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1 Louise O. Fresco (11 februari 1952) is sinds 2006 een van de zes universiteitshoogleraren 
aan de Universiteit van Amsterdam, met als aandachtsgebied duurzame ontwikkeling in 
internationaal perspectief. Haar opdracht is om een brug te slaan tussen wetenschap en 
samenleving. Ze is verhuisd van de lijst openbaar bestuur naar onderwijs & wetenschap 
omdat haar hoogleraarschap haar hoofdfunctie is. Zij is echter ook op een aantal andere 
terreinen invloedrijk. Zo is de landbouwkundige kroonlid en lid van het dagelijks bestuur 
van de Sociaal-Economische Raad, lid van de raad van commissarissen van de Rabobank, 

niet-uitvoerend bestuurder van Unilever en trustee van de Shell Foundation. In mei 2010 werd zij lid van het 
internationale wetenschappelijke team van de InterAcademy Council dat op verzoek van de Verenigde Naties 
het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) doorlicht. Ze bekleedt ook nog diverse andere functies 
in internationale organisaties. Daarnaast is ze bestuurslid van het Koninklijk Concertgebouworkest, het 
Scheepvaartmuseum en TEDxAmsterdam, heeft ze een tweewekelijkse column in NRC Handelsblad, schreef ze 
drie romans en zit ze in de jury van de Libris Literatuur Prijs 2011. Van 2000 tot 2006 was ze adjunct-directeur 
van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties. ‘Als je de ambitie hebt de top te 
bereiken, ontdek je dat het een eenzame positie is,’ zei ze in de Volkskrant van 13 december 2010. ‘Aardig 
gevonden worden is er vaak niet bij.’ De jury: ‘Zij behoort tot de hoogste top van de universitaire wereld. Ze 
profileert zich vooral in de wetenschap, maar ook in andere sectoren is zij door haar vele invloedrijke 
nevenfuncties machtig.’ (was 3 openbaar bestuur) 
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