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Waarschijnlijk wordt iets meer
campusonderwijs mogelijk vanaf
eind maart.
Vanaf 31 maart kunnen studenten
misschien weer een dag per week
campusonderwijs krijgen. Dat
maakten premier Mark Rutte en
minister Hugo de Jonge bekend
tijdens een persconferentie
maandagavond 8 maart. Volgens
Rutte is iedereen ‘die dat wil’ aan
het begin van de zomer minstens
één keer gevaccineerd. ‘Dat is het
moment waarop we eindelijk weer
grote stappen kunnen zetten in de

richting van het normale leven.’
Zover is het nog niet: het aantal
besmettingen met covid-19 is stabiel,
maar te hoog. Daarom vindt het
kabinet het niet verstandig om
nu al te versoepelen. Maar vanaf
eind maart kan dat dus mogelijk
wel. Sneltests moeten helpen om
het onderwijs veiliger te maken en
nieuwe besmettingen te voorkomen.
Momenteel kunnen studenten alleen
voor praktijkonderwijs en tentamens
op de campus terecht. Ook
‘kwetsbare studenten’ mogen voor
begeleiding naar hun hogeschool of
universiteit komen. HOP

Rutte en De Jonge op weg naar de persconferentie
afgelopen 8 maart. Foto ANP / Bart Maat
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Weinig animo voor onboarding
One World Week
is terug

Nieuwe collega’s bij WUR kunnen
een introprogramma volgen van
twee dagen. Maar nog geen kwart
van hen doet mee.

In 2020 kon de jaarlijks terugkerende
One World Week niet doorgaan vanwege
de corona-uitbraak, maar dit jaar is het
evenement weer terug, zij het volledig
online. Lisa Nguyen van Student Service
Centre: ‘Tijdens de One World Week
vieren we diversiteit in de breedste zin
van het woord. Denk aan cultuurverschillen van internationale studenten en
medewerkers, maar ook diversiteit op
het gebied van gender, religie, handicap,
enzovoort. Het is een week waarin we
verschillen omarmen en inclusie vieren.’
Op het programma staan lezingen, workshops, een dance battle en de Blindfolded Conversation: mensen gaan met
elkaar in gesprek maar zien elkaar pas
na aﬂoop: ‘Op die manier leer je elkaar
kennen zonder de vooroordelen die je
hebt zodra je iemand ziet.’ lz

Dat blijkt uit de cijfers van Corporate Human Resources. Van
de 250 nieuwe collega’s die in
november en december aan hun
nieuwe baan bij WUR begonnen,
hebben zich maar 60 personen
aangemeld
voor de zoge‘Je moet
heten onboarnieuwe
medewerkers ding. Dat
zegt recruiter
in de watten
Edvard Jongleggen’
schaap.
Onboarding is de term voor het
tweedaagse introductieprogramma. Doel daarvan is de nieuwe
collega’s welkom te heten en
wegwijs te maken. Sinds corona vindt het programma online
plaats. ‘De dagen zijn gevuld met
presentaties over de campus, het
thuiswerken, de veiligheidsregels,
de bibliotheek, In’to Languages,
enzovoort’, legt Jongschaap uit.

One World Week is van 22 t/m
26 maart.

In coronatijd is het lastig om te
landen in een nieuwe omgeving.
Dat blijkt uit de gesprekken van
Resource met nieuwkomers (zie
pag. 12). In het coronajaar 2020
trok WUR het recordaantal van
942 fte regulier personeel aan.
‘Onboarding begint eigenlijk al
op het moment dat je solliciteert’,
zegt Jongschaap. ‘Wij noemen
dat de candidate experience.
Kandidaten moeten zich welkom
voelen. Je moet ze in de watten
leggen. Het hele traject van vacature tot contract is belangrijk.’
En daar blijft het niet bij. ‘Ook de
employee journey, de reis die je
als werknemer bij WUR maakt,
moet positief zijn.
Die aanpak betaalt zich volgens
Jongschaap uit. ‘Een goede
ervaring leidt tot meer bevlogen
werknemers. De markt is krap;
iedereen vist in dezelfde vijver en
sollicitanten zijn kritisch. Recruitment verschuift daardoor steeds
meer naar het goed positioneren
van je werkgeversmerk in de
arbeidsmarkt.’ rk

Sponzen doen het
ook op kweek

In het project Samen Slim Open
ontwikkelt Quirine ten Bosch een
simulatiemodel om restaurants
coronaproof in te richten.

Sponzen kweken op een voedingsbodem was lang ondoenlijk. Wageningse onderzoeker is het nu wel
gelukt.

Samen met Delftse en Rotterdamse
onderzoekers onderzoekt Ten
Bosch, werkzaam bij Kwantitatieve
Veterinaire Epidemiologie, de
verspreiding van covid-19 in
binnenruimtes. ‘Onze simulaties
laten wat anders zien dat de
algemene modellen van het RIVM’,
zegt ze. Ten Bosch kijkt specifiek
wat er gebeurt als een groep mensen
bijeenkomt in een ruimte. Hoe
gaan bezoekers met de anderhalvemeterregel om, hoe lopen ze van hun
tafeltje naar de wc? Daarbij simuleert
Ten Bosch samen met collega’s
van Erasmus MC een met covid-19
besmet persoon in de binnenruimte.
Hoe verspreidt die persoon corona
via de lucht, hoeveel virusdeeltjes
zitten daar in en hoe kan dat tot een
infectie leiden?

Sponzen zijn opmerkelijke organismen. Ze kunnen niet alleen heel oud
worden (het oudste nog levende
individu is 11.000 jaar!), maar hebben ook allerlei interessante stoffen
aan boord. Stoffen tegen virussen,
bacteriën, tumoren en noem maar
op. De medicijnkast van de spons
is goud waard. Maar dan moet je ‘m
wel kunnen kweken. En dat lukte
dus tot
voor kort
De
niet.
medicijnkast
Onderzoevan de spons
ker Kylie
is goud waard
van Deinsen-Hesp
is het nu wel gelukt met de Geodia
barretti, een algemeen voorkomende diepzeespons. Zij promoveerde
onlangs op deze doorbraak. Zij titelde haar proefschrift Dawn of a New
Era in Sponge Biotechnology. De
ontwikkeling van een cellijn maakt in
beginsel de weg vrij voor de productie van tal van nieuwe medicijnen.
Dierlijke cellen
De promovenda gebruikte een voedingsbodem die was gebaseerd op
een bekend groeimedium voor dierlijke cellen. In vervolgstappen werd
het groeimedium zo geoptimaliseerd
dat continue deling werd verkregen. Van Deinsen-Hesp denkt dat
het groeimedium ook voor tal van
andere sponzen bruikbaar is. ‘Het is
in ieder geval een goede basis. Per
soort spons zal het geoptimaliseerd
moeten worden.’ rk

Risicoprofiel
Collega’s van TU Delft modelleren
het gedrag en bewegingspatroon van
de bezoekers onder verschillende
coronaregels. Dat model is

shutterstock.com

ontwikkeld op treinstations voor de
NS en is nu vertaald naar restaurants.
Dat levert een tool op, waarbij
restauranteigenaren per ruimte
kunnen nagaan met welke inrichting
en regels de verspreiding van
coronavirus wordt beperkt.

‘Op basis van het
risicoprofiel kunnen we
de binnenruimte
coronaproof inrichten’
Die app is er nog niet, maar Ten
Bosch kan alvast wel enkele
conclusies uit het onderzoek
delen. Zo is de contactduur een
belangrijke factor bij de verspreiding
van corona. Restaurants kunnen
de contactduur tussen bezoekers
beperken door ze maximaal 45
minuten binnen te laten, zonder
overlap in het bezoek. Op die manier
neemt de besmettingskans af en
kan de bezetting van het restaurant
omhoog. ‘We kunnen per ruimte een
risicoprofiel maken’, zegt Ten Bosch,
‘en op basis daarvan de binnenruimte
coronaproof inrichten.’ Het model is
ook te gebruiken voor bijvoorbeeld
cafés en ijssalons. as
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Coronaproof eten in een
restaurant: zo kan het

Hoger onderwijs nog zeker drie weken in lockdown

Resource

NIEUWS

