Juryrapport Universiteit Utrecht Publiprijs 2012
De jury van de eerste aflevering van de Universiteit Utrecht Publiprijs heeft maandag 17
december, onder leiding van zijn voorzitter Willem Hendrik Gispen, overleg gehad. De
jury bestond voorts uit:
- Voormalig minister van Milieu en momenteel hoogleraar Duurzaamheid Jacqueline
Cramer
- Alumnus, voormalig Volkskrant-hoofdredacteur en momenteel burgemeester van
Hilversum, Pieter Broertjes,
- Docent-onderzoeker klimaatstudies en lid van de Jonge Akademie van de KNAW,
Appy Sluijs,
- Hoofd communicatie van de Universiteit Utrecht, Ludo Koks.
Allereerst wil de jury de Universiteit Utrecht complimenteren met het instellen van deze
prijs. Mediapresentie van wetenschappers wordt steeds belangrijker in het kader van
thema’s als Outreach en Valorisatie. Ons leven is doordrenkt van wetenschap, en het is
belangrijk dat een universiteit dit voortdurend laat zien. Wetenschappers moeten
bijdragen aan het maatschappelijke debat, zij moeten boodschappen doen uitgaan
richting politiek, onderwijs en bedrijfsleven. Mediapresentie is een zichtbare vorm van dit
soort outreach, die dan ook gestimuleerd en beloond zou moeten worden. Ook al omdat
wetenschappers op die manier bijdragen aan een positieve reputatie van hun eigen
universiteit. De jury is van oordeel dat deze prijs een belangrijke stimulans kan zijn om
onderzoekers te bewegen te laten zien wat ze doen, waarom en hoe ze dat doen.
In dat kader stelt de jury voor dat de prijs die de winnaar ontvangt bestaat uit het laten
maken van een video over zijn of haar onderzoek, die op diverse plekken ingezet zou
kunnen worden ten behoeve van die zo belangrijk geachte outreach.
De jury boog zich over een short list van kandidaten, die waren geselecteerd op basis
van een gewogen telling van hun optreden in zowel geschreven media als op radio en tv
gedurende het afgelopen academisch jaar.
De kandidaten waren:
- Prof. dr. Wilma Vollebergh, sinds 2008 hoogleraar Jeugdstudies bij de faculteit
Sociale Wetenschappen
- Dr. Inge Loes ten Kate, ruimte-onderzoeker bij de faculteit Geowetenschappen en
- Prof.dr Joop Schippers, arbeidsmarkt econoom bij de faculteit Recht, Economie,
Bestuur & Organisatie.
De jury heeft met veel plezier een aantal pers-uitingen van de genomineerden bekeken
en is tot het oordeel gekomen dat het in alle drie de gevallen gaat om uitstekende
representanten van onze universiteit.
Professor Vollebergh toonde met haar uitingen over de Nederlandse opvoedcultuur in de
landelijke kwaliteitskranten aan, dat de hier gebruikelijke nadruk op flexibiliteit, sociaalemotionele intelligentie en de band tussen ouder en kind, goed blijkt te werken. De
Nederlandse jongeren zijn over het algemeen redelijk gelukkig; een onverwacht
positieve boodschap.

Dr. Inge Loes ten Kate heeft veelvuldige en met groot enthousiasme toelichting gegeven
bij de expeditie op Mars van de robotwagen Curiosity, die daar gegevens verzamelde
voor het onderzoek naar het ontstaan van leven.
Prof Schippers sloot met zijn regelmatige optreden op radio en tv over thema’s als
stageplaatsen voor jongeren, pensioenvoorzieningen of obstakels voor oudere
werknemers nauw aan bij belangrijke, actuele maatschappelijke vraagstukken.
Niet alleen brengen de drie genomineerden met hun persuitingen hun eigen onderzoek
helder over het voetlicht, ze sluiten ook nauw aan bij de belangrijkste Utrechtse
onderzoeksthema’s. Daarmee dragen zij het Utrechtse onderzoeksprofiel uit en
versterken ze de reputatie van het Utrechts onderzoek. Hoewel het bij alle drie de
personen gaat om serieuze kanshebbers, heeft de jury toch unaniem gekozen voor één
van hen.
De winnaar blinkt niet alleen uit in optredens in de pers op verzoek van de media, maar
neemt ook veelvuldig zelf de pen ter hand om zich te mengen in het maatschappelijke
debat. De onderwerpen zijn divers, de uitleg is helder, de stellingnames zijn stevig in de
wetenschap gefundeerd, de betrokkenheid is groot. Bovendien zoekt deze kandidaat de
discussie actief op via nieuwe media, en behoort hij tot de vaste kern van het
economenpanel van 'Klinkende Munt', zoals dat wekelijks wordt uitgezonden in het
programma Villa VPRO op Radio1.
Daarmee is de naam van de winnaar van editie 2012 van de Universiteit Utrecht
Publiprijs prijsgegeven: de winnaar is prof.dr. Joop Schippers.

