
© Copyright 2013 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. 
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt 
uitdrukkelijk voorbehouden. Vrijdag, 23 mei 2014

Tweede kans Diederik Stapel

WERK Re-integratiebedrijf helpt ex-professor die veroordeeld werd wegens wetenschapsfraude

door Peter Heesen

D

Nadat Diederik Stapel was
ontmaskerd als fraudeur
met wetenschappelijke gege-
vens, kwam hij moeilijk
weer aan de bak. Directeur
Cilla Ezerman van re-inte-
gratiebureau Bijstand naar
Werk in Weert nam de
ex-professor onder de arm.

D iederik Stapel was een
vooraanstaand psycho-
loog, tot in 2011 aan het
licht kwam dat hij ge-

fraudeerd had met onderzoeks-
gegevens. Hij bekende, werd ont-
slagen, leverde vrijwillig zijn doc-
torstitel in, deed geen aanspraak op
regelingen en uitkeringen, werkte
mee aan het onderzoek naar fraude
en kreeg een taakstraf. De ex-pro-
fessor moest graven delven en bla-

deren harken op kerkhoven in zijn
woonplaats Tilburg. De val van de
gevierde wetenschapper werd
breed uitgemeten in de pers.
Met de hulp van therapie en vrien-
den krabbelde hij de afgelopen ja-
ren langzaam overeind. „Je kunt de
klok niet terugdraaien. Je moet ver-
der. Eerst zijn er de pijn, het ver-
driet, het ongeloof. Daarna komt
het besef: help, ik ben ontslagen!
Hoe krijg ik weer brood op de ta-
fel?” Een terugkeer in de weten-
schap was uitgesloten. „Het verle-
den heeft uitgewezen dat het niet
de juiste plek voor mij is.”
Twee jaar na zijn ontmaskering gaf
Stapel voor het eerst weer een inter-
view en vertelde hij hoe hij met
zichzelf in het reine probeert te ko-
men. Directeur Cilla Ezerman van
re-integratiebureau Bijstand naar
Werk in Weert las het artikel en
werd geraakt. Zij stuurde een e-
mail naar Stapel: ‘Heb je hulp no-
dig bij het zoeken naar een baan?’
Ezerman: „Ik vind dat iedereen een
tweede kans verdient.” Stapel nam
het aanbod aan. Het bleek dat ze el-
kaar konden helpen.

Sterker, Ezerman bood Stapel per
1 januari 2014 een dienstverband
aan. Een aantal uren per week was
hij adviseur van Bijstand naar
Werk. Aan de andere kant opende
het re-integratiebureau deuren
voor Stapel. „Ik heb er een paar
mooie opdrachten aan overgehou-
den, zodat ik voor het eerst in heel
lange tijd weer een inkomen had.”
Directeur Ezerman fungeerde als
ambassadeur voor de ex-professor.
„Veel mensen baseren hun conclu-
sies enkel en alleen op de eenzijdi-
ge beelden uit de media. Cilla was
bereid verder te kijken dan de bot-
te karikatuur.” Ezerman wees voor-
al op de kwaliteiten van de hoog-
opgeleide werknemer. Om misver-
standen uit de wereld te helpen, be-
nadrukt Stapel: „Veel mensen den-
ken dat ik 1,5 ton moet verdienen

De ex-professor moest
graven delven en bladeren
harken op kerkhoven in
zijn woonplaats Tilburg.
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en de baas wil spelen. Nou, ik heb
goed nieuws: dat is dus niet zo. En
ik ben bereid alles aan te pakken.”
Stapel (47) is inmiddels niet meer
in dienst bij Bijstand naar Werk,
maar vervult wel nog een opdracht
voor het bedrijf. Hij geeft invulling
aan de opleiding die Bijstand naar
Werk ontwikkelt voor consulenten
bij gemeenten en andere professio-
nals in de re-integratiebranche.
Ezerman: „Veel cursussen zijn ge-
richt op het in kaart brengen van
competenties, niet op het plaatsen
van deze mensen op de arbeids-
markt. De nadruk ligt op coachen,
terwijl plaatsen de opdracht is.
Daar is geen opleiding voor.”
Stapel ziet weer licht aan het einde
van de tunnel. „Het gaat beter.” Na
zijn autobiografie Ontsporing ver-
schijnen het komend jaar twee an-
dere boeken. Hij werkt aan concep-
ten voor televisieprogramma’s en
coacht een ondernemer van een
groot bedrijf. Zijn vrouw is be-
noemd tot wethouder van Tilburg.
„Ik ben dankbaar voor de mensen
die me als mens willen zien en ver-
gevingsgezind zijn, zoals Cilla.”
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