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kritisch over besluit om Rai Vloet te laten spelen

‘Als er een kind in het spel is,
heb je altijd een probleem’
Met de reputatie van Heraclesspeler
Rai Vloet komt het niet snel meer
goed, verwacht imagodeskundige
Zabeth van Veen. Als er een kind in
het spel is, heb je altijd een probleem,
zegt ze. „Ook al blijkt hij onschuldig.”
Fardau Wagenaar
Almelo

wedstrijd voor het eigen stadion in Almelo om hun ongenoegen daarover uit te
spreken.
Van Veen: „Ik lees op social media
woorden als walgelijk en onacceptabel,
dat is de overtreffende trap van woedend
en dan heb je wel een probleem als dit je
eigen supporters zijn. Aan de andere kant:
door bovenmatig te presteren op het veld,
kan hij de beeldvorming bij eigen fans
nog wel positief beïnvloeden.”

Rai Vloet kan het beste het advies opvolgen van prominenten als Rafael van der
Zwijgende massa
Vaart en Pierre van Hooijdonk en zijn car- Volgens Van Veen doet maar een deel van
rière voortzetten in het buitenland,”
de fans het woord in deze kwestie en staat
denkt imagodeskundige Zabeth van Veen. de zwijgende massa niet op. Dat zijn de
Ze wordt dezer dagen veelsupporters die bijvoorbeeld
vuldig gebeld over het
vinden dat iemand een
schandaal rondom The
tweede kans verdient. Of
Voice of Holland, maar heeft
die zelf weleens de fout zijn
zich ook ingelezen over de
ingegaan en er mee zijn
zaak van de speler van Heweggekomen. Alleen, zoracles, die de voetbalwereld
lang zij niets zeggen, zal er
bezighoudt.
geen evenwicht ontstaan in
Vloet was in november
de supportersgroep van Hebetrokken bij een dodelijk
racles. De imagodeskundige
ongeval waarbij een jongen
ziet het ook niet gebeuren
van 4 jaar omkwam. Afgedie groep snel achter
De supporters dat
lopen zaterdag viel hij verVloet gaat staan.
rassend genoeg al in tijdens
„Je neemt het in het
voelen zich
de eredivisiewedstrijd teopenbaar niet op voor ieovervallen,
gen NEC. „Als Vloet hier
mand die betrokken was bij
daarom reageren een ongeval waarbij een
blijft spelen, zal er altijd
negativiteit zijn, de vraag is
kind overleden is. En waar
ze zo heftig
of hij dat moet willen”, zegt
alcohol in het spel was. AlVan Veen. „Ook al is hij onleen zijn moeder doet dat,
– Zabeth van Veen,
schuldig, is die andere auto
uit liefde. Of de familie en
imagodeskundige
uitgeweken en heeft hij
naaste vrienden. Maar voor
maar een drankje gehad, zijn imago is beanderen geldt: wat heb je eraan? Dan krijg
schadigd. Bij een deel van de mensen zal
je opmerkingen als: ‘het zal jouw kind
er weinig meer veranderen in de beeldmaar zijn’. Dat is niet goed voor je eigen
vorming.”
imago. Pas als Vloet zijn straf heeft gehad,
excuus heeft gemaakt, een cursus heeft
gevolgd of iets gedaan heeft voor de maatAlcohol is: eigen schuld
schappij, zullen mensen zeggen dat hij
„Ze lezen drie dingen: een kind is overleeen tweede kans verdient.”
den, er is alcohol in het spel en de politie
Ze vindt overigens dat Heracles het netheeft dat bevestigd”, gaat ze verder. „Dat is
jes heeft gedaan om als ‘goede werkgever’
genoeg. Als er een kind in het spel is, heb
de werknemer te steunen, in ieder geval
je een groot probleem. De emoties zijn
tot hij wel of niet is veroordeeld. „Dat
veel erger als het om kinderen gaat. Had
Vloet een vrouw van 70 doodgereden, was komt betrouwbaar over en zullen veel
werkgevers doen. Ik las dat een supporter
het ook heel erg, maar van een andere
zei, dat hij er meteen door zijn baas zou
orde. Daar komt alcohol bij, dan is het al
worden uitgegooid. Dat is niet zo. Maar ze
snel: eigen schuld.”
hebben niet goed gehandeld door hem zo
Heracles liet de speler vorige week
maandag weer meetrainen en zaterdag te- snel te laten spelen, die overval heeft ervoor gezorgd dat mensen zo heftig reagegen NEC dus ook spelen. Een deel van de
ren.”
eigen supporters verzamelde zich na die
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e Rai Vloet kwam
zaterdagavond tegen NEC (foto onder) al in het veld.
Tot woede van een
deel van de fans
van Heracles.
FOTO PRO SHOTS

club en de fans zetten het gesprek
gisteravond in beslotenheid
voort.
Heeft de club een nare inschattingsfout gemaakt door Vloet te
snel weer te laten spelen? Olfers:
„Voor mijn gevoel wordt er hangende een strafrechtelijk onderzoek nu vaker gekozen om iemand wel te laten trainen, maar
niet te laten spelen. De vraag is
wat de club wil uitstralen en wat
de boodschap is. Die afweging

moet het bestuur maken.”
Maar, gaat ze verder: „Je ziet dat
clubs uit piëteit met het slachtoffer en de familie wel steeds vaker
een gebaar maken. Dat betekent
dus dat je een speler niet opstelt.
Om te laten zien dat het leed dat
de familie is aangedaan, wordt erkend. Of hij nou schuldig is of
niet. Dat eist de samenleving nu
steeds meer. Er is een kind dood,
laat de familie rouwen. Je hebt als
club ook een maatschappelijke
verantwoordelijkheid.”
Dat Heracles te maken heeft
met de kant van de speler zelf, erkent de juriste. Dat Vloet betrokken was bij een tragische gebeurtenis, dat hij dit nooit heeft gewild en zijn leven doorgaat, ook.
„Maar op dit moment is de samenleving niet bezig met wat
Vloet is overkomen. Wat op dit
moment voor hem wenselijk is,
staat in schril contrast met wat
wenselijk is voor de nabestaanden.”

ENSCHEDE

In hoger onderwijs is het ‘oude normaal’ nog ver weg
Het mag weer. Ook mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten geven sinds gisteren weer
fysiek les. Toch houden de instellingen in de regio de deuren
nog grotendeels op een
kier. „Meteen alles weer open,
dat is voor ons niet haalbaar.”

Een organisatorische uitdaging. Zo
noemen scholen uit de regio het
heropenen van de onderwijsinstellingen. Ze zijn blij dat er weer fysiek
les gegeven mag worden. Vooral
voor de leerlingen. Maar het brengt
ook moeilijkheden met zich mee.
Met name voor de roostermakers.
„Maandag zijn er nog niet veel
lessen op de universiteit ge-

weest. De heropening is vrijdagavond pas definitief bekendgemaakt. Wij verwachten niet van
onze medewerkers, dat zij zo snel
schakelen”, zegt UT-woordvoerder
Laurens van der Velde.

Rustpauze

De komende weken zien de onderwijsinstellingen als overgangsperiode. „We hebben nu de laatste lesweek voor de tentamens. Die weken gebruiken we om te kijken hoe
we daarna weer grotendeels onderwijs op locatie kunnen geven”, legt
Karin Effing, woordvoerder hij Hogeschool Saxion, uit.
Er wordt onder andere gekeken
naar de beschikbare lokalen. Ook

wordt er naar een oplossing gezocht voor leerlingen die in quarantaine zitten. „Dat is niet nieuw, daar
hadden we voor de laatste schoolsluiting ook mee te maken. Maar je
ziet de besmettingen oplopen. Daar
moet je rekening mee houden.”
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Die grootschalige
colleges kunnen nog
niet door de beperkte
groepsgrootte
– Laurens van der Velde,
woordvoerder UT

Ook het ROC van Twente, waar de
praktijklessen en het onderwijs
voor leerlingen op niveau 1 en 2, al
werden hervat, schaalt de komende
weken langzaam op. „Om voor onszelf wat rust te creëren, willen wij
vanaf 7 februari weer overgaan op
fysiek onderwijs. In de tussentijd
wordt er maatwerk geleverd”, zegt
woordvoerder Els van Riel.

Maximale groepsgrootte

Waar bij het ROC van Twente en
Hogeschool Saxion, over een aantal
weken het onderwijs weer grotendeels fysiek zal zijn, gaat de UT
voorlopig toe naar een vorm waarbij ongeveer voor de helft thuis en
voor de helft op de universiteit

wordt gestudeerd. Dat heeft onder
andere te maken met de maximale
groepsgrootte per collegezaal.
„We blijven een deel van de lessen online aanbieden. Er zijn 75
studenten per ruimte toegestaan,
dat betekent dat nog niet alles fysiek kan worden hervat. Grootschalige colleges kunnen nog niet”, zegt
Laurens van der Velde. „We hebben
extra studieplekken gerealiseerd,
zodat studenten na een fysiek college eventueel ook de onlinecolleges op de universiteit kunnen volgen.” Verder blijven mondkapjes
verplicht, ook tijdens de lessen, en
geldt de 1,5 meterregel.
– Julia Bokdam

