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MENS EN MENING

N i e u w s v a n b e d rijven
Nieuwe voorzitter EKO-keurmerk
Bas Rüter, directeur Duurzaamheid van Rabobank
Nederland, is de nieuwe voorzitter van Stichting EKOkeurmerk. Hij neemt het voorzitterschap over van
Suzanne van der Pijll, die deze functie ad interim
vervulde. Rüter studeerde biologie aan Wageningen
Universiteit. Stichting EKO-keurmerk zet zich in om
de biologische sector verder te verduurzamen.
Foto: EKO

Co Verdaas naar WUR
Op 1 mei 2013 werd Co Verdaas de nieuwe directeur van het Centre for
Development Innovation (CDI), een van de toepassingsgerichte onderzoeks
instituten van Wageningen UR (University & Research centre). Het instituut,
gevestigd in Wageningen, richt zich met ruim zestig medewerkers op inter
nationale partnerschappen tussen de private sector, onderwijs- en maat
schappelijke organisaties. Verdaas was vorig jaar korte tijd staatssecretaris
van Landbouw op het ministerie van EZ.

Gezocht: meest transparante bedrijf
Bedrijven kunnen tot 1 juli 2013 meedoen aan de Trans
parantiebenchmark. Dit is een jaarlijks onderzoek van het
ministerie van Economische Zaken naar de inhoud en kwali
teit van maatschappelijke verslaggeving. Ondernemingen
die voor 1 juli het self-assessment invullen, dingen mee
naar de Kristalprijs voor maatschappelijke verslaggeving.
Op 21 november wordt bekend welke bedrijven het meest
transparant zijn over de economische, milieu- en sociale
resultaten van hun bedrijfsvoering.
De vaste onderzoeksgroep van de Transparantiebenchmark
bestaat uit de 500 grootste ondernemingen van Nederland.
De benchmark staat echter ook open voor andere bedrijven.
Zij kunnen tot de onderzoeksgroep toetreden. Het ministerie
moedigt vooral MKB-ondernemingen aan om zich aan te
melden.
Deelnemers aan de Transparantiebenchmark worden
getoetst op hun maatschappelijke verslaggeving. Doel is
dat zij de impact en invloed van hun bedrijfsvoering op
mens en milieu beschrijven, open zijn over de risico’s van
hun bedrijfsstrategie en ook inzicht geven in hun rol en de
uitdagingen binnen de keten. Bedrijven die willen meedoen,
kunnen zich aanmelden bij Margo Stam: transparantie
benchmark@minez.nl of telefoon (070) 379 63 60.

FrieslandCampina op overnamepad
FrieslandCampina rondt de overname van kaasspecialist Zijerveld en haar
verpakkingseenheid Den Hollander Food succesvol af. Deze afronding volgt
na goedkeuring van de overname door de Europese Commissie.
Zijerveld en Den Hollander worden onderdeel van FrieslandCampina Cheese,
Butter & Milkpowder. Zijerveld in Bodegraven heeft circa 300 mensen in
dienst en heeft eigen rijpingsopslaglocaties en verpakkings- en distributie
vestigingen. Den Hollander Food, de verpakkingsunit van Zijerveld, is geves
tigd in Lochem. Hier werken 140 mensen.

Hipra actief in Benelux
Het Spaanse diergeneesmiddelenbedrijf Hipra heeft
onlangs een Benelux-organisatie opgezet in het Bel
gische Melle. Het uit elf personen bestaande filiaal,
bewerkt vanuit deze vestiging de Nederlandse en Bel
gische veehouderijsector. Hipra is een snelgroeiend
diergeneesmiddelenbedrijf in Europa met 900 mede
werkers, twee productielocaties en drie onderzoeks
instellingen. Deze veterinaire farmaceut richt zich in
het onderzoek en de verkoop uitsluitend op producten voor landbouwhuis
dieren. De nadruk ligt op het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe
vaccinsvoor varkens, rundvee en pluimvee. Voor mei 2013 stond de intro
ductie van een levend PRRSV-vaccin (abortus blauw) voor de varkenssector
gepland. Volgens dierenarts Henriëtte Brussaard (foto), als areamanager
Europa onder andere verantwoordelijk voor de Benelux, verwacht het bedrijf
elk jaar minstens één innovatie voor de veehouderij op de markt te brengen.

Coöperaties zijn onmisbaar
in landbouw
In Europese landen waar coöperaties een groot marktaandeel
hebben, liggen de prijzen gemiddeld hoger dan in landen met
weinigcoöperaties. Dit blijkt uit een omvangrijk onderzoek naar
het belang van coöperaties in alle Europese lidstaten onder leiding
van Wageningen UR. In de keten zijn coöperaties als tegenmacht
onmisbaar tegenover de sterke positie van supermarkten.
Uit het onderzoek blijkt dat melkveehouders in landen met veel
coöperaties een hogere prijs voor hun melk ontvangen dan veehouders in landen met een gering aandeel coöperaties. Het belang
van coöperaties is het grootst in zuivel (57 procent van alle melk in
de EU wordt via coöperaties verwerkt) en groente en fruit (42 procent). De grootste uitdaging voor coöperaties die willen groeien,
ligt in het versterken van de bestuurlijke structuur. Groei vereist
ondernemerschap, van managers en bestuurders. Als een bestuursvoorzitter ook manager is, belemmert dat vaak professionalisering
en groei. In enkele landen is het toezicht op het professionele
management zwak en wettelijk niet goed geregeld, waardoor
coöperaties het risico lopen van hun leden te vervreemden. In het
algemeen geldt dat groei van de onderneming en professionalisering van het management samen moeten gaan met versterking
van het toezicht. Dit klassieke probleem van corporate governance
is een uitdaging voor alle coöperaties, in alle sectoren en alle lid
staten van de EU.
De onderzoeksrapporten zijn te downloaden van www.wageningenur.nl.
Zoek op: Support for Farmers’ Cooperatives
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RIVM buigt zich over virus
in voedsel
In het algemeen blijkt dat het tot nu toe lastig is om het aantal virussen op producten op een betrouw
bare manier te kunnen schatten. Dit komt gedeeltelijk doordat de methoden om de virussen aan te tonen
sterk verschillen. Om de gezondheidsrisico’s te kunnen inschatten is kennis over het aantal virussen juist
nodig. De kans dat iemand ziek wordt is namelijk groter naarmate het aantal producten dat besmet is
groter is, of wanneer het aantal virussen per product hoger is. Dat stellen onderzoekers van het RIVM.
Net als bacteriën kunnen virussen in voedsel risico’s vormen voor de volksgezondheid. Over virussen
is echter minder bekend. Het RIVM heeft daarom in kaart gebracht welke kennis beschikbaar is of
juist ontbreekt om de volksgezondheidsrisico’s te kunnen schatten. Hiervoor zijn drie virussen uitgelicht die via voedsel naar mensen kunnen worden overgedragen: hepatitis A-virussen in schelpdieren,
norovirussen op verse groenten en fruit, en hepatitis E-virussen in varkensvlees. De inventarisatie is
in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gemaakt.
Hepatitis E-virus in varkensvlees
Voor het hepatitis E-virus is het van belang te weten hoeveel varkens tijdens de slachtfase de infectie
doormaken en zo besmette producten leveren. Als zij de hepatitis E-infectie eerder doormaken, is de
besmetting voorbij en vormt dit geen risico meer voor de consument. Ook is inzicht nodig in de aantallen hepatitis E-virussen per product.
Varkens vertonen veel overeenkomsten met mensen inzake weefsel- en orgaanfunctie. Ze hebben
dezelfde orgaangrootte, voedingspatronen, nierstructuur en spijsverteringskanaal. Ook de levers van
mens en varken vertonen veel overeenkomsten – er wordt zelfs gedacht aan het geschikt maken van
varkenslevers voor transplantatie bij de mens bij leverfalen. Vooral de overeenkomsten tussen mensen
en varkens geven het idee dat een HEV-infectie bij varkens misschien gemakkelijk kan aanslaan bij
mensen. Hepatitis E is een ontsteking van de lever (hepatitis). Die ontsteking wordt veroorzaakt door
het hepatitis E-virus. De meeste mensen die besmet zijn met hepatitis E hebben geen ziekteverschijnselen. Zij merken niets van de besmetting. Mensen die al een andere ernstige aandoening hebben
kunnen wel klachten krijgen van een hepatitis E-infectie, zoals koorts, buikklachten en jeuk.
Het rapport ‘Quantitative risk profile for viruses in foods’ is te downloaden van www.rivm.nl.
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Wetenschap aan banden
De budgetten worden krapper, dat geldt ook voor
het landbouwkundige onderzoek. Ontvingen onze
rijksonderzoeksinstituten in 2011 nog 209 miljoen
euro van hoofdfinancier ministerie van Economische Zaken, in 2013 slonk het budget naar 185
miljoen. Wat je de laatste jaren ziet, is dat de
wetenschap steeds meer moeite moet doen om
haar financiers te pleasen, om budgetten binnen
te halen. Dat merken we ook bij V-focus – sinds
jaar en dag publiceren we interessante onderzoeksartikelen van wetenschappers. Tot voor een aantal
jaren verrichtten wetenschappers hun onderzoekswerk en publiceerden daar vervolgens over; vrij en
onafhankelijk. Dat onafhankelijke is er nu goeddeels af. Tegenwoordig gaan de concepten eerst
naar de financier, voor goedkeuring. Dit is standaardbeleid geworden. Verschillende financiers
schromen niet de concepten naar hun hand te zetten. Zo eiste een financier dat zijn naam nadrukkelijk in de kop van het artikel werd genoemd, en in
het intro nog een keer. Zoveel borstklopperij ging
de redactie toch wel wat te ver. Al meerdere keren
maakten we mee dat een artikel vlak voor het te
perse gaan van het nummer werd teruggehaald
door de financier, om daarna voorgoed in de la te
verdwijnen. De uitkomsten van het onderzoek voldeden niet aan de verwachtingen. Ook wordt de
redactie nogal eens betrokken bij de afstemming
van een concept met de financier. En we zien dan
dat stukken uit het concept worden geschrapt.
Omdat die ‘niet passen binnen het voorgenomen
beleid’. En wat te denken van dit? Een wetenschapper waarmee de redactie samenwerkte,
moest van zijn werkgever stoppen met ‘kritisch
spitten’ in het onderwerp om geen financier tegen
het hoofd te stoten.
De gevechten om de gunsten van de financier
(met name het ministerie van EZ) zijn nog heviger
geworden met de invoering van het topsectorenbeleid (lees: verdeling van onderzoeksgelden).
Dit baart me toch wel enige zorgen. Want kunnen
we nog wel tot de hoogste innovaties komen als
onze wetenschap aan banden wordt gelegd door
haar financiers? De eerste
ervaringen met het top
sectorenbeleid geven in
elk geval te denken
(zie pag. 4 - 6).

Op dit moment lukt het nog niet om het aantal virussen
op producten betrouwbaar vast te stellen.

Geesje Rotgers

Foto: Twan Wiermans
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