‘RELEVANTIE WUR MOET VERDER WORDEN VERGROOT’

Wat heb je de afgelopen vier jaar bereikt?
‘Er liggen grote dossiers in het hart van ons
werkveld. Vanaf dag één heb ik me daarom ingezet om de dialoog met de samenleving te voeren.
Waardecreatie was ook een belangrijk punt. We
zijn in meer landen actief en hebben met meer
partijen banden aangeknoopt. Daarnaast heb ik
me in het kader van One Wageningen hard gemaakt voor het versterken van de band tussen de
eenheden, maar ook tussen de fundamentele en
toegepaste wetenschap.’
Wat is je plan voor de komende tijd?
‘Het is een cruciale tijd waarin er veel verandert
rondom WUR. De manier waarop de samenleving kijkt naar de food- en agrosector is de laatste
jaren sterk veranderd. Wij moeten ons daartoe
verhouden en ons bijvoorbeeld niet alleen op het
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standpunt stellen dat de wetenschap gelijk heeft.
We moeten aangeven wat de consequenties zijn
van bepaalde maatschappelijke keuzes, opties
aangeven voor politiek en maatschappij. Daarnaast is de geopolitieke context veranderd. Denk
aan Brexit, de opkomst van China. Welke invloed
gaat dat hebben op regulatie van bijvoorbeeld genetische modificatie? Verder ligt de vraag voor
hoe het onderwijs gaat veranderen. Blijven we
ons richten op de groep van 18 tot 22 of richten
we ons op iedereen die levenslang wil leren?’
Waar staat WUR over vier jaar?
‘Intern gezien moet One Wageningen nog sterker
staan. Extern gezien moet de relevantie van WUR
verder vergroot worden. De maatschappij staat
voor zulke belangrijke transitievraagstukken
rondom landbouw, voedsel en energie. Geld is
daarin niet de beperkende factor, maar wel de
vraag hoe je die transitie vormgeeft. WUR kan
daarin een rol spelen door te komen met goede
opties. En uiteraard moeten we qua onderzoek en
onderwijs ook gewoon wereldtop blijven.’ AvE
Lees ook de rubriek Opinie op p.22.
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Louise Fresco (1952) blijft nog vier jaar aan
als voorzitter van de raad van bestuur van
WUR. Dat heeft de raad van toezicht bekendgemaakt. In de komende periode wil ze dat
WUR ‘gewoon wereldtop blijft’ én haar maatschappelijke relevantie vergroot.

 Louise Fresco: ‘We moeten aangeven wat de consequenties zijn van bepaalde maatschappelijke keuzes.’

