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We wensen u fijne feestdagen toe en een voorspoedig en inspirerend nieuwjaar!  

 

 

 

Drie Marina van Damme-
Beurzen uitgereikt 
 

Dit jaar hebben drie getalenteerde WUR-

alumna de Marina van Damme-Beurs 

toegekend gekregen: Chantal Vogels en 

Judith Houtman ontvangen ieder een 

volledige beurs ter waarde van €9000. 

Nienke van Staaveren ontvangt een 

aanmoedigingsbeurs van €2500. De beurs 

heeft als doel vrouwelijke WUR-alumni te 

ondersteunen bij een volgende stap in hun 

wetenschappelijke carrière. 

  

  Nieuwsbericht  
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Drie winnaressen Storm-
van der Chijs-Stipendia 
 

Drie excellente vrouwelijke promovendi zijn 

bekroond met een Storm-van der Chijs-

Stipendium ter waarde van €1500: Lucie 

Sovová, Eva Johan en Julia Krug. De 

beurzen van het gelijknamige fonds 

versterken de positie van vrouwen in de 

wetenschap en kunnen worden gebruikt voor 

een werkbezoek aan een wetenschappelijke 

instelling in het buitenland en/of deelname 

aan een internationale conferentie. 

  

  Storm-van der Chijs Fonds  
 

   

 

 

 

Klimaattop COP25 Madrid 
 

Van 2 tot 13 december wordt de 25ste 

Conference of Parties (COP) van de 

UNFCCC (United National Framework 

Convention on Climate Change) gehouden. 

Tijdens deze klimaattop proberen de 190 

deelnemende landen de afspraken uit het 

akkoord van Parijs nader uit te werken. 

Vanuit WUR nemen onderzoekers deel aan 

diverse workshops en sessies en delen 

informatie over de nieuwste 

wetenschappelijk inzichten.  

  

  WUR & klimaat  
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Nationale Alumni Enquête 
 

Ben je tussen 1 okt. 2017 en 30 sept. 2018 

afgestudeerd als Master? Dan heb je een 

link naar de Nationale Alumni Enquête 

(NAE) van VSNU in je inbox ontvangen. De 

universiteit maakt graag gebruik van de 

resultaten van de vragenlijst bij voorlichting 

aan (aankomende) studenten, bij het 

inrichten van studies en bij visitaties. Bekijk 

hier de resultaten van de vorige NAE. Nog 

niet ingevuld? Het kan tot eind december. 

  

  Vul de enquête in  
 

   

 

 

 

Ontbinding KLV 
 

De 133 jaar oude alumnivereniging van 

WUR, KLV Wageningen Alumni Network, 

bereidt zich voor op ontbinding in het najaar 

van 2020. Een lang herijkingstraject heeft tot 

de conclusie geleid dat er geen toekomst is 

voor KLV. De leden, ongeveer een tiende 

van alle alumni, kunnen daarna terecht bij 

het alumnibureau van WUR voor alumni 

activiteiten en ondersteuning. De 

studiekringen en netwerken gaan zelfstandig 

verder.  

  

  Veelgestelde vragen  
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Carrièrekansen @ WUR 
 

Misschien al eens overwogen om terug te 

komen naar Wageningen? WUR heeft veel 

vacatures en is wereldwijd op zoek naar 

nieuwe collega's om de ambities van WUR 

waar te maken die voortkomen uit het 

Strategisch Plan. Daarom zijn er volop 

kansen voor talentvolle medewerkers binnen 

WU én de research organisaties. Staat er 

niets passends in het vacatureoverzicht? 

Maak dan een job alert aan en ontvang 

updates van relevante vacatures! 

  

  

  Bekijk de carrièrekansen  
 

   

 

 

 

Louise O. Fresco 
voorzitter 4TU.Federatie 
 

Prof. dr. ir. Louise O. Fresco is benoemd tot 

nieuwe voorzitter van de 4TU.Federatie 

tijdens de bijeenkomst High Tech for a 

Sustainable Future. Prof. Fresco gaat zich 

richten op het verder versterken van 

inhoudelijke samenwerking. 4TU trekt €22 

miljoen uit voor vijf nieuwe onderwijs- 

programma's. 

Er is ook een netwerk voor alumni van de 

vier technische universiteiten: DEAN (Dutch 

Engineers Alumni Network).  

  

  Persbericht  
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WUR veilt deel 
kunstcollectie 
 

Altijd al kunst van WUR willen bezitten, dan 

is dit een kans die je niet voorbij kunt laten 

gaan: 200 kunstwerken uit de veelzijdige 

collectie van WUR worden online geveild via 

Veilet. WUR-medewerkers hebben eerst via 

een besloten veiling t/m zondag 15 

december de kans iets te kopen. De werken 

die dan nog niet zijn verkocht gaan zondag 5 

januari 2020 vanaf 20 uur t/m zondag 12 

januari 20 uur in de openbare veiling.  

  

  Bekijk hier de stukken  
 

   

 

 

  

 

 

  

 
 

  

 

 

 

15e keer op rij 

  
WUR beste 

universiteit   

 

 

Bier MOOC 

  in wereldtop 10  
 

 

 

Blijf 
verbonden 

  WUR Connect  
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28  

AUG  
 

 

Save the date | Opening 

Academisch Jaar  
 
 

 

03  

OKT  
 

 

Save the date | Alumni Open Dag 

2020  
 
  

 

>WUR hecht belang aan de bescherming van 
je privacy en het transparant, persoonlijk en 
betrouwbaar maken van onze diensten. 
Bekijk onze privacyverklaring. 
 
> Contactgegevens wijzigen 

  

 

 

afmelden | Privacy verklaring  
  

 

 
 

   WUR is opnieuw de groenste en duurzaamste universiteit ter wereld  
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