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De komende twee jaar is er geen
ruimte voor loonsverhoging bij
DLO. De raad van bestuur zet bij de
cao-onderhandelingen in op de
nullijn. De raad van bestuur stelt

dat de marktomstandigheden voor
DLO verslechteren. De omzet daalt
en de tarieven staan onder druk.
Zo gaat Economische Zaken in de
toekomst minder betalen voor de
onderzoeksdiensten van DLO.
De vakbonden hebben inmiddels een tegenbod gedaan met een
loonsverhoging van 2,5 procent en
een beter sociaal beleid. Zo pleiten
ze voor werkzekerheid en het af-

zien van wat ze ‘sluipende reorganisaties’ noemen. Daarbij zouden
personeelsleden met onvoldoende
declarabele uren via negatieve beoordelingen in R&O-gesprekken
hun functie verliezen. Volgens de
bonden is deze werkwijze veel personeelsleden een doorn in het oog.
Inmiddels hebben de bonden
hun achterban over de plannen geraadpleegd op bijeenkomsten in

Wageningen en Lelystad. In Wageningen waren op 3 april ruim honderd DLO-ers aanwezig, bij de ASG
in Lelystad op 9 april zo’n zestig.
Op 11 april spreken de bonden
hun leden bij het LEI in Den Haag.
Aan de hand hiervan gaan ze de
cao-onderhandelingen in met de
raad van bestuur. $6
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Een cadeautje van de IT-afdeling van het
facilitair bedrijf: iedereen kan zijn mail
voortaan langer bewaren. De opslagcapaciteit is op 5 april omhooggegaan van
400 naar 1000 MB. Veel studenten en
medewerkers vonden de mailbox te
klein, bleek uit periodiek tevredenheidsonderzoek. Ook vermoedt de IT-afdeling
dat gebruikers hun mail massaal doorsturen naar commerciële providers zoals
Gmail of Hotmail. Informatie in de Wageningse mailbox is echter veiliger, stelt
Esther Molenaar van FB-IT. ‘Gegevens in
de cloud worden vaak in het buitenland
opgeslagen, waardoor ze buiten de Nederlandse wetgeving vallen. Dan is het
voor de Amerikaanse overheid soms mogelijk om mee te kijken op basis van de
Patriot Act. Om die reden adviseren we
mails met informatie over onderzoeksgegevens, publicaties en andere bedrijfskritische informatie binnen het Wageningse te houden.’ *Y&
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Stroomstoringen op de campus kunnen
voortaan een stuk langer gaan duren. Dat
komt doordat er geen reservekabel meer

ligt. De bestaande back-up is niet meer
beschikbaar en Wageningen UR wil geen
nieuwe aanleggen. Een nieuwe reservekabel kost 875.000 euro, die investering
weegt volgens de raad van bestuur niet
op tegen het risico. De bestaande reservekabel zorgde er voor dat storingen
nooit langer dan maximaal twee uur
duurden. Storingen kunnen in de toekomst oplopen naar maximaal twee dagen. Processen die niet zonder stroom
kunnen, zijn gezekerd door een noodvoorziening. Er komen geen extra noodvoorzieningen bij. *Y&
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Anastasia Georgiadi, die vorig jaar promoveerde bij Humane Voeding op vetzuren in relatie tot obesitas en diabetes,
heeft een Rubicon-beurs van NWO ontvangen. Ze kan twee jaar lang onderzoek
doen aan het Zweedse Karolinska-instituut naar het ‘sporthormoon’ irisine als
medicijn tegen obesitas. De Rubiconsubsidie helpt jonge onderzoekers om
onderzoekservaring op te doen bij gerenommeerde instituten in het buitenland.
In totaal keerde NWO twintig Rubicon’s
uit. $6
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‘Dijksma zet rem op de verkoop van natuur’ kopte dagblad Trouw de vorige week. Het Staatsbosbeheer voelt zich
genoodzaakt om eerder verworven gronden via openbare
veiling te verkopen om zo aan hun ﬁnanciële taakstelling
te kunnen voldoen. De komende jaren is de organisatie
gevraagd om in totaal niet minder dan honderd miljoen
keiharde euro’s op te hoesten, een eis uit het regeerakkoord van kabinet Rutte I. De eerste kavels staan al op de
website van Troostwijk Vastgoed: zestien stukken grond
in de provincie Overijssel, met bossen, houtwallen en
graslanden. Troostwijk, een mooie naam.
De toezegging om de verkoop van natuur een halt toe te
roepen werd gedaan door staatssecretaris Sharon Dijksma
tijdens een debat in de Tweede Kamer. De eerste verkoop
van gronden buiten de EHS zal worden geëvalueerd, waarna conclusies worden getrokken. Ik hoop dat Dijksma de
enige juiste conclusie trekt. Want verkoop van natuur, hoe
verzin je het, hoe onverantwoord kun je zijn? Je koopt
eerst dure en goede landbouwgrond aan, waarna je ﬂink
investeert om via gericht beheer de grond te verschralen.
En daarna verkoop je diezelfde kavels weer, inmiddels als
goedkope en slechte landbouwgrond. Dijksma liet in het
debat doorschemeren de ﬁnanciële consequenties het
hoofd te kunnen bieden.
Met een groep studenten en een even grote groep begeleiders werk ik op dit moment aan een boek over het spanningsveld tussen economie en natuur. De werktitel van
het project en het boek luidt Natuur in de uitverkoop, geïnspireerd op het natuur-is-lastig beleid van voormalig
staatssecretaris Bleker. Als Dijksma doorhaalt, veranderen we de titel van het boek. -RRS6FKDPLQ«H
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