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TERUGBLIK KLV-CONFERENTIE:
ONZEKERHEID? DAT IS EEN
KWESTIE VAN COMMUNICEREN
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UPDATE

VAN HET BESTUUR
Een vereniging is tegenwoordig helemaal niet zo vanzelfsprekend meer. Dat is niet erg:
bij andere tijden horen andere vormen. We moeten op zoek naar vormen die passen
bij deze tijd.
Voor KLV is het ook noodzaak, want het ledenaantal loopt al een tijdje terug. Dat komt
niet door een gebrek aan ‘het Wageningen-gevoel’. Alumni voelen nog altijd binding
met Wageningen. We delen onze fascinatie voor de aarde, voedsel, duurzaamheid. We
hebben allemaal oog voor het mondiale. En vanuit een kleine plaats hebben we een
enorme reikwijdte. Dat blijft bijzonder en dat voelen we allemaal als een verbindende

COLOFON
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.

factor.
KLV wil die oud-Wageningers blijven binden. We willen ook het Wageningse debat
blijven voeren en voeden. Die doelstellingen staan nog altijd overeind. En we delen
ze met het alumnibureau en het Universiteitsfonds; niet voor niets hebben we vorig
jaar de drie werkbureaus samengevoegd. Een belangrijke stap die heel goed heeft
uitgepakt. We versterken elkaar.
Ondertussen doen die andere vormen ook al hun intrede. WUR Connect vind ik een mooi
voorbeeld. We hadden een papieren ledenboek, we wilden iets dat beter aansluit bij de
wensen van deze tijd. Het werd een digitaal platform waarvan het aantal aanmeldingen
ieders verwachtingen overtrof. Een signaal dat we een goede keuze hebben gemaakt.
Andere vormen kunnen dus prima werken. Maar we zijn er nog niet. De vraag blijft:
wat wordt de volgende stap? Een ﬂinke klus. Mijn termijn in het KLV-bestuur zit erop.
Ik wens het bestuur veel wijsheid toe en zie het met vertrouwen tegemoet!
Jannemarie de Jonge

KLV, Postbus 79, 6700 AB Wageningen
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T 0317 485191
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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
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en regels omtrent opzeggen vindt u op onze
website: www.klv.nl/contributie
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by Uncertainty’
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niveau van de bijstand uit kunnen komen.
Een bizarre bezuinigingsoperatie.”

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

MEI

JUNI

ZA 23
100 jaar WUR -

DO 17

VR 8

Young KLV – To do a PhD, pleasure or burden?

Groot Nederlands Studenten Kampioenschap

Wel of geen PhD doen?

60e editie van een van de grootste

Veel (net afgestudeerde) studenten lopen

studentensportevenementen van Nederland, dit

met die vraag rond. En daarom organiseert

jaar georganiseerd op Wageningen Campus.

World Wide Wageningen Alumni Day

Young KLV regelmatig dit (Engelstalige)
evenement, waarin o.a. alumni met een PhD

VR 8

hun ervaringen delen.

Kennisnetwerk Milieu – Symposium
Delta-aanpak Waterkwaliteit

DO 24

Over de waterkwaliteit in Nederland, die

Folkert Hellinga MSc Award 2018

de afgelopen jaren is verbeterd maar nog

Op 24 mei reikt het Netwerk Land en Water

onvoldoende om alle doelen van de Europese

De wereldwijde alumnidag met het thema

de Folkert Hellings MSc Award 2018 uit voor

Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen.

‘Sustainable Food & Nutrition’, die gevierd

de meest toonaangevende scriptie in de

wordt in vele verschillende landen in de

Wageningse omgevingswetenschappen. Kom

WO 20

wereld en in Wageningen. Diverse KLV-

luisteren naar pitches van genomineerden,

KLV – Algemene Ledenvergadering

studiekringen en –netwerken leveren een

ontmoet vakgenoten en discussieer mee over

Maak kennis met andere deelnemers en het

bijdrage. Bekijk snel het programma en meld

de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van

bestuur en denk mee over o.a. de strategie

je aan (met 15 euro korting voor KLV-leden) via

duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

KLV 2020. Deﬁnitieve agenda volgt 2 weken van

www.worldwidewageningen.nl/nl/aanmelden.

Deelname is kosteloos.

tevoren. Aanmelden en stukken opvragen kan

Meer info: www.wur.nl/worldwidewageningen

via secretariaat.klv@wur.nl
WO 30 & DO 31
F&A Next - Scaling Tech for Sustainable

VR 22 & ZA 23

ZA 23

Food Systems

100 jaar WUR - Symposium Food for Future

VWI-bijdrage World Wide Wageningen Alumni

Tweedaags evenement over vernieuwing in

Tweedaags symposium over trends en

Day - Gendergelijkheid en empowerment

de agri- en foodsector. Boeren, startups,

innovaties in de voedselketen; dag 1

van vrouwen en meisjes op het platteland

investeerders en beslissers van grote bedrijven

over voedselproductie en dag 2 over

wereldwijd

ontmoeten elkaar tijdens een programma vol

voedselverwerking en consumptie.

Met Willemien Koning, VN-vrouwenvertegen-

showcases en een pitch-sessie met de meest

woordiger 2018.

innovatieve startups. Dit jaar alweer voor de

Meer info: www.vwi-netwerk.nl

3e keer.
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AUGUSTUS
DO 30 & VR 31

100 jaar WUR

SDG-Conference: Towards Zero Hunger -

Op 9 maart is de viering van 100 jaar

Partnerships for impact

WUR feestelijk van start gegaan met de

Tweedaagse internationale conferentie

100e Dies Natalis. Deze agenda licht een

Wageningen Academy is het cursusportaal van

op Wageningen Campus rond 2 van de 17

aantal activiteiten uit, maar er staat nog

Wageningen University & Research voor profes-

Sustainable Development Goals (SDG’s).

meer op het programma. Het volledige

sionals (werkenden) in het bedrijfsleven en bij de

Voor meer informatie en aanmelden:

jubileumprogramma vindt u hier: https://

overheid. Wageningen Academy organiseert open

www.wur.eu/sdgconference

www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/100years.htm

inschrijvingscursussen, incompany-events, dis-

CURSUSOVERZICHT

tance-learning-programma’s, masterleergangen
VR 31
Wageningen Borlaug Youth Institute

HOE VERGAAT HET ONZE ALUMNI?

Net als bij de World Food Prize in de VS,

Steeds meer alumni komen uit het buitenland

daagt Wageningen dit jaar voor het eerst in

en we promoveren vaker: twee resultaten uit de

Nederland/Europa middelbare scholieren uit

Loopbaanmonitor 2016 van Wageningen University

om tot vernieuwende inzichten te komen voor

& Research.

de grootste uitdaging van deze eeuw: hoe

Vindt mijn dochter na haar studie wel een baan?

voeden we onze wereld? De beste scholieren

Kan ik me beter gaan specialiseren? Om dit soort

reizen in oktober naar de VS!

vragen te beantwoorden organiseert KLV sinds

Uw (klein)kinderen of leerlingen kunnen ook

1973 een vijfjaarlijkse loopbaanmonitor. Eind

meedoen, kijk op www.wur.nl/youthinstitute

2016 vulden ruim 9.500 Wageningse alumni deze

SEPTEMBER
WO 19
Mansholtlezing – Brussel
Jaarlijkse lezing in Brussel over Europees
beleid en thema's in het domein van WUR
(voedsel, landbouw, duurzame leefomgeving).
Meer info volgt!

RECTIFICATIE
VR 17-5 2019

enquête in, waaronder 3.400 KLV-leden. Een

en summer schools. De komende periode organiseren zij onder andere de volgende cursussen:
Pluimveevoeding en management
19 – 20 april
Geld verdienen met varkensproductie
23 mei
Validation of chemical methods for residue
analysis
26 – 28 mei
Incubation biology and hatchery management
28 – 29 mei
Gut health in pigs and poultry
7 juni

aantal resultaten:

European food & agribusiness seminar (EFAS)
18 – 19 juni

• Ruim 25% van de alumni was gepromoveerd of

Summer School Image analysis for plant
phenotyping
2 – 6 juli

is bezig te promoveren. In 1970 was dat nog 8%.
• 43% van de alumni had geen Nederlandse
nationaliteit, vijf jaar eerder was dat 37%.
• Alumni met een Nederlandse nationaliteit zijn
niet vaker in het buitenland gaan werken.
Buitenlandse alumni wel (in 2011 werkte 35%
buiten zijn/haar vaderland, in 2016 44%).
• Een jaar na afstuderen heeft ruim 30% een

De Zuivelaars - Reünie

vaste aanstelling, na vijf jaar is dit 64%. Vijf

(Dus niet VR 19 mei 2018, zoals vermeld in de

jaar eerder was dit respectievelijk 30 en 60%.

vorige KLV Update!) In verband met 100 jaar
WUR is deze reünie een jaar uitgesteld. Meer

Meer weten? Het hele rapport leest u hier:

info: www.klv.nl/zuivelaars/

http://bit.ly/ResultatenLoopbaanmonitor2016

Summer School Agroecology and animal
production
2 – 5 juli
Summer School Insects as food and feed
27 – 31 augustus
Summer School Green genetics
27 – 31 augustus
Summer School Greenhouse
27 augustus – 7 september

horticulture

Ga voor het volledige aanbod en aanmelden
voor cursussen naar de website:
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 STEEF KRUITWAGEN WOONT IN LEUSDEN STUDIERICHTING
TROPISCHE CULTUURTECHNIEK AFSTUDEERJAAR 1987 KLV-LID SINDS
1987 HUIDIGE BAAN CONSULTANT DUURZAME ENERGIE OPLOSSINGEN
Wat doe je?

als mensen aan de zijlijn van de samenleving

“Na mijn studie heb ik eerst 8 jaar irrigatie-

duurzaam aan het werk komen. En als je daar

en drinkwatersystemen aangelegd, vooral in

een levensvatbaar businessmodel van kunt

Wat zijn ‘hot topics’?

zuidelijk Afrika. Bij het bedenken van nieuwe

maken, zodat het ook toekomst heeft.”

“In het sociale domein stimuleert de overheid

irrigatiesystemen

6

vond

ik

de

bijvoorbeeld de fairtrade-sector.”

het inclusief denken maar blijft tegelijkertijd

vertaalslag

naar gebruikers altijd interessant. Terug in

Wat is er de afgelopen jaren veranderd in

bezuinigen. Sinds de Participatiewet lopen

Nederland ging ik verder als verandermanager,

je vakgebied?

de wachttijden voor mensen met een afstand

onder

en

“Voorheen lagen MVO-bedrijven vaak aan de

tot de arbeidsmarkt enorm op, werkgevers

duurzaamheid bij kringloopbedrijf Het Goed.”

subsidiekraan, nu moeten ze veel meer hun

durven het niet aan ze in dienst te nemen.

eigen broek ophouden. Dat zie je terug in de

En in het regeerakkoord wordt nog enkel van

Wat maakt het interessant?

kringloopwereld, die is op een gezonde manier

loonkostendispensatie gesproken in plaats van

“Bij Het Goed werkten mensen met een

zakelijker

ideële

loonkostensubsidie. Dat impliceert dat mensen

afstand tot de arbeidsmarkt. Het is fantastisch

doelstellingen te vergeten. Vergelijkbaar met

met een arbeidshandicap nooit meer boven het

andere

rond

sociale

arbeid

geworden

zonder

haar

niveau van de bijstand uit kunnen komen.
Een bizarre bezuinigingsoperatie.”
Wat heb je uit Wageningen meegenomen
in je werk?

KLV-conferentie ‘Inspired by Uncertainty’

ONZEKERHEID IS COMMUNICEREN

“Mijn stagebegeleider zette mij in Senegal
maandenlang in een dorp neer. Ik heb toen
vooral heel goed leren kijken, observeren,
luisteren in het veld, op de werkvloer. Dat
doe ik als consultant nog steeds: praktijk
en bestuur met elkaar verbinden.”
Hoe ga je om met onzekerheid? Je kunt het proberen uit te bannen, zoals Wageningen
Hoe zou je je in de toekomst willen ont-

Ambassador Harry Webers deed toen hij in zijn jonge jaren een database van 6.000 vacatures

wikkelen?

aanlegde. Of je omarmt het, bent er open over en bespreekt het. De KLV-conferentie

“Twaalf

jaar

lang

heb

ik

als

verandermanager in het sociale domein

‘Inspired by uncertainty’ maakt in ieder geval de tongen los. Kritische vragen, verhitte
discussies: het is Wagenings gezellig op 1 december in Impulse.

en aan duurzaamheid gewerkt, tot ik
merkte dat ik mezelf aan het herhalen
was. Ik gun mezelf nu even tijd om me te

Onzekerheid: in de wetenschap zijn we wel wat

wat we weten. Natuurlijk weten we ook nog heel

specialiseren in de energietransitie; ik volg

gewend. Communicatieprofessional Ward van

veel niet. Maar eigenlijk heb je die zekerheid

nu een opleiding. Ik vind de combinatie

Beek weet zijn publiek evengoed te verrassen. De

helemaal niet nodig om nu al maatregelen te

van de maatschappelijke en technische

nepvideo van Obama die op internet circuleert is

nemen, vindt William Oliemans van Deltares, als

uitdagingen die daarbij horen fascinerend

niet van echt te onderscheiden. En wist je dat

hij vertelt over Bangladesh.

en kan daar goed mijn ervaring in kwijt.”

je volgers op Twitter gewoon kunt kopen? Ook
The

Uncertainty

has

settled

de conﬁrmation bias komt aan bod: we gaan

In

Wat beweegt je om lid te zijn van KLV?

vooral op zoek naar nieuws dat bevestigt wat we

durft

“Iedereen vindt het fantastisch als je in

al dachten. Als je jezelf al bijna niet meer kunt

aan klimaatverandering. Want 3% van de

het buitenland gaat werken, maar als

vertrouwen, wie dan wel?

wetenschappers is klimaatsceptisch, aldus de

je terugkomt is het oorverdovend stil:

de

ﬁlm
Marijn

Poels

openlijk

te

twijfelen

documentairemaker, maar daar hebben we het

werkgevend Nederland kan de ervaring

Het wantrouwen in de samenleving groeit,

nooit over. De ﬁlm leidt tot ophef in het publiek:

niet inschatten. Ik heb zelf destijds bij

herkent ook het Voedingscentrum. Vroeger

waarom zet Poels iemand voor de camera die

KLV aangeklopt en die heeft me aan een

waren ze een autoriteit, maar daar heeft de

niet gelooft dat dat kleine beetje CO2 (0,035

fantastische

Daar

nieuwe generatie al lang geen boodschap meer

ppm) van invloed kan zijn op ons klimaat, zonder

heb ik wel echt steun aan gehad, een

coach

gekoppeld.

aan. Uit die ivoren toren dus, concludeert

ook de andere kant van het verhaal te belichten?

netwerkorganisatie die achter je staat.”

directeur Gerda Feunekes.
Moraal van het verhaal: onzekerheid is in de

Aan wie geef je het stokje door?

Dat vindt klimaatwetenschapper Rik Leemans

wetenschap aan de orde van de dag. De vraag is

Aan schrijver Frank Westerman

nou ook. Nergens zoveel onzekerheid als in het

vooral hoe we die onzekere wetenschap als een

klimaatdebat. We moeten het publiek vertellen

sterk verhaal vertellen aan de samenleving.

TRAININGEN 2018
KLV-leden ontvangen tot €100,- korting
op de trainingen van KLV Professional
Match! *

EENDAAGSE
TRAININGEN
Omgaan met veranderingen
11 april 2018
Persoonlijke effectiviteit voor de
introverte professional
29 mei en 28 juni 2018
Persoonlijk netwerken:
hoe werkt het nu echt?
30 mei 2018

TWEEDAAGSE
TRAININGEN
Persoonlijke kracht en uitstraling
5 en 19 april 2018
Persoonlijk leiderschap vanuit visie
18 mei en 1 juni 2018
Effectief communiceren
31 mei en 14 juni 2018

Kijk voor meer informatie over vacatures,
trainingen en aanmelding op onze
website www.klvprofessionalmatch.nl of
neem contact op via 0317-485525.
* Vraag naar de voorwaarden

KLV Professional Match, een joint venture tussen KLV, Wageningen University &
Research en Start People, is een werving & selectiebureau in de markten Food, Feed
en Plant voor professionals met een HBO- of WO-achtergrond. Binnen deze markten
richt KLV Professional Match zich op Operations, R&D, Sales en Quality. Wij hebben
functies voor zowel talentvolle starters als professionals met ruime werkervaring.
KLV Professional Match is actief in heel Nederland en bemiddelt voor diverse
opdrachtgevers in de voedingsmiddelenindustrie, voor zaadveredelingsbedrijven
en diervoederproducenten. Wij hechten waarde aan persoonlijke betrokkenheid,
deskundig advies en een open en transparante communicatie.
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World Wide
Wageningen Day
23 June 2018

Een vereniging is tegenwoordig helemaal niet zo vanzelfsprekend meer. Dat is niet erg:
bij andere tijden horen andere vormen. We moeten op zoek naar vormen die passen
bij deze tijd.

Voor KLV is het ook noodzaak, want het ledenaantal loopt al een tijdje terug. Dat komt
niet door een gebrek aan ‘het Wageningen-gevoel’. Alumni voelen nog altijd binding
met Wageningen. We delen onze fascinatie voor de aarde, voedsel, duurzaamheid. We

www.wur.nl/worldwidewageningen

hebben allemaal oog voor het mondiale. En vanuit een kleine plaats hebben we een
enorme reikwijdte. Dat blijft bijzonder en dat voelen we allemaal als een verbindende
factor.
KLV wil die oud-Wageningers blijven binden. We willen ook het Wageningse debat
blijven voeren en voeden. Die doelstellingen staan nog altijd overeind. En we delen
ze met het alumnibureau en het Universiteitsfonds; niet voor niets hebben we vorig
jaar de drie werkbureaus samengevoegd. Een belangrijke stap die heel goed heeft
uitgepakt. We versterken elkaar.
Ondertussen doen die andere vormen ook al hun intrede. WUR Connect vind ik een mooi
voorbeeld. We hadden een papieren ledenboek, we wilden iets dat beter aansluit bij de
wensen van deze tijd. Het werd een digitaal platform waarvan het aantal aanmeldingen
ieders verwachtingen overtrof. Een signaal dat we een goede keuze hebben gemaakt.
Andere vormen kunnen dus prima werken. Maar we zijn er nog niet. De vraag blijft:

TERUGBLIK KLV-CONFERENTIE:
ONZEKERHEID? DAT IS EEN
KWESTIE VAN COMMUNICEREN

wat wordt de volgende stap? Een ﬂinke klus. Mijn termijn in het KLV-bestuur zit erop.
Ik wens het bestuur veel wijsheid toe en zie het met vertrouwen tegemoet!
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CONSULTANT STEEF KRUITWAGEN
VERBINDT PRAKTIJK MET BESTUUR
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Jannemarie de Jonge

nummer 1 | april 2018

UPDATE
VAN HET BESTUUR

