
 Naam Focusgroep Centrale vraag Doelstelling(en)/ welk probleem lossen 
we op?  

Trekkers focusgroep Ondersteuning 
focusgroep 

Onderwerp 1 Ons domein en onze 
ambities 

Wat is ons ‘natuurlijk 
domein’ en wat willen we 
daarin bereiken? 

Onze missie is goed en nog actueel, domein 
is beschreven in vorige strategische plannen, 
maar wat is onze ambitie op deze domeinen 
voor de toekomst, en wat betekent dat voor 
de komende planperiode? 
 

• Krijn Poppe 
• Dolf Weijers 

• Michel Kropman 
• Johan Feenstra 

Onderwerp 2 Nieuwe 
investeringsthema’s 
 

In welke thema’s moeten 
we investeren om onze 
ambities te bereiken? 

Met de investeringsthema’s geven we 
invulling aan onze ambities, zowel 
inhoudelijk als organisatorisch. De looptijd 
van de huidige investeringsthema’s eindigt 
eind 2018. Voor het nieuwe SP willen we 
nieuwe thema’s vaststellen waarin de 
integrale aanpak door WU-WR centraal 
staat. 
 

• Jack van der Vorst 
• Bas Zwaan 

• Hilde Bos 
• Janneke van Seters 

Onderwerp 3 Businessmodel van 
WR 

Welke aanpassingen zijn 
nodig in het businessmodel 
van WR om ons ‘fit for the 
future’ te maken? 

Voor de toekomst van WR is het cruciaal dat 
er meer vrij te besteden middelen 
beschikbaar komen voor vernieuwing van 
kennis, investeren in faciliteiten en 
ondersteuning van de bedrijfsvoering 
(business development, IP, etc.) 
 

• Rens Buchwaldt 
• Ernst van den Ende 

• Jeanine van der 
Straten 

• Gerlinde van 
Vilsteren 

Onderwerp 4 Verjonging & 
vernieuwing 

Hoe blijven we 
internationaal 
onderscheidend 
aantrekkelijk voor jonge en 
diverse instroom en hoe 
kunnen we het talent op 
onze campus meer bieden 
en inzetten? (boeien en 
binden) 

• Er is een continue instroom (en 
uitstroom) van jong talent (BSc, MSc, 
PhD, Post-docs) binnen het WU deel van 
de WUR. En tegelijk is er een 
belangrijke en toenemende vraag naar 
getalenteerde jongeren die opgeleid zijn 
in ons werkveld. Zowel nationale als 
internationale bedrijven, overheden, 
onderzoek instituties als wijzelf zoeken 
continu naar talent en frisse, 
vernieuwende ideeën. The war for talent 
is on, maar wij doen er onvoldoende 
aan mee.  

• Het gaat om nieuwe manieren van 
denken, samenwerken, creativiteit, 
diversiteit, kennis en kunde, 
ondernemerschap, hoe kunnen we daar 
sneller in vernieuwen? 

• Daarbij is een extra uitdaging dat WR 
vergrijst, het personeelbestand verjongt 
onvoldoende; een risico voor kwaliteit 
en vernieuwing al over 5-10 jaar. 

• Gerlinde de Deyn 
• Ingrid van der Meer 

• Cor Meurs 
• Tessa Bosman 



Tegelijkertijd vinden net afgestudeerden 
WR niet een heel aantrekkelijke 
werkgever, hoe kan dat veranderen? 

 
Onderwerp 5 Excellentie Wat is onze 

onderscheidende 
Wageningen Excellence en 
hoe stimuleren we die? 

Continue zorg voor onze kwaliteit (o.a. 
Aantrekken van boegbeelden, top 
hoogleraren,..). Onze ambitie is om nr. 1 te 
blijven in ons domein, wat is daarvoor 
nodig? 
 

• Marcel Dicke 
• Ellis Hofland 

• Henrieke de Ruiter 
• Ingrid Vleghels 

Onderwerp 6 Aansturingsmodel 
interne organisatie 

Stimuleert ons huidige 
aansturingsmodel het 
kapitaliseren van de unieke 
combinatie UR? 

• Het aansturingsmodel moet aansluiten 
bij het outside-in denken. 

• Samenwerken om snel op 
veranderingen in te kunnen spelen (bijv. 
in de markt) moet eenvoudig zijn. Onze 
organisatiemodel is daar niet optimaal 
voor ingericht 

• Snelheid in besluitvorming verhogen 
• Verhogen van uniformiteit naar externe 

klanten en partners (bv. prijsstelling, IP 
beleid, etc.) 

 

• Arthur Mol 
• Martin Scholten 

• Karin Horsman 
• Denise Magendans 

Onderwerp 7 Strategische 
(kennis)partners 
WUR 

Welke partnerships zijn 
nodig voor het realiseren 
van onze strategie? 

• Om onze ambities binnen ons domein te 
realiseren hebben we sterke 
samenwerkingspartners nodig die 
meerwaarde geven aan ons onderzoek, 
onderwijs en waardecreatie. 

• WUR heeft reeds een groot scala aan 
partners en we acteren in veel 
samenwerkingsverbanden. De vraag is 
of al deze partners voldoende passen bij 
onze nieuwe ambities en strategie, of 
dat er sprake is van witte vlekken en er 
behoefte is aan nieuwe partnerships. 
Denk bijv. aan de uitdagingen waar de 
digitalisering ons voor stelt, de 
uitdaging van een toenemende mondiale 
onderzoeksagenda, de uitdaging dat we 
niet alles zelf in huis kunnen hebben op 
topniveau, of de uitdaging om meer 
maatschappelijke impact te realiseren 
(waardoor we zelf, c.q. met partners, 
dichter op de praktijk moeten zitten). 

 

• Bram de Vos 
• Tiny van Boekel 

• Jelle Maas 
• Meike Sauter 

Onderwerp 8 Digitalisering Hoe zetten we IT 
strategisch in om voorop te 

• Onze ambitie is om in de voorhoede te 
blijven maar niet voorop te lopen in de 

• Willem Jan Knibbe 
• Maarten Brouwer 

• Theo Jetten 
• Eva Verschoor 



blijven lopen in onderwijs 
(bu-model) enonderzoek 
(inhoudelijke thema’s, 
onderzoeksondersteuning) 
en daarnaast een 
aantrekkelijke place to 
study and work te blijven 
(infrastructuur op de 
campus)? 

digitaliseringsgolf in ons domein. Maar 
hoever moeten we dan opschuiven 
t.o.v. de huidige situatie? En wat is 
nodig om die stap te zetten. Beschrijf 
dit voor:  

o Onderzoek: technieken (data 
acquisitie, verwerking), 
digitalisering als object van 
studie, open science.  

o Onderwijs: afstandsonderwijs 
versus campus onderwijs, 
learning analytics, 
veranderende marktvraag/LLL, 
welke it-inzet is nodig om aan 
de veranderende marktvraag 
voor onderwijs te kunnen 
voldoen?  

o Infrastructuur op campus: 
opslag, privacy, output, 
capaciteit, FAIR. 

 
Onderwerp 9 WUR als 

internationale 
organisatie 

Is onze organisatie 
voldoende future proof als 
internationale topspeler? 

• We zijn wel internationaal actief, 
herkend en erkend, maar onze 
organisatie is nog niet optimaal 
ingericht om de internationale 
competitie ook in de toekomst het 
hoofd te kunnen bieden. Wat is er voor 
nodig om dit wel te blijven? Wat is het 
profiel van de toekomstige organisatie: 
Nederlandse kennisorganisatie die ook 
een sterke internationale oriëntatie 
heef, of internationale organisatie die 
goed in Nederland is ingebed? 

 

• Carolien Kroeze 
• Martijn Hackman 

• Henk van der 
Mheen 

• Esther Roquas 

Onderwerp 
10 

Ontwikkeling 
leerstoelenplan 

welke aanpassingen zijn 
nodig in het leerstoelenplan 
om het aan te laten sluiten 
bij onze strategische 
keuzes? 
 

Aanpassing leerstoelenplan. 
 

• Arnold Bregt 
• Richard Visser 

• John ten Böhmer 
• Hedwig Casteels 

 


