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Dames en heren, 

 

Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het 

Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag 

geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan 

deze Universiteit, hetgeen wij zeer waarderen. 

Ik verwelkom de burgemeester van Utrecht, de loco 

Commissaris van de Koning,  de heer Van Lunteren, de 

burgemeesters van de omringende gemeenten,  Geri Bonhof 

van de Hogeschool Utrecht, Jan Kimpen van het UMC Utrecht 

alsmede Yvonne van Rooy, die hier vandaag als alumna 

aanwezig is en daarmee eens temeer haar betrokkenheid met 

onze universiteit laat zien.  

In het bijzonder verwelkom ik onze gastspreker, de Minister 

van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. 

Frans, fijn dat jij, ondanks alle hectiek in de wereld, toch tijd 

hebt kunnen maken om over “Bruggen slaan naar de 

toekomst: hoe 2013 te herdenken? “  te spreken waarbij je ons 

ongetwijfeld een spiegel zult voorhouden. 

Het is goed ons te realiseren dat het gedachtengoed van de 

Vrede van Utrecht in een aantal gebieden in de wereld thans 

verder weg is dan ooit. 

 

De opening van het academische jaar is een bijzonder moment. 

Tijd voor reflectie, maar ook een nieuw begin. Een nieuw jaar 

voor de Universiteit met wederom meer dan 6.000 nieuwe 
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studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze 

Universiteit. 

 

Dit is de eerste keer dat ik hier voor u mag staan. Dat voelt 

niet alleen als een eer maar ook als een voorrecht.  

Na 31 jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt heb ik 

gekozen voor een Universiteit en wel deze. Veel mensen 

vragen mij waarom ik deze keuze heb gemaakt, zien het als 

een opvallende en uitdagende stap. Voor mij betekent het 

simpelweg een keuze voor een top kennis instituut  in 

Nederland, een keuze voor innovatie en een nieuwe generatie. 

De afgelopen tijd heb ik met velen van u kennisgemaakt. 

Wat mij opvalt is het gedeelde gevoel van grote betrokkenheid 

bij deze Universiteit en ook het commitment voor kwaliteit van 

onderwijs en onderzoek.  

Het heeft mij gesterkt in mijn gevoel dat de Universiteit 

Utrecht, met al haar kennis en kunde, een nog grotere rol kan 

spelen in onze maatschappij, niet alleen in Nederland maar 

zeker ook op Europees en wereld niveau. Iets waar ik graag 

mijn steentje aan bij zal dragen. 

 

De afgelopen maand, een rustige maand volgens velen, heb ik 

mee mogen maken dat de UU als nummer 1 geplaatste NL 

universiteit weer een hoge notering op de Shanghai ranking 

kreeg. Vorige week kwam daarbij het nieuws dat de Europese 

Commissie de regio Utrecht als meest competitieve regio in 
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Europa ziet. Iets waar ook wij als kennisinstelling belangrijk 

aan bijdragen. 

Onlangs kregen vijf Utrechtse wetenschappers een Advanced 

Grant en vijf collega’s een Starting Grant. Een geweldige 

erkenning voor hun werk. Iets waar wij als UU heel trots op 

zijn. En: we voelen dat wij nog meer support kunnen krijgen 

voor het belangrijke, baanbrekende onderzoek dat we hier 

doen. 

Daarbij zal ook de Universiteit er niet aan ontkomen om ook 

naar de toekomst toe verdere keuzes te maken. Dat kan niet 

anders, willen we ons blijvend kunnen onderscheiden alsmede 

de kwaliteit van onderzoek en onderwijs borgen die wij 

ambiëren.  

 

Vrij onderzoeksgeld wordt schaars en moet in concurrentie 

worden verworven. 

Wij kunnen allang niet meer toe met alleen de Rijksbijdrage. 

Tweede en derde geldstromen zijn steeds belangrijker 

geworden.  We kunnen daarin ook onze kansen zien maar de 

Universiteit zal daartoe wel meer naar buiten moeten treden.  

Gezamenlijk met u zal ik mij derhalve inzetten voor een 

sterkere maatschappelijk relevante rol van de Universiteit. 

Daarbij richten we ons op onderzoek naar de maatschappelijk 

relevante thema’s die de Universiteit gekozen heeft tot haar 

vier strategische onderzoekthema’s, maar zeker ook op behoud 

van grote aandacht voor nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. 
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Hier komen wetenschappelijke innovaties immers vaak 

vandaan. 

 

Het onderzoek binnen de strategische thema’s: life sciences, 

instituties, duurzaamheid alsmede jeugd & identiteit, brengt 

kennis en expertise binnen de Universiteit samen. Dit levert 

zichtbaar niet alleen verdere samenwerking op, maar ook 

oplossingen en meer mogelijkheden tot onderzoek en 

kennisvalorisatie. 

De thema’s verbinden, niet alleen binnen deze brede 

Universiteit maar ook daarbuiten: met het UMCU, de regio, het 

Utrecht Science Park, het bedrijfsleven en andere 

kennisinstellingen. 

Ik zie hier duidelijk een grote potentie ons als Universiteit en 

regio verder te onderscheiden mits, wij scherpe(re) keuzes 

blijven maken, ons sterk maken voor wat we kiezen en hierop 

gerichte partnerships aangaan en ons bewust profileren en 

herkenbaarheid uitstralen. 

 

Waartoe samenwerking kan leiden laat ook het USP zien. Het 

USP is zoals de meesten van u weten, een 

samenwerkingsverband met het UMCU, HU, provincie en 

gemeente. Binnen deze context werken 21.000 mensen. 

Tientallen bedrijven en organisaties zijn hier gevestigd, 

waaronder het Hubrecht Lab, TNO, Deltares. Eind deze maand 

wordt het Danone research center geopend. Danone koos voor 

concentratie in Utrecht voor alle R&D voor babyvoeding en 
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medische voeding, mede op basis van de bestaande 

samenwerking met farmaceutische wetenschappen en het 

Wilhelmina kinderziekenhuis. Ruim 400 medewerkers uit 

verschillende plaatsen in Europa komen hier straks samen.  

Ik vind dit een voorbeeld van een belangrijke gedeelde waarde 

van deze Universiteit en haar partners: samen creëren we 

kansen, samen staan we sterker. 

 

Met alles wat ik gezegd heb over onderzoek en toepassing, 

mogen we niet vergeten dat wellicht de belangrijkste 

valorisatie zich richt op het klaarstomen van studenten die 

straks hun plek gaan innemen in onze maatschappij. 

Utrecht heeft een grote traditie en positie in onderwijs en 

onderwijsvernieuwing. Utrecht investeert in hoogwaardig 

onderwijs en zal dat blijven doen. Zo wordt vandaag de 1e paal 

van het Onderwijscentrum 

Bètawetenschappen/Geowetenschappen geslagen.  

Het onderwijsmodel is vraaggestuurd, activerend, persoonlijk 

en waar mogelijk kleinschalig. Utrecht vernieuwt, is de pionier 

van het college concept in Europa. Zo geven we nu via het 

University College, de Roosevelt Academy, de Law Colleges en 

de andere honours colleges gedifferentieerd onderwijs aan 

studenten.  

Al jaren behalen we met ons model het hoogste studiesucces in 

Nederland. Ik realiseer mij dat de prestatiedruk de komende 

jaren hoog zal liggen waardoor er spanningsvelden zullen zijn. 

Dat geldt voor studenten, docenten en medewerkers. Ik zie het 
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als een belangrijke taak van het College van Bestuur daar in 

open dialoog de juiste keuzes te blijven maken met als inzet 

Top universiteit te blijven. 

 

Dames en heren, ik kom tot een afronding. In een wereld die 

snel verandert en veel onzekerheid kent, is het bieden van 

perspectief, en dus het maken van keuzes van cruciaal belang. 

Als aanjager van het denken, door het creëren van 

oplossingsrichtingen en afleveren van studenten die klaar zijn 

een rol van betekenis te spelen, kan en mag de Universiteit 

een grotere bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat. 

Ik zie er naar uit om samen met u verder invulling te geven 

aan alles waar dit mooie instituut voor staat. 

Ik wens u het komend jaar veel succes en vooral ook veel 

plezier. 

 

Graag geef ik nu het woord aan onze Minister van Buitenlandse 

Zaken.  

  


