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UPDATE

VAN HET BESTUUR
De AID: aan het einde van een mooie lange zomer ligt de wereld aan je voeten. Op
je ﬁets door Wageningen, van feest, naar sportdag, naar feest, naar ﬁlm, naar feest…
Studeren lijkt vooral vrijheid, blijheid. En een baan nog heel ver weg.
Eerst maar eens genieten. En misschien wat studiepunten halen… Groot gelijk! Maar
sommige dingen leer je niet tijdens je studie. Wil je misschien je LinkedIn-proﬁel
oppoetsen, advies voor het schrijven van je scriptie of weten of een PhD iets voor
je is? Houd de Young KLV-agenda eens in de gaten. Speciaal voor studenten en pasafgestudeerden organiseren we elke maand leuke én nuttige activiteiten. En niet
alleen carrièregericht: een workshop discussiëren, speed reading of time management
is altijd handig, toch?
Kortom: KLV is er heus niet alleen voor de allang-afgestudeerde-met-royalewerkervaring. Wij als jonge bestuursleden willen dat komend jaar graag nog beter
vormgeven en uitdragen. We zitten in een spannende tijd: KLV is net gefuseerd, maar
de transitie is nog niet klaar. Er is nog veel werk te verzetten, met kansen voor een
steviger positie voor jonge leden. Een belangrijk aandachtspunt daarbij zijn de pasafgestudeerden: hoe houd je alumni betrokken als ze uit Wageningen vertrekken? Daar
willen we graag een slag maken.
En de wereld zit niet stil. Zo is er bijvoorbeeld het nieuwe leenstelsel voor studenten.
Wat verandert daarin als de studiebeurs is afgeschaft? Zorgt dat voor andere behoeftes
bij studenten? Op dit soort veranderingen spelen wij als KLV ook zo goed mogelijk
in. Daarnaast is studeren natuurlijk ook soms een stressvolle bezigheid. Daarom
organiseren wij op 17 september een workshop Stress Management, waarin je stress
leert herkennen en hoe je hiermee om kunt gaan. Meer workshops voor Young KLVleden vind je op pagina 5.
Tijdens de AID is de stand van Young KLV weer present, we nodigen iedereen uit
kennis met ons te komen maken! We vertellen de nieuwe studenten graag over het
programma van 2015 en alle andere voordelen van
het Young KLV lidmaatschap. We willen ook graag
dingen halen: wat helpt studenten verder in hun
studie en op weg naar hun eerste baan? We horen

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.
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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

het graag!
Pleun Bonekamp en Jasper van der Woude
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BIJEENKOMSTEN
Tenzij anders vermeld vindt u meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden bij events op klv.nl
WO 19-8

ZA 10-10 / 31-10 / 21-11

AID – Aanwezig: (Young) KLV en het

Pro-actief werk zoeken -

Wageningen Universiteits Fonds met de

werkzoekversneller©

stimuleringsregeling.

3-daagse training, korting voor KLV-leden

MA 7-9

Wo 14-10

Opening Academisch Jaar

Bijeenkomst Studiekring Plantenteelt

DO 5-11

zonder aarde

NZV – Symposium – De veeteler

DO 10-9

in de wereld

Mansholt, politicus op drift en boer in nood

DO 15-10

De Nederlandse Zoötechnische

Toneelstuk over het leven van Sicco Mansholt

Kennisnetwerk Milieu -

Vereniging bestaat 85 jaar, en dat moet

Symposium Ecosystem Accounting

gevierd worden! Waar de NZV ooit begon

DO 10-9 / VR 11-9

als vereniging om inhoudelijke kennis

Symposium t.g.v. 50-jarig bestaan van de

VR 16-10

uit te wisselen over veeteelt zien we nu

leerstoelgroep Hydrology and Quantitative

Reünie 50e jaars afgestudeerden -

de kracht van het netwerk, inmiddels

Water Management Group, Department of

startjaar 1965

wereldwijd. Het lustrumthema is

Environmental Sciences

Korting voor KLV-leden

daarom:

DO 17-9 / 15-10 / 19-11

DO 22-10

Wageningen Business Café

Alumnibijeenkomst Regio Den Haag/R’dam

‘De rol van de veetelers over
de hele wereld’.

Met onder meer een bijdrage van Louise FresZA 20-9 / ZO 17-10

co, bestuursvoorzitter van Wageningen UR.

Tijdens het lustrum wordt het debat

VWI Wandeling

Locatie: Museum Boerhaave, Leiden

gevoerd over kansen en vraagstukken

DO 24-9

ZA 31-10

van dier, mens en omgeving. Met

Seminar ‘EU- and Netherlands policy in

Reünie 25e jaars afgestudeerden -

daarbij vooral de vraag: welke rol kan

Sub Saharan Agriculture - refugees, peace

startjaar 1990

de dierwetenschapper spelen bij de

and development policy’

Korting voor KLV-leden

aanpak van deze vraagstukken? Thema’s

die wereldwijd spelen op het gebied

Door SKOV, de studiekring voor ontwikke-

zijn onder andere voedselzekerheid,

lingszaken en de studentenverenigingen

ZA 7-11

voedselveiligheid, burger vs. consument

Nji Sri en Ipso Facto

VWI – Jaarlijks symposium

en kennisexport. Doorlopend is er

DO 24-9

DO 10-12

Science Café – Sports and nutrition

Extra ledenvergadering KLV

een fototentoonstelling en natuurlijk
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mogelijkheid tot netwerken.

CURSUSOVERZICHT 2015

2015

Wageningen

Academy

cursusportaal

van

voor

is

het

Wageningen

UR

(werkenden)

in

professionals

het bedrijfsleven en bij de overheid.
Young KLV richt zich speciaal op studenten en pas afgestudeerden, met leuke en

Wageningen Academy organiseert open

leerzame activiteiten over onder meer ondernemerschap, voorbereiding op de

inschrijvingscursussen,

arbeidsmarkt en netwerken.

events, distance learning programma’s,

incompany’s,

masterleergangen en Summer Schools.
De komende periode organiseren wij

WO 19-8

DO 29-10

AID – KLV staat met een stand op de

Networking & Personal Branding (NL)

onder andere de volgende cursussen:

VR 6-11 / 20-11

Master course Agri & Food
1 september t/m 1 oktober

infomarkt in Belmonte Arboretum
MA 14-9 / DI 13-10 / WO 18-11

FLOW,

CV writing (ENG)

leiderschap

2-daagse

training

persoonlijk

DO 17-9

DO 12-11

Stress Management (NL)

Scriptie schrijven

DO 1-10

DO 26-11

LinkedIn workshop (NL)

To do a PhD, pleasure or burden? (ENG)

DI 6-10
Sollicitatiecafé voor starters (NL)

Seminar A revised common
ﬁshery policy
16 september
Executive masterleergang
Hortibusiness
Start 17 september
EU Policy
17 en 18 september
Gut health in pigs and poultry
29 september
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
7 en 8 oktober
Varkensvoeding in de praktijk
12 en 13 oktober
Postharvest technology
13 t/m 16 oktober
To buy or not to buy (healthy)
19 november
Seminar Vitale ouderen
24 november

Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven via secretariaat.klv@wur.nl

Ons volledige aanbod vindt u op
wageningenacademy.nl
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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.

Wat doe je?
“Ik doe onderzoek naar het trekgedrag van
hoppen: wat is het effect van dit trekgedrag op het broedsucces en andersom? Een
PhD was niet helemaal vanzelfsprekend. Ik
heb na m’n studie twee jaar gezocht naar
iets dat echt bij me paste: biologie maar
ook toegepast. Een oud-collega bij het
NIOO zag deze PhD en vond het echt wat
voor mij.”

6

NAAM RIEN VAN WIJK WOONT IN LUZERN, ZWITSERLAND STUDIERICHTING BIOLOGIE
AFSTUDEERJAAR 2010 KLV-LID SINDS 2007 HUIDIGE BAAN PHD ‘MIGRATIE-ECOLOGIE VAN
HOPPEN’ AAN HET ZWITSERS ORNITHOLOGISCH INSTITUUT, SEMPACH

Wat maakt het interessant?

Wat is afgelopen jaren veranderd in je

Wat zijn ‘hot topics’?

“Ik word echt enthousiast van de vragen

vakgebied?

“Er komen steeds meer data beschik-

die het oproept. Waarom vliegen vogels

“Veel gps-ontvangers zijn nogal zwaar en

baar: wil je dan nog steeds alles zo snel

helemaal naar Afrika? Maakt het uit welke

voor de meeste trekvogels niet bruikbaar.

mogelijk als eerste publiceren of ga je

route ze afleggen? We weten al heel lang

Sinds kort zijn er geolocators van een hal-

samenwerken? Onderzoekers en ama-

dat vogels trekken, maar nog steeds niet

ve gram waarmee je kan benaderen waar

teurs wereldwijd verbinden wordt steeds

echt hoe. Nieuwsgierigheid is mijn groot-

een vogel geweest is en wanneer. Die geo-

belangrijker. Zodat we van elkaar leren

ste drijfveer. Maar ook wat je ermee kunt

locator is bijvoorbeeld gebruikt bij kleine

en de neuzen dezelfde kant op wijzen.

voor bescherming. Trekvogels zijn niet

zangvogels, de blauwborst, in Noorwegen.

Maar ook omdat we als onderzoeker alles

gebonden aan grenzen, daarom kun je ze

Er is altijd gedacht dat ze naar West-Afri-

moeten verantwoorden: met ‘omdat het

makkelijk linken aan mensen. Ik zit in Ne-

ka gingen, bleken ze in India te zitten!”

interessant is’ kom je niet meer weg. Je

derland, jij in Burkina Faso, maar we kij-

moet natuurbeschermingsgericht werken,

ken naar dezelfde vogel. Dat vind ik heel

maar ook mensengericht. Dat vraagt een

spannend.”

nieuwe mindset.”

Wat

heb
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uit

Wageningen

meegenomen in je werk?

In memoriam
Huub Spiertz

“Vooral het ruimere blikveld. Altijd het
grotere plaatje in gedachten houden,
ook al ben je heel specialistisch bezig.
Wageningen is voor mij ook een plek om
op terug te vallen; heel veel mensen
zijn er blijven hangen en het heeft nog

Etzenrade, 25 april 1941 - Wageningen, 21 mei 2015

steeds het ‘boerendorp’-gevoel.”
Hoe zou je je verder in de toekomst
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focus
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maanden in Noord-Europa, 6 maanden
zitten ze in het zuiden. Ik zou mensen

Toen ik in 1999 bij KLV kwam werken had

Huub’s belangstelling was erg breed: op een

daar enthousiast willen maken voor

ik al snel begrepen dat Huub een van

gegeven moment was hij lid van ongeveer

bescherming. Niet met het vingertje

die steunpilaren was zonder welke een

alle studiekringen met uitzondering van het

wijzen, maar in gesprek kijken wat

vereniging als KLV niet kan functioneren.

Vrouwennetwerk VWI. Hoewel hij een bijna
spreekwoordelijke ‘veelweter’ was, was hij

mogelijk is. Wetenschap blijft te vaak
wetenschap. Natuurlijk, voor je geld

Hij had zijn sporen toen al ruim verdiend.

absoluut geen ‘betweter’ die het gezelschap

moet je publiceren. Maar als je het

Als

‘Koninklijk

wel eens even zou gaan vertellen hoe de

niet in twee zinnen aan je oma uit kunt

Genootschap voor Landbouwwetenschap’

wereld in elkaar steekt. Hij was iemand die

leggen, ben je wat mij betreft niet goed

(een van de rechtsvoorgangers van KLV) en

ook echt kon luisteren voordat hij reageerde

bezig.”

als lid en voorzitter van allerlei vaste en

en daarom vaak een verademing.

voorzitter

van

het

tijdelijke commissies. Dat is zo gebleven:
Wat beweegt je om lid te zijn van KLV?

op Huub konden wij altijd een beroep

Wij gaan Huub missen. Bijvoorbeeld bij

“Ik zit in het buitenland, dus kan niet

doen. Een studiedag plannen? Een advies

het voorbereiden van de grote conferentie

naar cursussen en bijeenkomsten. Voor

uitbrengen over een strategisch plan van

die KLV voor 2016-2017 heeft gepland. Het

mij is vooral de netwerkfunctie van KLV

de universiteit? Een debat organiseren?

meedenken en -praten daarover was een

belangrijk. Op de hoogte blijven van wat

Nadenken over de toekomst van KLV? Huub

kolfje naar zijn hand geweest.

gaande is, en zien waar mensen zitten.”

was desgevraagd van de partij, daar kon je
zeker van zijn.

Bedankt voor alles Huub!

Annemieke Pustjens

Een paar dingen vielen daarbij in het

Paul den Besten,

(2008, Food Technology)

bijzonder op.

voormalig directeur KLV (1999-2014)

Aan wie geef je het stokje door?
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KLV-leden ontvangen tot €100,- korting
op het aanbod van workshops en
trainingen van KLV Professional Match!*

Succesvol solliciteren en netwerken
15 sept 2015
Speciale prijs €200,- voor KLV Leden
Effectief communiceren en samenwerken
25 sept en 9 okt 2015
Persoonlijk leiderschap vanuit visie
30 okt en 20 nov 2015

WORKSHOPS
Sollicitatiegesprekken;
hoe maak je het verschil?
10 sept - 13.00 tot 17.00 uur
Pitch yourself! Effectieve zelfpresentie
17 sept - 13.00 tot 17.00 uur
Persoonlijk netwerken;
hoe werkt het nu echt?
24 sept - 13.00 tot 17.00 uur
Sollicitatiebrief en CV
1 okt - 13.00 tot 17.00 uur
Efficiënt solliciteren via LinkedIn
8 okt - 13.00 tot 17.00 uur

Meer informatie over vacatures,
workshops en trainingen en de
mogelijkheid tot aanmelding vind je op
klvprofessionalmatch.nl. Of neem contact
op via 0317-48 55 25.
* Vraag naar de voorwaarden

VACATURES
Projectleider Mestverwaarding en
Vruchtbare Kringloop (medior)
Onze opdrachtgever Projecten LTO Noord
zoekt een nieuwe collega-projectleider. Het
mest- en mineralenvraagstuk heeft boeren,
bestuurders, politiek en milieubeweging al
vele jaren in zijn greep. Vanuit het Programma
Mest en Mineralen van LTO Noord worden leden
met innovatieve ideeën begeleid in netwerken
om zo te komen tot nieuwe oplossingen en
samenwerkingsvormen binnen het thema Mest
en Mineralen. De onderwerpen mestverwerking,
optimaliseren van mineralenstromen op
het bedrijf, stimuleren en faciliteren van
het gebruik van dierlijke mineralen in de
plantaardige sectoren, bodemvruchtbaarheid
en bodemstructuur vormen uitgangspunten om
de agrarische bedrijfsresultaten te verbeteren.
Uitgangspunten om resultaten te bereiken zijn
de Mestwet, Actieprogramma Nitraatrichtlijn
en Koersvast richting 2020. Heb je binnen
deze thema’s ervaring met projectmatig
werken, procesbegeleiding, samenwerken met
gebiedspartijen en/of het vinden en inschakelen
van de juiste inhoudelijke expertise? Dan
nodigen wij jou uit om te reageren.

Regulatory Affairs Officer
(Diergeneesmiddelen)
Deze internationaal opererende organisatie
houdt zich bezig met het produceren en verkopen
van diergeneesmiddelen en feed additives.
Het hoofdkantoor (met 12 medewerkers) is
gevestigd in Zuidoost-Nederland. Daarnaast
is er een productielocatie in Noord-Limburg
(25 medewerkers). Ook in Estland zit een
fabriek. Met een productenpakket dat onder
andere bestaat uit wateroplosbare poeders,
injectievloeistoffen en orale producten komt
Interchemie tegemoet aan de eisen en wensen
van diverse afnemers. De eindproducten gaan
via de zorgvuldig geselecteerde importeurs naar
de eindverbruiker.
Door de snelle groei van de organisatie zoeken
zij in regio Eindhoven een nieuwe medewerker
voor de functie: Regulatory Affairs Officer.
Samen met vijf andere collega’s kom je te
werken in een team gericht op de productgroep
diergeneesmiddelen.
Werken
voor
deze
organisatie betekent terechtkomen in een open,
no-nonsens sfeer met veel humor en korte
lijnen. Daardoor is er veel vrijheid en ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

foto: Shutterstock

TRAININGEN

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, Environmental, Food, Plant en
Social Sciences. 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.

KLV heeft samen met het Wageningen Universiteits
Fonds een scriptieprijs, maar ook netwerken

verbonden aan KLV belonen opvallende scripties
met een prijs. Dit voorjaar werden er twee
uitgedeeld.

VAN HET BESTUUR

De AID: aan het einde van een mooie lange zomer ligt de wereld aan je voeten. Op
je ﬁets door Wageningen, van feest, naar sportdag, naar feest, naar ﬁlm, naar feest…
Studeren lijkt vooral vrijheid, blijheid. En een baan nog heel ver weg.

Eerst maar eens genieten. En misschien wat studiepunten halen… Groot gelijk! Maar
sommige dingen leer je niet tijdens je studie. Wil je misschien je LinkedIn-proﬁel

Landschapsarchitecte Naiara Valcarlos (MSc, WU-

oppoetsen, advies voor het schrijven van je scriptie of weten of een PhD iets voor

landscape architecture and Planning 2014) nam

je is? Houd de Young KLV-agenda eens in de gaten. Speciaal voor studenten en pas-

met haar scriptie ‘Murmur of Limits; Evoking

the sensuous encounter between ecological
phenomena and humans’ de Folkert Hellinga MSc
Award mee naar huis. Deze jaarlijkse prijs van

afgestudeerden organiseren we elke maand leuke én nuttige activiteiten. En niet
alleen carrièregericht: een workshop discussiëren, speed reading of time management
is altijd handig, toch?

WAGENINGERS ZIJN IN TREK,
KLV BLIJFT ALERT

het Netwerk Land & Water is vernoemd naar de
eerste hoogleraar Cultuurtechniek in Wageningen

Kortom: KLV is er heus niet alleen voor de allang-afgestudeerde-met-royale-

en wordt sinds 1994 uitgereikt aan de meest

werkervaring. Wij als jonge bestuursleden willen dat komend jaar graag nog beter

toonaangevende afstudeerscriptie op het gebied

vormgeven en uitdragen. We zitten in een spannende tijd: KLV is net gefuseerd, maar

van land- en watergebruik.

de transitie is nog niet klaar. Er is nog veel werk te verzetten, met kansen voor een

NZV Scriptieprijs van de Nederlandse
KLV-ESTAFETTE:
LEDEN
Zoötechnische Vereniging ging dit jaar naar
Maarten
Hollemans
WU-Animal Sciences
OVER
HUN(MSc,
LOOPBAAN

steviger positie voor jonge leden. Een belangrijk aandachtspunt daarbij zijn de pas-

interleukin 10 receptor gene polymorphisms

En de wereld zit niet stil. Zo is er bijvoorbeeld het nieuwe leenstelsel voor studenten.

De

afgestudeerden: hoe houd je alumni betrokken als ze uit Wageningen vertrekken? Daar
willen we graag een slag maken.

2014), voor zijn scriptie ‘Interleukin 10 and
affecting immune status in chicken’. De NZV
Scriptieprijs wordt uitgereikt aan een uitmuntende
scriptie over een dierwetenschappelijk onderwerp
die tevens hoog scoort op maatschappelijke
relevantie.
KLV feliciteert alle prijswinnaars!

Wat verandert daarin als de studiebeurs is afgeschaft? Zorgt dat voor andere behoeftes
bij studenten? Op dit soort veranderingen spelen wij als KLV ook zo goed mogelijk
in. Daarnaast is studeren natuurlijk ook soms een stressvolle bezigheid. Daarom
organiseren wij op 17 september een workshop Stress Management, waarin je stress
leert herkennen en hoe je hiermee om kunt gaan. Meer workshops voor Young KLVleden vind je op pagina 5.
Tijdens de AID is de stand van Young KLV weer present, we nodigen iedereen uit
kennis met ons te komen maken! We vertellen de nieuwe studenten graag over het

va

n:

programma van 2015 en alle andere voordelen van

het graag!

Maarten Hollemans,
Bron: Studievereniging De Veetelers

Pleun Bonekamp en Jasper van der Woude
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uit
n

studie en op weg naar hun eerste baan? We horen

ee

dingen halen: wat helpt studenten verder in hun

ga
ve

het Young KLV lidmaatschap. We willen ook graag
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