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VAN HET BESTUUR

COLOFON

Het mooiste van het KLV-bestuur is dat je leuke dingen mag organiseren. Waar ik

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.

bijzonder veel plezier aan beleef, zijn de Science Cafés. Ik raakte vanuit KLV betrokken
als adviseur, maar rolde al snel helemaal in de organisatie.
We organiseren elk jaar een stuk of negen Science Cafés in Café Loburg in Wageningen.
Tijdens elk Café pakken we een actueel wetenschappelijk thema bij de kop. We
nodigen twee wetenschappers uit en daarna gaan we in debat. We hebben er ook altijd
livemuziek bij. Soms worden mensen door de muziek naar binnen gelokt en blijven ze
hangen. Of niet, en dat is ook prima.
De onderwerpen zijn heel verschillend, maar eigenlijk trekt elk Science Café veel
bezoekers; soms zestig, soms ook zomaar het dubbele. Het is voor ons ook niet altijd
te voorspellen. Tijdens het Science Café over zwaartekracht na de zomer bijvoorbeeld,
zaten er enorm veel mensen in de zaal, terwijl het helemaal geen Wagenings onderwerp
is. Het laat zien dat ons publiek gewoon heel algemeen geïnteresseerd is in wetenschap.
Ik denk dat de setting gewoon heel goed werkt. Ongedwongen met een biertje in de
hand luisteren naar inhoudelijk goede verhalen. We kiezen daarom ook bewust voor
een café, niet voor de campus.
De universiteit en KLV sponsoren de Science Cafés al jaren en dat is mooi. Met een klein
budget kunnen we bandjes blijven uitnodigen en voor de sprekers een bedankje kopen.
Zo houden we het Science Café bovendien voor bezoekers gratis.
De organisatie van de Science Cafés is helemaal in handen van vrijwilligers: medewerkers
en studenten van de universiteit. Het enthousiasme in de groep is enorm. Erg leuk!
Mede daardoor zijn mijn eerste vier jaar KLV-bestuur voorbij gevlogen. Reden om er
nog eens vier jaar bij aan te plakken.
Waai een keer binnen bij Loburg. Het volgende Science
Café gaat over microplastics en is op 13 december.

KLV, Postbus 79, 6700 AB Wageningen
Bezoekadres:
Atlas (gebouw 104), Droevendaalsesteeg 4,
6708 PB Wageningen
T 0317 485191
E secretariaat.klv@wur.nl
I www.klv.nl
Redactie
Realisatie
Ontwerp
Omslagfoto
Druk

Delia de Vreeze, KLV
Communicatiebureau de Lynx
Identim
Young KLV Ambassadors
Propress

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, Zichtenburglaan 31
7e etage, 2544 EA Den Haag of
info@klv-ledenadmin.nl

Kijk op sciencecafewageningen.nl
Meer informatie over lidmaatschapstarieven
en regels omtrent opzeggen vindt u op onze
website: www.klv.nl/contributie

Karin Schroën, vicevoorzitter

Gedrukt op
FSC papier

Prof. dr. ir. C.G.P.H. (Karin) Schroën
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BIJEENKOMSTEN KLV
Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u bij events op klv.nl, tenzij anders vermeld.

DECEMBER 2018

MAART 2019

WAGENINGEN ACADEMY
CURSUSAANBOD 2019
Wageningen Academy is het cursusportaal van

WO 12

MA 11

Wageningen University & Research voor profes-

Algemene Ledenvergadering KLV

Dies Natalis van Wageningen University &

sionals (werkenden) in het bedrijfsleven en bij de

Voortgang Herijking Strategie KLV2020, begroting

Research

overheid. Wageningen Academy organiseert open
inschrijvingscursussen, incompany-events, dis-

2019 en ophefﬁng KLV PM, zie pagina 3
VR 17

tance-learning-programma’s, masterleergangen

WO 12

De zuivelaars- Reünie

en summer schools. De komende periode orga-

SKOV - Seminar Population Dynamics: More

De reünie staat in het teken van de toekomst

niseren zij onder andere de volgende cursussen:

people! More food? Sub-Saharan Africa is about

van de zuivelsector. Naast ontwikkelingen in

to burst its banks

duurzaamheid en de normering en certiﬁcering
binnen zuivel komt de veranderende rol van de

Toegepaste statistiek
Start 15 januari
Seminar Healthy Ageing

WO 12

kwaliteitsmanager binnen de zuivelonderne-

NZV Inspiration Dinner - the power of data in

ming aan bod. Als afsluiter van het lezingen-

24 januari

de veehouderij

programma wordt de e-commerce van zuivel-

Healthy food design

producten besproken. Het programma, met

31 januari

ZA 15

vooraanstaande sprekers, begint om 14:00 uur.

EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen

VWI - wandeling

Volg ons online via klv.nl/zuivelaars/

7–8 februari
Agrarisch natuurbeheer
7 februari

YOUNG KLV
PROGRAMMA

Online Course Principles of Sensory Science
Start 4 maart
Exposure Assessment of Plant Protection
Products for Ground and Surface Water
Course
12–14 maart

Young KLV workshops:

Geld verdienen met varkensproductie

houd de website in de gaten

26 maart

Programma alle 100 years activiteiten in
2018: wur.eu/100years
Het volledige aanbod vindt u op:
www.wur.nl/academy
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WORKSHOPPROGRAMMA
YOUNG KLV BLIJFT POPULAIR

Sommige

vaardigheden

leer

je

niet

Verantwoordelijkheid

Het loopt nog steeds erg goed – Young KLV heeft

tijdens je studie maar zijn wél handig Er volgt dan ook een volmondig ‘ja’ op de

vierduizend leden en workshops worden vrijwel

als

altijd goed bezocht. Favoriet blijft ‘To do a

je

de

arbeidsmarkt

opgaat.

Hoe

vraag of het bevalt. De laatste jaren is de

schrijf je een goed cv? Hoe bereid je je verantwoordelijkheid
voor op een sollicitatiegesprek? Via het

wel

flink

uitgebreid.

PhD, pleasure or burden’. “Binnen een week

Rianne: “We organiseren de workshops nu ook.

zit ‘ie vol. Ik denk dat het goed werkt omdat

workshopprogramma van Young KLV doen Dat was in het begin wel even wennen: als het

we praktische informatie koppelen aan het

studenten en pas-afgestudeerden dit soort fout gaat, ben jij verantwoordelijk. Ik heb er

achterliggende persoonlijke verhaal van PhD’ers

vaardigheden op.

zelf.”

vooral goed door leren plannen: vlak voor een
workshop is het best druk. Maar als deelnemers

Wellicht bent u de Young KLV Ambassadors zelf

enthousiast zijn, geeft het een heel goed gevoel!”

Nieuwe ambassadeurs gezocht!
Om zich weer verder te ontwikkelen is Rianne

eens tegengekomen tijdens uw AID, een Career
Day of tijdens de alumnidag afgelopen juni.

Goed programma

sinds kort volwaardig bestuurslid van KLV. Dat

Die ambassadeurs zijn het gezicht maar vooral

De uitdaging blijft om een goed programma

betekent niet dat ze op Young KLV is uitgekeken.

de motor waarop Young KLV draait. Student

neer te zetten dat voldoende onderscheidend

“Je leert veel, het is goed voor je netwerk en

Rianne Vastenhouw is één van hen. Ze werd

is.

het team is heel hecht en leuk.” In dat team is

ambassadeur door een enthousiaste huisgenoot.

andere studenten – wat missen ze nu in hun

een plekje vrij. Iets voor jou? Kijk op

Dat is al bijna vijf jaar terug.

studieprogramma? – en spelen daarop in.

bit.ly/YoungKLVambassadeur-vacature

De

ambassadeurs

bevragen

regelmatig
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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 DR. IR. ELINE BOELEE WOONPLAATS HOLLANDSCHE RADING STUDIERICHTING TROPISCHE CULTUURTECHNIEK AFSTUDEERJAAR 1992 KLV-LID SINDS
2003 HUIDIGE BAAN EXPERT WATER, ENVIRONMENT & HEALTH BIJ DELTARES
Wat doe je?

Wat maakt het interessant?

Wat is er de afgelopen jaren veranderd in je

Bij Deltares kijk ik hoe neveneffecten van

Waterbeheer kan enorme impact hebben op

vakgebied?

waterbeheer op de gezondheid van mensen

de gezondheid. Negatieve effecten kunnen zo

In eerdere functies lag de nadruk op waterbeheer

kunnen worden aangepakt. Een goed voorbeeld

groot zijn dat ze de positieve flink ondermijnen.

in de landbouw. Bij Deltares krijg ik ruimte om

is het beheer van irrigatiekanalen. Soms heb je

Zoals de mooie regenopvangvijver die ik zag in

breder te kijken, ook naar overstromingen,

plekken met stilstaand water waarin slakken

Ethiopië, waar de jaaropbrengst rode pepers

steden en zelfs maritieme waterkwaliteit.

leven die ziektes verspreiden. Door aanpassingen

verschrompelde omdat de hele familie ziek

Tegelijkertijd ziet de medische wereld steeds

aan

was van malariamuggen die in diezelfde vijver

meer wat andere sectoren kunnen bijdragen als

broedden. Dat moet anders!

bijvoorbeeld antibioticaresistentie optreedt. Het

het

ontwerp

kun

je

het

probleem

verminderen. De techniek is mijn ingang, maar

is mooi om te zien hoe je vanuit het waterbeheer

de vraagstukken zijn ontzettend interdisciplinair.
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Er komt bijvoorbeeld ook medische, ecologische,

Mijn werk is leuk omdat er zoveel verschillende

met

sociologische, economische en microbiologische

aspecten aan zitten en je moet samenwerken

gezondheidsproblemen kunt oplossen, terwijl

één

maatregel

soms

verschillende

kennis bij kijken.

met andere disciplines.

een geneesmiddel op één ziekte gericht is.

Wat zijn 'hot topics'?

VAN HEDEN NAAR TOEKOMST OP LEDENDAG NZV
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Farm doneerden. Ze gaat NZVEE heten.”

kreeg

uitdrukking

in

een betere volksgezondheid en een beter milieu. Ik zou graag willen werken aan een goede
verbinding tussen One Health en het waterbeheer. Het is ontzettend leuk om met collega’s

Nieuwe voorzitter Netwerk Land en Water

van Deltares te werken aan gezondheid en met

Per 1 september is Catharien Terwisscha

Catharien is delta-deskundige en werkt

andere organisaties aan waterbeheer.

van Scheltinga de nieuwe voorzitter van het

als

Netwerk Land en Water (NLW). Ze volgt Eddy

Environmental

Moors op, die acht jaar voorzitter was.

directeur van het WUR-projectkantoor in

Wat beweegt je om lid te zijn van KLV?

onderzoeker/docent

bij

Research.

Ze

Wageningen
is

tevens

Ik vind het leuk om met Wageningers in con-

Dhaka, Bangladesh. Catharien studeerde in

tact te blijven. Ik ben ook lid van het Netwerk

1993 af in Tropische Cultuurtechniek.

Land & Water en ga af en toe naar bijeenkomsten. Het is een manier om op de hoogte te

NLW is als studiekring verbonden aan KLV. Het

blijven van wat studiegenoten doen.

netwerk organiseert studiebijeenkomsten
en excursies, en stimuleert het debat over

Aan wie geef je het stokje door?
Nicoline de Haan, gender expert bij het
International Livestock Research Institute.

actuele ruimtelijke ontwikkelingen.
Ir. Catharien Terwisscha van Scheltinga bij een water training
centre op het platteland in Bangladesh.
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TRAININGEN

KLV PROFESSIONAL MATCH 2019
KLV-leden ontvangen tot €100,- korting
op het aanbod van trainingen van KLV
Professional Match! *

EENDAAGSE
TRAININGEN KLV PM
Persoonlijke effectiviteit voor de
introverte professional
31 januari 2019 en 16 mei 2019

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. Zij hebben
functies voor zowel talentvolle starters als professionals met ruime werkervaring.
Zij zijn actief in heel Nederland en bemiddelen voor diverse opdrachtgevers in de
voedingsmiddelenindustrie, zaadveredelingsbedrijven en diervoederproducenten. Zij
hechten waarde aan persoonlijke betrokkenheid, deskundig advies en een open en
transparante communicatie.

Omgaan met veranderingen
21 februari 2019 en 4 juni 2019
Balans in je werk en leven
11 juni 2019 en 2 juli 2019

MEERDAAGSE
TRAININGEN KLV PM
Persoonlijk leiderschap vanuit visie
7 en 21 maart 2019
Effectief communiceren en samenwerken
14 en 28 maart 2019
Persoonlijke kracht en uitstraling
4 en 18 april 2019
Training Loopbaan APK
5 en 19 juni 2019, 3 juli 2019
(3 middagen)
Persoonlijke effectiviteit voor de
introverte professional
13 en 27 juni 2019

Kijk voor meer informatie over vacatures
en trainingen en aanmelden op onze
website www.klvprofessionalmatch.nl of
neem contact op via 0317-485525.

* Vraag naar de voorwaarden

KLV PROFESSIONAL MATCH MERKT OP DAT...
...dé trend voor 2019 nog persoonlijker

het werk waar recruiters van oudsher

contact met de kandidaat is!

meer om bekend staan. Hij zag een nabije
toekomst voor zich van communities, waarin

Als er één trend nu al kan worden voorspeld,

het gaat om engagement met kandidaten.

dan is het dat relaties met de kandidaat
nóg persoonlijker worden dan nu al het

Bron: Werf&

geval is. Eén van de sprekers op het

Het gehele artikel is te lezen op via

European Recruitment Innovation Event Talent

bit.ly/WerfRecruitmentTrend

Acquisition Live noemde het ‘selling a dream’
in plaats van ‘shortlisting and interviewing’,

Het mooiste van het KLV-bestuur is dat je leuke dingen mag organiseren. Waar ik
bijzonder veel plezier aan beleef, zijn de Science Cafés. Ik raakte vanuit KLV betrokken
als adviseur, maar rolde al snel helemaal in de organisatie.

We organiseren elk jaar een stuk of negen Science Cafés in Café Loburg in Wageningen.
Tijdens elk Café pakken we een actueel wetenschappelijk thema bij de kop. We
nodigen twee wetenschappers uit en daarna gaan we in debat. We hebben er ook altijd
livemuziek bij. Soms worden mensen door de muziek naar binnen gelokt en blijven ze

Koop nu het
Wageningen Universiteit Vijfje!
De Koninklijke Nederlandse Munt heeft een speciale
herdenkingsmunt geslagen voor 100 jaar Wageningen
University & Research. Het ontwerp is van de Zweedse
kunstenaar Malin Persson. Centraal op de munt staan
een zonnebloem, die verwijst naar de wereldwijde
belangen van de universiteit, en een erlenmeyer,
als symbool voor de wetenschap. Het Wageningen
Universiteit Vijfje is verkrijgbaar in verzilverd koper,
zilver en goud. De oplage is beperkt dus wees er snel bij!
Bestellen kan via knm.nl/wageningen
Meer informatie: bit.ly/EersteSlag2018

hangen. Of niet, en dat is ook prima.
De onderwerpen zijn heel verschillend, maar eigenlijk trekt elk Science Café veel
bezoekers; soms zestig, soms ook zomaar het dubbele. Het is voor ons ook niet altijd
te voorspellen. Tijdens het Science Café over zwaartekracht na de zomer bijvoorbeeld,
zaten er enorm veel mensen in de zaal, terwijl het helemaal geen Wagenings onderwerp
is. Het laat zien dat ons publiek gewoon heel algemeen geïnteresseerd is in wetenschap.
Ik denk dat de setting gewoon heel goed werkt. Ongedwongen met een biertje in de
hand luisteren naar inhoudelijk goede verhalen. We kiezen daarom ook bewust voor
een café, niet voor de campus.
De universiteit en KLV sponsoren de Science Cafés al jaren en dat is mooi. Met een klein
budget kunnen we bandjes blijven uitnodigen en voor de sprekers een bedankje kopen.
Zo houden we het Science Café bovendien voor bezoekers gratis.
De organisatie van de Science Cafés is helemaal in handen van vrijwilligers: medewerkers
en studenten van de universiteit. Het enthousiasme in de groep is enorm. Erg leuk!

WORKSHOPS YOUNG KLV
BLIJVEN POPULAIR

Mede daardoor zijn mijn eerste vier jaar KLV-bestuur voorbij gevlogen. Reden om er
nog eens vier jaar bij aan te plakken.

Waai een keer binnen bij Loburg. Het volgende Science
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Café gaat over microplastics en is op 13 december.
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Kijk op sciencecafewageningen.nl
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WERKLOOSHEID ONDER PAS-AFGESTUDEERDEN
Karin Schroën, vicevoorzitter
BLIJFT DALEN

Prof. dr. ir. C.G.P.H. (Karin) Schroën

2

nummer 4 | december 2018

UPDATE
VAN HET BESTUUR

