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JELKE FROS WINT
BEIJERINCK PREMIE

NIEUWE VISIE OP
CAMPUS-ETEN

Viroloog Jelke Fros heeft de Beijerinck Premie 2020 gewonnen. De
prijs van 25.000 euro wordt jaarlijks door de KNAW toegekend aan
jong virologisch talent.
Postdoc Fros (34) krijgt de prijs voor
zijn werk aan de overeenkomsten
tussen het erfelijk materiaal van virussen en dat van hun gastheer.
In de erfelijke codetaal van zoogdiervirussen komen niet alle mogelijke combinaties van twee opeenvolgende bouwstenen evenveel
voor. Van de vier nucleotiden komen de tweetallen CG en UA 60
procent minder voor dan statistisch verwacht mag worden. Dat is
niet zomaar, ontdekte Fros. Virussen hebben dat ontwikkeld om
meer op hun gastheer te lijken. En
die gelijkenis is gunstig, omdat ze

Voldoet de catering op de campus
nog wel? In een te ontwikkelen
nieuwe visie op ‘Food & Beverage’
zet WUR lijnen uit voor de toekomst.
De komende twee jaar lopen alle
grote contracten met campus-cateraars af. Dat geldt niet alleen
voor de kantines, maar ook voor
de koffie- en andere automaten.
Om goed voorbereid te zijn op
nieuwe aanbestedingen, ontwikkelt WUR een ‘breed gedragen visie’. Een visie dus, waarin studenten en medewerkers volop inbreng
hebben, zegt Ludy Zeeuwen van
het Facilitair Bedrijf en lid van de
projectgroep die de visie gaat optekenen. Input voor de nieuwe visie
is onder meer een analyse van de
bestaande cateraars; een rond

daardoor de afweer van hun gastheer ontwijken.
‘Hoe meer virussen genetisch op
hun gastheer lijken, hoe succesvoller de replicatie in hun gastheer’, toonde Fros experimenteel
aan. Met die kennis kun je voorspellen of een virus succesvol en
dus gevaarlijk is voor zoogdieren
en de mens. Een volgende stap in
het onderzoek is om die gelijkenis
in te zetten om veilige en effectieve vaccins te ontwikkelen. Door virussen zo te verzwakken (CG en
UA toevoegen) dat ze minder op
hun gastheer lijken, neemt hun
succes drastisch af.
Fros is de tweede WUR-wetenschapper die de Beijerinck Premie
in de wacht sleept. Stan Brouns
ging hem in 2013 voor. RK

gang langs
andere universiteiten en kijken
wat marktpartijen te bieden hebben. Uitgangspunt: een gezond en
duurzaam assortiment en bedrijfsvoering.
De stem van de gebruikers telt daarbij zwaar. Met korte polls en enquêtes worden de komende tijd voorkeuren in kaart gebracht. Op intranet is een WUR-groep aangemaakt,
waar medewerkers hun mening
kunnen geven. De nieuwe visie
moet dit najaar in concept af zijn.
RK

Op pag. 22 alvast een voorproefje
van de culinaire campus-wensen.

‘BESTE WERKGEVER’ ZEGT NIET ALLES, MAAR OOK NIET NIKS

Keurmerken en prijzen zijn belangrijk in de
steeds krapper wordende arbeidsmarkt. In de
war on talent helpt het om een officieel ogend
predikaat te mogen voeren: het vergroot het
aantal reacties op vacatures. Geen wonder dat
menig adviesbureau daar een leuk verdienmo-

‘Graadmeter zijn scores die
werkgevers krijgen van eigen
medewerkers. Een objectieve
toetsing ontbreekt’
del in ziet. Wil een werkgever zich bijvoorbeeld
Top Employer mogen noemen? Dat begint met
het trekken van de portemonnee, want werkgevers moeten eerst het ‘certificeringsprogramma’ doorlopen, met ‘interactieve feedbacksessies’ en ‘duidelijke rapporten’ voordat ze zich
überhaupt mogen benchmarken. En het staat
er niet met zoveel woorden, maar zo’n programma is níet gratis (wat vanwege de vrij stevige inRESOURCE — 12 maart 2020

houdelijke toetsing van het HR-beleid overigens ook wel logisch is).
COMPETITIE
Dat heeft de Effectory-prijs dan weer voor op andere prijzen en keurmerken: werkgevers hoeven
niet te betalen om mee te doen. Elke organisatie
met minstens honderd medewerkers mag zich
gratis meten met anderen. Alleen is natuurlijk
wel relevant te weten wie die anderen precies
zijn. Zijn dat (bijna) alle hogescholen en universiteiten in Nederland, of gaat het hooguit om
een handjevol? De site van Effectory blijft daar
nogal vaag over. Het in de WUR-berichtgeving
genoemde aantal van dertien deelnemers in de
categorie Onderwijs, is er niet te herleiden. Ook
Recruitment-manager Johan Kanis heeft geen
compleet inzicht in de concurrentie. ‘Effectory
heeft de categorieën gedefinieerd. Ik heb begrepen dat naast de Hanzehogeschool Groningen
ook de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit
voor Humanistiek, IHE Delft en de Brabantse
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs meededen. Maar we hebben geen complete lijst.’
SUBJECTIEVE GRAADMETER
Dan de methodiek. Net als bij de verkiezing van
de beste universiteit door de Keuzegids Hoger
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Vorige week werd bekend dat WUR in het landelijke werkgeversonderzoek van Effectory is
uitgeroepen tot beste werkgever in de branche
Onderwijs. Wat zegt dat predikaat eigenlijk?

 W
 ageningen University & Research is begin maart in
het landelijke werkgeversonderzoek van Effectory uitgeroepen tot beste werkgever Onderwijs.

Onderwijs gaat het om self assessment. Graadmeter zijn de scores die werkgevers krijgen van
hun eigen medewerkers. Een objectieve toetsing ontbreekt. Dat WUR wel winnaar werd in
de categorie Onderwijs en de Hanzehogeschool
Groningen niet, zegt dus feitelijk alleen dat wij
positiever zijn over onze werkgever dan zij over
de hunne. Of, nog preciezer: dat wij hogere scores uitdeelden dan zij. Misschien waarderen de
Groningers hun werkgever nog wel meer dan
wij, maar zijn ze simpelweg minder kwistig met
punten uitdelen. ME

