VRIENDEN VAN UFW:

‘De toekomst is
aan de jongeren’
Via hun lidmaatschap van Vrienden van UFW steunen alumni
activiteiten die studenten en pas-afgestudeerden voorbereiden
op de arbeidsmarkt. ‘Je moet je euro’s uitgeven aan dingen
die het meeste rendement opleveren.’
TEKST ANJA JANSSEN FOTO’S GUY ACKERMANS

A

fgelopen zomer ontving Peter
La Follette de scriptieprijs van het
Universiteitsfonds Wageningen
(UFW). De hydroloog kreeg die onder
scheiding voor zijn masterthesis over het
verminderen van fouten in hydrologische
modellen. ‘Ik vind het geweldig dat mijn
onderzoek op die manier is erkend’, zegt
La Follette, die cum laude is afgestudeerd en
nu in de VS woont en werkt. ‘Als je weet dat
je deze prijs kunt winnen, geeft dat extra
motivatie bij het schrijven van je scriptie.’
De Thesis Award is een jaarlijks terugkerende onderscheiding voor WUR-studenten die
een excellente masterscriptie (gewaardeerd
met een 9 of hoger) hebben geschreven. Het
is een van de activiteiten die de Vrienden
van UFW mogelijk maken, het initiatief dat
ontstond in oktober 2020, na de opheffing
van alumnivereniging KLV. De vrienden
ondersteunen activiteiten voor studenten en
jonge alumni waarvan een deel eerder door
KLV gesteund werd. Naast de scriptieprijzen
zijn dat netwerkbijeenkomsten, competities
waarin studenten innovatieve oplossingen
bedenken voor maatschappelijke vraag

44

WAGENINGENWORLD | 4 | 2021

stukken, en trainingen om studenten en
jonge alumni voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Ook stopten de vrienden al 10 duizend euro in het noodfonds voor studenten
dat is opgericht in de coronacrisis.
KANSEN OP EEN BAAN
Mede dankzij een belactie onder oud-leden
van KLV zijn er al bijna duizend Vrienden
van UFW. Een van hen is Lidwine Dellaert
(WUR-plantenveredeling 1972), senior
expert bij ontwikkelingsorganisatie PUM
Netherlands. In haar lange carrière bekleedde ze tal van managementfuncties,
zoals directeur van het Centraal Bureau voor
de Statistiek en directeur zaadproductie
bij het toenmalige De Ruiter. ‘Sinds mijn
afstuderen ben ik lid geweest van KLV. Ik
vind het jammer dat de alumnivereniging is
opgeheven, maar ik ben blij dat het UFW nu
zorgdraagt voor de voortzetting van de activiteiten voor studenten en pas-afgestudeerden. Voor mij was het een logische stap om
Vriend te worden van het UFW en die activiteiten daarmee financieel te ondersteunen.’
Dellaert vindt het belangrijk dat studenten
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Competities waarin studenten innovatieve oplossingen bedenken voor maatschappelijke vraagstukken, worden gesteund door Vrienden van UFW.

en pas-afgestudeerden worden voorbereid
op de arbeidsmarkt en dat ze actief worden
gestimuleerd om deel te nemen aan alumninetwerken. ‘Omdat dit hun kansen op
een baan kan vergroten en ze er in hun werk
profijt van hebben.’
ERVARING DELEN
Ook voor zelfstandig adviseur Han Swinkels
(WUR-zoötechniek 1988) was het vanzelfsprekend om zich aan te melden als Vriend.
Als laatste voorzitter van KLV was hij nauw
betrokken bij de totstandkoming van het
initiatief. ‘In het projectteam voor de opheffing van KLV is het idee ontstaan. Het leek
ons een heel mooie manier om de loyaliteit
die veel KLV-leden jarenlang hebben ervaren
voor hun alma mater, voort te kunnen zetten
in de vorm van een soort lidmaatschap.’
Voor Swinkels is dat een vriendschap voor
het leven. ‘Het is net als met mijn oude
voetbalclubje; daar ben ik al 51 jaar lid van.
Waarom? Omdat ik daar een goede tijd heb
gehad. Dat geldt ook heel sterk voor mijn
tijd in Wageningen. Die periode is ontzettend bepalend geweest voor wie ik ben.’

Swinkels ziet voor de Vrienden ook een
rol in het geven van workshops en het
helpen van studenten en jonge alumni,
via hun netwerken. ‘Ik hoop dat de
studentencommissie van het UFW, die het
activiteitenprogramma organiseert voor
bijna-afgestudeerden, het netwerk van
de vrienden benut en alumni benadert
om zo nu en dan sessies in te vullen.’
Zo gaf Swinkels zelf een workshop over
netwerken. ‘Dat was fantastisch. Er zaten
zo’n dertig bijna-afgestudeerden in de zaal,
uit alle werelddelen. Ik heb mijn ervaringen
met hen gedeeld en hoop natuurlijk dat ze
daar hun voordeel mee kunnen doen. Die interactie met jonge mensen vind ik heel leuk.
Bovendien: je moet je euro’s uitgeven aan
dingen die het meeste rendement opleveren.
De toekomst is aan de jongeren. Ik hoop dat
zij, als ze zelf ouder zijn en financieel in een
goede positie zitten, hieraan terugdenken.’
Peter La Follette is alle donateurs erg dankbaar. En niet alleen omdat de Amerikaan
het zo gaaf vond om de prijs te winnen. ‘Ik
werk nu aan hydrologische modellen bij het
Amerikaanse Lynker Technologies. In mijn

sollicitatiegesprek kon ik vertellen dat ik de
Thesis Award had gewonnen. Ze reageerden
daar heel positief op. De prijs kan best geholpen hebben bij hun beslissing om mij in
dienst te nemen.’ W

VRIENDEN
VAN UFW
Wageningse alumni kunnen vanaf
5 euro per maand Vriend van UFW
worden. Vanaf 120 euro per jaar is
het mogelijk een overeenkomst af te
sluiten voor een fiscaal aantrekkelijke
meerjarige schenking. Op de
Vriendendag kunnen de leden elkaar
ontmoeten en kennismaken met ver
schillende projecten en studenten.
Vrienden ontvangen een nieuwsbrief
en een welkomstpresentje.
Info: www.universiteitsfonds
wageningen.nl/vriendenvanufw
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