BECKY TEGEN
VOEDSELVERSPILLING

‘DOCENTEN WORDEN
TOT HET UITERSTE
UITGEKNEPEN’

Stichting Samen tegen Voedselverspilling, waarvan WUR trekker is,
stond afgelopen week op de Grüne
Woche, een internationale groene
beurs in Berlijn. Daar werd mascotte Becky gelanceerd. ‘Samen met influencers motiveert Becky de Nederlandse consument om minder voedsel te verspillen’, vertelt Sanne
Stroosnijder, Business Development Manager Fresh Food & Chains.
‘Dat doet ze met praktische tips zoals handige boodschappenlijstjes
en recepten waardoor je minder

Met meer dan 700 meldingen
van structureel overwerk aan
de Nederlandse universiteiten stapte protestbeweging
WOinActie op 20 januari naar
de Arbeidsinspectie. WURdocenten Michiel Köhne en
Bram Büscher, beiden actief
voor WOinActie, steunen deze
zet.
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hoeft weg te gooien.’ Becky is ontwikkeld door het Voedingscentrum
en gebaseerd op inzichten van communicatie- en gedragswetenschappers. Gezinnen met jonge kinderen
verspillen het meest; in deze doelgroep is Becky dan ook vooraf getest.’ Over een paar jaar gaan de onderzoekers uitgebreid onderzoeken
welk effect de campagne heeft gehad. Nederlanders verspilden in
2019 gemiddeld 34,3 kilo eten per
persoon; bijna 7 kilo minder dan in
2016. TL

 LNV-minister Carola Schouten ontmoet Becky.

Docent Rechtsantropologie Michiel Köhne is blij met, maar
ook geschrokken van de hoeveelheid mensen die de problematische situatie in het academische werkveld ervaren en
aan de kaak stellen. ‘In het huidige systeem worden docenten
tot het uiterste uitgeknepen.
Onderwijs en onderzoek lijden
daaronder. Het is belangrijk
dat dat zichtbaar wordt gemaakt. Uiteindelijk gaat het
om mensen.’
SYSTEEMPROBLEEM
Bram Büscher (hoogleraar Sociology of Development and
Change) vindt dat veel universiteiten goede stappen hebben
gezet met individuele onder-

steuning, maar signaleert dat
de kern van het probleem op
systeemniveau ligt. ‘De laatste
dertig jaar is steeds méér gevraagd van wetenschap en wetenschappers, terwijl er relatief, dus per student, steeds
minder in universiteiten wordt
geïnvesteerd. Tegelijkertijd is
het academische systeem geneoliberaliseerd: alles is competitie of moet intern worden
uit-onderhandeld alsof het “de
markt” is. Ook raken we steeds
afhankelijker van externe financiering. In de loop van de
tijd heeft dat geleid tot de huidige situatie: extreme druk op
veel academici, veel overwerk,
allerlei excessen rondom publicaties, PhD-fabrieken, grote
druk op beursaanvragen met
steeds minder kans op honorering enzovoort.’ Büscher erkent dat er initiatieven zijn om
daar wat aan te doen, zoals een
omslag naar kwalitatieve evaluatie van onderzoeksgroepen,
maar vindt dat nog veel meer
aangepakt moet worden. ‘En
wel op het juiste structuur/systeem-niveau.’ LZ

WUR START ONDERWIJSPROJECT IN IRAK
WUR gaat zes Irakese universiteiten ondersteunen om klimaatslimme landbouw en efficiënt watergebruik te realiseren
in Irak. Samen met het Institute
for Water Education (IHE) in
Delft en ICRA Global gaan
Wageningse deskundigen Irakese wetenschappers trainen.
Irak is een van de focuslanden
van het Nederlandse ministerie
van Buitenlandse Zaken. Om die
reden vroeg het ministerie in
2018 aan WUR de mogelijkheden
van ontwikkelingssamenwerking
met Irak te verkennen. Vorig jaar

bezocht een hoge Irakese delegatie Wageningen om de samenwerking verder vorm te geven.
Het twee jaar durende project wil
meerdere problemen op de Irakese universiteiten verhelpen.
LEERSTIJL
Ten eerste willen de deelnemers
met het project de verouderde
leerstijl op de Iraakse universiteiten moderniseren door ook
groepswerk en praktijkwerk in
het curriculum op te nemen. Ten
tweede gaat het project gezamenlijke onderzoeksprogramma’s op
de zes universiteiten stimuleren.

De Irakese universiteiten sturen
elk een onderzoeker naar Wageningen, die samen een artikel
over water management en klimaatslimme landbouw gaan
schrijven. Mogelijk gaan de deelnemers ook massive open online
courses (mooc’s) maken om kennis over te dragen naar andere
universiteiten en partners.
VEILIG
Irak herstelt nog steeds van de
oorlog tegen IS. Sommige universiteiten zijn zwaar beschadigd,
andere kampen met de uitdaging
om samen met de boeren de wa-

terschaarste en verzilting in de
Irakese landbouw aan te pakken.
Omdat het land nog niet veilig is,
worden de trainingen in Nederland gegeven en komen de
projectpartners bij elkaar in het
Koerdische deel van Irak, dat wel
veilig is. Karrar Mahdi, een Iraakse onderzoeker bij de leerstoelgroep Bodemfysica en landbeheer in Wageningen, coördineert
het project. De deelnemers hebben een budget van 1,3 miljoen
euro tot hun beschikking. Een
derde daarvan is bestemd voor
Wageningse onderzoekers en
trainers. AS
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‘Onderwijs en onderzoek lijden eronder’, 
vindt WUR-docent Michiel Köhne.

