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HOE OVERLEEF IK
DE UNIVERSITEIT

NEDERLAND
CIRCULAIR
Over 30 jaar is het zover. Gaat dat
wel lukken? En wat betekent dat
voor ons als burgers? Dat vertellen
we je in deze Duplomaat.

Rollend van het vwo naar de uni, hoe
doe je dat? Tips van een tweedejaars
zijn hier om jou op weg te helpen.

BREAKING BORDERS
Aron van Putte is in Lima, Peru. En
hij vertelt je er graag alles over.

WWW.DEDUPLOMAAT.NL

Voorwoord
Lieve lezer,
Na een welverdiende zomervakantie is het
collegejaar inmiddels al een tijdje weer
begonnen. Dit betekent natuurlijk ook dat De
Duplomaat weer van start gaat. Echter, dit jaar
zal De Duplomaat in een nieuw jasje worden
gestoken. De Mediacommissie is achter de
schermen hard aan het werk geweest met een
nieuw format voor alle artikelen. En je raad het
misschien al: De Duplomaat wordt weer een
écht magazine. Er zullen periodieke uitgaven
komen van De Duplomaat, die zowel online als
fysiek beschikbaar zijn. Iedere editie heeft een
uniek thema waaraan de artikelen gekoppeld
kunnen worden, maar de oude vertrouwde
rubrieken
zullen
natuurlijk
ook
blijven
terugkomen. Verder zullen we dit jaar weer hard
ons best doen voor de Podcast, de
bestuursinterviews, Duplomaat Dilemma's en
het Duplomaat Debat (houd hiervoor de
Instagram @deduplomaat goed in de gaten!). En
er komt nog iets bij: De Duplomaat Talks. Bij
deze avonden zullen we alles bespreken over de
thema’s van afgelopen edities. En bij de eerste
editie
kan
het
volgende
thema
niet
toepasselijker zijn: transitie! Waar we enerzijds
de transitie hebben van het drieëntwintigste
naar het vierentwintigste bestuur en daarmee
ook een nieuwe Mediacommissie, hebben we
anderzijds de transitie van de nieuwe
Duplomaat. Daarnaast is het thema transitie nog
aan veel meer onderwerpen te koppelen, wat je
ook zult terugzien in deze editie. Wij wensen
jullie heel veel leesplezier!
Liefs,
De Mediacommissie 22-23
Elisa, Milou, Tim en Romie
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Hoe overleef ik de
universiteit?
Rollend van het vwo naar de Uni
Ik herinner mij mijn eerste ‘lesdag’
op de universiteit nog al te goed.
Vol frisse moed, maar ook wel wat
zenuwen, stond ik met een nieuw
vriendinnetje
die
ik
in
de
Eurekaweek had ontmoet een half
uur te vroeg voor het lokaal te
wachten. In plaats van in vijf minuten
naar school fietsen, moest ik nu een
uur reizen met het openbaar
vervoer. Ik had nog geen idee wat
me te wachten stond dat eerste jaar,
maar achteraf kan ik zeggen dat je
eerste studiejaar een van je beste
jaren wordt. Omdat er zoveel
verandert staat dit artikel in het
teken van ‘Hoe overleef ik ….’, zoals
de succesvolle kinderboekenreeks
van Francine Oomen luidt (FUN
FACT: zij is op dit moment een
nieuwe ‘Hoe overleef ik’ aan het
schrijven waarin hoofdpersonage
Rosa ondertussen een twintiger is).

NIEUWE PERSONAGES,
NIEUWE PLEKKEN EN
EEN NIEUWE JIJ.
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In korte tijd verandert je leven
enorm, het is alsof je leven een serie
is en je nu begint aan seizoen 3.
Nieuwe personages, nieuwe plekken
en een nieuwe jij. Want door de
grote
verandering
in
omstandigheden zal ook jij je
aanpassen. Want ga je op jezelf
wonen? Hoeveel contact ga je
houden met vvv’tjes (vrienden-vanvroeger)? Ga je bij een studie-,
sport- en/of studentenvereniging?
Ga je werken of ome DUO
inschakelen? Vind je je studie wel
leuk en ga je je BSA halen?

Het belangrijkste is om rustig te
blijven, in je omgeving rond te
vragen naar wat anderen doen en
waarom, en op basis daarvan je
eigen beslissing te maken. Als je
besluit om op kamers te gaan, is het
handig om je in te schrijven bij
Stadswonen
Rotterdam,
in
Facebook-groepen te gaan en
bepaalde Instagram pagina's te
volgen. Je stuurt dan een berichtje
naar een huis, waarna je wellicht
samen met een paar anderen wordt
uitgenodigd
om
te
komen
‘hospiteren’.

HET BELANGRIJKSTE IS
OM RUSTIG TE BLIJVEN
Maak daarnaast in je eerste jaar als
student gebruik van open feesten
van
studentenen
sportverenigingen om de sfeer te
proeven en te beslissen of je
volgend jaar lid wil worden. Dit is
zeker geen must! Er zijn genoeg
studenten die besluiten om nergens
lid te worden en actief te zijn bij hun
studievereniging, wat ook erg leuk is
;). Tip: ga op woensdag uit bij ‘De
Vrienden’, dan hoef je namelijk geen
entree te betalen en de sfeer is altijd
goed.
Tot slot werkt de universiteit op een
andere manier dan dat je gewend
was op de middelbare school. Je zal
in de eerste week veel nieuwe

websites
tegenkomen.
De
belangrijkste zijn: Canvas (hier vind
je alles over elk vak, een soort
Magister), OSIRIS (hier worden
cijfers gepubliceerd) en Timetables
(hier vind je je rooster). Als
dubbelstudent moet je opletten dat
je jezelf moet inschrijven voor alle
rechtenvakken! Hierover krijg je per
periode een e-mail. Doe dit gelijk,
anders vergeet je het en moet je een
mail
sturen
naar
studiepuntesl@law.eur.nl om het op
te lossen. Tot slot: stress niet te veel.
Dubbelstudenten zijn vaak erg
gemotiveerd en willen zoveel
mogelijk punten halen in hun eerste
jaar. Een paar sterstudenten krijgen
het voor elkaar om in hun eerste jaar
120 studiepunten binnen te slepen,
dit is heel goed, maar echt niet
nodig. De universiteit raadt je aan
om in je eerste jaar 81 punten te
halen, maar minder mag ook.
Tot slot, maak fouten en leer er
weer van (of niet), maak vrienden
voor het leven en probeer de
balans te vinden tussen leren en
vrije tijd. Geniet in ieder geval met
volle teugen van de aankomende
jaren, men zegt niet voor niks dat je
studententijd de beste tijd van je
leven is!
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De transitie naar hybride onderwijs
VAN FRIS EN FRUITIG DE COLLEGEZAAL IN, NAAR
SLAPERIG IN PYJAMA ACHTER DE PC KRUIPEN
MAART 2020 - JANUARI 2022

De ergste vrijdag de 13e
die ik heb meegemaakt
VRIJDAG 13 MAART 2020

Vrijdag
13
maart
2020,
de
Universiteit schort per direct haar
onderwijsactiviteiten op, vanwege
een dan nog onbeduidend virus
genaamd
COVID-19,
ook
wel
‘corona’.
Terugkijkend
op
de
afgelopen 2,5 jaar is het niet gek dat
juist dit bericht op vrijdag de 13e
kwam, als je het mij vraagt de ergste
vrijdag de 13e die ik in mijn leven
heb meegemaakt, en hopelijk ook zal
meemaken. Des te vervelender was
deze dag omdat op vrijdag 13 maart
2020
het
tentamen
rechtsgeschiedenis zou plaatsvinden,
en laat ik hier nou juist heel goed
voor hebben geleerd (al betwijfel ik
niet dat het schrappen van het
tentamen voor veel studenten wél als
een geschenk kwam…).
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Waar de eerste weken zonder
onderwijs misschien nog als een
onwerkelijke vakantie voelden,
transformeerde dit in een haast
futuristische werkelijkheid toen het
onderwijs zich hervatte, maar nu
volledig online. Niemand had ooit
van Zoom gehoord, maar dit bedrijf
was plotseling overal aanwezig.
Online les werd 'het nieuwe
normaal'
voor
vrijwel
alle
onderwijsactiviteiten,
van
het
basisonderwijs
tot
aan
de
hogescholen
en
universiteiten.
Vonden
studenten
dit
fijn?
Aanvankelijk misschien wel. Lekker
uitslapen omdat je geen uren
hoefde te reizen naar de campus, in
je pyjama achter het scherm
kruipen omdat je je camera toch uit
kon laten, en niet te vergeten je
colleges terugkijken waardoor je je
eigen tijd beter dan ooit kon
indelen.

Een onwerkelijke vakantie,
die al snel de futuristische
werkelijkheid werd
Maar omdat naast online onderwijs
nagenoeg alle winkels en vertier
ook gesloten waren, ervoer je van
dit laatste misschien niet direct
voordeel. Integendeel, colleges
terug kunnen kijken bleek een

gevaarlijke verleiding te zijn voor
velen. Alle colleges van een vak
terugkijken in de laatste week voor
het tentamen werd makkelijker dan
ooit tevoren, wat de cijfers misschien
niet altijd ten goede kwam. Waar
online
colleges
aanvankelijk
voordelen opleverden, waren veel
studenten het volledig onlineonderwijs na een tijdje wel zat…
FEBRUARI 2022 - HEDEN

Het duurde uiteindelijk nog tot het
voorjaar van 2022 voordat de
colleges hun oorspronkelijke vorm
weer aannamen. Maar na twee jaar
online
colleges,
bleven
de
collegezalen angstvallig leeg. Hoe
kon dat toch? Pre-corona kon er
gemakkelijk een zaal met 500
studenten worden gevuld, nu was het
een prestatie als er zo’n 100 man
verscheen in de collegezaal. Zelfs de
kleinschalige werkgroepen werden
amper bezocht; zo zat ik eens met
slechts 5 studenten in een lokaal...

De collegezalen bleven
angstvallig leeg
Terug naar fysiek bleek dus niet zo
gemakkelijk als gedacht. Dat heeft
ook de universiteit ingezien, en dus
slaan ze een weg in van hybride
onderwijs. Online en offline worden
nu afwisselend ingezet, een transitie
die zonder corona ondenkbaar zou
zijn geweest. Voor startende
studenten is deze hybride vorm van
onderwijs een niet weg te denken
realiteit. Voor de ouderejaars onder
ons is het een nieuw normaal dat
door de één beter wordt ontvangen
dan de ander. Hoe dan ook,
onlineonderwijs is niet meer weg te
denken uit ons studentenleven, een
onomkeerbare
transitie.
Dat
betekent dat we dus toch nog af en
toe in onze pyjama college kunnen
kijken.
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Breaking Borders: Peru
ARON VAN PUTTE DOET VERSLAG VANUIT LIMA

De eerste Breaking Borders van deze
jaargang van de Duplomaat komt van de
hand van Aron van Putte. Hij is 21 jaar
oud, vierdejaars student Economie en
Rechten en op dit moment op uitwisseling
in Lima, Peru.

Temidden van het chaotische verkeer en
een tamelijk hinderlijke claxonkakafonie in
het centrum van Lima, stond ik voor rood
licht te wachten. Naast mij op een lichtmast
prijkte de tekst: ‘Limpieza con cuy!’
(‘Wasritueel met cavia!’). Mezelf afvragend
of ik deze Spaanse frase wel goed begreep,
raadpleegde ik Google, en warempel! Een
oud geloof in Peru kent de cavia helende
krachten toe. Tijdens het wassen van het
lichaam met een levende cavia, zal dit
diertje de negatieve energie absorberen.
Door het aangedane lichaamsdeel na afloop
uit de cavia te snijden, zal ook het lichaam
genezen. Ik heb dit buitenkansje toch maar
aan mezelf voorbij laten gaan.
Met meer dan 10000 kilometer aan Andes,
Amazone en Atlantische oceaan tussen ons
in, querido In Duplo’er, is dat een van de
vele bijzondere ervaringen die ik hier tijdens
mijn uitwisseling in Perú aan de Universidad
del Pacífico in Lima meemaakte. Ik was wel
wat gewend na de overstap van mijn
ouderlijk huis in kosmopolitisch Zeeuws-
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Vlaanderen naar Rotterdam, maar de
transitie
naar
deze
LatijnsAmerikaanse stad met meer dan tien
miljoen inwoners, blijkt van een
grotere orde. Deze uitwisseling is
een ware verrijking en geeft
tegelijkertijd stof tot nadenken.
Verrijkt werd ik direct zodra ik
arriveerde. Peruanen zijn uiterst
vriendelijke mensen en gretig maak
ik dan ook een praatje met iedereen.
Hoewel een stevige basis Spaans in
dit nauwelijks Engels sprekende land
zeer nuttig is, zijn mensen ongeacht
je talenkennis ontzettend benaderbaar en verliezen ze niet de interesse
in je als je even niet uit je woorden
komt. In diezelfde geest groet mijn
65-jarige huisbazin me bijvoorbeeld
altijd met een stevige knuffel en een
dikke kus op beide wangen. Wennen
aan de cultuur, de inwoners van de
stad en mijn huis, vormde dan ook
geen enkel probleem.
Het land heeft echter nog veel meer
in petto. Van Trujillo in het noorden,
waar twee bestuurlijke en religieuze
centra uit het pre-Inkatijdperk
gelegen zijn, tot aan de selva
(‘jungle’) in het oosten, de vele
indrukwekkende steden en natuur in
la montaña (‘de bergen’) en de
centrale Andes met Machu Picchu als
absolute hoogtepunt: ik kom
superlatieven
tekort
om
de
diversiteit en schoonheid van Peru te
beschrijven. Verschillende van deze
indrukwekkende bestemmingen heb

ik al mogen bezoeken en aan het
einde van mijn exchange hoop ik ze
allemaal te hebben afgestreept op
mijn bucketlist. Zoals de Peruanen
zouden zeggen: Muy chévere! (‘Heel
gaaf!’)
In het verlengde van deze
verrijkingen zijn er echter veel feiten
en praktijken om op te reflecteren.
Peru verkeert op dit moment in een
recessie en een politieke crisis,
waarbij er zes onderzoeken tegen
de huidige, zeer impopulaire president Castillo lopen. Peru heeft het
hoogste aantal COVID-doden per
hoofd van de bevolking ter wereld.
Vele burgers zijn straatarm en velen
meer hebben moeite om rond te
komen. Berggemeenschappen zien
hun jongeren wegtrekken om nooit
meer terug te keren. Legio wijken in
Peru zijn ‘s nachts te onveilig om
over straat te gaan. En het land
verwerkt nog steeds een trauma van
twee decennia van extreem terroristisch geweld in de jaren ‘80 en ‘90.
Te midden van dit alles blijven
Peruanen echter altijd positief. Het
leven is hier voor velen lastig en
minder comfortabel dan in Europa,
maar ongeacht wie je het vraagt,
iedereen probeert er altijd iets van
te maken. Wat mij betreft is dat dan
ook de belangrijkste les van deze
transitie naar Peru: zoek eens een
ander perspectief - het leven is
mooier door af een toe eens een
andere bril op te zetten.
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EXCHANGE PERU, 2022
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Nederland circulair
binnen 30 jaar?
Heb jij al gehoord van de circulaire
economie? Zo niet, dan wordt het hoog
tijd! Want over 30 jaar is dat wel hoe de
Nederlandse economie eruit moet zien.
Althans, dat is het plan van het kabinet. In
september 2016 publiceerde het kabinet
haar Rijksbrede programma genaamd
‘Nederland Circulair in 2050’. De naam van
dit programma laat weinig aan de
verbeelding over: het doel is een geheel
circulaire economie te realiseren in 2050.
Maar wat is dan een circulaire economie en
hoe wil het kabinet dit bereiken? En hoe
haalbaar zijn deze plannen? Daarover in
dit artikel meer!
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Onze huidige economie kan je het
best weergeven als een lineair
proces: grondstoffen worden aan
de aarde onttrokken, gebruikt en
afgedankt. De afgelopen eeuw
heeft deze manier van produceren
een
enorme
welvaartsgroei
mogelijk gemaakt. De keerzijden
zijn vandaag de dag echter evident.
Ten eerste is de economie
afhankelijk
van
de
grondstofvoorraad
van
onze
planeet; zodra de grondstoffen op
zijn, komt de wereldwijde productie
nagenoeg stil te liggen. Ten tweede
gaat een lineair productieproces
gepaard met grote hoeveelheden
afval. Afval dat in veel gevallen
uiteindelijk in de natuur terecht
komt, waar het soms onomkeerbare
schade aanricht (denk aan het
broeikaseffect, de plastic soep en
bodemverzuring).
Onze huidige manier van leven kan
niet op een duurzame wijze
voortduren. Veel landen proberen
daarom over te stappen op
een circulaire economie.
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In een circulaire economie wordt
geprobeerd om de hoeveelheid afval
tot een minimum te beperken. In
praktijk is dit realiseerbaar door
producten zo veel mogelijk te
hergebruiken, repareren of recyclen.
Daarnaast moet (alle) energie op een
duurzame wijze wordt opgewekt,
bijvoorbeeld via zon, wind of water.
Hoe is het kabinet van plan deze
transformatie realiseren? Zoals het
rijks-programma aangeeft, is “een
fundamenteel anders omgaan met
grondstoffen nodig”. Drie strategische
doelen zijn hiervoor opgesteld: 1)
efficiënter benutten en hergebruiken
van grondstoffen in bestaande ketens;
2) vervangen van fossiele grondstoffen
door hernieuwbare; en 3) ontwikkelen
van nieuwe productiemethodes en
bevorderen van nieuwe manieren van
consumptie.

Deze strategieën zijn relatief vaag.
Gelukkig heeft het kabinet ook vijf
verschillende
concrete
interventiemethoden beschreven waarop zij de
economische transitie kan versnellen.
Een grote rol is weggelegd voor nieuwe
wet- en regelgeving. Deze kan innovatie
stimuleren en beleidsdoelen afdwingen.
Daarnaast zullen slimme marktprikkels
worden ingezet om externaliteiten te
bestrijden. Een goed voorbeeld is de
reeds bestaande Europese CO2belasting. Tot slot zal oog zijn voor
financiering, kennis en innovatie en
internationale samenwerking.
Wat is de haalbaarheid van deze
transitieplannen? Zoals velen misschien
wel aanvoelen, hebben de plannen
nogal wat voeten in de aarde. Dat is
natuurlijk niet vreemd; voor een
succesvolle transitie zal de samenleving
structureel en ingrijpend moeten
veranderen.
Daarnaast
lijken
de
plannen in veel opzichten te ambitieus
en loopt de uitvoering ervan achter op
schema. De ambitie van het kabinet is
om in 2030 halverwege te zijn en het
gebruik van primaire grondstoffen
(waaronder
metalen,
fossiele
brandstoffen en plastics) met 50% te
hebben verminderd. Terwijl deze
plannen in 2016 zijn afgekondigd, was
vijf jaar, later in 2021, slechts 12% van
de
totale
energieproductie
hernieuwbaar, aldus het CBS. Het
gebrek
aan
handhaving,
zowel
kwalitatief als kwantitatief, lijkt hier een
grote rol te spelen.

Tot slot is draagvlak noodzakelijk
voor een succesvolle transitie,
zowel onder de bevolking en
bedrijven. Dit begint bij goede
voorlichting. Het onderwijs kan
hier wat mij betreft een
belangrijke rol vervullen. Tot nu
toe
blijkt
het
universitaire
onderwijs vaak erg conservatief.
De economische studies op de
Erasmus Universiteit besteden in
hun
basisprogramma’s
bijvoorbeeld nog relatief weinig
tot geen aandacht aan de
circulaire economie. Dit terwijl
deze studenten in de (nabije)
toekomst juist verantwoordelijk
zullen worden voor de uitvoering
van de transitieplannen.
De transitie naar een circulaire
economie zal op alle facetten van
ons leven een grote invloed
hebben. We kunnen concluderen
dat de plannen van de overheid
om de economie circulair te
maken binnen 30 jaar, erg
ambitieus zijn. Ambitieus maar
ook noodzakelijk. Het wordt
immers alsmaar duidelijker dat
de
huidige
consumptieeconomie niet zo kan voortduren.
De komende jaren zal een
andere manier van denken nodig
zijn. Dus de volgende keer dat jij
je kratjes pils weer inlevert bij de
Albert Heijn, denk dan niet alleen
aan het statiegeld dat jij
incasseert; denk ook eens aan de
circulaire economie!
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Boerenprotesten: terecht?
Je kon er de afgelopen weken
letterlijk en figuurlijk niet omheen:
de boerenprotesten. Het eerste
protest vond al plaats op 1 oktober
2019, maar ondanks drie jaar protest
is de situatie voor de boeren alleen
maar
verslechterd.
Sommige
mensen hangen hun Nederlandse
vlag zelfs ondersteboven op aan hun
huis en langs openbare wegen. De
omgekeerde vlag komt voort uit de
renaissancetijd, waarin schepen hun
vlag ondersteboven ophingen om
aan te geven dat ze in nood
verkeerden. Maar wat is de
aanleiding van de boerenprotesten?
Wat zijn de standpunten van de
overheid en de boeren? En is de
omgekeerde vlag terecht?
De boerenprotesten zijn een reactie
op de nieuwe regels vanuit de
overheid die zijn opgelegd aan de
agrarische
sector.
Eerdere
aanleidingen tot protest waren
onder andere het voorstel om de
veestapel
te
halveren,
het
verminderen van eiwitten in veevoer
en recenter de nieuwe stikstofplannen van minister van der Wal.
Deze plannen zijn bedoeld als
oplossing
voor
de
stikstofproblematiek in Nederland. Wij
stoten met zijn allen namelijk te veel
stikstof uit. Een overschot aan
stikstof is erg schadelijk voor de
natuur: bepaalde planten gaan er te
14 | Boerenprotesten: terecht?

hard van groeien, waardoor andere
planten en dieren geen ruimte meer
hebben en verdwijnen.
Aangezien meer dan de helft van de
totale stikstofuitstoot van Nederland
veroorzaakt
wordt
door
de
landbouwsector, vindt de overheid
dat er in deze sector maatregelen
getroffen moeten worden. De
boeren zijn het hier echter niet mee
eens en wijzen onder andere naar
het luchtverkeer en de bouwsector
die ook veel stikstof uitstoten, maar
(bijna) geen nieuwe maatregelen
opgelegd krijgen. Zij menen hun
boerderijen te verliezen als gevolg
van het naleven van de nieuwe
regels en stellen dat de boeren altijd
benadeeld worden. De overheid
meent echter dat de maatregelen
met betrekking tot de boeren de
enige oplossing zijn voor de
stikstofproblematiek. Op afgelopen
prinsjesdag werd verder bekend dat
er €340 miljoen naar de landbouw
gaat
voor
verduurzaming
en
overheidssteun.

De boeren denken dus massaal hun
baan kwijt te raken. Hun manier om
de ernst van de situatie te
benadrukken is de Nederlandse
vlag omgekeerd op te hangen. Dit is
geen officieel symbool voor nood,
en daarom niet strafbaar als het
verkeerd wordt gebruikt. Wel zijn er
veel boze reacties op. Zo schrijft
militair Marco Kroon dat dit 'een
directe
belediging
voor
de
duizenden
militairen,
burgers,
agenten, brandweermannen en alle
anderen die in dienst van de Staat
der Nederlanden het allerhoogste
offer hebben gebracht' is.
Het tonen van ongenoegen met de
nieuwe kabinetsplannen blijft echter
niet bij het ondersteboven hangen
van vlaggen. De boeren hebben ook
meermaals belangrijke verkeerswegen in Nederland geblokkeerd.
Door met tractoren over de snelweg

te rijden of zelfs de snelweg volledig
te
blokkeren,
hebben
veel
Nederlanders hinder ondervonden
van het boerenprotest. Of dit de
boer helpt in het vinden van steun
tegen de overheid is nog maar de
vraag. Toch staat de nieuwe
politieke partij van Caroline van der
Plas, de BoerBurgerBeweging (BBB),
sterk in de laatste peilingen. Hoewel
ze slechts 1 zetel bezit in de huidige
Tweede Kamer, geven peilingen van
Ipsos aan dat dit er 16 zouden zijn
als er nu opnieuw verkiezingen
zouden worden gehouden, wat de
BBB de 4e grootste partij van ons
land zou maken. Er is dus duidelijk
wat gaande in de agrarische sector.
En het is maar de vraag of het de
politiek is of de boeren die in deze
problematiek aan het kortste eind
zullen trekken.
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BeDuplo.
BeReal. de app voor een kijkje in het échte leven van een In
Duplo'er. Ja, want menig In Duplo'er maakt er gebruik van. Daarom
hier een klein overzichtje van de leukste, grappigste, schokkendste
en ook saaiste BeReals van In Duplo'ers van de afgelopen periode.
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PRIDE

DOOR DE

JAREN

Pride, je kent de term vast van de Gay
Pride, maar Pride is een breder begrip
waaronder vele manifestaties van de
lgbtqia+ gemeenschap kunnen worden
geschaard. Hier een klein (niet uitputtend)
overzicht van een aantal opvallende
gebeurtenissen door de jaren heen.
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Digitalisering van de rechtspraak:

Een brug te ver?
Voel jij je ook al schuldig wanneer je een rechtensamenvatting van een paar
A4’tjes print? Zo ja, dan is het goed dat je niet in de rechtbank werkt. Daar
kijken ze niet om naar een paar velletjes papier. De rechtspraak is een van de
laatste ‘papieren sectoren’ in Nederland en op jaarbasis worden gigantische
hoeveelheden papier gebruikt voor gerechtelijke procedures. Toch heeft
papier niet het eeuwige leven. In ons huidige digitale tijdperk ontkomt ook
de rechterlijke macht er niet aan om te digitaliseren. Hoe staat het ervoor met
deze digitale transitie?
Terwijl de rest van Nederland al een
eind op weg is met de digitalisering,
blijft de rechtspraak nog angstvallig
vasthouden aan haar papieren
routines. Zo wordt bij rechtbanken
nog volop gebruik gemaakt van de
fax. Dit is een apparaat waar je
papieren
documenten
kan
inscannen, die via de telefoonlijn bij
de faxmachine van de ontvanger
terechtkomen
en
automatisch
worden uitgedraaid. Tot voor kort
was dit de (enige!) manier waarop
gerechtelijke procedures waren
georganiseerd. Daarnaast werden
(en worden) processtukken ook altijd
per post aangediend, vaak in tweeof nog meervoud. Zoals je zal
begrijpen, is deze manier van
werken totaal verouderd – het feit
dat ik moet uitleggen wat een
faxmachine überhaupt is, zegt
genoeg.

Tegenwoordig zijn veel goede
alternatieven voorhanden waardoor
het
gebruik
van
papieren
processtukken drastisch kan worden
verminderd. Dit is niet alleen beter
voor het milieu, maar ook voor de
toegankelijkheid van de rechtspraak.
Daarom werd in 2012 het project
Kwaliteit En Innovatie van de
rechterlijke
macht
(KEI)
geïntroduceerd. KEI had als doel om
de rechtspraak te digitaliseren en
digitaal procederen mogelijk te
maken. Door middel van een nieuw
ICT-systeem
moesten
stukken
digitaal kunnen worden ingediend
en moesten alle betrokken partijen
toegang krijgen tot een digitale
procesomgeving. Ook had KEI tot
doel
om
werkprocessen
te
automatiseren en te besparen op
administratief personeel.
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Helaas is KEI niet geslaagd. En dat is nog
mild
uitgedrukt.
Het
project
was
oorspronkelijk begroot op 7 miljoen euro,
maar de kosten zijn uiteindelijk opgelopen
tot zo’n 220 miljoen. De oorzaak hiervoor?
Een grove onderschatting van de omvang
van het project en een zeer verkeerde
investering. Vanwege het financiële fiasco
heeft Minister Dekker uiteindelijk besloten
om het project stop te zetten. Daarmee was
de digitalisering van de rechtspraak gelukkig
niet helemaal van de baan. Het project KEI is
‘gereset’ en de digitaliseringsplannen zijn
aangepast en behapbaar gemaakt, zodat
toch kon worden voldaan aan de KEI
regelgeving
die
digitaal
procederen
verplichtte.

Een volledig digitale
procesomgeving laat helaas
nog even op zich wachten.

Een
volledig
digitale
procesomgeving laat helaas
nog even op zich wachten.
Vooral in het civiel recht en
bestuursrecht
is
nog
genoeg
ruimte
voor
digitalisering. Het falen van
KEI
heeft
echter
wel
duidelijk gemaakt dat een
succesvolle transitie niet
overhaast
kan
worden.
Want haastige spoed is
zelden goed! Mocht je van
plan zijn om een carrière te
beginnen bij de rechtelijke
macht, dan zal je je
schuldgevoel bij het printen
dus toch even opzij moeten
zetten.

Kortom, KEI heeft voor de nodige chaos
gezorgd. Maar, waar staan we nu dan? De
juridische wereld is vandaag de dag nog
steeds relatief ouderwets en papierafhankelijk, maar er worden wel stappen
gezet. Vanzelfsprekend gaan veel advocaten
met hun tijd mee en verloopt bijna alle
correspondentie via de e-mail. En ook het
contact met rechtbanken verloopt steeds
meer digitaal. In september 2021 is zelfs
besloten om afscheid te nemen van de fax en
over te stappen op een beveiligd emailsysteem voor het uitwisselen van
vertrouwelijke documenten. Deze overstap is
overigens
niet
geheel
vrijwillig:
de
achterliggende reden is dat KPN stopt met
de ISBN lijnen die voor faxen worden
gebruikt.
Tim Wekking | 21
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Duplomaat
Dilemma's
Het meervoud van
Duplomaat is:
Duplomaats
Duplomaten

Woon jij in je eerste jaar liever
thuis of op kamers?
5%

95%

In de stikstofcrisis sta ik vooral
aan de kant van:

Thuis

33%

Op kamers

67%

Ik ga het liefst op
vakantie/uitwisseling:

De overheid

74%

Binnen Europa

46%

De boeren

26%

Buiten Europa

54%

Heb jij liever online of fysiek
onderwijs?

Genderneutrale toiletten:

Online

33%

Oneens

57%

Fysiek

67%

Eens

43%

24 | Duplomaat Dilemma's

Nawoord
Lieve lezer,
Gefeliciteerd! Je bent aanbeland bij het einde van deze allereerste editie van
de nieuwe Duplomaat! Dat betekent dat je of gulzig alle artikelen van deze
eerste editie hebt verslonden, of vooral snel langs alle plaatjes hebt
gebladerd. Hoe dan ook, wij zijn heel blij dat jij deze Duplomaat door jouw
handen hebt laten gaan. Wij met de Mediacommissie 22-23 hebben hard
gewerkt om de eerste fysieke editie van De Duplomaat van dit jaar tot een
mooi geheel te maken. Daar hebben we heel wat uurtjes werk ingestoken,
onder het genot van belachelijk weinig alcoholische versnaperingen, maar
wel heerlijke gekookte maaltijden. Wie weet komt er nog wel eens een leuk
Mediaco-receptje voorbij in een toekomstige editie van De Duplomaat…
Wat deze Duplomaat extra bijzonder maakt, is dat het sinds lange tijd weer
een fysiek magazine is geworden. Waar de artikelen voorheen enkel online
werden geplaatst, worden deze nu gebundeld per editie. Dat is super leuk,
maar brengt ook veel nieuwe taken met zich mee. De mooie ontwerpen in
deze Duplomaat zijn dan ook met veel zorg in elkaar gezet; de mooie ‘Hoe
overleef ik’ inspired pagina van Milou, de creatieve fotopagina van Romie en
de Duplomaat dilemma’s van Tim, om er maar een paar te noemen.
De Duplomaat zou echter de Duplomaat niet zijn zonder ook de
samenwerking met de leden. Zo heeft Aron met ons zijn mooie ervaringen in
Peru gedeeld, hebben onze Instagram volgers meegeholpen met het
beantwoorden van de Duplomaat dilemma’s, en hebben jullie massaal jullie
BeReals ingestuurd voor de BeDuplo pagina. Blijf ook vooral je foto’s en
BeReals insturen! En als je een keer een leuk idee hebt voor een gastartikel,
schroom dan niet ons te benaderen!
En als je dacht dat dit het was voor nu, en je nu anderhalve maand moet
wachten op de volgende editie, dan heb je het mis. Er komen namelijk nog
heel wat leuke dingen aan de komende tijd, zoals een podcast, en nog veel
meer… En bovendien zal ons team ook nog versterkt gaan worden door
twee eerstejaars, dus er belooft nog veel nieuws aan te komen!
Liefs,
De Mediacommissie 22-23
Elisa, Milou, Tim en Romie
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CHANGE IS NOT A THREAT,
IT IS AN OPPORTUNITY.
-SETH GODIN

