
Geachte Decaan, Beste Gerrit,  
 
Het is erg jammer dat een gesprek over het stoppen van de focus op energie en 
het hierbij behorende vertrek van de groep Schropp er niet is gekomen voor het 
vaststellen van een definitief profiel. Dit ondanks dat dit verzoek werd gedragen 
door vrijwel alle hoogleraren uit ons instituut.  
 
Als protest tegen de in mijn ogen incorrecte procedure die is gevolgd om tot deze 
voor het Debye instituut twee erg negatieve besluiten te komen, leg ik mijn taken 
als wetenschappelijk directeur neer. Graag geef ik je als (laatste) advies dat Krijn 
de Jong als mijn opvolger het vertrouwen heeft van niet alleen het huidige 
bestuur, maar ook de overgrote meerderheid in het instituut (zoals ik ook nog per 
officiële stemming zal laten vastleggen).  
 
Zaken die volgens mij niet juist zijn verlopen in de gevolgde procedure:  
 

• directeuren van instituten zijn niet op de hoogte gesteld van de tabel van 
waardeoordelen van de departementshoofden  

• directeuren hebben geen kennis kunnen nemen van de volledige rapporten 
van de benoemde ambassadeurs; ze hebben alleen een zeer korte 
samenvatting gekregen zonder enige motivatie  

• de bezuiniging ‘groep-Schropp’ loopt dwars door een al jaren bestaande 
afdeling: Nanophotonics  

• oordelen zijn niet op transparante wijze (ook) gestaafd met controleerbare 
feiten; er blijven hierdoor hoogleraren die aanzienlijk slechter functioneren 
dan diegene die nu worden wegbezuinigd aanwezig in de faculteit  

• er zijn geen cijfers bekend gemaakt van wat de bezuiniging per groep op 
zullen leveren (zelfs niet voor wat betreft de huidige verdeelmodellen); de 
enige financiële tabel in het voorlopig profiel die bedoeld was als 
‘redengevend’ klopt niet  

• het verlies van ‘energie’ uit de béta focus valt volkomen uit de lucht, 
terwijl dit wel een UU focus blijft en terwijl béta wel een focus houdt op 
‘duurzaamheid’; dit is schadelijk voor veel groepen in ons instituut én is 
alleen gemotiveerd door het willen wegbezuinigen van bepaalde groepen 
(i.p.v. het omgekeerde)  

 
Op deze wijze kunnen de faculteit, de departementen en ons instituut in mijn 
ogen niet leren van de vele fouten uit het verleden en is de kans aanzienlijk dat 
de nu ingezette spiraal naar beneneden zich niet meer laat keren.  
 
Alfons van Blaaderen 


