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De medezeggenschapsverkiezingen van Rikilt zijn ongeldig verklaard. Het onderzoeksinstituut
van Wageningen UR hanteerde tijdens de verkiezingen een alternatief kiessysteem, maar daardoor
bleken veel medewerkers een onreglementaire stem te hebben uitgebracht. De verkiezingen moeten
daarom over, zo heeft de verkiezingscommissie bepaald.
Medewerkers van Rikilt kozen
dit jaar niet voor een lijst maar
stelden een team van vier samen
uit de verkiesbare collega’s. ‘Kiezers waren daarom verplicht om
per persoon vier stemmen uit te
brengen,’ zegt Maryvon Noordam,

OR-voorzitter bij Rikilt. Zo kregen
kiezers invloed op de meerderheid
van de OR, redeneerde men. Bovendien zou de methode zorgen voor
een gelijkmatige stemverdeling.
In de praktijk bleek het stemsysteem echter ook formulieren
met drie of minder stemmen gewoon goed te keuren. 125 kiezers
brachten daardoor samen slechts
483 stemmen uit. ‘Het bleek niet
mogelijk de ongeldige stemmen
eruit te gooien,’ zegt Noordam, ‘en
de uitslag is dus ongeldig verklaard.’ Binnenkort doet Rikilt de
verkiezingen daarom over, op papier ditmaal. Noordam gaat er ondanks haar irritatie nuchter mee
om: ‘Ons was verzekerd dat dit
kon. Dit is dus gewoon jammer.’
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Bij de overige kieskringen bracht
44 procent van de stemgerechtigden zijn stem uit. In 2011 stemde

nog rond de 56 procent van de
stemgerechtigde medewerkers,
terwijl dat getal in 2008 op 39 procent lag. De opkomst varieert zo
sterk, omdat het per verkiezing
verschilt welke kieskringen deelnemen. Het lukt namelijk niet alle
kringen om iedere drie jaar genoeg
kandidaten te trekken voor een
verkiezing. Dit jaar hielden bij-

6WHPEXVJDQJLQVOHFKWV
YLMINLHVNULQJHQ
voorbeeld slechts vijf van de negentien kringen een stembusgang.
Traditioneel wist Alterra relatief
veel kiezers te trekken. De 61 procent die stemden hadden dan ook
betrekkelijk veel keus met elf kandidaten voor zes zetels. Bij het facilitair bedrijf, Imares Den Helder
en PPO/PRI stemden respectievelijk 36, 57 en 42 procent van de
stemgerechtigden. RR
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Een team van vier Wageningse studenten heeft de nationale voorronde gewonnen van de Ecotrophelia,
een wedstrijd tussen studententeams die een nieuw, duurzaam
voedingsproduct ontwikkelen. Met
hun KROKi, een kroket op basis
van de microalg spirulina, vertegenwoordigt het viertal Nederland
tijdens de internationale wedstrijd
in oktober in Parijs.
De KROKi is glutenvrij en bevat
geen lactose, vertelt studente Food
Safety Stefania. ‘Ik gebruikte microalgen als voedingssupplement
omdat ze veel eiwitten en essentiële aminozuren bevatten.’ Daar wilde ze dus wel een product van maken. Haar teamgenoot Pierluigi
ziet ook mogelijkheden. ‘De markt
voor vegetarische producten
groeit, maar sojaproductie gaat ten
koste van het Zuid-Amerikaanse
regenwoud. Algen kun je gewoon
in Europa produceren, op je dak
bijvoorbeeld. Dus als je echt duurzaam bezig wilt zijn, moet je algen
eten.’
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Het viel volgens de deelnemers
nog niet mee om een perfect voedselproduct te ontwikkelen. De eerste kroket was veel te droog, maar
door te spelen met ingrediënten
lukte het om iets lekkers te maken.
Het eindproduct lijkt op een gewone kroket, maar van binnen is hij
knalgroen. Daarnaast is ook aan de
verpakking en de vermarkting ervan gedacht.
Intussen kijken de studenten al
verder dan de wedstrijd. The Algae
Factory is inmiddels bezig met een
start-up. ‘Het wordt een social business’, vertelt Pierluigi, ‘waarbij het
niet alleen om de winst gaat, maar
juist om duurzaam ondernemen
en oplossingen voor wereldwijde
voedselproblemen.’ 10
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