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Jannemarie de Jonge:
Wat heeft de professional van de toekomst nodig? Die vraag staat voor mij
centraal bij het uitzetten van strategische lijnen voor de toekomst van KLV.

Han Swinkels:
Mijn droom is dat ieder KLV-lid, jong of
oud, net afgestudeerd of 50 plus, in 2020
iedere dag bezig is met morgen; met opbouwen, vernieuwen en participeren.

Ik zie de toekomstige professional voor me
als iemand die zelfredzamer wordt, die
steeds korter in een bepaalde baan zit en
steeds meer de eigen carrière vormgeeft.
Dat moeten we als KLV ondersteunen door
uitwisseling te stimuleren; tussen oud en
jong, tussen ervaren en minder ervaren,
maar ook tussen verschillende vakgebieden en nationaliteiten. Met KLV 2020
blijven we actief inzetten op nieuwe, virtuele netwerken en uitwisselingsvormen.

De tijd van de vaste contracten is voorbij. Iedereen moet zich constant blijven
ontwikkelen. Dat betekent een andere
rol voor KLV: minder gericht op kennis en
kunde en (nog) meer op verbinding, samenwerking, nieuwe netwerken. De huidige strategie KLV 2015 is sterk gefocust
op duidelijk omschreven doelgroepen. Ik
denk dat het belangrijk is om nog meer in
te zetten op verbinding, ook over generaties heen.

De trend van internationalisering zet
door. KLV speelt daar op in door de buitenlandse netwerken te versterken. Verder wordt de KLV Update vanaf nu ook in
een Engelse versie gedrukt en verspreid
onder internationale leden.

Als voormalig voorzitter van de Nederlandse Zoötechnische Vereniging vind ik
het positief dat KLV de studiekringen en
mensen van buiten het eigen netwerk betrekt, zoals ondernemers en medewerkers
van Wageningen UR. Ik ben benieuwd naar
hun wensen en verwachtingen voor 2020.
Al denk ik dat die in grote lijnen vergelijkbaar zijn, iedereen reageert op dezelfde
maatschappelijke trends.

Dat bedenken we natuurlijk niet alleen.
We betrekken de actieve groepen binnen
KLV en bevragen mensen van Wageningen
UR en andere alumninetwerken. Maar we
staan ook open voor meer onverwachte
inbreng, bijvoorbeeld van andere beroepsverenigingen zoals de Nederlandse
Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten, om maar eens iets te noemen uit
mijn eigen domein.
Daarbij wil ik als bestuurslid meer doen
dan alleen vergaderstukken afhameren,
ik denk graag actief mee als sparring partner van de directeur.
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KLV 2015 is volop in uitvoering. Staan de
gemaakte keuzes nog? Kunnen we ze aanscherpen? Ik geloof in ijken en herijken.
Als nieuw bestuurslid vind ik het daarom
erg leuk om bij te dragen aan KLV 2020.

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 KLV-lidmaatschap biedt onder meer:
• een manier om bij te blijven op het
‘Wageningse Domein’,
• een professioneel netwerk,
• verbondenheid met Wageningen.
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Opzeggen van uw lidmaatschap kan schriftelijk (t.a.v. KLV Ledenadministratie, Pastoor Buyslaan 25, 2242 RJ Wassenaar) tot
1 december van het lopende jaar. Na 1
december wordt uw lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd.

Gedrukt op
FSC papier

Impulse voor KLV

KLV verhuist naar het ontmoetingscentrum op de campus

Uit onverwachte ontmoetingen in een ontspannen sfeer ontstaan de beste ideeën.
Dat is de gedachte achter Impulse, het nieuwe ontmoetingscentrum op de campus
van Wageningen UR. Niet verrassend dat Impulse de nieuwe thuisbasis wordt van KLV,
netwerkorganisatie bij uitstek.
Nicolien Pieterse, programmamanager van

vergaderzaal en een boardroom, maar ook

Impulse: “Impulse wordt een inspirerende

zithoekjes waar je kunt overleggen of

ontmoetingsplek waar wetenschappers,

rustig kunt (net)werken. Met verrassende

beleidsmakers, ondernemers, studenten

elementjes die aanzetten om nét even

en anderen uit de stad en de regio

anders te kijken. Het gebouw is ruim

elkaar kunnen treffen. Bij debatten,

toegankelijk, ook ’s avonds. Pieterse: “We

workshops, creatieve sessies of gewoon

boeken expres niet alles vol om ook ruimte

om te loungen. Als er iets georganiseerd

beschikbaar te hebben voor spontane

wordt, kijken we of dat ook interessant

activiteiten. En we hebben uitstekende

is voor andere groepen en daarbij zoeken

koffie!”

we soms tegenstrijdigheden op. Ook in
de catering wil Impulse verrassen en

Impulse wordt vanaf 1 augustus de

verbinden: stagiairs van de Rijn IJssel

thuisbasis van KLV. Paul den Besten,

Vakschool vinden er een stageplek en voor

directeur van KLV: “Zo’n ontmoetingsplek

innovatieve voedingsmiddelenbedrijven is

is een uitgelezen locatie voor veel van

het een platform om nieuwe producten te

onze activiteiten, op de campus, in een

introduceren.”

inspirerend gebouw, met inspirerende
partners. We zijn dan ook erg blij dat we

Impulse heeft een inrichting en sfeer die

de kans hebben gekregen daar ons kantoor

ontmoeting stimuleert, met een centrale

te huisvesten.”

‘arena’, een moderne symposiumzaal, een

Foto’s: Guy Ackermans
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bijeenkomsten
Tenzij anders vermeld vindt u meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden in de kalender van klv.nl

september 2012

VR 05

WO 26
Young KLV – Training – Debatteren, de

VLG – Studiedag – Natuur en cultuur in de

DI 18

kunst van het overtuigen

duinen, een historische benadering

Young KLV – Sollicitatiecafé

Leer scherper communiceren en beter en

Najaarsstudiedag van de Vereniging voor

Je bent (bijna) afgestudeerd of je hebt

sneller reageren op wat de ander zegt. Met

Landbouwgeschiedenis, ditmaal in Den Haag

een tijdelijk contract wat bijna afloopt en

niemand minder dan Gijs Weenink van de

met een excursie naar de duinen.

vraagt je af: wat moet ik doen om een baan

DebatAcademie. Mis het niet!

Info: rhi.wur.nl/NL/VLG

te krijgen?

oktober 2012

DO 20

DI 16
Young KLV – Workshop – Student versus geld

Young KLV – Cursus – CV writing (Engels)

DI 02

Training ondersteund door DUO en het Na-

Persoonlijke feedback op je CV met

Sollicitatiecafé voor ervaren professionals

tionaal instituut voor budgetvoorlichting

maximaal zeven deelnemers.

Je merkt onvrede met je werk. Het kost te

(Nibud). Laat je informeren over de risico’s

veel energie, je vindt geen inspiratie, de

van studieschuld, over de langstudeerders-

DO 20

organisatie past niet meer bij jouw visie, je

maatregel en studievertraging.

KLV en Startlife – Business Café

wilt wat anders. In het KLV sollicitatiecafé kun

Netwerken voor ondernemers.

je onderzoeken welke baan of opdrachten

DO 18

beter bij je passen en welke talenten en visie

KLV en Startlife – Business Café

DI 25

je graag wilt inzetten in je werk.

Wageningen Alumnibijeenkomst – Regio

MA 22

Utrecht – LIFE SCIENCES & BUSINESS

Young KLV – Cursus – CV writing (Engels)

Voeding en medicijnen,
WO 24

potentieel en perikelen

PZA – Bijeenkomst Studiekring
DO 04

Plantenteelt zonder aarde

KLV en Schuttelaar & Partners -

Foto: Shutterstock

Locatie: Roche Nederland B.V. in Woerden.
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Maatschappelijk Café – Innovaties voor

DO 25

gezond & duurzaam

AgriFood Career Event 2012

Tweede debat van een serie van drie

Landelijke carrièrebeurs voor de agrarische

waarin ondernemers centraal staan.

en voedingsmiddelensector.

Locatie: Junushoff in Wageningen.

Locatie:

Congrescentrum

Papendal

Arnhem. Info: agrifoodcareerevent.nl

in

november 2012

DI 13
KLV en Schuttelaar & Partners -

ZA 03

Maatschappelijk Café – Green Urban
Solutions
Derde debat van een serie van drie waarin

Cursusoverzicht
najaar 2012

Wageningen Business School (WBS)

ondernemers centraal staan. Dit debat vindt
plaats tijdens de Global Entrepreneurship
Week.

Wageningen Business School is

Locatie: De Uithof in Utrecht.

onderdeel van Wageningen UR en
verzorgt postacademische opleidingen,

DI 13

cursussen, workshops, seminars en

Young KLV - Training - Speed reading

trainingen. Een greep uit het aanbod:

(Engels)
Snel lezen en zorgvuldig lezen. Leer
technieken om de snelheid van lezen, leren
en onthouden te verhogen.

Foto: Shutterstock

VWI – Symposium – Durf te ondernemen,
vrouwen in een duurzame economie
Het

jaarlijkse

symposium

van

Vrouwennetwerk

Wageningse

Ingenieurs

het

wordt geopend met een lezing door de
‘no-excuses lady’ Esther Jacobs. Denk aan:
dingen anders doen, losbreken uit oude
patronen en creatief denken. Lisa Portengen
van Smart&Sexy leidt een workshop en sluit

HEBBEN WIJ UW JUISTE
ADRESGEGEVENS?
Controleer uw adresgegevens op
wageningenalumniportal.nl en wijzig
ze indien van toepassing. Zo mist u
niets meer!

Rake verhalen –
onderzoek in the picture

25 september

Basiscursus Risicomanagement in goederen-,
termijn- en optiemarkten

27 en 28
september

Opgeruimd denken en
schrijven

2 en 3
oktober

Faciliteren van interactieve processen

8, 9 en 10
oktober

Rundveevoeding

30 en 31
oktober

Masterclass Milieuvriendelijk groenbeheer

7 november

Workshop Data
management

8 en 9
november

Het nieuwe cursusboek is uit! U kunt een
exemplaar aanvragen per e-mail via
info.wbs@wur.nl

de dag op een originele manier af.
Meer informatie over WBS, inschrijven en de
ZO 11 – WO 14

cursussen vindt u op wbs.wur.nl

Studiekring Plantenveredeling – Next
generation Plant Breeding Conference
Wetenschappelijk congres ter ere van 100
jaar plantenveredeling aan Wageningen
University.

KLV-ledenvoordeel: Ontvang een jaar gratis
KLV-lidmaatschap bij deelname aan een
WBS-cursus in 2012! Voor het volledige
aanbod kijkt u op bit.ly/WURWBS
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Startende ondernemer in beeLd: Bullens in de bessen
door Tom Rijntjes
Oscar Bullens (28), student Bedrijfskunde en Agribusiness aan Van Hall Larenstein, teelt en verhandelt Gojibessen
met een microkrediet van Startlife/KLV. Een klein portret.
Hoe kwam je erbij om Gojibessen te gaan
verbouwen?
“Het idee ontstond tijdens mijn tweede
studiejaar, toen mijn projectgroep de opdracht kreeg om met een innovatief product te komen. Een groepsgenoot kocht
Gojibessen in Amerika, die ik kort daarna
ging veredelen. Al snel kon ik Gojiplanten
leveren aan Intratuin en Gojiproducten aan
particuleren via internet. Een leuk zakcentje naast mijn studie.”
Je hebt via Startlife/KLV een microkrediet
gekregen. Hoe heb je dat geld gebruikt?
“Met de financiering kon ik mijn eerste oppotmachine kopen en het productieproces

in gang zetten. Het werd geen succes, maar
heeft er wel toe geleid dat ik nu bezig ben
met het opzetten van kasteelt, samen met
professionele partners. Het idee wordt volwassen.”
Hoe denk je over het risico dat je hebt
genomen?
“Ondernemen is de mooiste baan die je je
kunt voorstellen. De beloning is groter als je
weet dat je het helemaal zelf hebt gedaan.
In het begin was er wel financiële onzekerheid, maar daar staat ook vrijheid en avontuur tegenover. Ik heb bijvoorbeeld mooie
reizen gemaakt door Europa en Afrika.
Ik heb wel geleerd van mijn fouten. Bij-

voorbeeld dat de basis moet staan als een
huis en dat je heldere doelen moet stellen.
Ook heb ik me weleens laten verleiden door
snel geld. Nu beheers ik mijn risico’s beter
en leg ik minder nadruk op wat er onder de
streep staat.”
Heb je tips voor startende ondernemers?
“Ga niet te hard, wil niet te veel ineens. Maar
wees ook niet bang. Ga gewoon de markt op,
leer van je handelen en beslis dan over de
volgende stap. En ook: als het niet lukt heb
je er altijd nog enorm veel van geleerd. Toch
zou ik iedereen willen adviseren om eerst de
studie goed af te ronden: de neiging om al je
tijd in je bedrijf te steken is groot.”

Foto: Shutterstock

Gojibessen zijn de bessen van de
Boksdoorn (Lycium barbarum). Ze
worden gebruikt in vruchtensappen,
jams, chocola, thee of in gedroogde
vorm als alternatief voor krenten. In
Azië worden ze geteeld en geconsumeerd vanwege de vermeende positieve effecten op de gezondheid.
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Oscar Bullens tussen bessen

@ K LV N e t w o r k
KLV keeps Wageningen Alumni connected

KLV stimuleert als alumninetwerk graag contacten tussen Wageningse afgestudeerden. In contact blijven met andere
‘Wageningers’? Geïnteresseerd in waar andere alumni zich mee bezig houden? Op de hoogte blijven van het laatste
alumninieuws en interessante activiteiten? Word lid van de LinkedIn-groep KLV Wageningen Alumni Network, like KLV
Wageningen Alumni Network op Facebook of volg @KLVNetwork op Twitter.

ALUMNI TWITTEREN
@HannekedeZwart: @_VWI het symposium op 3 november krijgt steeds meer
vorm. Binnenkort meer.
@petrakop: Grootste dakboerderij Europa
open - http://t.co/OH7C4xuo
#lokaal voedsel
@boerenlog: Symposium #Biobased Materials, #biomassa moet ook duurzaam
worden! #LCA voor bioproducten,denk
aan energie- en transportkosten
#feedstock 2/2

ONDERTUSSEN OP LINKEDIN
KLV Wageningen Alumni Network: National Trust’s secret £700,000 complex keeps
rare plants safe. UK news - The Guardian
guardian.co.uk
KLV Wageningen Alumni Network: NanoPesticides: Solution or Threat for a Cleaner and Greener Agriculture?
Sciencedaily.com
KLV Wageningen Alumni Network: Halting
deforestation: lessons from Brazil.
Ccafs.cgiar.org

@AvVleuten: Waaaaahhh! Nederlands Kampioen! Mooie koers van gemaakt, vanaf 1e
ronde volle bak! Thanx alle fans & aanmoedigingen onderweg! Nu nagenieten!

Wageningen UR Alumnikring regio Den
Haag – Rotterdam: De presentatie van de
alumni bijeenkomst Biobased economy bij
Havenbedrijf Rotterdam is beschikbaar!

@simonvink: Alle 5.200 proefschriften
Wageningen University gedigitaliseerd en
beschikbaar voor iedereen bit.ly/N3dsK0

KLV Wageningen Alumni Network: 4 Reasons Why China Is Headed For Meltdown.
Businessinsider.com

@svanderpijll: Het wordt vandaag weer
zo’n mooie en waardevolle dag voor onze
zonnepanelen.

KLV Wageningen Alumni Network: Malaria-Resistant Mosquitos Bred in Lab for
First Time. Scientificamerican.com

KLV OP FACEBOOK
KLV Wageningen Alumni Network: Fotoverslag 22/05 Wageningen Alumnibijeenkomst met Rudy Rabbinge
KLV Professional Match: Ben jij op zoek
naar een baan? Wordt dan nu lid van onze
facebook pagina KLV Professional Match
en wordt op de hoogte gehouden van
onze nieuwe vacatures!
KLV Wageningen Alumni Network: Subsidie van 9 miljoen voor Wagenings project
om plastics uit algen te produceren.
bit.ly/JKUYTj
KLV Wageningen Alumni Network: 18
september 2012, save the date: Sollicitatiecafé voor starters. Onderzoek in één
avond welke baan bij je past en hoe je
deze baan krijgt. Kijk voor meer info op
bit.ly/OPPKFJ
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KLV-leden ontvangen tot €100,- korting
op het aanbod van workshops en
trainingen van KLV Professional Match!*

Trainingen
Succesvol solliciteren en netwerken 2.0
6 september 2012
Begrijpelijk schrijven
10 en 24 september 2012
Personal Branding
14 en 28 september 2012
Leidinggeven aan (eigenwijze)
professionals
27 september en 11 oktober 2012
Time Management
5 en 26 oktober 2012
Persoonlijke effectiviteit
23 oktober en 27 november 2012
De effectieve adviseur
29 oktober en 12 november 2012

Workshops
Efficiënt solliciteren via LinkedIn
17 september 2012 - 13.00 tot 17.00 uur
Pitch yourself! Effectieve zelfpresentatie
1 oktober 2012 - 13.00 tot 17.00 uur
Sollicitatiegesprekken; hoe maak je het
verschil?
1 november 2012 - 13.00 tot 17.00 uur
Persoonlijk netwerken; hoe werkt het
nu echt?
5 november 2012 - 13.00 tot 17.00 uur

Kijk voor meer informatie over vacatures,
workshops en trainingen 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 UR en
Start People, is dé expert in detachering en werving & selectie van masters
en bachelors in de vakgebieden Animal, Environment, Food, Plant en Social.
We hebben functies voor zowel talentvolle starters als professionals met
ruime werkervaring. KLV Professional Match bemiddelt voor opdrachtgevers
zoals advies- en onderzoeksbureaus, brancheverenigingen, gemeenten,
ministeries, provincies, zaadveredelingsbedrijven, diervoederproducenten
en levensmiddelenconcerns.

Vacatures
Junior projectleider Suikerbieten
Deze organisatie is één van de meest efficiënte
en innovatieve suikerproducenten in Europa. Je
werkt aan verschillende projecten van teeltregistratie en –evaluatie tot ICT. Je verricht haalbaarheidsonderzoeken, verzorgt subsidieaanvragen
en bereidt projecten voor.
Eisen: hbo+/wo (bijvoorbeeld Agrarische bedrijfskunde of vergelijkbaar) en enkele jaren relevante werkervaring. Verder heb je affiniteit met
ICT en aantoonbare teelttechnische affiniteit.

(Senior) Product Developer Chewing gum
Today the company holds a leadership position
in the Dutch sugar confectionery market in liquorice, chewing gum and bagged candy. It is a
new position and they are looking for a person
who is driven by analytical knowledge and re-

search! This is a great position for someone who
wants to satisfy his/her curiosity and creativity
and become the expert on chewing gum.
Criteria: master in Food Technology or Chemical Engineering and R&D experience within a
FMCG/food environment.

Process Engineer Banketbakkerij
De opdrachtgever heeft ambitieuze groeiplannen.
In deze functie is het belangrijk dat je het als een
uitdaging ziet om verbeteringen op te sporen en
te realiseren van bestaande processen en producten.
Eisen: hbo-opleiding levensmiddelen-, proces- of
chemische technologie en een aantal jaren werkervaring in een soortgelijke functie.

KLV verhuist!
Bezoekadres
Impulse (gebouw 115, Wageningen Campus)
Stippeneng 2
6708 WE Wageningen
T 0317 - 48 51 91
E secretariaat.klv@wur.nl
(Overige contactgegevens blijven
ongewijzigd.)
Meer weten over Impulse?
Zie pagina 3 of kijk op impulse.wur.nl

