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Maatschappelijke waarde van onderzoek ontstaat bij het gebruik of
de toepassing van de resultaten. Wageningen University & Research
(WUR) ondersteunt via de Wetenschapswinkel onderzoeksprojecten
op initiatief van ideële organisaties en van ondernemende groepen
burgers. Met de Wetenschapswinkel geeft WUR invulling aan haar
maatschappelijke taak.

De Wetenschapswinkel pakt onderzoeksvragen op van organisaties
die over beperkte (financiële) middelen beschikken. Onderzoeks
vragen moeten aansluiten bij een maatschappelijk probleem en bij
het Wageningse kennisdomein van voeding en voedselproductie,
leefomgeving, gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden.
De onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door studenten en
onderzoekers van Wageningen University & Research.

Grasduinen in de resultaten van 2019
In 2019 is gewerkt aan vragen van uiteenlopende organisaties. ‘Zorgeloos met
Diabetes naar School – een stichting die ouders en scholen ondersteunt bij het
onderwijs voor kinderen met diabetes – vroeg ons haar werkwijze te evalueren.
De stichting BlueO2 (‘Ocean Based Climate Solutions’) benaderde ons met
plannen om de bodemvruchtbaarheid met behulp van algen uit zee te verbeteren.
De NGO Simba wilde meer weten over de toekomst van de teelt van medicinale
gewassen in Iran. Een dorpsorganisatie in Lierop maakte zich zorgen om de
luchtkwaliteit in hun dorp. In Twente wilde men mogelijkheden onderzoeken om
met eikelmeel een bijdrage te leveren aan het behoud van het karakteristieke
Twentse landschap in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen. Een groep inwoners van Renkum die regelmatig afval raapt in de
Jufferswaard, wil met Staatbosbeheer in gesprek over het beheer van dit gebied
en vraagt zich af hoe natuurbeheer en recreatie zich met elkaar verhouden.
Deze en andere aanvragen hebben geleid tot projectvoorstellen uitmondend
in grotere en kleinere onderzoeksprojecten. Een paar voorbeelden:
In Doetinchem beschikken gemeente en inwoners dankzij de inspanningen van
Wageningse studenten en onderzoekers over concrete plannen hoe zij de binnen
stad kunnen vergroenen. In Amersfoort hebben we aangetoond dat de plannen
van bewoners voor een rondweg veel minder kosten dan de plannen van de
gemeente. In Ede is een experiment geweest met het houden van stadsvarkens
voor de slacht en hoe je een beter inzicht krijgt in de kwaliteit van het varkens
vlees. Het project over de Muur van Mussert heeft er toe bijgedragen
dat deze muur nu nationaal erfgoed is.
Er waren ook aanvragen waaruit geen project is voortgekomen. Omdat er bijvoor
beeld te weinig draagvlak bleek of omdat de prioriteiten bij de aanvragende
organisatie veranderden.
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Overstijgen lokaal belang
Onze projecten overstijgen vaak het lokale belang en kunnen politiek gevoelig
liggen. Zo was het bijzonder dat Reinier van Zutphen (de Nationale ombuds
man) speciaal naar Wageningen is gekomen om kennis te maken met de
Wetenschapswinkel. De Nationale Ombudsman onderstreept het belang van
onderzoek dat recht doet aan belangen van burgers en bijdraagt aan betere
besluitvorming.
De meeste projecten hebben geleid tot maatschappelijke discussie en tot
aandacht in de media. Hiermee draagt Wetenschapswinkel bij aan het maat
schappelijke imago van WUR.
Het afgelopen jaar, 2019, hebben we de aanvragers van in 2016 afgesloten
projecten gevraagd hoe ze de bijdrage van de Wetenschapswinkel van WUR
hebben gewaardeerd. Alle opdrachtgevers bleken bijzonder tevreden. Ze
bevelen de Wetenschapswinkel dan ook aan bij anderen. De frisse blik en de
open houding van de studenten levert een waardevolle bijdrage aan nieuwe
inzichten en een betere dialoog tussen verschillende groepen.

Praktische uitwerking wetgeving helpt
varkenswelzijn vooruit
Verveling onder varkens kan een groot probleem zijn.
Om hun welzijn te waarborgen heeft de overheid
regels opgesteld in de wetgeving. Varkens in Nood
heeft de Wetenschapswinkel gevraagd een
protocol te ontwikkelen om het welzijn van
varkens beter te kunnen monitoren.
Er was een unieke samenwerking tussen
wetenschappers en studenten van WUR,
varkensboeren, de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA), beleidsmedewerkers
van LNV en Varkens in Nood. Het protocol dat is
gemaakt wordt nu landelijk toepast. Extra
resultaat is dat een van de studenten nu een baan
heeft bij de NVWA.

Reactie op initiatief van allerlei organisaties in de samenleving

‘WUR zou meer bekendheid moeten geven aan de mogelijk
heden die de Wetenschapswinkel biedt. Het is prachtig dat
organisaties met een kleine beurs op deze manier een beroep
kunnen doen op Wageningse expertise. Daar mag best wat
meer reclame voor worden gemaakt.’

Voedselbank Rotterdam
De Voedselbank Rotterdam is één van de acht regionale distributiecentra in
Nederland. Deze voedselbank draait volledig op vrijwilligers. Wekelijks worden
2000 voedselpakketten samengesteld. Naast het verzorgen van de pakketten in
Rotterdam zorgt deze voedselbank ook voor het bevoorraden van de voedselbanken in de regio. Vanwege de toegenomen aanvoer van verse producten
(vlees en gesneden groente) is het steeds lastiger om de voedselpakketten op
één dag uit te geven.
Voor het onderzoek waren er focusgroepen met de vrijwilligers, zijn interviews
afgenomen, en waren er observaties. Ook zijn er sociale hulpverleners geïnter
viewd die met cliënten van de voedselbank te maken hebben.
Het onderzoek heeft geleid tot verschillende aanbevelingen die het
voortbestaan van Voedselbank Rotterdam ten goede komen en tevens kunnen
leiden tot een toename in kwaliteit zowel naar de cliënt alsook ten behoeve van
interne processen. Een van de aanbevelingen is al uitgevoerd: Een winkel waar
cliënten – in plaats van het ontvangen van een kant en klaar pakket – zelf hun
benodigde producten kunnen kiezen.

Cijfers 2019
Begroting 2019

€ 3.500
externe
middelen

€ 427.500

65

nieuwe aanvragen

intakes

€ 35.000

nieuwe
projecten

max. budget
per project

lopende
projecten
waarvan
afgerond

24
18

47
15

15

47

16

opdrachtgevers
b duurzame voedselproductie
b gezondheid en maatschappij
b groen in de stad
b hergebruik grondstoffen
b leefbaarheid platteland
b leefbaarheid stad
b recreatie toerisme natuur

123

studenten

34

onderzoekers

b eerlijke handel

Contact
wetenschapswinkel@wur.nl
(0317) 48 39 51
www.wur.nl/wetenschapswinkel

rapporten

4

brochures

4

factsheets

27

presentaties

b dierenwelzijn
b kennis delen

3

58

stakeholders

2

dialogen

Fotografie: Jeroen Bouman, HASPhotos / Shutterstock.com, Shutterstock

De
afgeronde projecten zijn tot
stand gekomen in samenwerking met:

