
Our common ground 
 
Al sinds ons ontstaan honderd jaar geleden worden we gedreven door de wens om van betekenis te zijn. 
Dat is wat Wageningers inspireert: Excellent Science for Societal Impact, bijdragen aan oplossingen voor 
grote maatschappelijke vraagstukken zoals het wereldvoedselvraagstuk, de klimaatverandering, de 
ontwikkeling naar een circulaire economie, het behoud van natuur en biodiversiteit en het verminderen 
van armoede. 
 

Onze reputatie, en belangrijker nog, onze relevantie wordt wereldwijd erkend. Wij zijn een belangrijk 
concentratiepunt van kennis en deskundigheid, en tegelijk onderdeel van een nationale en internationale 
wetenschapscommunity op het vlak van ‘food and environment’. We vervullen een spilfunctie in de 
zogenoemde ‘Dutch diamond’ van  overheid, bedrijfsleven, maatschappij (NGO’s en civil society) en 
kennisinstellingen in ons domein . 
 
Domein en positie 
Onze missie blijft “to explore the potential of nature to improve the quality of life”. Onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek is het fundament waarop de “Wageningen brand” is gebouwd. De strategie 
wordt ingezet op een helder doel: in het domein #1 blijven, en op die basis aanspraak blijven maken op 
adequate (overheids)financiering. Wij kunnen alleen #1 blijven als we continu nastreven om excellent te 
zijn in ons internationale speelveld in onderwijs, onderzoek, waardecreatie en ondersteuning. Hoe we dit 

kunnen blijven en hoe onderscheidend de Wageningen Excellentie is, wordt een belangrijk onderwerp 
van ons nieuwe strategisch plan. (5, 9) 
 
We verwachten geen grote wijzigingen in de scope van wat wij als “ons” domein beschouwen: healthy 
food and living environment.  
 
Excellentie, maatschappelijke relevantie en draagvlak/legitimatie zijn daartoe van groot belang. Onze 
ambitie in ons domein bepaalt mede de afbakening ervan. Dit zou op sommige gebieden een inhoudelijke 
inperking binnen het domein kunnen betekenen, en op andere gebieden een grotere focus. In aanloop 
naar ons strategisch plan zullen we daarom de vraag beantwoorden wat onze ambities zijn in ons domein 
voor de komende periode (1). 
 

Onderwijs 
Ook hier is het doel om op basis van excellentie #1 te blijven. Groei is geen doel op zich. We willen een 
vorm van selectie toe passen, gericht op het versterken van de international classroom en een kwalitatief 
hoge (internationale) zij-instroom. Excellentieprogramma’s (honours, challenges, etc.) dragen bij aan 
hoge kwaliteit van instroom en doorstroom. We willen BSc, MSc en PhD onderwijs blijven verzorgen, met 
een relatieve nadruk (t.o.v. andere universiteiten) op de laatste twee categorieën. De ambitie voor de 
komende jaren richt zich op versterking van 1) High-quality wetenschappelijke kennis 2) een rijke 
leeromgeving en 3) flexibele leerpaden. 
 
Digitalisering biedt verrijking aan campus onderwijs vormen (blended learning) en distance learning en 
we willen inspelen op de vraag naar professional en executive education en life long learning. De 

strategische inzet van IT ten behoeve van de verdere ontwikkeling van ons onderwijs vergt nog een 
nadere verkenning die we voor ons strategisch plan agenderen (8). We werken verder aan 
operationalisering van ons onderwijs ecosysteem, waarin campusonderwijs en distance learning voor 
verschillende doelgroepen van elkaar profiteren. 
 
Onderzoek 
We tonen leiderschap op grote vraagstukken zoals een visie op de circulaire economie en landbouw als 
een deel van de oplossing van o.a. het klimaatvraagstuk. In ons unieke model willen we de verbinding 
leggen tussen uitvindingen (de wetenschap: fundamenteel, WU) en uitdagingen (in de maatschappij: de 
toepassing, WR). We kiezen inhoudelijke hoofdthema’s voor de looptijd van het nieuwe SP waar we (nog 
meer) internationaal het verschil willen maken en daar investeren we in (2).  
 

Voor de enabling technolgies (digitalisering, sensors, drones, GIS/mapping, robotisering, big data, gene-
editing) zullen we expliciet bepalen wat we zelf in huis willen hebben en waar we ons met anderen willen 
verbinden. 
 
Waardecreatie 
Onze mondiale toppositie als kennisinstelling geeft ons een grote verantwoordelijkheid in ons domein én 
daagt ons uit om meerwaarde te bieden voor de maatschappij door onze kennis nuttig in te zetten. 
Waardecreatie is gericht op het realiseren van economische en maatschappelijke impact’. Economische 
waardecreatie is gericht op het verwerven van extra middelen ter borging van de continuiteit en 
facilitering van groei’. 
Dit vraagt impact-gedreven werken in alle onze geledingen. 



 

De vier kerngebieden van waardecreatie (kennis verwaarden/tech transfer, ondernemerschap, faciliteiten 
inzetten, maatschappelijke impact/kennis delen) vormen een structurele basis om waardecreatie mee te 
bevorderen. Impact gedreven werken vraagt van onze onderzoekers om meer nadruk te leggen op 
toegevoegde waarde, klantgerichtheid en nieuwe verdienmodellen. Dit vraagt dat we kritisch kijken naar 
ons huidige businessmodel: sluiten we hiermee goed aan bij de wensen vanuit de maatschappij en 
stimuleert dit onze medewerkers hierop adequaat in te spelen (3)? Het vraagt ook  aanpassingen in 
onderwijs, zoals ondernemerschap tracks in alle fasen van ons onderwijs (BSc, MSc, PhD), meer 
entrepreneurial vakken, en inzet van student challenges en training/scholing van professionals.   
 
U&R organisatie  
Het gecombineerde model University en Research van de WUR is een van de bouwstenen van de 
positieve ontwikkelingen van de afgelopen 12 jaar. We zullen in de komende strategisch planperiode de 

meerwaarde zoeken van die combinatie in de haarvaten van de organisatie en daar nadrukkelijk invulling 
aan geven bijvoorbeeld door groepen op inhoud veel meer tegen elkaar aan te organiseren. We bouwen 
voort op de agile teams en andere bestaande voorbeelden van samenwerking  tussen (onderdelen van) 
departementen en business units. We zullen de vraag moeten beantwoorden of het huidige interne 
sturingsmodel van WUR de meerwaarde van het gecombineerde model optimaal faciliteert of dat er 
aanpassingen nodig zijn (6). Daarbij verliezen we de eigenheid van beide organisatie-onderdelen WU en 
WR niet uit het oog.  
 
Cultuur 
Meer dan nu het geval is willen we een cultuur van creativiteit creëren. Creativiteit vereist diversiteit en 
vrijheid. Om onze doelen te realiseren zullen we moeten vernieuwen, verjongen, talent de ruimte geven 
en diverser worden in vele opzichten. De combinatie van WU (met continue jonge instroom) en WR 

(toepassingsgericht, met groeiende behoefte aan jong talent) biedt kansen die we beter willen benutten. 
Hoe we deze kansen het beste kunnen invullen is een belangrijke vraag waarop de antwoorden in ons 
nieuwe strategisch plan worden gegeven (4). 
Binnen onze organisatie willen we meer aandacht besteden aan diversiteit onder onze medewerkers 
(gender, LBGT, nationaliteit, etniciteit, etc) en de organisatie daarvoor sensitief, uitnodigend en 
randvoorwaarde-scheppend maken zodat we ‘fit for the future’ zijn.  
 
Investeren in ontwikkelen 
Creativiteit vereist vrijheid, en een belangrijke randvoorwaarde daarvoor zijn beschikbare middelen 
waardoor vrijheid om te investeren ontstaat. We zullen in onze bedrijfsvoering substantieel meer 
centraal middelen moeten vrij spelen om (1) in grotere bedragen in te zetten op brede thema’s waarmee 

we interactie en vrijheid stimuleren, en (2) in kleinere “bets” in te zetten op bijzondere ideeën en jong 
talent.   
 
Partnerships 
We willen proactief en meer gericht partners kiezen waarmee we onze ambities kunnen realiseren. 
Strategische partnerships willen we aangaan op het gebied van onderwijs & onderzoek (Nederlandse en 
Internationale instellingen) en waardecreatie (zoals NGO’s, investeringsfondsen, bedrijven). We 
investeren tijd in onze strategische partnerships. In het kader van concrete onderzoeksfinanciering zullen 
we ook meer tactische partnerships aan blijven gaan. We zullen het onderscheid tussen de strategische 
en tactische partnerships scherp bewaken. Daarom zullen we in aanloop naar het nieuwe strategisch plan 
onze huidige en potentiele partnerships beoordelen op de mate waarin deze bijdragen aan de realisatie 
van onze strategie (7). 

 
Campus & Faciliteiten 
Wageningen Campus evolueert met de WUR mee én wordt verder ontwikkeld met externe stakeholders, 
partners en nieuwe bewoners tot een hecht innovatie ecosysteem. De ontwikkeling van de campus 
ondersteunt onze visie en strategie. WUR is de krachtige trekker maar werkt nauw samen met anderen. 
We zullen geen vergelijkbare campus locaties ontwikkelen (in binnen- of buitenland), maar zetten andere 
WUR locaties gericht in op deelgebieden van ons domein. Ter versterking van onze impact ontsluiten we 
onze faciliteiten voor onderzoek en onderwijs optimaal en bevorderen we ontsluiting van faciliteiten van 
partners.  
 
Inrichting en gebruik van onze afzonderlijke gebouwen zijn gericht op het bevorderen van inhoudelijke – 
creatieve – samenwerking. De campus zal meer nog dan nu de infrastructuur bieden voor shared 

research facilities. Daarnaast ontwikkelen we een proactief beleid rond grootschalige 
onderzoeksinfrastructuur. 
 
We willen nationaal en internationaal voorop blijven lopen op MVO, vooral in duurzaamheid, 
transparantie en toegankelijkheid voor disabled. 


