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Twee jaar maakt KLV inmiddels deel uit van het Universiteitsfonds Wageningen. Twee pijlers

KLV Update is het blad van KLV Wageningen
Alumni Network, de Wageningse alumnivereniging die er sinds 1886 in slaagt om contacten tussen de leden onderling en met de
universiteit te bevorderen. Wij willen daarin fungeren als een vitaal ontmoetingspunt,
zowel in levenden lijve als online. Het KLVlidmaatschap biedt onder meer:
• een manier om bij te blijven op het
‘Wageningse Domein’,
• een professioneel netwerk,
• verbondenheid met Wageningen.

hebben we van tevoren benoemd voor onze rol binnen het geheel van alumniactiviteiten:
het faciliteren van maatschappelijk debat en dialoog, en op de tweede plaats ledenbinding
en –werving. En na die twee jaar kunnen we zeggen dat we erin zijn geslaagd om ons op basis
daarvan te positioneren binnen dit samenwerkingsverband.
Maatschappelijk debat en dialoog stimuleren, dat is natuurlijk bij uitstek een rol voor KLV, als
vereniging voor Wageningse alumni. Ik ben trots op activiteiten zoals onze Wereldlezingen,
KLV Impuls en de regionale bijeenkomsten die we samen met WUR en onze studiekringen/
netwerken organiseren. Aan de andere kant zien we ook dat ons ledental ieder jaar wat
terugloopt, terwijl juist de leden het fundament van onze vereniging vormen. En dan was
er de domper in juni van dit jaar, toen we onze tweedaagse KLV-conferentie moesten
doorschuiven vanwege te weinig aanmeldingen.
Kortom, de twee pijlers die staan. Maar na twee jaar wordt het ook tijd om onze strategie
KLV2020 weer eens tegen het licht te houden. Het is tijd voor verdieping, vooral waar het
gaat om nieuwe aanwas voor KLV. Welke activiteiten moeten we aanbieden, en wat past
minder bij onze rol en onze koers? Als vereniging doen we dat uiteraard samen met onze
leden. Daarom willen we de komende tijd actief (groepen) leden benaderen om mee te
denken. Uw suggesties zijn van harte welkom. Ik nodig u van harte uit om uw ideeën te delen
via e-mail, of met de enquête die we via WUR Connect gaan uitzetten.
Zo’n online enquête werkt namelijk heel goed om ideeën op te halen, hebben we gemerkt
na het afblazen van de KLV-conferentie. We hebben na die beslissing meteen een vragenlijst
uitgezet. Samen met een evaluatiebijeenkomst en een belronde onder leden – ook degenen
die zich wél hadden aangemeld trouwens – heeft die zinvolle adviezen opgeleverd voor de
aangepaste KLV-conferentie, die nu op 1 december a.s. plaatsvindt.
Nog steeds ‘Inspired by Uncertainty’, maar slechts één dag, met meer focus op een actueel
en inhoudelijk thema, klimaatverandering, én voor leden een stuk
goedkoper. Terwijl we ook de mix van inhoudelijke workshops en
persoonlijke ontwikkeling aanbieden, zodat iedereen een mooi
eigen programma kan samenstellen.
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Beëindiging van uw lidmaatschap kan
ieder jaar tot 1 december. Hierna wordt
uw lidmaatschap automatisch met één
jaar verlengd. Opzeggen dient schriftelijk
te gebeuren per brief of e-mail t.a.v. KLV
Ledenadministratie, Spinozalaan 33, 2273 XC
Voorburg of info@klv-ledenadmin.nl.
Meer informatie over lidmaatschapstarieven
en regels omtrent opzeggen vindt u op onze
website: www.klv.nl/contributie

Ik hoop u op 1 december te zien!
Han Swinkels,
voorzitter van KLV
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Een baan via WUR Connect
Pas-afgestudeerden
vaker aan het werk
Daarnaast
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het
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op

gebruik

van

voetbalvelden

nog steeds actueel. Onderzoek heeft

uitgewezen dat er geen risico is voor de
menselijke gezondheid. Het is een lastig

Merel Wagemans, MSc Internationale Ontwikkelingsstudies, vond een baan via WUR Connect

dossier. Rubbergranulaat is goedkoper
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» Scoren goed op kennis van het eigen vakgebied.

Vinden het lastiger om anderen te overtuigen.
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Meer weten over hoe Wageningers het doen op de arbeidsmarkt?
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De resultaten van de NAE 2016, met feiten en cijfers, vindt u hier: klv.nl/
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Wat beweegt je om lid te zijn van KLV?
Ik ben trots dat ik een Wageninger ben.
2009

2011

2013

Aan wie geef je het stokje door?

2015

vindt u op klv.nl/arbeidsmarktonderzoek. Hier vindt u binnenkort ook
Sinds dit voorjaar is WUR Connect ook beschikbaar als app. Handig, want zo heb je
het rapport van de meest recente loopbaanmonitor (2016).
de info altijd bij de hand.
Met WUR Connect op je telefoon kun je een mentor zoeken terwijl je in de rij staat
voor de kofﬁeautomaat, oud-studiegenoten terwijl je in de trein zit. Je bent altijd
helemaal up to date, want uiteraard kun je meldingen instellen voor zaken en
personen die jou extra interesseren. Ook leuk: een extra functie in de app, waarmee
je kunt91%
zien welke andere leden bij je in de buurt zijn. Als die oud-studiegenoot
toevallig in dezelfde trein zit kun je meteen live hallo gaan zeggen!
Je kunt de WUR Connect app downloaden via bit.ly/WURConnectApp of op Google
Play of iTunes! Al bijna 2250 mensen hebben dat inmiddels gedaan – een derde van
2016aantal gebruikers.
het totale

Percentage Wageningse MSc-ers met baan, anderhalf jaar na afstuderen.

Jan Wieringa, bekend via Studentenpastoraat, en boer op "Veld en Beek”.

wo-monitor. Een uitgebreid overzicht van alle onderzoeken en rapporten

WUR Connect nu ook als app

56% van de afgestudeerden vindt een baan binnen 3 maanden afstuderen
91% vindt een baan binnen 1 jaar
65% van deze (werkzame) alumni werkt op MSc niveau

73

BIJEENKOMSTEN
Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u op klv.nl (bij events), tenzij anders vermeld.

OKTOBER

ZA 4
Reünie 25e jaars (startjaar 1992)

VR 13

Reünie De Zuivelaars verplaatst naar 2019
Ook De Zuivelaars zijn in 2018 jarig! Het

VVA Larenstein – 10 VVA Carrièredag –

VWI – Jaarlijks symposium –

bestuur heeft echter besloten de reünie,

Thema: Circular Economy

‘Netwerken en verbinden’

met een uitgebreid feestprogramma,

e

Locatie:

DECEMBER

Aula van hogeschool Van Hall Larenstein.

feestelijkheden rond 100 jaar WUR. De
datum wordt donderdag 17 mei 2019.

Meer info: www.vva-larenstein.nl/vva-carriere/
carri-redag/carri-redag/

een jaartje uit te stellen vanwege alle

VR 1

Meer info: klv.nl/zuivelaars

KLV-conferentie ‘Inspired by Uncertainty’
ZA 14

Nieuwe datum! Inclusief minisymposium over

Reünie 50 jaars (startjaar 1967)
e

klimaat.

2018

DO 19
Wereldlezing –
Vertrouwen in de voedingswetenschappers

VR 9 MAART
100e Dies Natalis en start van de viering

WO 25

van 100 jaar WUR

Studiekring PSIMT -

Viering van de 100e verjaardag, met

Toepassing van LED-light en de ontwikkeling

masterclasses voor studenten rond het

YOUNG KLV

van slimme sensoren voor de tuinbouw

thema ‘Wonder of Life’, verzorgd door

Young KLV richt zich speciaal op studenten

wetenschappers die deze dag een eredoctoraat

en pas afgestudeerden, met leuke en

krijgen toegekend. Tijdens de Dies wordt ook

leerzame activiteiten over onder meer

NOVEMBER

het ofﬁciële programma voor het jubileumjaar

ondernemerschap, voorbereiding op de

DO 2

bekendgemaakt.

arbeidsmarkt en netwerken.

NZV - Jaarlijkse ledendag

Meer info:
wur.nl/nl/Over-Wageningen/100years.htm

DO 5 en DI 31-10, DO 23-11
CV-training

VR 3

ZA 23 JUNI

Mercurius – Reünie 11 lustrum
e

World Wide Wageningen ‘Sustainable Food & Nutrition’
Internationale alumnidag in het kader van
100 jaar WUR, met 100 bijeenkomsten in 100
verschillende landen.
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DI 26-10
Workshop LinkedIn for students
DI 7-11
To do a PhD, pleasure of burden?

DE RISICO’S VAN
REGENLANDBOUW IN DE TROPEN

CURSUSOVERZICHT 2017

Kan Afrika zichzelf wel blijven voeden,

verslag. De presentaties zijn te vinden op

Wageningen Academy is het cursusportaal

als de bevolking blijft stijgen en de vraag

klv.nl/skov. Ook info over eerdere seminars is

van Wageningen University & Research voor

naar voedselgranen met een factor 3,4 zal

hier te vinden.

professionals (werkenden) in het bedrijfsleven

toenemen? Daar ging het over, op 23 juni,

en bij de overheid. Wageningen Academy

tijdens het seminar van de Studiekring voor

SKOV Seminars

organiseert

Ontwikkelingsvraagstukken (SKOV).

De Studiekring voor Ontwikkelingsvraag-

incompany’s, events, distance learning pro-

stukken (SKOV) organiseert al 40 jaar

gramma’s,

Onzekere onderneming

seminars

schools. De komende periode organiseren

Regenlandbouw is een riskante onderneming

ontwikkelingslanden,

in de tropen, met lage opbrengsten die ook

samen met studentenvereniging Nji Sri

nog van jaar tot jaar nog eens sterk wisselen.

en studievereniging Ipso Facto. Samen

Zit daar wel toekomst in? In theorie kan Afrika

organiseren zij 3 tot 4 seminars per jaar.

zichzelf blijven voeden, zo bleek. Verder

Het volgende seminar gaat over socio-

kwamen o.a. innovatieve manieren aan bod

economische en -politieke maatregelen

om regenval te meten en te voorspellen, wat

om ontwikkeling van de landbouw in Afrika

onzekerheid én droogteschade kan beperken.

beneden de Sahara te ondersteunen. Hou

Bij de nieuwsberichten op klv.nl staat een leuk

de agenda in de gaten!

over

de

problematiek
de

laatste

van
jaren

open

inschrijvingscursussen,

masterleergangen

en

summer-

wij onder andere de volgende cursussen:
Postharvest technology course
10 – 13 oktober
Course for environmental risk assessment of
plant protection products
10 – 12 oktober
Cursus Voedselwetgeving
11 -12 oktober
Cursus klimaatadaptatie in stedelijke gebiedenCLIM-CAP
11 okt, 1, 2, 29 nov, 13 dec 2017 en 17 jan 2018
De rol van biomassa in de circulaire economie
9 – 10 november
Masterclass Gebruik van moderne
veredelingstechnieken in de sierteelt,
een wereld te winnen
14 – 17 november
Varkensvoeding in de praktijk
20 – 21 november
Verlenging van levensduur van melkvee
21 – 22 november
Rundveevoeding
28 – 29 november
Seminar Private standaarden
7 december
Toegepaste statistiek – 8 dagen
16 januari – 4 april 2018

Ons volledige aanbod vindt u op
www.wur.nl/academy
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DE KLV-ESTAFETTE
KLV-leden

belanden

in

allerlei

interessante banen over de hele wereld.
In deze serie vragen we een KLV-lid
naar zijn/haar loopbaan en een visie
op zaken in zijn/haar vakgebied. Elke
Update wordt het stokje doorgegeven.

NAAM GERLIENKE SCHUUR WOONPLAATS BENNEKOM STUDIERICHTING
MOLECULAIRE WETENSCHAPPEN AFSTUDEERJAAR 1992 KLV-LID SINDS 2003
HUIDIGE BAAN BEOORDELAAR RISICO’S STOFFEN VOLKSGEZONDHEID BIJ RIVM
Wat doe je?

adviezen voor Den Haag. En ons werk levert

die wisten alles. Nu heb je iedere twee jaar met

Na mijn studie werd ik oio en heb ik een

concreet resultaat op. Zo is het gebruik van

iemand anders te maken. Je moet dus goed

postdoc gedaan in de toxicologie. Na acht jaar

de hormoonverstorende stof Bisfenol A in doorvragen: wat willen jullie weten en waarom,

onderzoek dacht ik: dit is het niet. Bij het RIVM

kassabonnetjes nu verboden.

zodat je een passend advies kunt geven.

zit ik echt op mijn plek: praktisch bezig zijn. Ik
beoordeel voornamelijk risico’s van stoffen voor
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Wat is er afgelopen jaren veranderd in je Wat zijn 'hot topics'?

consumenten. Dat is vooral papierwerk, dus we

vakgebied?

De hormoonverstorende stoffen. Er worden heel

gebruiken bestaande literatuur om risico’s in te

Vroeger was de instelling: wij adviseren of er wel

veel stoffen verdacht van hormoonverstoring,

schatten.

of geen risico is, het ministerie beslist wat er

maar goede dierstudies zijn er niet. NGO’s

mee gebeurt. Dat is nu opgeschoven. We zitten

vinden dat we strenger moeten zijn. Wij zijn

Wat maakt het interessant?

meer op de stoel van de beleidsmaker, geven

liever terughoudend: als je een stof verbiedt

Het switchen vind ik leuk: het vertalen van

opties en rekenen scenario’s door. Vroeger zaten

komen er alternatieven met weer nieuwe

fundamenteel

mensen in Den Haag dertig jaar op dezelfde post,

risico’s.

onderzoek

naar

praktische

Daarnaast

is

het

rubbergranulaat

op

gebruik

van

voetbalvelden

nog steeds actueel. Onderzoek heeft
uitgewezen dat er geen risico is voor de
menselijke gezondheid. Het is een lastig

Een baan via WUR Connect
Merel Wagemans, MSc Internationale Ontwikkelingsstudies, vond een baan via WUR Connect

dossier. Rubbergranulaat is goedkoper

Hoe ging dat?

Wat doe je nu?

dan andere opties en een oplossing voor

Ik werkte als zzp-er. Ik had een heel praktische

NEN werkt aan normen in Nederland en

een reststroom, namelijk tonnen aan

baan als kindercoach, maar wilde graag meer daarbuiten.

autobanden. Mensen maken zich zorgen

met mijn hoofd gaan doen. Op WUR Connect

partijen afspraken maken over bijvoorbeeld

over de PAK’s, maar die komen ook vrij

schreef ik wat ik deed en dat ik er wat bij

emissiemetingen, waar ze aan moeten voldoen.

tijdens het barbecueën of door slijtage

zocht; wist iemand iets? Een dag later had ik

van autobanden tijdens het rijden. Maar

een reactie van mijn huidige manager: NEN

Bevalt de baan?

niemand zal zijn auto laten staan.

zocht consultants. De vacature sloot aan bij

Ik heb met veel verschillende mensen en

Ik

begeleid

trajecten

waarin

waar ik naar op zoek was. Meer nog eigenlijk, onderwerpen te maken. Het leuke vind ik
Wat heb je uit Wageningen meegenomen

want het was een fulltime functie. Zonder WUR

dat ik de vrijheid krijg om de functie op een

in je werk?

Connect had ik deze baan niet gevonden, ik wist

eigen manier in te vullen. Ik ben echt tot bloei

niet van het bestaan van NEN af.

gekomen in de organisatie.

Multidisciplinar

denken.

Moleculaire

wetenschappen is op zichzelf al heel breed,
maar er is in Wageningen ook ruimte om van
heel veel andere vakgebieden te proeven.
Ik heb bijvoorbeeld ook plantenvakken

‘Say hello, ask for help or just post what’s on your mind’

gedaan. Bovendien had je in verschillende
gebouwen les: je zat niet steeds op je eigen
faculteit met alleen dezelfde mensen.
Hoe zou je je verder in de toekomst willen ontwikkelen?
Dat weet ik nog niet precies. Ik werk al 16
jaar bij het RIVM en heb het nog steeds
naar mijn zin. Er zijn steeds weer nieuwe
grotere of kleinere uitdagingen, dat maakt
het leuk.
Wat beweegt je om lid te zijn van KLV?
Ik ben trots dat ik een Wageninger ben.

WUR Connect nu ook als app
Sinds dit voorjaar is WUR Connect ook beschikbaar als app. Handig, want zo heb je
de info altijd bij de hand.
Met WUR Connect op je telefoon kun je een mentor zoeken terwijl je in de rij staat
voor de kofﬁeautomaat, oud-studiegenoten terwijl je in de trein zit. Je bent altijd
helemaal up to date, want uiteraard kun je meldingen instellen voor zaken en
personen die jou extra interesseren. Ook leuk: een extra functie in de app, waarmee
je kunt zien welke andere leden bij je in de buurt zijn. Als die oud-studiegenoot
toevallig in dezelfde trein zit kun je meteen live hallo gaan zeggen!
Je kunt de WUR Connect app downloaden via bit.ly/WURConnectApp of op Google
Play of iTunes! Al bijna 2250 mensen hebben dat inmiddels gedaan – een derde van
het totale aantal gebruikers.

Aan wie geef je het stokje door?
Jan Wieringa, bekend via Studentenpastoraat, en boer op "Veld en Beek”.
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EEN- EN TWEEDAAGSE TRAININGEN
KLV-leden ontvangen tot €100,- korting
op het aanbod van trainingen van KLV
Professional Match!
Vraag naar de voorwaarden!

KLV Professional Match, een joint venture tussen KLV, Wageningen University &
Research en Start People, is dé expert in detachering en werving & selectie van
masters en bachelors in de vakgebieden Animal, Environment, Food, Plant en Social.

EENDAAGSE
TRAININGEN
Persoonlijke effectiviteit voor de
introverte professional
2 november 2017
9.30 tot 17.00 uur
Omgaan met veranderingen
10 oktober 2017
9.30 tot 17.00 uur

Wij hebben functies voor zowel talentvolle starters als professionals met ruime
werkervaring. Ons werkgebied beslaat heel Nederland en we bemiddelen voor
opdrachtgevers zoals zaadveredelingsbedrijven, diervoederproducenten, ministeries
en levensmiddelenconcerns.

VACATURES
Een van onze opdrachtgevers is gespecialiseerd in het kweken van verschillende groenten. Het
bedrijf heeft tientallen jaren ervaring en staat voor expertise, toewijding en ondersteuning. Deze
zetten zij in voor de ontwikkeling, productie en verkoop van groenterassen.

Persoonlijke kracht en uitstraling
3 en 17 november 2017
9.30 tot 17.00 uur
Persoonlijk leiderschap vanuit visie
8 en 27 oktober 2017
9.30 tot 17.00 uur
Persoonlijke effectiviteit voor de
introverte professional
10 en 24 november 2017
9.30 tot 17.00 uur

Crop Specialist Tomaat

Leek Breeder

Als Crop Specialist Tomaat draag je bij aan

Voor

de strategische uitwerking en het waarborgen

een Leek Breeder. Binnen de functie van

van de jaaromzet van hightech tomaten. Je

Leek Breeder ben je verantwoordelijk voor

werkt vanuit huis, waarbij je regelmatig op pad

zowel line als hybrid development in prei.

bent in Nederland, België en andere plekken

Je werkplek bevindt zich in de kwekerijen in

waar hightech tomaten groeien. Ook breng je

Rilland, waar je nauw samenwerkt met het

regelmatig een bezoek aan het hoofdkantoor in

lokale kweek-, onderzoeks- en operationele

Made.

team. Ook werk je regelmatig samen met
de

dezelfde

productontwikkelings-,

zoeken

marketing-

we

en

productieafdeling en met de commerciële
afdeling. Je rapporteert aan de Breeding
Director Allium.

Meer informatie over vacatures,
workshops en trainingen is te vinden op
klvprofessionalmatch.nl Of neem contact
op via 0317-48 55 25.

opdrachtgever

foto: Shutterstock

TWEEDAAGSE
TRAININGEN

Twee jaar maakt KLV inmiddels deel uit van het Universiteitsfonds Wageningen. Twee pijlers
hebben we van tevoren benoemd voor onze rol binnen het geheel van alumniactiviteiten:
het faciliteren van maatschappelijk debat en dialoog, en op de tweede plaats ledenbinding
en –werving. En na die twee jaar kunnen we zeggen dat we erin zijn geslaagd om ons op basis
daarvan te positioneren binnen dit samenwerkingsverband.

Maatschappelijk debat en dialoog stimuleren, dat is natuurlijk bij uitstek een rol voor KLV, als
vereniging voor Wageningse alumni. Ik ben trots op activiteiten zoals onze Wereldlezingen,
KLV Impuls en de regionale bijeenkomsten die we samen met WUR en onze studiekringen/
netwerken organiseren. Aan de andere kant zien we ook dat ons ledental ieder jaar wat
terugloopt, terwijl juist de leden het fundament van onze vereniging vormen. En dan was

RISICO’S INSCHATTEN VAN er de domper in juni van dit jaar, toen we onze tweedaagse KLV-conferentie moesten
doorschuiven vanwege te weinig aanmeldingen.
HORMOONVERSTORENDE
STOFFEN
Kijk snel op

bit.ly/KLV-conferentie2017
BAAN VIA
voor het nieuwe programma
WUR CONNECT
en meld je aan!

Kortom, de twee pijlers die staan. Maar na twee jaar wordt het ook tijd om onze strategie
KLV2020 weer eens tegen het licht te houden. Het is tijd voor verdieping, vooral waar het
gaat om nieuwe aanwas voor KLV. Welke activiteiten moeten we aanbieden, en wat past
minder bij onze rol en onze koers? Als vereniging doen we dat uiteraard samen met onze
leden. Daarom willen we de komende tijd actief (groepen) leden benaderen om mee te
denken. Uw suggesties zijn van harte welkom. Ik nodig u van harte uit om uw ideeën te delen
via e-mail, of met de enquête die we via WUR Connect gaan uitzetten.
Zo’n online enquête werkt namelijk heel goed om ideeën op te halen, hebben we gemerkt
na het afblazen van de KLV-conferentie. We hebben na die beslissing meteen een vragenlijst
uitgezet. Samen met een evaluatiebijeenkomst en een belronde onder leden – ook degenen
die zich wél hadden aangemeld trouwens – heeft die zinvolle adviezen opgeleverd voor de
aangepaste KLV-conferentie, die nu op 1 december a.s. plaatsvindt.

PAS-AFGESTUDEERDEN
VAKER AAN HET WERK

Nog steeds ‘Inspired by Uncertainty’, maar slechts één dag, met meer focus op een actueel
en inhoudelijk thema, klimaatverandering, én voor leden een stuk

va
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goedkoper. Terwijl we ook de mix van inhoudelijke workshops en

Ik hoop u op 1 december te zien!
Han Swinkels,
voorzitter van KLV
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eigen programma kan samenstellen.
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persoonlijke ontwikkeling aanbieden, zodat iedereen een mooi
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