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Henk Kummeling

Geachte aanwezigen,

Rector Magnificus
College van Bestuur

Namens het College van Bestuur heet ik u van harte welkom bij deze Opening
van het Academisch Jaar. De Opening is een mooie traditie, die in vrijwel alle
universiteitssteden in ere wordt gehouden. Zoals u ongetwijfeld weet, is er
dit jaar zelfs een extra Opening, aangekondigd als de “Alternatieve” of zelfs
“Ware” Opening van het Academisch jaar, georganiseerd door WOinActie als
protest tegen de mogelijke consequenties van de uitvoering van de plannen van
de commissie-Van Rijn voor de samenwerking tussen disciplines, het verlies
van arbeidsplaatsen in het alfa, gamma en medische domein, en een verdere
toename van de werkdruk in datzelfde deel van de academische wereld. Namens
het College van Bestuur wil ik er geen misverstand over laten we bestaan dat wij
de doelstellingen van WOinActie steunen. We hebben de afgelopen periode ook
allerlei maatregelen in gang gezet om de werkdruk niet alleen bespreekbaar te
maken – zie de vorige OAJ – maar ook terug te brengen. Ook heeft het College
besloten, o.a. ter bescherming van disciplines, maar ook ter bescherming van
de multi- en interdisciplinariteit, die we zo hoog in ons vaandel voeren om
voorlopig geen veranderingen door te voeren in ons universitaire verdeelmodel.
Een andere groep bevlogen medewerkers die een verandering willen
bewerkstellingen en die wij als CvB van harte ondersteunen in hun doelstellingen
is de Open Science Community Utrecht Dit is een initiatief van onderop van
vooral jonge academici. De Community staat op voor alle werknemers van
de UU om te praten en te leren over tal van praktijken die met Open Science
samenhangen. Wilt u meer over ze weten? U heeft ongetwijfeld bij binnenkomst
in de Domkerk hun banners gezien. Zo niet, dan heeft u na afloop van deze
plechtigheid alle gelegenheid om daar nog eens goed naar te kijken. We roepen
op om niet alleen op om kennis nemen van de activiteiten van de Open Science
Community, maar ook om naar believen daaraan deel te nemen of om zelfs lid
te worden.
Het begrip Open science staat voor de grote transitie die we in de academische
wereld aan het doormaken zijn. Een transitie die vele aspecten kent, die ik hier
niet ga herhalen. U bent daar vast al meerdere malen mee geconfronteerd door
onze vicerector Frank Miedema en de programmamanager van ons Open Science
programma, Anja Smit. En zo niet, ik kan u verzekeren: dat gaat gebeuren!
Eén ding is zeker: de gewenste veranderingen kunnen we niet bereiken, als we
in de academische wereld niet de juiste stimulansen weten te organiseren voor
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onze mensen, wetenschappers en niet-wetenschappers. Het thema ‘Erkennen
en Waarderen’ is daarom cruciaal voor onze toekomst. Ook daarom staat het
vandaag centraal. Het thema zal vanuit verschillende gezichtspunten worden
toegedicht door een drietal sprekers.
Wij zijn ontzettend verheugd en vereerd dat de voorzitter van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Stan Gielen, bereid is om zijn
visie op de ontwikkelingen te geven. NWO speelt ook op het thema van vandaag
een voortrekkersrol, en daar horen we graag meer over. Onze eigen Belle Derks
zal, ditmaal in haar hoedanigheid van voorzitter van De Jonge Akademie,
reflecteren op het thema vanuit het perspectief van het aanstormende en net
gearriveerde talent. Tenslotte zal Annetje Ottow, vicevoorzitter van CvB, vanuit
haar HR-portefeuille en warm pleidooi houden om met een heel andere blik naar
prestaties te kijken.
Aangezien alle sprekers uit Nederland afkomstig zijn, leek het ons niet meer dan
logisch om deze plechtigheid in het Nederlands te houden. For those, who are not
fluent in Dutch yet, we have provided for a translation of the speeches in English,
also to be found online. We have made one exception to this general rule though,
the presentation of the Student Awards will be conducted in English, because not
all our nominees for both student prizes understand Dutch.
De uitreiking vindt plaats na een muzikaal intermezzo, dat wordt verzorgd door
Archie’s Grand adventure.
Het geheel wordt afgesloten door de voorzitter van het College van Bestuur,
Anton Pijpers, die een korte beschouwing zal geven over een aantal van de grote
vraagstukken waar we het komende academische jaar voor staan, waarna hij ons
zal voorgaan in de afsluitende – hopelijk – feestelijke samenzang.
Namens het College van Bestuur wens ik u allen een inspirerende middag toe.
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