeldColumn: Mara Yerkes



Tijd voor de  
volgende stap

In het paper ‘Meaningful public engagement in the context of 
open science’ beschreef een groep onderzoekers van 

de Universiteit Utrecht hoe public engagement kan bijdragen 
aan open wetenschap en wat daarvoor nodig is. Met de Utrecht 

Data School werkt Mirko Schäfer al sinds 2013 nauw samen 
met maatschappelijke partners op het gebied van dataficatie en 

democratie. Hij ging in gesprek met één van de co-auteurs 
van het artikel, Maud Radstake.

Dr. Mirko Schäfer is onderzoeker en docent bij het 
departement Informatica van de faculteit Bètawetenschappen 

en oprichter en Science Lead van de Utrecht Data School.

Maud Radstake
In het paper hanteren we een breed begrip 
van public engagement. Dat omvat wat 
jullie doen bij de Utrecht Data School, maar 
wetenschapscommunicatie hoort er ook bij. 
Want als de wetenschap in gesprek wil met 
de samenleving, moeten we ook zorgen dat 
onze beoogde gesprekspartners kunnen 
beoordelen of ze dat interessant en relevant 
vinden.

Maud Radstake
Dat zie je inderdaad over de volle breedte 
van public engagement. Hoe telt het 
mee als je bijvoorbeeld een project met 
scholen opzet, of in een bibliotheek met 
bezoekers in gesprek gaat over wetenschap? 
Ik ben blij dat er in ons Open Science 
programma expliciet aandacht voor 
is, omdat zowel Public Engagement als 
Erkennen & Waarderen onderdeel zijn van 
dat programma. De visie is er, nu de praktijk 
nog. 

Tekst: Stephanie Helfferich

Dr. Maud Radstake is hoofd van het Programmabureau van 
het Centrum voor Wetenschap en Cultuur en adviseur Public 

Engagement van het Open Science Programma.

Mirko Schäfer
Ik deel ook de zorgen die in het artikel 
worden beschreven over het gebrek aan 
erkenning en waardering voor public 
engagement. Meer universiteiten willen 
publicly engaged bezig zijn, maar je wordt 
nog steeds afgerekend op de beurzen 
die je binnenhaalt, je artikelen, en je 
onderwijsevaluaties. Al het andere wordt 
gezien als leuk, maar niet noodzakelijk. Het 
is tijd om de volgende stap te zetten. Want 
waar komt de tijd vandaan die je besteedt 
aan impact en dit soort maatschappelijke 
arbeid?

Mirko Schäfer
Eens. En voor een gesprek met de 
samenleving moeten we ook leren om te 
luisteren, en om van onze arrogantie af te 
stappen dat wij als wetenschappers alle 
kennis hebben. In de maatschappelijke 
sectoren waar we bezig zijn zien we dat veel 
kennis aanwezig is, en dat wij deze expertise 
moeten benutten om beter onderzoek te 
kunnen doen.

Mirko Schäfer
Publicly engaged research begint voor ons bij de 
urgentie die in de maatschappij leeft. Dat sluit niet altijd 
aan bij de discussies die op dat moment relevant zijn in 
je wetenschappelijke discipline. Maar je bent wel bezig 
om voor die maatschappelijke sectoren problemen op 
te lossen. Dat noemen wij public engagement, en dat is 
iets heel anders dan wetenschapscommunicatie. Hoe 
kijk jij daarnaar, Maud?

Maud Radstake
Precies, dat heeft twee kanten!

Nieuwsgierig geworden?

Dit is het artikel waar naar wordt verwezen: Wouter Boon, Judith de Haan and Carien 
Duisterwinkel et al. Meaningful public engagement in the context of open science: 
reflections from early and mid-career academics. Research for All. Vol. 6(1). DOI: 10.14324/
RFA.06.1.23. Het is Open Access gepubliceerd, dus voor iedereen online toegankelijk.
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Uren-durende Tour de France-etappes waarin 
wielrenners zwoegend over een bergkam fietsen 
worden plotseling een zeer interessante geologie-

excursie met de Geology of the Tour de France. Want wist 
je dat zo’n vreemde kegel in het landschap – vaak met een 
Mariabeeld erbovenop zoals in Le-Puy-en-Velay – een 
vulkanische nek heet? Tijd om in gesprek te gaan met aard-
wetenschapper Douwe van Hinsbergen over zijn initiatief.

Hoe ben je op het idee gekomen van Geology of the Tour 
de France?
“Ik ben zelf een groot wielerliefhebber en ik vind het heerlijk 
om vier uur lang naar een scherm te kijken terwijl er eigenlijk 
niets gebeurt. Die tijd wordt gevuld door commentatoren die 
over allerhande onderwerpen praten. Behalve over de renners 
gaat dat ook over steden, architectuur, geschiedenis of 
gastronomie. Ik bedacht me dat de prachtige landschappen, 
de geologische geschiedenis, de ondergrond en de gevolgen 
van ons gebruik ervan minstens zo interessant zijn om te 
vertellen. En dat ik de kennis heb om dat aan te leveren.”

Een gouden idee, zo is gebleken. Hoe begon je?
“Ik ben begonnen met het schrijven van korte blogjes over 
elke etappe van de Tour. Deze blogjes heb ik opgestuurd naar 
een journalist bij de NOS. Toen is het balletje gaan rollen. 
Mijn teksten werden gebruikt in het live verslag, ik kreeg 
een column op Radio 2 en er werd over geschreven in de NRC. 
Toen de Tour was afgelopen, ben ik het platform verder gaan 
uitbreiden. Geology of the Tour de France heeft nu een team 
van 28 schrijvers uit elf verschillende landen, waardoor de 
informatie in veel verschillende talen wordt aangeboden. 
Met geld van het Public Engagement Seed Fund van het 
Centrum voor Wetenschap en Cultuur hebben we een website 
(www.geotdf.org) kunnen maken waarop we de informatie 
aanbieden. Via Twitter delen we de verhalen op luchtige 
wijze. Met geld van de NWO Communication Initiative Award 
kunnen we nu met een communicatiespecialist verhalen 
via vlogs en blogs ontwikkelen om een zo divers en breed 
mogelijk publiek te bereiken.”

De geologie van de 
Tour de France

Tekst: Sigrid Dekker
Foto: Maaike van den Broek

Prof.dr. Douwe van Hinsbergen is hoogleraar Mondiale Tektoniek 
en Paleogeografie bij de faculteit Geowetenschappen

Op dinsdag 4 oktober 2022 vond Wetenschnapps XL 
plaats, een extra grote editie van de serie inspiratie- en 
ontwikkelsessies georganiseerd door het Centrum voor 
Wetenschap en Cultuur. Ruim honderd onderzoekers en 
ondersteuners die zich bezighouden met public engagement 
wisselden kennis en ervaring uit. Nieuw dit keer was dat er 
niet alleen deelnemers van de Universiteit Utrecht bij waren, 
maar ook van de TU Eindhoven, Wageningen University & 
Research, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit 
van Leiden. Het thema was samenwerking, met nadruk op 
samenwerking tussen wetenschapper en burger: citizen 
science.

“De Wetenschnapps van de Universiteit Utrecht 
was een geweldig evenement. Het bracht een 
energieke groep mensen bij elkaar die actief zijn op 
het gebied van public engagement, om ervaringen 
en inzichten te delen. Er waren veel voorbeelden 
uit een breed palet van public engagement 
praktijken, van dialoog tot citizen science, die 
echte impact bereiken, zowel in kwaliteit van 
onderzoek als de impact op gezondheid, kwaliteit 
van leven en leefomgeving van mensen. Ik kijk 
uit naar transdisciplinaire kruisbestuiving in 
de toekomst, om samen best practices te blijven 
ontwikkelen!”

Margaret Gold is de Citizen Science Lead binnen het Open 
Science Programma van de Universiteit Leiden, en is 
Coördinator van het Citizen Science Lab

Wetenschnapps XL
Hét netwerkevent over 
public engagement

“Eeuwig leren is niet alleen voorbehouden 
aan wetenschappers. Ook voor ondersteunend 
personeel is het goed om voortdurend buiten je 
‘eigen keuken’ te kijken. Mijn deelname aan de 
Wetenschnapps bijeenkomst afgelopen oktober 
over public engagement was daar een goed 
voorbeeld van. Het was  verfrissend om samen 
met andere collega’s te bespreken hoe zaken het 
beste aangepakt kunnen worden. Bijvoorbeeld 
over wat onderzoek uitwijst en wat best practices 
zijn en wat daar voor nieuwe ideeën bij komen 
bovendrijven. Vooral de uitwisseling vanuit 
ieders praktijk van alledag was zeer verfrissend. 
Het inspireert, geeft energie en helpt het werk 
binnen je eigen universiteit te optimaliseren. Als 
het aan mij ligt zetten we binnen de alliantie een 
communicatienetwerk op. Want er valt nog zoveel 
meer te leren!”

Bianca Moonen is communicatieadviseur bij het 
Department of Chemical Engineering and Chemistry 
aan de TU Eindhoven

Margaret Gold (Universiteit Leiden en Citizen Science Netwerk 
NL) en prof.dr. Helianthe Kort (TU Eindhoven en Hogeschool Utrecht) 
wisselen van gedachten over samenwerking tussen burgers en 
onderzoekers en over de vragen: wat zijn de voordelen en wat levert 
het deelnemende burgers op?

Tijdens één van de workshops leren deelnemers hoe je een public 
engagementactiviteit ontwerpt.

Tekst: Stephanie Helfferich
Foto’s: Lize Kraan

Lees meer: Stephan van Duin schreef een blog 
over zijn ervaring als gespreksleider van de 
sessie over de relatie tussen public engagement 
en Team Science.
uu.nl/publiekenwetenschap

Waarom vind je het zo belangrijk om mensen te 
informeren over aardse systemen?
“Veel grote thema’s die momenteel spelen in de samenleving, 
van klimaatverandering tot energietransitie en van 
watermanagement tot de stikstofcrisis, hebben allemaal te 
maken met hoe wij omgaan met de aarde. Iedere politieke 
partij heeft in zijn verkiezingsprogramma wel iets staan 
over deze thema’s. Ik wil kennis van het aardse systeem 
delen, zodat iedereen een geïnformeerde keuze kan maken. 
Daarnaast vind ik het ontzettend leuk. Het allerleukste vind 
ik nog dat in een vaak negatieve omgeving als social media 
dit initiatief alleen maar blije en positieve reacties heeft 
ontvangen. Dat is echt een breath of fresh air.”

“Ik wil kennis van het aardse 
systeem delen”
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“Ik werd gevraagd om een sessie te modereren met 
Utrechtse wetenschappers die veel in de publiciteit 
kwamen. De rector wilde met hen nadenken 
over wat de spelregels zijn als het om publieke 
interactie gaat. Vanuit het Open Science programma, 
Communicatie en het Centrum voor Wetenschap en 
Cultuur zagen wij hier direct een breder thema in: 
wat betekent meer maatschappelijke betrokkenheid 
– een doel van Open Science –voor de rol die je als 
wetenschapper inneemt in de publieke arena?

Omdat er niet één manier is om deze rol in te vullen, 
vinden we niet dat we harde voorschriften moeten 
vaststellen. Het is belangrijker om wetenschappers 
het theoretisch kader en de ervaringen, ook die van 
anderen, mee te geven om deze keuze bewust zelf te 
maken.

Tijdens de sessies zagen we dat elke collega wel 
zo’n ervaring heeft. Soms zijn dat hele positieve 
ervaringen en soms minder fijn. We zien dat het voor 
collega’s relevant is om hier op te reflecteren, en te 
weten dat ze er niet alleen voor staan.”

Sicco de Knecht is programmacoördinator van het 
Open Science Programma

“De uitwisseling tussen zeer ervaren en minder 
ervaren onderzoekers liet zien dat sommige 
collega’s zonder vrees elk podium bestijgen, terwijl 
anderen bedachtzaam afwegen of het publiek, 
de gasten en het onderwerp goed passen bij de 
wetenschapper. Het gros van de gedeelde ervaringen 
bleek positief en soms zelfs jaloersmakend 
creatief en spannend, al hebben de - veel minder 
vaak voorkomende - negatieve ervaringen van 
bedreiging en online trollen veel indruk gemaakt. 
Ik was blij te horen dat de Universiteit Utrecht bij 
dit soort situaties hulp biedt, zowel juridisch als 
een luisterend oor waar nodig. Als je je afvraagt hoe 
anderen van hun ervaringen leren of als je onzeker 
bent over je rol als wetenschapper in de publieke 
ruimte, raad ik je van harte aan je voor de volgende 
serie in te schrijven.”

Dr. Karin Jongsma is docent en onderzoeker bij het 
Julius Centrum van het UMC Utrecht

“Ik volgde de bijeenkomsten van deze serie vanuit 
mijn interesse in de vertaling van wetenschappelijke 
kennis naar een (massa)publiek. Het fijne ervan 
vond ik de constructieve en open sfeer en het feit dat 
de persoonlijke ervaringen van deelnemers centraal 
stonden. Een groot pluspunt was de diversiteit van 
de groep: van mensen met veel media-ervaring 
tot mensen die vooral benieuwd zijn naar hoe het 
werkt, van Geesteswetenschappers tot mensen 
van Geneeskunde, en van universitair docenten tot 
collega’s van communicatieafdelingen.”

Dr. Laurens Ham is onderzoeker en docent bij de 
faculteit Geesteswetenschappen

“Als een wetenschapper met relatief veel ervaring 
met media-optredens, vond ik het erg waardevol om 
ervaringen uit te wisselen met collega’s. Met name 
omdat het een mooi platform biedt om tips uit te 
wisselen, en met elkaar te reflecteren op de rol die 
wetenschappers binnen de publieke arena kunnen 
en willen spelen.”

Dr. Dan Hassler-Forest is onderzoeker en docent bij de 
faculteit Geesteswetenschappen

“Wanneer ik wetenschappers begeleid rondom 
persoptredens, vind ik het belangrijk om te weten 
waar zij tegenaan lopen. Door de uitwisseling 
van ervaringen met collega’s van verschillende 
disciplines heeft deze serie me daar meer inzicht in 
gegeven. Dat is heel waardevol als persvoorlichter. 
Over je onderzoek vertellen in de media, werkt 
als een schot hagel: je weet nooit precies wat 
je losmaakt. Dat maakt naar buiten treden als 
wetenschapper interessant en spannend, maar ook 
kwetsbaar. Ik denk dat het als persvoorlichter heel 
belangrijk is om je daarvan bewust te zijn en dat mee 
te nemen in je advies.”

Renée Tuijnman is persvoorlichter en adviseur 
wetenschapscommunicatie bij de faculteit 
Geesteswetenschappen

Je mengen in het publieke debat is belangrijk en biedt 
kansen voor wetenschappers, maar er zijn er ook 
risico’s. Zo moet je bij lastige onderwerpen voorbereid 

zijn op heftige reacties, soms uit onverwachte hoek. Daarom 
organiseert de Universiteit Utrecht de programmaserie 
‘Wetenschappers in de publieke arena’. In deze interactieve 
serie bespreken wetenschappers en ondersteuners hun 
rol in het publieke debat, en hoe ze deze rol kwalitatief en 
veilig kunnen vervullen. De serie wordt georganiseerd door 
Sicco de Knecht en Sake Slootweg van het Open Science 
Programma, persvoorlichter Iris Kruijen en Stephanie 
Helfferich van het Centrum voor Wetenschap en Cultuur.

Wetenschappers 
in de Publieke 
Arena

Tekst: Stephanie Helfferich
Illustratie: Frank-Jan van Lunteren

Meldpunt intimidatie

“Als persvoorlichters kregen we steeds vaker 
signalen van academici met vervelende ervaringen 
na het delen van hun inzichten via de (sociale) 
media. Hulp bij zulke situaties bleek moeilijk te 
vinden. Daarom sloegen we met collega’s van 
persvoorlichting, security, juridische zaken en 
HR - maar ook externe partijen zoals de politie 
- de handen ineen om die ondersteuning beter 
vorm te geven. Dat resulteerde in het najaar van 
2021 in het ‘meldpunt intimidatie (sociale) media’. 
Daar werken deskundigen van deze afdelingen 
samen. Het meldpunt werkt ook samen met het 
landelijke meldpunt WetenschapVeilig. Ruimte 
voor verbetering blijft er altijd, maar we hebben 
ondertussen zo’n vijftien mensen goed bij kunnen 
staan bij problemen.”

Meer informatie over het meldpunt:
uu.nl/publiekenwetenschap

Iris Kruijen is persvoorlichter en woordvoerder van de 
Universiteit Utrecht
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Tony Barshini was één van de 93 onderzoekers 
en studenten die meedeed aan het landelijke 
evenement Weekend van de Wetenschap, 
waarvoor de Universiteit Utrecht ook jaarlijks 
de deuren opent voor jong en oud. Van het 
naspelen van een rechtszaak tot dansen met een 
robot en een eigen plantenbibliotheek maken: 
tijdens het diverse programma ontdekken 
bezoekers hoe onderzoek werkt, konden ze 
vragen stellen aan wetenschappers en zelf aan 
de slag met experimenten en workshops. Op die 
manier maakten ze kennis met het brede palet 
aan onderzoek bij de Universiteit Utrecht.

Bestaat er 
een recht op 
zweetvoeten?

Tekst: Eline Dondorp
Foto’s: Lize Kraan

“Het kinderboek De zweetvoetenman, dat 
gaat over de Nederlandse rechtsstaat, 
was de inspiratie voor een activiteit 
tijdens Weekend van de Wetenschap. 
Bij deze activiteit speelden kinderen de 
rechtszaak van de zweetvoetenman na; 
een zaak die tot de verbeelding spreekt 
en echt is gebeurd. In het toneelstuk 
kwam alles aan bod: van de verschillende 
rollen in de rechtszaal tot het uitspreken 
van het vonnis. Met de activiteit wil ik 
kinderen graag laten zien en ervaren hoe 
het rechtssysteem werkt. Bijna iedereen 
krijgt er ooit mee te maken, dus ik vind 
het belangrijk dat kinderen weten hoe 
het in elkaar zit. De activiteit is ook een 
mooie kans om te vertellen over het vak 
Rechtsgeleerdheid en het belang van 
onderzoek.”

Tony Barshini is onderzoeker en junior 
universitair docent omgevingsrecht bij de faculteit 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
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Coverbeeld: Anna van Kooij, Betweter Festival 2022. Drie 
vrijwilligers op het Betweter Festival staan in het kleurenkruis, 
een kunstwerk gemaakt door Florentijn Hofman en geïnitieerd 
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psychische kwetsbaarheid.
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Wat is voor jou de essentie van 
public engagement?

Wat is voor jou de beste Nederlandstalige 
term voor public engagement?

James Kennedy
Maatschappelijke betrokkenheid zou vooral 
met burgers moeten plaatsvinden. Die 
betrokkenheid is tijd en aandacht geven aan 
maatschappelijke partners, en ruimte geven 
aan hun eigen inzichten.

Mara Yerkes
Public engagement gaat primair om het 
bewerkstelligen van interacties tussen de 
wetenschap en verschillende groepen in 
de maatschappij om de relatie tussen deze 
twee te verhelderen, versterken en verder 
te ontwikkelen.

Els Rose
Met elkaar uitwisselen wat erfgoed voor 
betekenis heeft.

Nieske Vergunst
Interactie tussen een onderzoeker en een of 
meer mensen buiten diens onderzoeksveld, 
op een manier die breder is dan alleen 
intellectuele uitwisseling, met bijvoorbeeld 
spelelementen, muziek, fysieke objecten, 
etc.

Ozan Alakavuklar
Samenwerken voor sociale verandering.

Erik van Zwol
Een gelijkwaardige dialoog tussen 
wetenschap en samenleving.

Ozan Alakavuklar
Samenwerking

Nieske Vergunst
Onderzoek in contact met publiek

Erik van Zwol
Publieke betrokkenheid

Els Rose
Kennisuitwisseling

Mara Yerkes
Publieke interactie

James Kennedy
Maatschappelijke betrokkenheid


