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Meer samenwerking met het bedrijfsleven, van MKB tot multinational, is het streven van de nieu-

we rector magnificus van Wageningen Universiteit Martin Kropff. Zijn doel is een betere aanslui-

ting tussen vraag en aanbod. De huidige aandacht voor typisch Wageningse onderwerpen als voe-

ding en gezondheid biedt volop mogelijkheden voor succesvolle projecten.

Rector Wageningen Universiteit Martin Kropff: 

‘We gaan onze netwerken bete

Martin Kropff, rec-
tor magnificus van
Wageningen Univer-
siteit: “Als bestuur-
der moet je ener-
zijds richting geven
en anderzijds de
professionals die
het werk uitvoeren
en managen, onder-
steunen.”
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Het is eind augustus als we Martin Kropff, de nieuwe rector
magnificus van Wageningen Universiteit, opzoeken. Kropff, op
dat moment nog algemeen directeur van de Plant Sciences
Group, ontvangt ons in zijn werkkamer bij Plant Research Inter-
national en schenkt voor ons koffie in, met een koekje erbij. Op
de achtergrond klinkt getimmer aan het nieuwe onderwijsge-
bouw van Wageningen UR. Een leuke entourage voor een ge-
sprek met een man die met zijn mensen gaat bouwen aan de
toekomst van Wageningen UR.

Van directeur PSG naar rector WU. Wat is de aanleiding voor
uw overstap?
“De afgelopen tien jaar was ik met veel plezier directeur van de
Plant Sciences Group met Plant Research International en het
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) als instituten en
het departement plantenwetenschappen van Wageningen Uni-
versiteit. Wat ik leuk vind aan de functie van rector van Wage-
ningen Universiteit: je staat voor goed onderzoek en goed on-
derwijs. Het is een nieuwe uitdaging op een mooi moment en
eervol om voor deze functie te worden gevraagd. De maat-
schappelijke belangstelling voor Wageningse onderwerpen
neemt de laatste tijd toe. Het onderzoeksgebied Flowers &
Food is als innovatiespeerpunt nummer één gekozen. Wie had
dat vier jaar geleden kunnen denken in Nederland? Anderzijds
zijn we ons als organisatie aan het omvormen. We maken een
nieuwe koppeling tussen praktijkonderzoek, strategisch DLO-
onderzoek, universiteit en HBO.”

Wat wordt uw taak binnen Wageningen Universiteit en 
Researchcentrum?
“De functie heet formeel: vice-voorzitter van de Raad van Be-
stuur van Wageningen UR, portefeuillehouder onderzoek en
onderwijs en tevens rector magnificus. De rector van een uni-
versiteit is verantwoordelijk voor inhoud en kwaliteit van het
onderwijs en het onderzoek van de universiteit en is daarmee
het wetenschappelijke boegbeeld van de universiteit. Binnen
Wageningen UR is de hele keten van toegepast tot fundamen-
teel onderzoek aanwezig en de portefeuillehouder is verant-
woordelijk voor een goede afstemming van dat onderzoek.
Enerzijds gaat het om onderlinge afstemming en het creëren
van aansprekende grote onderzoeksprogramma’s. Anderzijds
gaat het daarbij om de blik naar buiten. Ons onderzoek moet
ertoe doen en we werken intensief samen met het bedrijfsleven,
overheden en andere stakeholders. Een belangrijk deel van ons

onderzoeksbudget moet we op de markt c.q. via opdrachten
verdienen.
Daarbij staan grote initiatieven zoals Flowers & Food centraal.
Mijn visie is daarbij dat je als bestuurder enerzijds richting geeft
en anderzijds de professionals die het werk uitvoeren en man-
agen, ondersteunt. Die visie delen wij als leden van de Raad van

Bestuur. Een moderne kennisorganisatie moet zich richten op
issues die in de maatschappij belangrijk worden gevonden. Ze-
ker voor onze domeingeoriënteerde organisatie en onze life
sciences university is dat van groot belang. Innovatie ontstaat
daarbij als resultaat van samenwerking tussen alle partijen. Co-
innovatie dus.”

Flowers & Food is door het innovatieplatform gekozen als
innovatiespeerpunt nummer één. Wat betekent dat voor de
WUR en voor de industrie?
“Voor Flowers & Food stelt de overheid veel geld beschikbaar.
Dat is ook nodig om de vooraanstaande positie van Nederland
in het domein van de agrifood veilig te stellen. Flowers & Food
is onder te verdelen in de deelgebieden Groene Genetica (dat
gaat over uitgangsmateriaal als zaden en pootgoed) Tuinbouw
en Food & Nutrition. Binnen Food & Nutrition spelen al een
aantal initiatieven waarbij bedrijven samenwerken met univer-
siteit en kennisinstellingen, zoals WCFS en Food & Nutrition
Delta [zie VMT 14/15 (2005), red.]. Tot nu toe zijn daar vooral de
zeer grote bedrijven bij betrokken. De voedingsmiddelensector
kent ook veel MKB-bedrijven en bedrijven die qua grootte tus-
sen MKB en multinationals zitten. We kijken nu hoe we kennis
bij die bedrijven kunnen brengen. Een voorbeeld is het uitvoe-
ren van precompetetief onderzoek voor grote MKB-bedrijven.
Belangrijk daarbij is dat het initiatief ligt bij het bedrijfsleven,
want daar moet de uiteindelijke innovatie worden gerealiseerd,
zodat de positie in de markt wordt versterkt.
In Den Haag is er nu één team dat Flowers & Food coördineert,
met mensen van EZ en LNV. Dat geeft aan dat de overheid dit
terrein belangrijk vindt. En, niet onbelangrijk: het voorkomt
tijdverlies. Per 1 januari start al een aantal pilots waaraan zowel
ministeries als bedrijfsleven en kenninstellingen deelnemen.”

Voeding en overgewicht zijn actuele thema’s. Welke rol
speelt de WUR hierin?
“Voeding spreekt iedereen aan. Dat is een enorme kans voor
het werven van studenten. Studenten die straks als afgestudeer-
den voor de hele voedselkolom de innovatie vorm kunnen en
moeten geven. We moeten op een verantwoorde manier pro-
ducten ontwikkelen die staan voor genot, gemak en gezond en
producten die dikmakers kunnen vervangen. Die producten
kunnen vers of verwerkt zijn, Wageningen kan aan beide ont-
wikkelingen bijdragen. Het moet mogelijk zijn om door preven-
tie veel maatschappelijke gezondheidsproblemen op te lossen.
Uniek aan Wageningen is de directe interactie tussen bèta- en
sociale wetenschappen. Dat is ook bij voeding essentieel. Je
kunt wel allerlei technologie gebruiken om voeding te verbete-

eter benutten’

Martin Kropff
Kropff heeft affiniteit met het onderwijs en onderzoek in
het brede veld waar Wageningen UR voor staat: land-
bouw, natuur, voeding en milieu. Na zijn promotie in Wa-
geningen werkte hij vier jaar op het  International Rice
Research Institute op de Filippijnen. Hij bekleedde ver-
schillende posities binnen WUR: onderzoeker/docent,
afdelingshoofd, hoogleraar, directeur onderzoekschool
en algemeen directeur van de kenniseenheid Plant.
Kropff: “Het is voor bestuurders goed om te weten hoe
zaken lopen op de verschillende werkvloeren.”
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ren, maar zonder goed inzicht in consumentengedrag heeft dat
weinig waarde. Die bèta/gamma-interactie heeft in de toekomst
nog meer aandacht nodig.”

Zijn onderzoekers op de universiteit voldoende onder-
nemend?
“Onderzoekers moeten vooral goede onderzoekers zijn. Dat
betekent ondernemend in de zin van kansen zien en benutten
en een link zoeken met de praktijk. Maar niet elke onderzoeker
hoeft commercieel te zijn. We hebben veel ondernemende en
praktijkgerichte onderzoekers, getuige de vele goede projecten
die lopen en afgerond zijn, maar dat moet wel verder versterkt
worden. Daarnaast willen we als WUR zo veel mogelijk nieuwe
kennis benutten voor innovatie. Co-innovatie, innoveren met
bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen, is een goe-
de vorm.
Voor samenwerking met het bedrijfsleven moeten binnen de
universiteit voldoende mensen in staat zijn goede onderzoeks-
vragen te formuleren. Dat is moeilijker dan het lijkt. We hebben
mensen nodig die sterk zijn op hun vakgebied en tegelijkertijd
hun kennis kunnen verbinden met andere disciplines. We noe-
men dat ‘T-shaped skills’. Dat ontwikkelen we ook in onze op-
leidingen.”

Trekt Wageningen Universiteit genoeg studenten om aan de
vraag van het bedrijfsleven te voldoen?
“Gelukkig stijgen de aantallen, Dit jaar hebben we een groei
van zes procent. Dat is hoog. Voor Levensmiddelentechnologie
hebben zich tweeëntwintig studenten ingeschreven, voor Voe-
ding en Gezondheid zelfs achtenveertig. Het kan nog beter. Sa-
men met bedrijven, vooral het grotere MKB, gaan we werken
aan werving. Dit is een goed moment. In de samenleving wor-
den de issues waar wij aan werken – voeding, gezondheid en
milieu – als heel belangrijk gezien.
De studenten die hier komen, beoordelen ons positief. We staan
zowel voor BSc als MSc-opleidingen op de eerste plaats in de
Keuzegids Hoger Onderwijs. Dat is gebaseerd op het oordeel
van studenten zelf. Daar zijn we trots op. Onze docenten steken
veel aandacht en energie in onderwijs en werken daarnaast kei-
hard om toponderzoeker te blijven. We zijn een niche-univer-
siteit, maar wel een goede. We staan ook niet voor niets inter-
nationaal in de topvijf van ons domein. Binnenkort kunnen stu-
denten terecht in het nieuwe hoofdgebouw. Dat wordt echt
groot, met ongeveer zeventig collegezalen, een bibliotheek en
veel werkruimtes. Een soort campus met faciliteiten van deze
tijd.”

Hoe staat het met de integratie tussen onderzoek en onder-
wijs in food?
“Er is een duidelijke relatie tussen onderzoek en onderwijs.
Goed onderzoek is belangrijk voor de markt, en die markt is er.
We hebben in Nederland veel voedingsproducenten waar we
trots op kunnen zijn. Ook voor onderwijs op topniveau heb je
goed onderzoek nodig. Wageningen staat, ook internationaal,
bekend om zijn hoge kwaliteit onderzoek van PhD’s. In de BSc
en MSc is onderzoek indirect belangrijk. Studenten moeten in
het tweede jaar al de ‘edges’ van de wetenschap voelen met
docenten die inspireren door het nieuwste van het nieuwste te
vertellen. Ook voor de continuïteit hebben we kritische massa
nodig en goed onderzoek. Dat hebben we in huis en dat moeten
we zo houden.
We gaan in Wageningen de integratie tussen instituten en de
universiteit verder verbeteren, dus ook op het gebied van le-
vensmiddelen zal dat gebeuren. Integratie heeft tijd nodig. Als
mensen voordeel zien in samenwerking, komt het wel. Er is nu
een goede dialoog.
Een ander concreet actiepunt is de aansluiting tussen HBO en
universiteit. Beide partijen willen de samenwerking verbeteren.
We moeten uitzoeken waar de toegevoegde waarde voor elkaar
ligt. Mijn tweede klus na de start als rector is de opening van het
hogeschooljaar van Van Hall Larenstein, die ook bij Wageningen
UR hoort. Ik ga wat zeggen over ondernemerschap, groene ken-
nis coöperatie en de samenwerking tussen HBO en universiteit.
In groter verband zoeken we meer samenwerking tussen aan de
ene kant de onderwijsdriehoek ROC-HBO-universiteit, aan de
andere kant de koppeling tussen praktijkonderzoek, strategisch
onderzoek bij onze instituten en het fundamentele onderzoek
op de universiteit.”

Wat gaat er veranderen aan het imago van Wageningen?
“In het buitenland zijn we bekender dan in Nederland. We horen
bij de top van de wereld, samen met het bedrijfsleven willen we
laten zien waar we staan. Zowel buiten als binnen Nederland.
We gaan in eigen land bekendheid geven aan Flowers & Food.
Iedereen moet zich realiseren hoe groot, hoe mooi en innovatief
de agrifoodwereld is. Ook in Europa liggen grote kansen, vooral
in Oost-Europa. Wij verwachten veel instroom van MSc-studen-
ten. Ons onderwijs is in het Engels en we hebben hele specifieke
life sciences-opleidingen geconcentreerd in Wageningen.
Verder willen we onze netwerken beter benutten, niet alleen in
ontwikkelingslanden maar ook in emerging economies. In Chi-
na, de Filippijnen, Maleisië en Thailand zitten onze alumni vaak
op cruciale posities, daarvan kunnen we meer gebruik maken.”

Annemarie Barbier-Schenk en Lisette de Jong

‘We zijn een niche-
universiteit, maar
wel een goede’ 


