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WAT ZAL IK
EENS
ONDERNEMEN?

uiterst links: Dr. Lenneke
Alink, benoemd tot bijzonder
hoogleraar.
links en rechts: Psycholoog
prof.dr. Bernhard Hommel
werkt mee aan een
humanoid robot project.
uiterst rechts: De eerste
NIRS-scanner voor Leids
babylab.

In Leiden kun je geen Bedrijfskunde studeren. Daar word je jurist,
dokter of doctor, natuur- of wiskundige, misschien psycholoog,
maar leren hoe je onderneemt? Nee, zoiets doe je maar in Rotterdam of op Nijenrode.
Een Leienaar ziet ondernemen ook niet echt als kunde. Ondernemen, dat is verkopen, optellen en aftrekken, dat is geld verdienen.
Niet echt verheffend. Niet echt nodig om aan zoiets wetenschappelijk onderwijs te wijden. Als zo’n onderneming gegroeid is tot het
formaat Unilever, Shell of Philips kun je er prima werken, maar zelf
een bedrijf beginnen, tja...
‘Doe maar Rechten, dan heb je later nog alle keuze’, adviseerde mijn
vader toen ik geen idee had wat ik wilde worden, later als ik groot
zou zijn. Voor een keertje luisterde ik naar hem. Eenmaal in Leiden
werd mijn toekomst niet duidelijker. Tijd genoeg om erover na te
denken, maar je deed het liever niet. Afstuderen wilde je officieel
graag, voor je ouders, ooms en tantes, maar stelde je zo lang mogelijk uit. Je bul betekende immers je ontslagbrief uit het Hof
van Eden.
Na exact zes jaar – en geen dag eerder – was het speelkwartier voorbij en moest er gewerkt worden. Elke dag, met een pak en een das
en collega’s en lunchpauzes. Wat een ellende. Een rondje ongeïnspireerd solliciteren leidde tot een baan bij een bank, maar het had net
zo goed een advocatenkantoor of een multinational kunnen zijn;
daar waar ook mijn jaarclubvrienden belandden. Het was het begin
van een tamelijk onsuccesvolle carrière en na minstens dertien
ongelukken zag ik in dat loondienst en ik geen vrienden waren. Er
zat dus niks anders op: ik moest ondernemen.
Ik startte Robin Good, dat maatschappelijke betrokkenheid van
bedrijven wilde stimuleren. Nu heel gewoon, toen, in 1999, had ik
veel uit te leggen. Maar mijn bedrijfje groeide met horten en stoten,
door schade en schande, tot ik het vier jaar geleden met weemoed
verkocht om schrijver te kunnen worden.
Laatst had ik een reüniediner van mijn jaarclub. Aan tafel ging ik
na waar deze inmiddels brave huisvaders hun brood verdienen.
Wat bleek? Maar liefst achttien van de eenentwintig ondernemen,
oftewel 86 procent. De populatie van deze peiling is wat klein, maar
ook uit ander onderzoek komt naar voren dat van alle Nederlandse
universiteiten Leiden tegenwoordig de meeste ondernemers voortbrengt. Zonder opleiding Bedrijfskunde. Misschien omdat ondernemen ook het vermogen vraagt van niets iets te maken. Blind
vertrouwen en optimisme. En vooral veel praten, ook zo’n Leidse
kwaliteit. Geen wonder dat de Leienaar onderneemt. <
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BENOEMINGEN

CV

MARK SCHALEKAMP (1968) studeerde Rechten in Leiden. In 2000
debuteerde hij met de verhalenbundel De Rebellenclub. Tussen 2000
en 2007 was hij eigenaar van Robin
Good, een advies- en organisatiebureau met als doel de maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven
te vergroten. Zijn tweede boek, de
roman De Parvenu, verscheen in
2011. De filmrechten zijn inmiddels
verkocht aan Eyeworks.

Dr. Lenneke Alink (Algemene en
Gezinspedagogiek) is per 1
maart 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege het Jan
Brouwer Fonds bij de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid van de
Vrije Universiteit Amsterdam. Zij
zal de leerstoel Voorkomen,
gevolgen en aanpak van
Kindermishandeling in deeltijd
bekleden.

PROFESSOR KOEN KOCH
OVERLEDEN
Op 25 januari jongstleden
is hoogleraar en columnist
prof.dr. Koen Koch overleden,
politicoloog, voormalig Jean
Monnet Chair in Political and
Administrative Studies of
European Integration.

INTERNATIONAL RELATIONS
AND DIPLOMACY
De masteropleiding International
Relations and Diplomacy, een
tweejarige opleiding van Politieke
wetenschap, heeft een uitgesproken positief visitatieresultaat
behaald. De beoordelingen
variëren van “goed” tot “excellent”.

PSYCHOLOGIE OP
DE OPERATIETAFEL
Chirurg en opleider dr. Jaap
Hamming van het LUMC gaat

samenwerken met cognitief
psychologen dr. Guido Band en
prof.dr. Bernhard Hommel om de
opleiding van vaatchirurgen
verder te verbeteren. Hoe goed
een chirurg overweg kan met de
apparatuur wordt bepaald door
cognitieve vaardigheden zoals
ruimtelijk inzicht, aandacht en
‘action control’. Het doel is die
vaardigheden in kaart te brengen. In de toekomst kunnen
gerichte trainingen dan beter
rekening houden met individuele
verschillen tussen chirurgen in
opleiding. Dit is een initiatief van
het Leiden Institute for Brain and
Cognition (LIBC) .

PRIJZEN EN SUBSIDIES
Prof.dr. Judi Mesman (Algemene
en Gezinspedagogiek) heeft de
facultaire Casimir Prijs voor de
beste docent ontvangen. De
prijs is vernoemd naar Rommert
Casimir, in 1918 de eerste
hoogleraar Opvoedkunde.
Dr. Katrien van de Vijfeijken
(Orthopedagogiek/
Ambulatorium) heeft met
medeauteurs Inge Sleeboom en
Joop Hellendoorn de
Langeveldprijs gewonnen met
het boek Gesprekken met
kinderen: over alles wat belangrijk voor hen is.
Ontwikkelingspsycholoog dr.
Wouter van den Bos doet twee
jaar onderzoek aan de Stanford
University in de Verenigde

Staten, met een Rubiconsubsidie van NWO. In het onderzoek wordt hersenactiviteit
gemeten bij kinderen, adolescenten en volwassenen terwijl
zij keuzes maken waarbij zelfbeheersing een belangrijke rol
speelt.
Prof.dr. Christine Espin
(Orthopedagogiek) en prof.dr.
Paul van den Broek
(Onderwijsstudies) hebben
samen met prof.dr. Kristen L.
McMaster (University of
Minnesota) een beurs van 1,5
miljoen dollar ontvangen. Zij
kregen deze beurs van het
Institute of Education Sciences
van de Amerikaanse overheid
voor hun onderzoek naar kinderen die moeite hebben met
teksten lezen.
Prof.dr. Bernhard Hommel
neemt deel in een interdisciplinair samenwerkingsproject in
zeven Europese landen dat een
subsidie van 7,2 miljoen euro
heeft ontvangen van de
Europese Commissie. Het
onderzoek is erop gericht robots
te voorzien van een cognitief
controlesysteem. Door middel
van bijvoorbeeld interactie met
het internet kunnen de robots
slimmer worden en leren ze
succesvol omgaan met nieuwe
uitdagingen. Het project betekent een belangrijke stap in
de continue ontwikkeling
van humanoid robots.

EERSTE NIRS-SCANNER
VOOR LEIDS BABYLAB
Het LIBC Babylab heeft als
eerste in Nederland een Nabij
InfraRood Spectroscopie (NIRS)
scanner aangeschaft. Met het
apparaat kan op veilige en
verantwoorde wijze de hersenactiviteit van baby’s en jonge
kinderen worden gelokaliseerd
en gemeten. De aanschaf van de
scanner werd mogelijk gemaakt
door besteding van de onderzoeksbeurs van onderzoekers dr.
Claartje Levelt, dr. Stephan
Huijbregts en dr. Szilvia Biro.
Zij zullen de scanner dan ook
inzetten om informatie te
genereren voor hun onderzoeksprojecten.

VROLIJK IS NIET ALTIJD
BETER
We worden vaak aangespoord
om positief te denken. Toch
blijken positieve emoties niet
altijd van pas te komen. In
gevaarlijke situaties zijn mensen
in een negatieve emotionele
toestand mogelijk beter in staat
om alert te reageren, zo blijkt uit
het promotieonderzoek van dr.
Henk Steenbergen. Positieve
emoties remmen namelijk de
activiteit van alarmgebieden in
de hersenen af.
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