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De omzet van de DLO-instituten
uit contractonderzoek en bedrijfsleven moet in vier jaar omhoog van
95 naar 145 miljoen euro. In deze
bedragen zitten niet de inkomsten

van het ministerie van EL&I en
subsidies waar de ontvanger zelf
een deel van moet bijdragen (de
zogeheten matching). Dit staat in
het strategisch plan voor 2011-2014.
Dat DLO meer de markt op
moest was al langer duidelijk. Afgelopen zomer heeft de Raad van
Bestuur een strategisch plan opgesteld voor de periode 2011 tot
2014. Aan dat plan zijn zogeheten

Meetbare Prestatie Indicatoren gehangen, cijfers waarop de organisatie over vier jaar afgerekend mag
worden. De medezeggenschap en
minister Maxime Verhagen moeten zich overigens nog over de
plannen uitspreken.
Aanleiding is de teruglopende
subsidie vanuit het ministerie. Instituten als Imares, Rikilt, Alterra
en LEI moeten zich meer gaan

richten op EU-programma’s, bedrijven en buitenlandse overheidsinstellingen en moeten bestaande
kennis verkopen in opkomende
markten in het voormalige Oostblok en Azië. Ook moeten DLO-ers
meer doen aan consultancy: nu leveren ze aan het eind van een project een rapport af, straks zullen ze
opdrachtgevers helpen bij het toepassen van die nieuwe kennis. *Y&
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Studente Claire van Rossum is de winnares van de Nieuwsquiz 2010 van Resource. Zij maakte geen fout en wint een dinerbon van honderd euro. Net als vorig jaar
was ook nu het deelnemersveld vooral
vrouwelijk. Iets meer dan de helft van de
inzendingen bleek foutloos. Toch trapten
behoorlijk wat deelnemers in de vraag
welke prijs Wageningen dit jaar niet won.
Het antwoord was niet de Aanmoedigingsprijs Akzo Nobel, maar het Groot Wagenings Dictee. Die laatste bestaat namelijk
niet. Een instinkertje. Het Groen Wagenings Dictee bestaat wel. RK

Hyves, Facebook, Twitter, een weblog…
Ruim negentig procent van alle jongeren
tussen de 16 en 25 jaar gebruikt het internet voor sociale netwerken. Meer dan een
kwart houdt een weblog bij en bijna tachtig procent leest zulke weblogs geregeld.
Ruim de helft chat wel eens en meer dan
driekwart schrijft tekstberichten op internet. Binnen Europa lopen Nederlandse jongeren voorop: Alleen Poolse jongeren zijn
volgens de statistieken nog iets actiever in
de netwerken. Maar van de Belgische leeftijdgenoten onttrekt dertig procent zich
aan alle virtuele vriendschappen. HOP

Alle goede antwoorden staan op
resource.wur.nl: ‘Claire doet het zonder
fouten’.
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Familieleden die studenten helpen frauderen met hun uitwonendenbeurs, zullen niet
apart worden aangepakt. Volgens staatssecretaris Zijlstra valt moeilijk te bewijzen
dat ze de boel bewust ﬂessen. De PvdA in
de Tweede Kamer wilde weten of het nieuwe wetsvoorstel waarmee de fraude wordt
bestreden ook de hulp van familie of vrienden strafbaar stelt. Dat was aanvankelijk
het plan, maar Zijlstra laat weten dat hij
ervan afziet na overleg met het Openbaar
Ministerie. HOP
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‘Words, words, words’, says Shakespeare’s
Hamlet. Joop Schaminee starts the New
Year in equally pensive mood, musing on
the stream of words that 2011 will bring –
from weighty scientiﬁc articles to throwaway emails. Couldn’t we cut down the
amount of reading matter we produce?
Might less be more?
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7KH5HVRXUFHTXL]]!! was won by student Claire van Rossum.
2QHLQIRXU!! Dutch students blog; 90
percent use social media.
)DPLO\PHPEHUV!! who help students
commit fraud won’t be sued, says state.
Too hard to prove.
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In den beginne was het Woord en het Woord was bij God
en het Woord was God. Zo begint het evangelie volgens
Johannes. Woorden, zij liggen ten grondslag aan ons
mens-zijn, zij vormen de basis. Geschreven woorden,
gesproken woorden. In deze eerste week van het nieuwe jaar worden weer heel wat mooie woorden uitgewisseld. Als we elkaar ontmoeten, via telefoon en mail, of
in toespraken tijdens de vele recepties. Geluk, succes
en gezondheid. Persoonlijke wensen vertrouwen we
aan het papier toe. De mooiste vorm is de brief.
Ook dit jaar zullen weer duizenden artikelen, rapporten en boeken verschijnen, vol met informatie en
nieuwe kennis. Onderzoekers zullen trots zijn op een
publicatie in een van de hoog genoteerde wetenschappelijke tijdschriften. Op leestafels zullen stapels nieuwe folders, convocaties, verslagen, knipsels
en andere geschriften worden neergelegd. De rekken
in winkels en kiosken zullen ook in 2011 weer bol
staan van dagbladen, weekbladen en maandbladen.
Vergankelijk of minder vergankelijk, maar allemaal
met de bedoeling om gelezen te worden. Dezelfde intentie hebben de welhaast ontelbare e-mailberichten
die zullen worden verstuurd, de vele nieuwsbrieven,
notulen, en wat dies meer zij.
Is dit alles niet een beetje overdadig? Zouden we niet
beter af zijn als we het kunnen beperken? Misschien
kunnen we een voorbeeld nemen aan een schilder
als Mondriaan? Streven naar steeds minder in plaats
van naar steeds meer. Zou het niet geweldig zijn om
alles wat we willen schrijven terug te brengen tot één
enkel verhaal, één enkel woord, en uiteindelijk... helemaal niets? Gewoon, een leeg vel, waar alles op
staat? -RRS6FKDPLQ«H
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