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ENQUÊTE: WONINGNOOD PROMOVENDI HOOG
Ruim 80 procent van de Wageningse
promovendi heeft moeite (gehad)
met het vinden van woonruimte.
Dat blijkt uit een enquête onder 345
PhD’ers.
De enquête werd uitgevoerd door de
Wageningen PhD Council naar aanleiding van een bijeenkomst in oktober
2018. Bij die gelegenheid vertelden
enkele promovendi dat ze last hebben
van het feit dat PhD’ers niet meer
standaard woonruimte krijgen aangeboden via Idealis. In Resource vertelden promovendi uit Afrika en LatijnsAmerika dat ze noodgedwongen logeerden bij kennissen of al een tijdlang van tijdelijk onderkomen naar
tijdelijk onderkomen trokken.
Van de 345 promovendi die de enquête invulden, gaf 81 procent aan
moeite te hebben of te hebben gehad
met het vinden van huisvesting. 12
procent had op het moment van de

enquête nog geen woonruimte gevonden. 16 procent rapporteerde dat ze
vier of meer keer waren verhuisd voordat ze een plek vonden waar ze voor
langere tijd konden blijven. Iets meer
dan de helft van de respondenten
vond binnen drie maanden woonruimte en 20 procent zei dat ze daar
meer dan een half jaar voor nodig
hadden.
De PhD Council is onaangenaam
verrast door de enquête-uitkomsten.
‘Het is duidelijk dat dit probleem heel
Wageningen aangaat’, zegt voorzitter
Bart Lagerwaard. ‘Maar het raakt vooral de kwetsbaarste groep, de sandwich-PhD’ers, die met beperkte beurzen huisvesting moeten vinden in het
steeds duurder wordende Wageningen.’ Deze promovendi komen in hun
promotietraject meerdere malen naar
Wageningen en moeten vaak steeds
opnieuw een onderkomen vinden.
De raad van bestuur is op de hoog-

te van de resultaten van de enquête,
zegt woordvoerder Simon Vink. ‘Het
bestuur en de stafafdelingen zijn zich
ervan bewust dat huisvesting, ook
voor promovendi, een probleem is
waar oplossingen voor moeten komen’, aldus Vink. ‘We gaan met de betrokken partijen overleggen.’
Op 6 maart organiseert de PhD
Council een lunchbijeenkomst in Impulse om de resultaten te presenteren
en te bediscussiëren en om samen
met de verschillende betrokkenen te
zoeken naar korte- en langetermijnoplossingen. Lagerwaard: ‘De universiteit, de gemeente en partijen zoals
Idealis kunnen niet langer wegkijken.
We begrijpen dat niet alleen promovendi problemen hebben met huisvesting in Wageningen, maar zes keer
verhuizen in zes maanden als je naar
Wageningen komt vanuit een ander
continent, dat moet je niet willen voor
je medewerkers.’ TL

‘Dit raakt vooral de
kwetsbaarste groep:
sandwich-PhD’ers’
Voorzitter Bart Lagerwaard
van de PhD Council

ACTIEGROEP PROBEERT
STAKINGSVUUR OP TE STOKEN

FOTO: IRENE KOOMEN

Wageningse vertegenwoordigers van de landelijke actiegroep
WOinActie roepen WUR-collega’s op om mee te doen aan de landelijke onderwijsstaking van 15 maart. Ze gaan onder meer workshops ‘maak je eigen protestbord’ geven in de WUR-kantines.

Minister bezoekt Ghanees project
Landbouwminister Carola Schouten bracht op 5 februari een bezoek aan
Hortifresh in Ghana. In dit programma werkt WUR aan een competitieve
en innovatieve groente- en fruitsector in West-Afrika. Doel is om hoogwaardig voedsel te produceren voor de export en de lokale markt. Het
programma wil nieuwe markten aanboren en het aanbod diverser en veiliger maken. Schouten was op uitnodiging van het Wageningen Centre
for Development Innovation gekomen om met lokale groentetelers te
spreken over hun vorderingen. AS
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WOinActie komt op voor de belangen van het universitair onderwijs, dat door bezuinigingen en groei van het aantal studenten onder druk staat, aldus de website van de protestbeweging. De actievoerders eisen dat de bezuinigingen van de afgelopen jaren worden teruggedraaid.
‘Dit is het moment om in actie te komen. Ook uit solidariteit.
Er moet écht meer geld naar het onderwijs’, zegt universitair docent Rechtsantropologie Michiel Köhne, die actief betrokken is bij
WOinActie. ‘Bij de laatste demonstratie in Den Haag waren we
maar met vijf Wageningers. Maar de grote werkdruk is er wel.
Daarom gaan we nu kijken of we op 15 maart meer mensen op de
been kunnen krijgen.’
Dat moet gebeuren met de protestbord-workshops in de week
van 25 februari en de komst van een FNV-camper bij Forum op 4
maart. Ook wil WOinActie Wageningen het universiteitsbestuur
om steun vragen.
In een reactie laat het universiteitsbestuur weten dat het de
knelpunten onderkent die aanleiding zijn voor de actie op 15
maart, maar staking op dit moment een te zwaar middel vindt.
Het bestuur respecteert ‘het recht van werknemers om via dit middel aandacht voor hun eisen te vragen, maar zal de actie niet actief
ondersteunen’. LZ

