BIJEENKOMSTEN

10, 31 oktober & 21 november
Pro-actief werk zoeken werkzoekversneller©, 3-daagse training
13 oktober
Young KLV – CV writing cursus (ENG)
14 oktober
Bijeenkomst Studiekring Plantenteelt
zonder aarde
15 oktober
Kennisnetwerk Milieu Symposium Ecosystem Accounting
15 oktober
Wageningen Business Café
16 oktober
Reünie 50e jaars afgestudeerden startjaar 1965
17 oktober
Young KLV – VWI-wandeling
22 oktober
Alumnibijeenkomst in Museum Boerhaave,
Leiden
22 oktober
Science Café – Novel antibiotics
29 oktober
Young KLV – Networking & Personal Branding
cursus
31 oktober
Reünie 25e jaars afgestudeerden startjaar 1990
5 november
NZV – Lustrumsymposium –
De veeteler in de wereld
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6 november + 20 november
Young KLV – FLOW, 2-daagse
training persoonlijk leiderschap

Jannemarie de Jonge,
foto: Wouter Jan Strietman
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7 november
VWI – Jaarlijks
symposium
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Kruisbestuiving tussen generaties
Hoe wordt de KLV Impuls interessant voor
alle leden? “We willen sowieso meer gaan
werken met sociale media en filmpjes.
Misschien zelfs met een livestream, zodat
een bijeenkomst overal te volgen is. Ook
zoeken we naar manieren om het voor

Congres is vooral ontmoeting
De tweede nieuwe activiteit, het congres,
staat nog wat minder ver in de stijgers,
maar moet binnen twee jaar een keer zijn
georganiseerd. Het congres is heel anders
van opzet dan KLV Impuls. “Het congres
heeft een veel groter bereik dan KLV Impuls. Als er bij Impuls 15 mensen komen,
dan kun je een heel goede sessie heb-

6 oktober
Young KLV – Sollicitatiecafé voor starters
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over het aardbevingsdossier zou kunnen
plaatsvinden in Loppersum bijvoorbeeld,
bedenkt Jannemarie. En daarmee onderscheidt KLV Impuls zich ook van andere
KLV-bijeenkomsten. “De Wereldlezingen,
bijvoorbeeld, vinden altijd in Wageningen
plaats en worden veel langer van tevoren
georganiseerd, gaan over onderwerpen
die we zien aankomen.”

1 oktober
Young KLV - LinkedIn workshop
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Nieuwe vormen van discussie
En dus zegde het bestuur toe een beleidsnotitie ‘Maatschappelijke dialoog en
debat’ te schrijven. De beleidsnotie werd
in juni voorgelegd aan leden in de ALV
en positief ontvangen. Nu gaat KLV met
twee nieuwe activiteiten aan de slag. Het
eerste is een periodiek (waarschijnlijk
tweejaarlijks) congres in de stijl van het
lustrumsymposium. Het tweede is KLV Impuls, een activiteit waarmee direct wordt
ingespeeld op actuele vraagstukken.
KLV Impuls – die dit jaar nog moet starten – is een nieuwe formule. Het concept:
binnen vier weken een verdiepend gesprek over een actualiteit op de planken.
Dat kan in heel Nederland. Een debat

24 september
Science Café – Sports and nutrition
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“Een belangrijke reden dat alumni lid
zijn van KLV, is wat we noemen ‘het Wageningen gevoel’. Het gaat dan om een
stuk idealisme, om duurzaamheid. En dat
heeft alles te maken met de toegevoegde
waarde voor de maatschappij.” Aldus
bestuurslid Jannemarie de Jonge.
KLV voerde veel gesprekken met leden om
de koers naar KLV2020 te bepalen. Iets
doen met maatschappelijk debat, kwam
daarbij duidelijk als wens naar voren. Niet
verwonderlijk, vindt Jannemarie, als je
denkt aan dat Wageningen gevoel. “Maar
ook speelde mee dat het symposium in
ons lustrumjaar 2011 heel goed is ontvangen. Zo’n manier van ontmoeten smaakte
naar meer.”

24 september
SKOV-Seminar ´EU- and Netherlands policy
in Sub Saharan Agriculture - refugees, peace
and development´
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Wageningers zijn maatschappelijk betrokken en willen over actuele zaken ook graag met elkaar van gedachten wisselen.
Alumnivereniging KLV komt aan de wensen van leden tegemoet en gaat het Wageningse debat een nieuwe impuls geven. Dit
najaar is de eerste activiteit ‘KLV Impuls’ een feit.

Luisteren naar leden
KLV Impuls en het congres zijn een concreet resultaat van de nieuwe koers van
KLV. “Door de samenwerking met onder
andere de afdeling Alumnirelaties & fondsen van Wageningen University is het voor
KLV belangrijk dat we een duidelijker profiel kiezen: wat heeft meerwaarde voor
onze leden? Bij alle leden kwam eigenlijk
dialoog en interactie als belangrijk naar
voren, daarom is dat nu een van onze
hoofdsporen. Die dialoog zien we op meer
plekken terug. Louise Fresco, voorzitter
van de Raad van Bestuur, deed bij de opening van het academisch jaar 2014/2015
de oproep voor meer maatschappelijke
dialoog. De universiteit zoekt dus ook
naar manieren voor een sterker maatschappelijk debat. Het is een gevoel dat
breed leeft. Daarom gaan we er nu ook zo
snel mogelijk mee aan de slag.”

Info: www.klv.nl (tenzij anders vermeld)
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Lustrumsymposium KLV 2011 ‘How to feed our world?, foto: Guy Ackermans

Onderwerpen voor en door leden
Ook in het aandragen van onderwerpen
krijgen leden wat Jannemarie betreft een
rol. “Als iemand zegt: dit lijkt mij een
goed onderwerp, dan staat de werkkracht
van ons bureau klaar om het te organiseren. Voor en door leden dus.” Waar gaan
we het dan over hebben? “Ik kan me voorstellen dat er zich iets voordoet met dierziektes of voedselveiligheid. Maar een debat zou ook kunnen gaan over die oproep
van de NWO aan burgers om onderwerpen
aan te dragen voor wetenschappelijk
onderzoek. Daar zijn meer dan 10.000
reacties op gekomen. Het is typisch een
voorbeeld van de interactie tussen kennis
en samenleving, en het lijkt mij interessant te bespreken hoe je daar als alumnus
tegenaan kunt kijken. Het springt heel
direct in op wat er speelt, laat zien hoe
aanpakken veranderen en geeft voer voor
discussie over hoe je hiermee omgaat.”

ben, zeker als je het ook nog uitzendt via
livestream. Maar bij een congres gaat het
veel meer om de ontmoeting, de onderlinge uitwisseling en interactie. En op een
hele dag kun je rond een thema veel meer
doen dan tijdens een KLV Impuls-debat.
En je kunt ook veel meer verschillende
werkvormen aanbieden.”
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KLV geeft nieuwe impuls
aan maatschappelijk debat

jongere leden en studenten interessant te
maken. Dat kan door het onderwerp of de
vorm prikkelend en spannend te maken.
Young KLV doet veel, vooral op het gebied
van het verbeteren van vaardigheden.
Het is dus niet dat zij nu niet betrokken
zijn bij de vereniging. Maar de jongere
leden hebben een eigen programma. En
in het maatschappelijk debat wil je juist
ook kruisbestuiving tussen generaties: hoe
kijkt de nieuwe generatie er tegenaan,
en wat denkt de oudere generatie vanuit
haar ervaring? Ook met name de oudere
leden hebben aangeven die kruisbestuiving nuttig te vinden. Zo kan het een
interessante dialoog worden.”

