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Update

van het bestuur
We leven in het digitale tijdperk. Sociale media zijn nog steeds aan een opmars
bezig, contact verloopt via e-mail, Facebook en Twitter. Maar juist in een tijd waarin
digitale communicatie de boventoon voert, hebben mensen behoefte aan een fysieke
ontmoetingsplek. Ze willen nog steeds bijeenkomsten bijwonen, netwerken en mensen
ontmoeten die in hetzelfde bewegen als zij. Vooral de jongere generaties zoeken die
mix. Tijdens de AID in augustus dit jaar kon KLV ruim zevenhonderd nieuwe studentleden
bijschrijven. Studenten die naast hun studie graag op de hoogte willen blijven via de
nieuwsbrief, maar daarnaast interesse hebben in het organiseren of bijwonen van
activiteiten en bewust mensen willen opzoeken.
Op 3 september werd Impulse officieel als nieuw thuis voor KLV geopend. Het is een plek
die perfect voldoet aan de wensen van de moderne maatschappij. Het is een centrum
waar alles samenkomt, een echte meet & greet, waar mensen een bijeenkomst kunnen
bijwonen en anderen kunnen ontmoeten, maar waar zij ook rustig en prettig kunnen
werken. En hebben zij even genoeg van werk of wetenschap, dan is er bijvoorbeeld een
theatervoorstelling tussen de middag, of een lezing van Studium Generale. En dan heb ik
het nog niet eens over de fantastische koffie bij de bar!
Naast een nieuwe ontmoetingsplek heeft KLV er met de verhuizing naar Impulse ook
een mooie samenwerking bijgekregen. KLV werkte al nauw samen met werving- en
selectiebureau KLV Professional Match, dat alumni begeleidt met bijvoorbeeld een
coachingstraject. Nu is KLV ook een verbinding aangegaan met een andere hoofdgebruiker
van het gebouw, StartLife, dat ondernemerschap stimuleert. Een eerdere inventarisatie
heeft meer dan honderd alumni opgeleverd die startende ondernemers zouden willen
ondersteunen. In Impulse zouden ondernemer en coach elkaar op een laagdrempelige
manier kunnen ontmoeten. Zo kunnen KLV, KLV Professional Match en StartLife, door
samen op te trekken en goed te luisteren naar de vragen en behoeften die er zijn,
van Impulse een vrijblijvende ontmoetingsplek en inspirerende omgeving maken voor
studenten, alumni en ondernemers.
Gitte Schober,
bestuurslklid KLV

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 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.
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Minder voedselverspilling: wat doet Wageningen UR?
Voedselproblematiek: decennialang ging het voornamelijk over een tekort aan voedsel en een verkeerde verdeling over de
wereld. Pas de laatste tien jaar wordt serieus onderzoek gedaan naar voedselverspilling, want hoeveel gooien we met z’n allen
eigenlijk onnodig weg? Best veel, zo blijkt: jaarlijks verdwijnt in Nederland 40 kg voedsel per persoon in de prullenbak. ‘Beperk
voedselverspilling’ was dan ook één van de aanbevelingen op de Main Conference ter ere van KLV’s 125-jarig jubileum in 2011.
Tiny van Boekel, voorzitter van KLV: “Daarmee is het een speerpunt waar KLV zich extra voor inzet. Als netwerkorganisatie
willen we mensen bij elkaar brengen die werken aan oplossingen, willen we bijdragen aan meer bewustwording.” Ook in de KLV
Update houden we u daarom graag op de hoogte: wat gebeurt er zoal rond voedselverspilling binnen Wageningen UR?
te staan. Ook Wageningen UR draait mee
in allerlei projecten. Een voorbeeld is
FoodBattle binnen het project GreenCook,
opgezet

met

een

afvalverwerker

uit

Apeldoorn. Bos-Brouwers: “In dit project
laten supermarkten zien wat ze zelf doen
en geven tips en tricks. Daarnaast wegen
vijfentwintig

deelnemers

drie

weken

lang wat ze weggooien. Dat is natuurlijk
confronterend, maar we zijn ook benieuwd
of het in de loop van de tijd minder wordt.”
De proef is begonnen in Lochem en wordt
ook in Apeldoorn en Brummen uitgevoerd.
Foto: Friederike Kleijn

Scheer: “Eind oktober verwachten we de
resultaten. Ondertussen proberen we zoveel

Een derde van alle voedselverspilling staat

onderzoeker en KLV-lid Frans-Peter Scheer.

mogelijk mensen te bereiken, bijvoorbeeld

op rekening van de consument. Hoe dat

Hij onderzoekt waar verbetering binnen die

via scholen, sociale media en ook via de

komt? Hilke Bos-Brouwers, projectleider

keten mogelijk is. Denk aan het verkorten

website van KLV.” Zie bit.ly/QCVJR0.

en

bij

van de doorlooptijd van producten en het

onderzoeker

Duurzame

Ketens

Wageningen UR Food & Biobased Research:

verlengen van de houdbaarheid. “De keten

Bewustzijn creëren, daar draait het om.

“Eten is spotgoedkoop. En veel huishoudens

heeft er belang bij om zo min mogelijk

Vooral omdat de bijdrage van consumenten

plannen hun weekmenu niet goed in; ze

weg

aan

kopen de verkeerde hoeveelheden en

tegenwoordig bijvoorbeeld echt op het

gereduceerd zou kunnen worden, aldus

zijn maar weinig flexibel, restjes worden

randje in te kopen.”

Scheer. Bos-Brouwers tipt tenslotte: “Doe

te

gooien.

Supermarkten

weten

nauwelijks meer gebruikt.” Ook elders in

voedselverspilling

vrijwel

tot

nul

eens voor zes in plaats van zeven dagen

het traject wordt eten weggegooid, maar

Nu de cijfers steeds inzichtelijker worden,

boodschappen. Daar word je creatiever van,

de keten is de laatste jaren wel verder

komt

je gooit minder weg en je gaat er lekkerder

geprofessionaliseerd, zo vertelt collega-

internationaal nadrukkelijker op de agenda

het

probleem

nationaal

én

van koken.”
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bijeenkomsten
Tenzij anders vermeld vindt u meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden in de kalender van klv.nl

november 2012

DI 13

VR 16

Young KLV - Training – Speed Reading

Studiekring Nederlandse Bodemkundige

ZO 11 – WO 14

(Engels)

Vereniging - Themadag ‘Bodem in de Stad’

Wageningen UR Studiekring Plantenver-

Leer sneller lezen en je beter concentreren

De afgelopen 100 jaar is de verstedelijking

edeling - Congres - Next Generation Plant

met trainer René Hogenes. Zo studeer

in Nederland enorm toegenomen. Een

Breeding

je in een hoger tempo en dat komt de

goed functionerende bodem in de stad

Studiekring Plant Breeding viert het hon-

studieresulaten

Speciaal

(leefklimaat, waterberging en draagkracht)

derdjarig bestaan met een wetenschap-

aanbevolen voor nieuwe studenten. Schrijf

is dus van grote waarde. Op deze themadag

pelijk congres over nieuwe en boeiende

je nu in!

staan onder meer veranderende visies, de

ten

goede.

kansen voor de volgende generatie planten-

praktijksituatie rond inrichtingsprocessen

veredelaars. Locatie: de Reehorst in Ede.

en inspirerende praktijkvoorbeelden op het

Info: nextgenerationbreeding.wur.nl

programma.
Locatie: Gorlaeus Laboratoria in Leiden.
Info: bodems.nl

Foto: Shutterstock

DI 13

WO 14

KLV en Schuttelaar & Partners -

Nederlandse Vereniging voor Weide- en

Maatschappelijk Café – Green Urban

Voederbouw - Netwerkdag - Grasland:

Solutions

goed gekruid is beter!

Derde debat van een serie van drie waarin

Netwerkdag over de betekenis van kruiden

ondernemers centraal staan, ditmaal

en vlinderbloemigen in grasland. Op het

tijdens

programma staan praktijkervaringen uit

de

Global

Entrepreneurship

Week. Locatie: de Uithof in Utrecht.

Nederland en Vlaanderen en de mogelijke
inpassing in de vergroeningsdoelen van het
toekomstige GLB. Locatie: Dronten.
Info: hein.korevaar@wur.nl
DO 15
KLV & Startlife - Business Café
Netwerken voor ondernemers.

Foto: Shutterstock

4

Thema: Global Entrepreneurship Week.

Foto: Shutterstock

Cursusoverzicht
najaar 2012

Wageningen Business School (WBS)

december 2012

DI 27
Young KLV - Sollicitatiecafé voor starters
Je bent (bijna) afgestudeerd en vraagt je af

DI 04

welke baan echt bij je past. Waar ga je voor?

Young KLV - Training - Time management

Hoe bereik je dat? Hoe kan je onderzoeken

(Engels)

onderdeel van Wageningen UR en

of dat haalbaar is? In het sollicitatiecafé

Zo veel te doen in zo weinig tijd? Deze cursus

verzorgt postacademische opleidingen,

ga je onder begeleiding van professionele

is bedoeld voor iedereen die zijn zaakjes

cursussen, workshops, seminars en

loopbaanbegeleiders in gesprek over je

goed op orde wil hebben en eindelijk eens

trainingen. Een greep uit het aanbod:

loopbaan. Je werkt in kleine groepjes en

alles wil doen wat gedaan moet worden.

gaat de deur uit met een actieplan waarmee
DO 20

je je loopbaan richting geeft.

KLV & Startlife - Business Café
DO 29

Netwerken voor ondernemers.

Studiekring VIAS - Seminar -

Thema: Kerstcafé met Food Valley.

ICT in de Food Valley
Seminar met een interactieve marktplaats
waar

het

regionale

bedrijfsleven

en

Wageningen UR met elkaar in contact
kunnen komen op het gebied van ICT.
Info: vias.nl
DO 29
Young KLV - Cursus - CV writing (Engels)
Persoonlijke feedback op je CV met
maximaal zeven deelnemers.

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

Wageningen Business School is

Datamanagement

8 en 9
november

Workshop Antibiotic
12 t/m 16
analysis for food and feed november
Agrarisch natuur- en
landschapsbeheer

13 en 14
november

Varkensvoeding in de
praktijk

20 en 21
november

Leisure in gebiedsontwikkeling

20 november

Etikettering

22 november

Verzilting:
kans of bedreiging?

28 en 29
november

Het nieuwe cursusboek is uit! U kunt een
exemplaar aanvragen per e-mail via
info.wbs@wur.nl
Meer informatie over WBS, inschrijven en de
cursussen vindt u op wbs.wur.nl
KLV-ledenvoordeel: Ontvang een jaar gratis
KLV-lidmaatschap bij deelname aan een
WBS-cursus in 2012! Voor het volledige

Foto: Shutterstock

aanbod kijkt u op bit.ly/WURWBS
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ondernemer in beeLd: In2Care, groen alternatief voor DDT
Marit Farenhorst, gepromoveerd aan Wageningen University en KLV-lid, startte in 2011 het bedrijf In2Care, waar wetenschappelijke kennis wordt doorontwikkeld naar praktische, innovatieve, groene producten voor bestrijding van insecten die ziekten overdragen.

Hoe is het allemaal begonnen?

zoek naar nieuwe sneldodende chemicaliën.

hebben we hopelijk minstens twee producten

“We hebben In2Care met zijn vieren opge-

Maar tegen die middelen treedt snel resisten-

op de markt, doorontwikkeld voor verschil-

richt. Twee daarvan ken ik nog van de univer-

tie op. Dan wordt in de praktijk weer terug-

lende landen. We willen ons niet blindstaren

siteit. De derde heeft een meer chemische en

gevallen op DDT, terwijl er ook andere, veel

op één product maar oplossingen combineren

technische achtergrond en heeft ook al meer-

groenere opties zijn. Mensen hebben nu oog-

en versies maken die passen bij de locatie.

dere bedrijven. Hij vult onze onderzoeks-

kleppen op, het is een frustrerend cirkeltje.”

We zullen denk ik ook wel wat gegroeid zijn.
Maar niet te groot, want onze kracht ligt in

expertise mooi aan, zodat de producten niet
alleen effectief maar ook echt praktisch en

Wat ontwikkelen jullie zoal?

het snel schakelen, innovatie en een nauw

betaalbaar zijn. We konden opstarten dankzij

“Een voorbeeld is een simpele val voor de

samenwerkend team.”

het winnen van een microkrediet in de Busi-

mug die dengue, knokkelkoorts, overbrengt.

ness Challenge in Nijmegen en een pre-seed

Die muggen broeden veel in ‘man made-con-

lening van StartLife. KLV is voor ons erg be-

tainers’, zoals rubberen autobanden waar

langrijk als klankbord, maar levert ook aller-

een beetje water in staat. Onze val bootst

lei connecties. Die contacten zijn voor een

zo’n broedplaats na en lokt muggen aan met

startende ondernemer goud waard. Het is

een lokstof. In de val komt de mug in aan-

leuk om te zien dat ondernemers in het nieu-

raking met een poeder dat larven doodt en

we Impulse echt een plek krijgen. Zo hebben

waarmee ze ook volgende broedplaatsen be-

wij onlangs tijdens de opening van Impulse

smet. Een tweede poeder, schimmelsporen,

een presentatie gegeven.”

doodt uiteindelijk ook de mug en voorkomt
besmetting met dengue. We moeten het nog
verder testen, maar in het lab gaan alle larven en muggen na contact dood. Binnenkort
willen we de werking ook op Aruba demonstreren.”
Waar wil je over een paar jaar staan?
“We zijn begonnen met subsidies, maar pas
Foto: Shutterstock

als je winst maakt en zelfstandig bent kun
je echt innovatief zijn. De winstmarge kun
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Waarom zijn jullie In2Care gestart?

je beperken in ontwikkelingslanden, maar

“Er is veel wetenschappelijke kennis, maar

groter maken in rijkere landen. Daar liggen

die wordt niet doorontwikkeld. Nog steeds

kansen, vooral omdat de problemen zich

worden miljoenen dollars gepompt in onder-

uitbreiden naar Europa. Over een paar jaar

Foto: Lotty Nijhuis

Meer dan 9000 KLV leden wereldwijd!
Kijk op bit.ly/TrWKH4 om te zien in welke landen de KLV-leden wonen.
Ada Wossink | Agricultural & Environmental

Dieter Cools | Nutrition and Health

Adviser to US & EU Food and Pharma

Sciences / Agricultural Economics and Policy

Advisor Food & health - Schuttelaar & Partners

corporations - FSKConsulting LLC and President -

Professor of Environmental Economics -

(Belgium)

Sensus America (US)

University of Manchester (UK)

Marian Geluk | Molecular Sciences

Steisianasari Mileiva | Development and Rural

Margreet en Jacob Chardon | Food Technology

Executive Director - Wageningen UR Chile,

Innovation

(M), Animal Sciences (J)

(Chile)

Research Analyst - Human Development Unit

Farming of sheep and cows (M); Working on

World Bank (Indonesia)

genetic improvement of deers and cows (J)

Bron: Google Maps

Fred S. Kaper | Food Science & Technology

(New Zealand)
Willem-Albert Toose | Social tropical forestry

Remco Pijper | Biology

Indriana Nugraheni | International

Regional manager Agro Eco - Louis Bolk Institute

General Director - Sparrow Foundation

Development Studies

(West Africa)

(Philippines)

Consultant - World Bank Indonesia (Indonesia)
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KLV-leden ontvangen tot €100,- korting
op het aanbod van workshops en
trainingen van KLV Professional Match!*

Trainingen
Effectief communiceren
8 en 22 november 2012
Persoonlijk leiderschap met impact
9 en 23 november 2012
Overtuigend presenteren
26 november en 10 december 2012
Persoonlijke kracht en uitstraling: kom
over zoals jij wilt!
30 november en 14 december 2012
Time management
25 januari en 8 februari 2013
Succesvol solliciteren en netwerken 2.0
29 januari 2013
Leidinggeven aan (eigenwijze) professionals
5 en 26 februari 2013

Workshops
Efficiënt solliciteren via LinkedIn
14 februari en 16 mei 2013
Pitch yourself! Effectieve zelfpresentatie
5 maart 2013
Persoonlijk netwerken; hoe werkt het nu
echt?
26 maart 2013
Masterclass Solliciteren
25 april 2013, speciale prijs €55,-.
Sollicitatiegesprekken; hoe maak je het
verschil?
12 mei 2013
Kijk voor meer informatie over vacatures,
workshops en trainingen op onze website
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
QA Manager
Deze internationale organisatie in de levensmiddelenindustrie richt zich op het verwerken, verpakken en ontwikkelen van versproducten voor
grote supermarktketens als Albert Heijn, Tesco
en ICA. Om de kwaliteit op een nog hoger niveau te brengen komt er een managementlaag
bij in deze organisatie, waardoor de vacature
Manager QA is ontstaan. In deze functie ben
je verantwoordelijk voor een afdeling van drie
medewerkers en is het jouw taak om de procesverbetering van kwaliteitssystemen en continue
optimalisatie te realiseren.
De juiste kandidaat is een autoriteit op het gebied van QA en compliance binnen de levensmiddelenindustrie, heeft een WO opleiding en 4-10
jaar relevante ervaring op het kwaliteitsvlak.

Wetenschappelijk Beoordelaar
Werkzaamheid
Als Wetenschappelijk Beoordelaar Werkzaamheid
draag je zorg voor de inhoudelijke onderbouwing
van de besluitvorming over aanvragen tot toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in nationaal en Europees kader. Je verricht je
werkzaamheden vrijwel altijd in projectverband,
samen met andere disciplines en onder aansturing van een projectleider.
Je hebt een academische opleiding in de richting
biologie of microbiologie en aantoonbare ervaring met projectmatig werken in een bedrijf waar
jij expert bent op het gebied van werkzaamheid.

Meer dan 700
en
nieuwe KLV-led012!
tijdens de AID 2

