
Nieuwe huisstijl KlV
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KlV als 
‘NetwerKMaKelaar’ 

KlV2020:

contouren KlV

worden zichtbaar

foodcase: op het snijvlak

van lang houdbaar en lang lekker
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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, diervoeder-

producenten en levensmiddelenconcerns.

VACATURES

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

TRAININGEN 

Succesvol solliciteren en netwerken 2.0

19 mei 2016

Effectief communiceren en samenwerken

27 mei en 10 juni 2016

Omgaan met veranderingen

17 juni en 1 juli 2016

WORKSHOPS

Pitch yourself! Effectieve zelfpresentatie

23 maart van 13.00 tot 17.00 uur

Sollicitatiebrief en CV 

30 maart van 13.00 tot 17.00 uur

Sollicitatiegesprekken: 

hoe maak je het verschil?

20 april van 13.00 tot 17.00 uur

Persoonlijk netwerken: 

hoe werkt het nu echt?

1 juni van 13.00 tot 17.00 uur

Efficiënt solliciteren via LinkedIn 

8 juni van 13.00 tot 17.00 uur

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van workshops en 

trainingen van KLV Professional Match!*

Junior Projectleider Marktanalyse

Onze opdrachtgever is een toonaangevende we-

reldwijde producent en distributeur van gewas-

beschermingsmiddelen. Zij kenmerkt zich door 

haar innoverende karakter en een op de boer 

gerichte aanpak in productontwikkeling. Vanuit 

het kantoor in de regio Amersfoort bedient zij de 

markten in de Benelux, Scandinavië, Baltische 

staten en Wit-Rusland. Zij richt zich op optimale 

service en ondersteuning van haar klanten. De 

organisatie bestaat uit ongeveer vijftig medewer-

kers verspreid over het werkgebied. 

Om dit succes verder uit te bouwen, wil deze op-

drachtgever in contact komen met enthousiaste 

kandidaten voor de functie van Junior Projectlei-

der Marktanalyse.

De functie is in het leven geroepen voor een go-

to-market-project waarbij een gedegen analyse 

wordt gemaakt van een deel van de agrarische 

gewasbeschermingsmarkten, waaronder bui-

tenlandse markten. Het project moet concrete 

adviezen opleveren voor sales en marketing, 

waarmee onze opdrachtgever op een effectievere 

manier de markt zal kunnen benaderen.

Ervaren adviseur bodem

Onze opdrachtgever is een onafhankelijk 

ingenieursbureau dat actief  bezig is met het 

verantwoord inrichten van de ruimte: ze werkt 

vandaag aan de leefomgeving van morgen. Het 

bureau is gespecialiseerd in het inwinnen van 

ruimtelijke informatie en levert integrale advies- 

en managementdiensten voor het inrichten van 

de (openbare) ruimte. De opdrachtgever richt 

zich op duurzaamheid; fysiek, in wijken en 

infrastructuur, maar ook in de samenwerking 

met anderen. Werken aan een duurzame 

arbeidsrelatie hoort daarbij. 

De opdrachtgever is op zoek naar een 

Commercieel adviseur bodem ter vervanging van 

een collega. 

Als ervaren adviseur vul je het team aan door 

multidisciplinaire projecten vanuit het oogpunt 

van de bodem binnen te halen, te bezien 

en te begeleiden. Je hebt ook commerciële 

werkervaring. 

scieNce café: Voor het 

oNtspaNNeN Debat

ESTAFETTE: WERKEN 

VOOR GEZONDERE BABY’S 

HOE STAAT HET MET 

DE LEDEN-APP?
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teruGbliK KlV-coNfereNtie: 

ONZEKERHEID? DAT IS EEN 

KWESTIE VAN COMMUNICEREN 

CONSULTANT STEEF KRUITWAGEN 

VERBINDT PRAKTIJK MET BESTUUR

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. Wij hebben 

functies voor zowel talentvolle starters als professionals met ruime werkervaring. 

KLV Professional Match is actief in heel Nederland en bemiddelt voor diverse 

opdrachtgevers in de voedingsmiddelenindustrie, voor zaadveredelingsbedrijven 

en diervoederproducenten. Wij hechten waarde aan persoonlijke betrokkenheid, 

deskundig advies en een open en transparante communicatie.

KLV PROFESSIONAL MATCH MERKT OP DAT...

EENDAAGSE 

TRAININGEN 

Omgaan met veranderingen

11 april 2018

Persoonlijke effectiviteit voor de 

introverte professional

29 mei en 28 juni 2018

Persoonlijk netwerken: 

hoe werkt het nu echt?

30 mei 2018

TWEEDAAGSE 

TRAININGEN

Persoonlijke kracht en uitstraling

5 en 19 april 2018

Persoonlijk leiderschap vanuit visie

18 mei en 1 juni 2018

Effectief communiceren

31 mei en 14 juni 2018

Kijk voor meer informatie over vacatures, 

trainingen en aanmelding op onze 

website www.klvprofessionalmatch.nl of 

neem contact op via 0317-485525.

* Vraag naar de voorwaarden

TRAININGEN 2018 

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op de trainingen van KLV Professional 

Match! *

interimkandidaten steeds meer in trek zijn 

bij onze klanten. Ervaren specialisten in de 

sectoren levensmiddelen, diervoeding en 

plantenveredeling worden steeds schaarser. 

Om uw organisatie succesvol te houden 

is flexibiliteit en expertise van belang. 

Deze combinatie is te vinden bij onze 

interimkandidaten.

De regering gaat de Wet Deregulering 

Beoordeling Arbeidsrelaties vervangen, omdat 

de wet juist onrust heeft gebracht in plaats 

van helderheid heeft gecreëerd. Daardoor 

durven meer organisaties de samenwerking 

met interimkandidaten aan. De nieuwe wet 

zal zich uiten in drie belangrijke maatregelen: 

een minimumtarief, een opt-outmogelijkheid 

en een opdrachtgeversverklaring. Het geeft 

opdrachtgevers vooraf  duidelijkheid en 

zekerheid bij de inhuur van zelfstandig 

ondernemers. In 2018 krijgen organisaties 

de tijd om te wennen aan veranderde wet- 

en regelgeving. 

Bent u komend jaar al klaar voor de overstap 

naar interimopdrachten?

KLV Professional Match staat vooral 

bekend om de ondersteuning op basis 

van werving & selectie voor permanente 

posities, maar ook via detachering. Dankzij 

de partnerschap met Solvus kunnen wij u 

nu ook met interimopdrachten en volledig 

juridisch ondersteunen.

publieKsleziNG eN Debat 
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KlV2020: VerDere focus

op saMeNwerKiNG

Vacatures via filmpjes  |  40+ on the move!
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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, diervoeder-

producenten en levensmiddelenconcerns.

VACATURES

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

TRAININGEN 

Succesvol solliciteren en netwerken 2.0

19 mei 2016

Effectief communiceren en samenwerken

27 mei en 10 juni 2016

Omgaan met veranderingen

17 juni en 1 juli 2016

WORKSHOPS

Persoonlijk netwerken: 

hoe werkt het nu echt?

1 juni - 13.00 tot 17.00 uur

Efficiënt solliciteren via LinkedIn 

8 juni -13.00 tot 17.00 uur

Pitch yourself! 

Effectieve zelfpresentatie 

15 juni -13.00 tot 17.00 uur

Sollicitatiegesprekken: 

hoe maak je het verschil?

29 juni - 13.00 tot 17.00 uur

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van workshops en 

trainingen van KLV Professional Match!*

Junior Projectleider Milieu

Voor een ingenieursbureau, laboratorium en 

opleidingsinstituut voor onderzoek, advies en 

projectmanagement op het gebied van asbest, 

milieu en bouwkwaliteit zoeken we een Junior 

Projectleider Milieu (fulltime, mininmaal 32 

uur), standplaats regio Veghel.

De opdrachtgever heeft een breed dienstenpak-

ket, van het uitvoeren van (asbest)inventarisa-

ties en het beoordelen van eventuele risico’s tot 

het verzorgen van projectmanagement en toe-

zicht bij verwijdering van (o.a. asbesthoudende) 

materialen. Met een eigen laboratorium onder-

steunen zij hun klanten op een pragmatische en 

flexibele wijze. Ben jij een (net) afgestudeerde 

milieukundige en heb je zin om je snel te ont-

wikkelen bij een ambitieuze organisatie die van 

aanpakken weet? Dan pas jij perfect binnen hun 

afdeling Milieu. Het relatief  jonge team bestaat 

uit 14 specialisten. Zij werken voor heel diverse 

en interessante klanten en zijn sinds een aantal 

jaar onderdeel van een wereldwijde marktleider 

op het gebied van inspectie, controle, analyse 

en certificering. 

QA/ QC medewerker

Onze opdrachtgever is een innovatief  en 

dynamisch bedrijf  met een passie voor snoep. 

Iedere dag werken ze samen aan het bedenken 

van nieuwe en het verbeteren van bestaande 

producten en merken. De producten zijn 

internationaal te vinden. Vanuit de Benelux-

organisatie worden ze overal in Nederland 

en België verkocht. De Export-organisatie is 

daarnaast verantwoordelijk voor de verkoop 

van de producten in o.a. Frankrijk, Scandinavië 

en een aantal landen in Oost-Europa en 

het Midden-Oosten. Daarnaast leveren ze 

bijvoorbeeld ook aan de Verenigde Staten en 

Japan. Voor de vestiging in omgeving Geleen 

zijn wij voor de afdeling QA/QC op zoek naar 

een QA/QC Employee.

Je functie bestaat uit het bewaken van de 

kwalitatieve voortgang van het productieproces 

door onder andere het beoordelen van 

grondstoffen, halffabricaten en eindproducten, 

controlestaten- en resultaten.

eeN Vol Voorjaar! - Grote DiVersiteit 

aaN aluMNibijeeNKoMsteN

VOORJAARSCONFERENTIE 2017:

‘WANNEER NIETS ZEKER IS, IS ALLES MOGELIJK’

ESTAFETTE: 

GEZOND OUD WORDEN
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Nieuw foNDs ‘MariNa VaN DaMMe’ 

Voor aMbitieuze VrouweN

ESTAFETTE: INTEGRAAL AAN 

DE SLAG MET DUURZAAMHEID

KLV Professional Match, een joint venture tussen KLV, Wageningen University & 

Research en Start People, is een werving- en 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. Wij hebben 

functies voor zowel talentvolle starters als professionals met ruime werkervaring. 

Wij zijn actief in heel Nederland en bemiddelen voor diverse opdrachtgevers in de 

voedingsmiddelenindustrie, zaadveredelingsbedrijven en diervoederproducenten. Wij 

hechten waarde aan persoonlijke betrokkenheid, deskundig advies en een open en 

transparante communicatie.

KLV PROFESSIONAL MATCH MERKT OP DAT...

EENDAAGSE 

TRAININGEN 

Persoonlijke effectiviteit voor de 

introverte professional

28 juni 2018

Omgaan met veranderingen

18 oktober 2018

TWEEDAAGSE 

TRAININGEN

Effectief communiceren en samenwerken

20 september en 4 oktober 2018

Persoonlijke kracht en uitstraling 

8 en 22 november 2018

Persoonlijke leiderschap vanuit visie

16 en 30 november 2018

Kijk voor meer informatie over vacatures, 

trainingen en aanmelding op onze 

website www.klvprofessionalmatch.nl of 

neem contact op via 0317-485525.

* Vraag naar de voorwaarden

TRAININGEN 2018 

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op de trainingen van KLV Professional 

Match! *

Volgens recent onderzoek door de ABU 

(Algemene Bond Uitzendondernemingen) 

38% van de beroepsbevolking anders 

werkt dan via een vast contract. Deze 

groep werkt bijvoorbeeld als uitzendkracht, 

payrollkracht, zzp’er of  via een tijdelijk 

contract. Meer dan 50% van alle bedrijven 

maakt gebruik van flexibele arbeidskrachten. 

De behoefte aan flexibiliteit zal de komende 

jaren blijven toenemen.

De uitzendbranche maakt deze dynamiek 

op de arbeidsmarkt mogelijk. Meer 

dan de helft van alle nieuwe banen zijn 

uitzendbanen. In 2016 groeide het aantal 

uitzendbanen met 46.000 en in 2017 zijn 

dat er naar verwachting 40.000. 40% van 

alle bijstandsgerechtigden en 34% van 

de WW’ers komt via het uitzendbureau/ 

detacheringsbureau weer aan de slag. En 

maar liefst éénderde van de ruim één miljoen 

zzp’ers, vindt een baan door bemiddeling 

van een intermediair.

KONING WILLEM-ALEXANDER OPENT DE 

WORLD WIDE WAGENINGEN ALUMNI DAY!

alGeNtechNoloGie

eeN VeraNtwoorD alterNatief?

Wereldlezing januari 2010

‘we GaaN fatsoeNlijK Met DiereN oM’

Simon Rozendaal bij het NZV
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De KoNiNKlijKe 

K VaN KlV

VWI brengt vrouw in beeld

Carrièredag 40+ - geslaagd experiment
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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, diervoeder-

producenten en levensmiddelenconcerns.

VACATURES

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

CARRIÈREDAG

Carrièremiddag Netwerken 

30 sept 2016

TRAININGEN 

Succesvol solliciteren en netwerken 2.0

2 september 2016

Commercieel denken en handelen

9 en 23 september 2016

Succesvolle introvert

27 september 2016

WORKSHOPS

Pitch yourself! Effectieve zelfpresentatie 

28 september 2016 

van 13.00 tot 17.00 uur

Sollicitatiebrief en CV schrijven

12 oktober 2016 

van 13.00 tot 17.00 uur

Socialiteren: solliciteren met social media

26 oktober 2016 

van 13.00 tot 17.00 uur

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van workshops en 

trainingen van KLV Professional Match!*

Specialistische Recruiter bij 

KLV Professional Match

Wij zijn voor ons team op zoek naar een Re-

cruiter. Werken bij KLV Professional Match be-

tekent dat je onderdeel uitmaakt van een en-

thousiast en professioneel team. Er wordt veel 

geïnvesteerd in jou om te groeien als recruiter. 

Wij zitten in het nieuwe Plus Ultra-gebouw op 

de campus van Wageningen University.

Bij ons ga je je bezig houden met het ontwikke-

len van nieuwe en bestaande relaties en de wer-

ving van professionals in de voedselindustrie of  

agricultuur. Daarnaast ben je betrokken bij de 

begeleiding van kandidaten in sollicitatietra-

jecten. Dagelijks zijn wij bezig om ons netwerk 

uit te breiden, en adviseren wij klanten over 

selectiecriteria en salaris. Je krijgt de eerste 

6 maanden training om het recruitmentvak te 

leren! We begeleiden je daarnaast om de markt 

en de professionals te leren kennen. 

Wil jij ons team komen versterken? Bel of  mail 

gerust voor meer informatie of  stuur je sollici-

tatie op. 

Regulatory Employee

Our client Perfetti Van Melle is a privately owned 

company that manufactures and distributes 

candy and chewing gum in over 150 countries 

worldwide. Today, Perfetti Van Melle is ranked 

as the third largest sugar confectionery/

chewing gum company in the world, second in 

Europe, with strong brands like Mentos, Chupa 

Chups, Fruittella, Frisk, and Smint. The ability 

to develop products, varieties and flavors that 

meet the different demands and opportunities 

of  markets is one of  the Group’s keys to 

success. 

We are looking for a Regulatory Employee 

for a new project of  2 years. As a Regulatory 

employee you will give full support to the global 

roll out of  the Regulatory Database (REd) to 

all OCs of  Perfetti Van Melle. If  you have a 

Bachelor or Master’s degree in Food Law/ Food 

Technology/ Food Safety you have the right 

background, no work experience necessary for 

this great opportunity!

lereN VaN

rasNetwerKers

CONFERENTIE-UPDATE:

KANSEN VERKENNEN! 
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KoNiNKlijK bezoeK 

tijDeNs worlD wiDe 

waGeNiNGeN aluMNi Day

KLV Professional Match, een joint venture tussen KLV, Wageningen University & 

Research en Start People, is een werving & selectie bureau 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. Wij hebben 

functies voor zowel talentvolle starters als professionals met ruime werkervaring. 

Wij zijn actief in heel Nederland en bemiddelen voor diverse opdrachtgevers in de 

voedingsmiddelenindustrie, zaadveredelingsbedrijven en diervoederproducenten. Wij 

hechten waarde aan persoonlijke betrokkenheid, deskundig advies en een open en 

transparante communicatie.

KLV PROFESSIONAL MATCH MERKT OP DAT...

EENDAAGSE 

TRAININGEN 

Persoonlijke effectiviteit voor de 

introverte professional

5 oktober en 2 november 2018

Omgaan met veranderingen

18 oktober 2018

TWEEDAAGSE 

TRAININGEN

Persoonlijke kracht en uitstraling 

8 en 22 november 2018

Persoonlijke leiderschap vanuit visie 

16 en 30 november 2018

Commercieel denken en doen 

29 november en 13 december 2018

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

TRAININGEN 2018 

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op de trainingen van KLV Professional 

Match! *

… het slim is om te streven naar diversiteit, 

maar het geen zin heeft om dat heel hard 

te roepen. 

Organisaties met een divers personeels-

bestand presteren beter, blijkt keer op 

keer uit onderzoek. ‘We streven naar 

een werkklimaat waarin gelijkheid wordt 

bevorderd’, of  ‘we streven naar een cultureel 

divers personeelsbestand’ zie je dan ook 

regelmatig staan in vacatureteksten. 

Maar helpt zo’n expliciete zin ook om meer 

(en andere) sollicitanten te trekken? Nee, 

zo blijkt uit het afstudeeronderzoek van 

Tessa Boon, studente Media & Business 

in Rotterdam. Het heeft niet of  nauwelijks 

effect op hoe kandidaten over de vacatures 

denken. Je kunt het net zo goed niet doen. 

Het hele artikel (van 26-07-2018) is te lezen 

op http://bit.ly/WerfTessaBoon

ESTAFETTE: KLIMAATADAPTATIE IS EEN ‘HOT TOPIC’

2011: KlV bestaat 125 jaar

Debatserie over innovatieve voedingsconcepten:

hoe MaKeN we GezoND eteN GewooN?
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Wereldlezing mei 2010
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KlV Verhuist Naar

iMpulse
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‘waGeNiNGse’ oNDerNeMer:

bulleNs iN De besseN

@KlVNetwork
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joNGe KlV-leDeN iN De

waGeNiNGse politieK

COMPETENTIES VOOR 

DE TOEKOMST

KLV’S ‘HUISADVOCAAT’ WEET RAAD 

BIJ ARBEIDSCONFLICTEN
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KLV Professional Match, een joint venture tussen KLV, Wageningen University & 

Research en Start People, is een werving- & selectiebureau voor professionals in de 

industrieën Food Ingredients, Feed en Agriculture. 

Functies voor zowel talentvolle starters als professionals met ruime werkervaring. 

KLV Professional Match is actief in heel Nederland en bemiddelt voor diverse 

opdrachtgevers in de voedselindustrie, zaadverdelingsbedrijven, dierproducenten en 

levensmiddelenconcerns. Zij hechten grote waarde aan persoonlijke betrokkenheid, 

deskundig advies en een open en transparante communicatie. 

VACATURES

Kijk voor meer informatie over vacatures, 

trainingen en aanmelding op onze 

website www.klvprofessionalmatch.nl of 

neem contact op via 0317-485525.

* Vraag naar de voorwaarden

EENDAAGSE 

TRAININGEN 

Persoonlijke effectiviteit voor 

de introverte professional

2 februari 2017 

van 9.30 tot 17.00 uur

Omgaan met veranderingen

16 februari 2017 

van 9.30 tot 17.00 uur

TWEEDAAGSE 

TRAININGEN

Adviseren en verkopen voor 

inhoudelijk experts

16 en 30 maart 2017 

van 9.30 tot 17.00 uur

Effectief communiceren en samenwerken

22 maart en 5 april 2017 

van 9.30 tot 17.00 uur

Persoonlijke kracht en uitstraling 

9 en 23 juni 2017 

van 9.30 tot 17.00 uur

Persoonlijk leiderschap vanuit visie

22 mei en 12 juni 2017 

van 9.30 tot 17.00 uur

EEN- EN TWEEDAAGSE TRAININGEN

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van workshops en 

trainingen van KLV Professional Match!*

Regiomanager (Agrifood)

Onze opdrachtgever is een grote en groeiende on-

afhankelijke controle-instelling in Nederland die 

voortkomt uit de agrifoodsector. De instelling le-

vert diensten op het gebied van controle, inspec-

tie, monstername, classificatie, certificering, kwa-

liteitsregelingen en automatisering. Kernwaarden 

zijn Flexibel, Enthousiast en Betrouwbaar, die de 

opdrachtgever graag uitdraagt zowel richting de 

eigen medewerkers als richting klanten. In totaal 

zijn hier circa 650 medewerkers werkzaam. 

Voor het werkveld Veluwe is men op zoek naar 

een Regiomanager AgriFood die zich herkent in 

de term People manager. In deze functie ga je je 

met name bezighouden met de keurings- en clas-

sificatiemedewerkers in de agrifoodsector (intern), 

opdrachtgevers (met name overheid) en klanten 

(agrifood-bedrijven). Je kunt je goed op verschil-

lende niveaus begeven en vindt het uitdagend om 

een balans te zoeken tussen de genoemde partijen 

met in het achterhoofd de geldende regelgeving. 

Global Regulatory Affairs Manager - 

Zeeland / Breda

Onze opdrachtgever produceert diepgevroren 

aardappelproducten en appetizers. Dat doet hij 

met liefde en vakmanschap. Het bedrijf  zit al 

sinds 1920 ‘in de aardappelen’ en besteedt veel 

aandacht aan het continu verbeteren van bestaande 

en ontwikkelen van nieuwe producten. Alleen de 

allerbeste grondstoffen worden gebruikt, zoals 

de mooiste aardappelen, de lekkerste kruiden 

en de zuiverste plantaardige olie. In de moderne 

fabrieken worden deze grondstoffen verwerkt tot de 

smakelijkste aardappelproducten.

Ter uitbreiding is men op zoek naar een fulltime 

ervaren Global Regulatory Affairs Manager. In 

deze functie ben je verantwoordelijk voor naleving 

van de wet- en regelgeving omtrent Food & 

Safety. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor 

het onderhouden van internationale relaties met 

overheden en het actueel monitoren en interpreteren 

van nieuwe internationale regelgeving. Je geeft 

advies bij aanschaf  van producten en de naleving 

van de regelgeving rondom deze producten. Je 

ondersteunt interne stakeholders en draagt bij aan 

innovatie en de groeistrategie 2020 van het bedrijf.

KlV-priMeur: Nieuw aluMNiplatforM

ESTAFETTE: INNOVATIEF 

MET DONORHOORNVLIES

VERNIEUWENDE TOMATENTEELT 

BEKROOND MET BRAM STEINER AWARD 
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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. 

KLV PROFESSIONAL MATCH MERKT OP DAT...

EENDAAGSE 

TRAININGEN KLV PM 

Persoonlijke effectiviteit voor de 

introverte professional

31 januari 2019 en 16 mei 2019

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

TRAININGEN 

KLV PROFESSIONAL MATCH 2019 

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van trainingen van KLV 

Professional Match! *

...dé trend voor 2019 nog persoonlijker 

contact met de kandidaat is! 

Als er één trend nu al kan worden voorspeld, 

dan is het dat relaties met de kandidaat 

nóg persoonlijker worden dan nu al het 

geval is. Eén van de sprekers op het 

European Recruitment Innovation Event Talent 

Acquisition Live noemde het ‘selling a dream’ 

in plaats van ‘shortlisting and interviewing’, 

het werk waar recruiters van oudsher 

meer om bekend staan. Hij zag een nabije 

toekomst voor zich van communities, waarin 

het gaat om engagement met kandidaten.

Bron: Werf& 

Het gehele artikel is te lezen op via 

bit.ly/WerfRecruitmentTrend 

WERKLOOSHEID ONDER PAS-AFGESTUDEERDEN 

BLIJFT DALEN

KlV actief op 

sociale MeDia

Schuttelaar-debat:

GezoND eteN iN De zorGKeteN
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iN2care bestrijDt

KNoKKelKoorts

Met weteNschap

weG Met VoeDselVerspilliNG

werelDwijD > 9000 KlV leDeN
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KLV VERHUIST 

NAAR ATLAS

KLV CARRIÈREDAG: 

TO TRAINEE OR NOT TO TRAINEE?

starthub: broeDpleK Voor 

oNDerNeMeNDe iDeeËN
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KLV Professional Match, een joint venture tussen KLV, Wageningen University & 

Research en Start People, is een werving- & selectiebureau voor professionals in de 

industrieën Food, Feed en Plant. Wij hebben functies voor zowel talentvolle starters als 

professionals met ruime werkervaring. Wij zijn actief in heel Nederland en bemiddelen 

voor diverse opdrachtgevers in de voedingsmiddelenindustrie, zaadveredeling en 

diervoederproductie. Wij hechten grote waarde aan persoonlijke betrokkenheid, 

deskundig advies en een open en transparante communicatie. 

VACATURES

Kijk voor meer informatie over vacatures, 

trainingen en aanmelding op onze 

website www.klvprofessionalmatch.nl of 

neem contact op via 0317-485525.

* Vraag naar de voorwaarden

EENDAAGSE 

TRAININGEN 

Persoonlijke effectiviteit voor de 

introverte professional

19 mei en 26 juni

9:30 tot 17:00 uur

Omgaan met veranderingen

15 juni 2017

9:30 tot 17:00 uur

TWEEDAAGSE 

TRAININGEN

Persoonlijke kracht en uitstraling 

9 en 23 juni

9:30 tot 17:00 uur

Persoonlijk leiderschap vanuit visie

22 mei en 12 juni

9:30 tot 17:00 uur

EEN- EN TWEEDAAGSE TRAININGEN

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van workshops en 

trainingen van KLV Professional Match!*

Breeding Manager Sierteelt

Onze opdrachtgever is een toonaangevende 

en vooruitstrevende organisatie op het gebied 

van breeding en ontwikkeling van snijbloemen, 

potplanten, perkplanten en vaste planten. Het 

bedrijf  heeft meer dan 6000 werknemers we-

reldwijd, een uitgebreid netwerk en is in de ver-

edelingswereld wel bekend om zijn prestaties 

en ambities.

Het bedrijf  is per direct op zoek naar een Bree-

ding Manager Sierteelt die een team van onge-

veer vijf  mensen gaat aansturen. Je bent een 

sterke toevoeging voor het bedrijf. Je geeft lei-

ding aan het internationale team van breeders. 

Ook ben je verantwoordelijk voor de ontwikke-

ling en implementatie van nieuwe cropstrate-

gieën. Je hebt een commerciële focus bij het 

ontwikkelen van nieuwe bloemen, en daarnaast 

kun je het breedingproces verder optimaliseren 

en professionaliseren.

Junior Research Associate Breeding

Onze opdrachtgever is een dynamische 

Europese organisatie, met een sterke positie in 

de Europese markt voor zacht fruit. Inmiddels is 

het bedrijf  vertegenwoordigd op elk continent. 

Omdat het bedrijf  snel groeit zijn we op zoek 

naar een Junior Research Associate Breeding.

De prioriteiten binnen deze functie liggen bij 

de ontwikkeling en verbetering van nieuwe 

fruitrassen. Je ondersteunt de Variety 

Development Manager in de succesvolle 

uitvoering van de breedingproeven in 

Nederland, maar ook in het Verenigd Koninkrijk. 

Je bent verantwoordelijk voor het uitzetten van 

proeven, fruitkwaliteitsbeoordelingen en het 

beheer van het smaak-assessmentprogramma 

tijdens het seizoen. 

al aaNGeMelD bij wur coNNect?

CONFERENTIE-UPDATE

ALUMNUS THEO BIJMAN: ‘MOOI WAT EEN 

MESTVERGISTER TEWEEG KAN BRENGEN’

num
m

er 1 | m
aart 2019

ee
n u

itg
av

e 
va

n:

upDate 

werelDleziNG: 

GeNeraties KijKeN aNDers

Naar KliMaatVeraNDeriNG

WERKEN MET ANDERE CULTUREN: 

‘JE MOET BLIJVEN LUISTEREN.’

De burGer, De expert eN De 

iNforMatieMaatschappij

Nieuw leVeN MaKeN

Hoe ver kun je gaan?
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coNtributie 2013

Via e-factuur

1973-2013: 40 jaar

arbeiDsMarKtoNDerzoeK VaN KlV
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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

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

TRAININGEN 

People management

29 mei en 12 juni 2015

Succesvol solliciteren en netwerken 

2 juni 2015 

Speciale prijs: €200,- voor KLV-leden

Persoonlijk leiderschap vanuit visie

19 juni en 3 juli 2015

Effectief communiceren en samenwerken

26 juni en 10 juli 2015

WORKSHOPS

Efficiënt solliciteren via LinkedIn

28 mei - 13.00 tot 17.00 uur

Sollicitatiebrief en CV 

4 juni - 13.00 tot 17.00 uur

Pitch yourself! Effectieve zelfpresentie

11 juni - 13.00 tot 17.00 uur

Persoonlijk netwerken; hoe werkt het 

nu echt?

18 juni - 13.00 tot 17.00 uur

Sollicitatiegesprekken; hoe maak je 

het verschil?

23 juni - 13.00 tot 17.00 uur 

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van workshops en 

trainingen van KLV Professional Match!*

International job opportunity

Our client produces superior-quality, cost-

effective specialty fertilizers that help growers 

achieve higher yields and better quality 

products. The company is a global manufacturer 

of  products based on unique minerals, 

primarily in three markets: agriculture, food 

and engineered materials. To further develop 

our product categories like water solubles 

for fertigation, foliar fertilizers and enhanced 

efficient fertilizers (e.g. controlled release) in 

the area Europe, Middle East and Africa, we are 

looking for a Agronomy & Product Specialist. 

You will be the interface between Marketing, 

Sales and growers to further develop and drive 

the short and long term growth of  our specialty 

fertilizers brands in the geographical area. In 

this function you will report to the Marketing 

Manager Specialty Agriculture and work closely 

with the sales departments in the geographical 

area.

Veredelaar Prei

Verder zoeken wij een Veredelaar Prei met 

passie voor genetica. Heb jij passie voor 

genetica en het veredelingsvak en wil je deel 

uitmaken van een team dat met veel plezier 

innovatieve producten ontwikkelt? Wil jij 

werken in een internationaal bedrijf  met een 

mensgerichte bedrijfscultuur? 

Onze opdrachtgever ontwikkelt groenterassen 

en verkoopt daarvan de zaden aan telers over 

de hele wereld. Daarmee kan wereldwijd een 

bijdrage worden geleverd aan het welzijn en de 

gezondheid van mensen. Groei staat centraal: 

groei van een natuurlijk product en groei van 

het bedrijf  - met nu ruim 2500 mensen in 30 

landen. Maar vooral groei van de medewerkers: 

je krijgt alle ruimte om te ondernemen en jezelf  

te ontwikkelen. Samen met collega’s streven 

naar het beste en lekkerste uit de natuur. Elkaar 

aanvullen, helpen en inspireren. En samen 

blijven werken aan een gezonde toekomst.

aluMNibijeeNKoMsteN: 

waGeNiNGeN treKt het laND iN

WERELDLEZING: 

INS & OUTS VAN 

MELKQUOTUM 

EN MEST

23 JUNI:

DE ALV VAN KLV
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KLV Professional Match, een joint venture tussen KLV, Wageningen University & 

Research en Start People, is een werving- & selectiebureau voor professionals in de 

industrieën Food, Feed en Plant. Wij hebben functies voor zowel talentvolle starters als 

professionals met ruime werkervaring. Wij zijn actief in heel Nederland en bemiddelen 

voor diverse opdrachtgevers in de voedingsmiddelenindustrie, zaadveredeling en 

diervoederproductie. Wij hechten grote waarde aan persoonlijke betrokkenheid, 

deskundig advies en een open en transparante communicatie. 

VACATURES

Kijk voor meer informatie over vacatures, 

trainingen en aanmelding op onze 

website www.klvprofessionalmatch.nl of 

neem contact op via 0317-485525.

* Vraag naar de voorwaarden

EENDAAGSE 

TRAININGEN 

Persoonlijke effectiviteit voor de 

introverte professional

19 mei (vol), 29 mei (EN), 26 juni, 

2 oktober en 2 november

9:30 tot 17:00 uur

Omgaan met veranderingen

15 juni 2017

9:30 tot 17:00 uur

TWEEDAAGSE 

TRAININGEN

Persoonlijke kracht en uitstraling 

9 en 23 juni

9:30 tot 17:00 uur

Persoonlijk leiderschap vanuit visie

22 mei en 12 juni

9:30 tot 17:00 uur

Effectief communiceren en samenwerken

14 en 28 september

9:30 tot 17:00 uur

EEN- EN TWEEDAAGSE TRAININGEN

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van trainingen van 

KLV Professional Match!*

You will support Sales Managers in Europe in 

following core activities: Do the introduction 

and development of  new products. You are 

responsible of  the coordination of  general 

promotion and development activities in the 

Europe offices. This includes development and 

keeping up-to-date technical information and 

leaflets. You have a Master degree in Plant 

Sciences, Biology, Chemistry or equivalent. 

Agronomist with sound knowledge of  plant 

nutrition or fertilizer application. Preferably 

field experience background in horticulture/

agriculture/farming through experience of  

family farming business. Fluent in English and 

French. Travelling in Europe, North and West 

Africa: 30%. 

In this position you will assist our Allium Pre-

breeder who is responsible for the research 

programs on genetic resources and new trait 

discovery in Alliums, aiming at making new 

Allium traits and technologies available for 

our global breeding programs. You are part of  

and interact closely with a multidisciplinary, 

international team of  researchers, with 

different disciplines. As an Assistant Allium 

Pre-breeding, you will combine practical 

plant breeding skills with data and project 

management skills. You have a BSc in plant 

Breeding or related fields within the Life 

Sciences and a little bit working experience 

in or with the (seed) industry. Experience in 

breeding, Allium specific is a plus. Excellent 

command of  the Dutch and English language 

is necessary.

scieNce café

treKt Volle zaleN

KLV-CONFERENTIE: 

STUDIEKRINGEN LEVEREN GRÁÁG DE INHOUD

Our customer is the worldwide leader in its three main business areas: Specialty Plant Nutri-

tion, Iodine and Lithium. The company has commercial offices in more than 20 countries, which 

enables them to offer its business formulae to customers in 110 countries throughout Europe, 

America, Asia and Oceania. Europe NV’s headquarters is based in Antwerp, handling international 

sales of  the products in close consultation with local distributors, joint ventures or wholly owned 

sales branch offices. 
Assistant Allium Pre-Breeding

Junior Business Development Manager
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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, diervoeder-

producenten en levensmiddelenconcerns.

VACATURES

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

TRAININGEN 

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

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van workshops en 

trainingen van KLV Professional Match!*

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. 

waGeNiNGers zijN iN treK, 

KlV blijft alert

KLV-ESTAFETTE: LEDEN 

OVER HUN LOOPBAAN
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KLV Professional Match, een joint venture tussen KLV, Wageningen University & 

Research en Start People, is dé expert in detachering en werving & selectie van 

masters en bachelors in de vakgebieden Animal, Environment, Food, Plant en Social.

Wij hebben functies voor zowel talentvolle starters als professionals met ruime 

werkervaring. Ons werkgebied beslaat heel Nederland en we bemiddelen voor 

opdrachtgevers zoals zaadveredelingsbedrijven, diervoederproducenten, ministeries 

en levensmiddelenconcerns.

VACATURES

EENDAAGSE 

TRAININGEN 

Persoonlijke effectiviteit voor de 

introverte professional

2 november 2017

9.30 tot 17.00 uur

Omgaan met veranderingen

10 oktober 2017

9.30 tot 17.00 uur

TWEEDAAGSE 

TRAININGEN

Persoonlijke kracht en uitstraling 

3 en 17 november 2017

9.30 tot 17.00 uur

Persoonlijk leiderschap vanuit visie

8 en 27 oktober 2017

9.30 tot 17.00 uur

Persoonlijke effectiviteit voor de

introverte professional

10 en 24 november 2017

9.30 tot 17.00 uur

Meer informatie over vacatures, 

workshops en trainingen is te vinden op 

klvprofessionalmatch.nl Of neem contact 

op via 0317-48 55 25.

EEN- EN TWEEDAAGSE TRAININGEN

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van trainingen van KLV 

Professional Match! 

Vraag naar de voorwaarden! 

Als Crop Specialist Tomaat draag je bij aan 

de strategische uitwerking en het waarborgen 

van de jaaromzet van hightech tomaten. Je 

werkt vanuit huis, waarbij je regelmatig op pad 

bent in Nederland, België en andere plekken 

waar hightech tomaten groeien. Ook breng je 

regelmatig een bezoek aan het hoofdkantoor in 

Made.

RISICO’S INSCHATTEN VAN 

HORMOONVERSTORENDE STOFFEN

Voor dezelfde opdrachtgever zoeken we 

een Leek Breeder. Binnen de functie van 

Leek Breeder ben je verantwoordelijk voor 

zowel line als hybrid development in prei. 

Je werkplek bevindt zich in de kwekerijen in 

Rilland, waar je nauw samenwerkt met het 

lokale kweek-, onderzoeks- en operationele 

team. Ook werk je regelmatig samen met 

de productontwikkelings-, marketing- en 

productieafdeling en met de commerciële 

afdeling. Je rapporteert aan de Breeding 

Director Allium.

pas-afGestuDeerDeN 

VaKer aaN het werK

BAAN VIA

WUR CONNECTEen van onze opdrachtgevers is gespecialiseerd in het kweken van verschillende groenten. Het 

bedrijf  heeft tientallen jaren ervaring en staat voor expertise, toewijding en ondersteuning. Deze 

zetten zij in voor de ontwikkeling, productie en verkoop van groenterassen. 

Leek Breeder

Crop Specialist Tomaat
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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, diervoeder-

producenten en levensmiddelenconcerns.

VACATURES

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

TRAININGEN 

Time management

21 januari en 11 februari 2016

Persoonlijke kracht en uitstraling

4 februari en 18 februari 2016

Effectief communiceren en samenwerken

3 maart en 17 maart 2016

Persoonlijk leiderschap vanuit visie

10 maart en 24 maart 2016

WORKSHOPS

Sollicitatiebrief en CV 

26 november van 13.00 tot 17.00 uur

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van workshops en 

trainingen van KLV Professional Match!*

Account Manager Soft Fruit

Our client is developing a strong position in 

the European berry market from their EMEA 

headquarters in Breda. The family-owned 

company operates for over 100 years and 

they are totally dedicated to berries. Over the 

years, our client, has grown to be represented 

on each continent. As the dynamic European 

organisation is growing rapidly, they are looking 

for an ambitious new colleague!

The Account Manager is responsible for 

managing the client contacts and customer 

development activities in the appointed sales 

area (Germany, Austria and Switzerland) 

with the goal of  achieving the optimal price 

possible for the quality and quantity of  fruit 

to be sold, in close corporation with the other 

account managers, sales support, Logistics and 

Planning & Delivery Departments.

International Feed Specialist

- Europe and China

Our client is one of  the largest North American 

suppliers of  agricultural liquid products and 

is currently expanding its business in Europe. 

They are part of  a specialist merchant of  

agricultural commodities, trading specifically in 

sugar, molasses based products and coffee. The 

company is employee owned with approximately 

4,000 employees working in 50 countries 

around the world. They are a leading global 

supplier of  molasses and liquid products for 

animal feed, fermentation and other industrial 

uses, providing the link between sugar mills and 

consumers in the animal feed and fermentation 

industries. 

To support the expansion of  the Liquid Feed 

and Farm Business Commercial Team, they are 

looking to recruit an International Feed Specialist 

to support the sales specialists in selling liquid 

ruminant feed products to individual farmers, 

feed mills, dairy’s and farm management groups 

throughout China. After first having received in-

depth training in Europe/USA (approximately 

6-12 months), you will be based in China.

KlV aDresseNboeK worDt 

heDeNDaaGse app

ESTAFETTE: ANNEMIEKE 

PUSTJENS BEWAAKT 

VOEDSELVEILIGHEID

KLV IMPULS TRAPT 

AF MET NATIONALE 

WETENSCHAPSAGENDA

CTCT Inspired by Uncertainty

num
m

er 4 | nov 2017

ee
n u

itg
av

e 
va

n:

upDate 

fo
to

: 
Sh

ut
te

rs
to

ck

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. Wij hebben 

functies voor zowel talentvolle starters als professionals met ruime werkervaring. 

KLV Professional Match is actief in heel Nederland en bemiddelt voor diverse 

opdrachtgevers in de voedingsmiddelenindustrie, voor zaadveredelingsbedrijven 

en diervoederproducenten. Wij hechten waarde aan persoonlijke betrokkenheid, 

deskundig advies en een open en transparante communicatie.

VACATURES

EENDAAGSE 

TRAININGEN 

Persoonlijke effectiviteit voor de 

introverte professional

8 feb, 23 mrt, 25 mei en 28 juni 2018

Omgaan met veranderingen

14 maart 2018

TWEEDAAGSE 

TRAININGEN

Effectief communiceren

16 februari en 9 maart 2018

Adviseren en verkopen voor inhoudelijk 

experts

28 maart en 11 april 2018

Persoonlijke kracht en uitstraling

5 en 19 april 2018

Persoonlijk leiderschap vanuit visie

18 mei en 1 juni 2018

Kijk voor meer informatie over vacatures, 

trainingen en aanmelding op onze 

website www.klvprofessionalmatch.nl of 

neem contact op via 0317-485525.

* Vraag naar de voorwaarden

TRAININGEN 2018 

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van trainingen van KLV 

Professional Match! *

One of  our clients is a world leading brand in 

high quality potato products. The company 

serves the EMEA region and is based in 

the Netherlands. Supplying frozen potato 

products as well as dehydrated potato flakes 

to customers in the Foodservice, Quick Service, 

Industry and Retail segments.

The company is a successful organization, 

because of  their ambition and high quality 

standard of  their products. Your colleagues 

in production work in shifts, but in this role 

you work during office hours. For managing 

improvements in food safety & quality over 

their 6 (inter)national plants they are looking 

for an (Interim) Food Safety & Quality Manager 

a.s.a.p.

The Product Manager is the coordinator of  

technical expertise on Selko Feed Additives 

products and their application, while keeping 

focussed on the final goal to develop profitable 

sales. It is the role of  the Junior Product Manager 

to generate product specification documents, 

execute and coordinate field trials, writing 

commercial technical reports, supporting in 

developing marketing communication material 

to satisfy the needs of  the customers. 

The purpose of  the job is to grow the gross 

margin and volume of  specific Selko Feed 

Additives product lines by building sales 

support tools based on science, knowledge, 

laboratory work and equipment services to 

support the application and sales of  Selko Feed 

Additives products. You will train sales staff  

and distributors on understanding and using 

these tools.

KlV coNfereNtie:

colleGe-tour 

‘iNspireD by uNcertaiNty’

Global Product Manager Feed Additives

(Interim) Food & Safety Quality Manager

ESTAFETTE: JAN WIERINGA MET EEN MISSIE
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VAN HET BESTUUR COLOFON
Dit is de laatste KLV Update: het blad van KLV 
Wageningen Alumni Network, de Wageningse 
alumnivereniging die zich sinds 1886 tot doel 
stelde om contacten tussen de leden onderling 
en met de universiteit te bevorderen. In het 
najaar van 2020 wordt de vereniging KLV 
ontbonden. Het alumnibeleid wordt voortaan 
vormgegeven door het alumnibureau van 
Wageningen University & Research, onder de 
vlag van het Universiteitsfonds Wageningen 
(UFW). De studiekringen en netwerken 
blijven, ondersteund door UFW, inhoudelijke 
en netwerkbijeenkomsten houden rondom 
hun specifieke kennisgebieden. Het vermogen 
van KLV wordt weggezet in een fonds om 
in de toekomst initiatieven passend bij de 
doelstellingen van KLV een impuls te geven. 

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 Janna van Hoek en  
  Sacha Tijmstra, KLV
Realisatie Communicatiebureau de Lynx
Ontwerp Identim
Omslagfoto Identim
Druk Propress

KLV bereidt zich voor op ontbinding van 
de vereniging in het najaar van 2020. Uw 
lidmaatschap zal bij ontbinding automatisch 
komen te vervallen. U hoeft hiervoor geen 
actie te ondernemen. 

Heeft u vragen? Kijk op www.wur.nl/klv voor 
meer informatie over de ontbinding of neem 
contact op met secretariaat.klv@wur.nl.
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Gedrukt op
FSC papier

Ik kijk tevreden vooruit! Er is de afgelopen tijd veel aandacht uitgegaan naar het proces 

van ontbinding van de vereniging. Maar wat we met dit herijkingstraject éigenlijk voor 

ogen hadden, was om het werk van de afgelopen 134 jaar goed te verankeren. En ik ben 

trots op de manier waarop dat is gelukt. 

Vooral de laatste vijf jaar, tijdens de samenwerking onder de koepel van het Universiteitsfonds 

Wageningen, hebben we een mooie boost weten te geven aan het Wageningse alumnibeleid. 

Samen hebben we een breed palet aan alumni-activiteiten neergezet, ook in de regio’s. We 

hebben samen wereldlezingen en regiobijeenkomsten georganiseerd om het maatschappelijk 

debat aan te zwengelen. Onlangs heeft het alumnibureau ook het ‘young’ alumnibeleid, dat 

gericht is op pas afgestudeerden, opgepakt - onze Young KLV-tak - met bijeenkomsten en 

diensten om pas afgestudeerden te binden en te betrekken. Zo hebben we een mooie basis 

neergezet waarop de universiteit met het eigen alumnibeleid kan voortbouwen. En wat de 

universiteit daar trouwens echt aan toevoegt is het internationale alumnibeleid.

In de tweede plaats is het gelukt om onze studiekringen en netwerken een stevig zetje in 

de rug te geven op de weg naar zelfstandigheid. Het is mooi om te zien dat een aantal van 

hen de herijking heeft aangegrepen om breder te kijken en nieuwe impulsen te zoeken. 

Er zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan, zowel onderling als met andere partijen, ook 

buiten WUR. Zo zijn de studiekringen en netwerken vanuit hun eigen kracht zoekende 

om samen, onder de vlag van het Nieuwe Netwerk, activiteiten te organiseren die een 

breed professioneel publiek aanspreken, binnen en buiten het Wageningse domein. Een 

ontwikkeling die past in deze verbonden samenleving.

Ten derde is het ons als KLV gelukt om de afgelopen jaren toch ieder jaar weer een mooi 

inhoudelijk programma neer te zetten, waarbij we heel kritisch zijn geweest op onze 

kosten en uitgaven. Daarnaast heeft KLV Professional Match (opgeheven per 1 januari 2019) 

jarenlang inkomsten opgeleverd voor de vereniging. Hierdoor kunnen we nu een mooi fonds 

op naam wegzetten, waarmee we nieuwe initiatieven een impuls kunnen geven met een 

financiële ondersteuning of bijvoorbeeld een opstartsubsidie. 

Kortom: we ontbinden onze oude vereniging, maar alles waar die 

vereniging voor staat en wat ze heeft opgebouwd leeft voort, 

zonder ballast en in een vorm die past in deze tijd. Als je dát kunt 

als oude vereniging, na 134 jaar, dan mag je trots zijn!

Han Swinkels, Voorzitter KLV

http://www.klv.nl


Activiteiten

Studiekringen en netwerken

Nieuwe initiatieven

Vrienden van UFW
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Voor KLV gaat er veel veranderen, maar voor u als voormalig KLV-

leden verandert er in de praktijk echter niet zo veel. Want al bent 

u dan geen lid meer van de vereniging, er blijven allerlei manieren 

om uw band met de WUR en met andere alumni te behouden en uw 

loyaliteit te uiten. Helemaal in de geest van KLV.

• Activiteiten, zoals regiobijeenkomsten en wereldlezingen, gaan 

gewoon door. Ze worden niet langer georganiseerd onder de vlag van 

KLV, maar door het alumnibureau van de universiteit. In de praktijk 

werkte KLV de laatste jaren, achter de schermen, al veel met het 

alumnibureau samen. Zie agenda op pagina 8-9. 

• De studiekringen en netwerken, met hun bijeenkomsten en 

activiteiten, blijven gewoon bestaan. Ze vallen alleen niet meer 

onder de paraplu van KLV. De komende jaren worden ze nog 

administratief ondersteund door de werkorganisatie UFW. Er wordt 

zelfs een nieuw platform opgericht voor (jonge) professionals in de 

life sciences. Zie overzicht op pagina 10-11.

• Nieuwe initiatieven in de geest van KLV, zoals het stimuleren van 

maatschappelijk debat, blijven mogelijk. Ze kunnen worden bekostigd 

uit het resterend vermogen van KLV, dat wordt ondergebracht in een 

fonds op naam. Meer over het KLV-fonds op pagina 14.

• Er komt een Vrienden van UFW-programma. Vanaf € 60 per jaar 

kunnen alumni verschillende (structurele) activiteiten steunen 

voor studenten en pas afgestudeerden, zoals de Thesis Award, 

activiteiten in het kader van het nieuw te ontwikkelen Young 

Alumni Programma, student challenges en andere activiteiten die 

studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt en betrekken bij het 

alumninetwerk. 

De verbinding met Wageningen blijft. 
Ook ná de ontbinding van KLV. 
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1876
Oprichting 
Rijkslandbouwschool.

1886
10-jarig bestaan Rijkslandbouwschool: 
Oprichting Vereeniging Oud-leerlingen, 
later Cultura.

toch weer apart. Het Instituut behartigt akbelangen 
van landbouwkundigen, Cultura gaat verder als 
Nederlands Genootschap voor Landbouwwetenschap 
en geeft Landbouwkundig Tijdschrift uit.

1916

1946
Na de oorlog: Toch weer nauwe samenwerking, 
bijvoorbeeld bij de organsatie van de landbouwweken 
(later de landbouwdagen).

1974
Gezamenlijke oprichting Stichting 
Maatschappelijke Plaats Wageningse 
Afgestudeerden, later Loopbaancentrum.

1976
Gezamenlijk bureau. 

1901
oprichting plaatsingsbureau.

Oprichting Nederlandsch Instituut 
van gediplomeerd Landbouwkundigen 

(NIL). Doel: wetenschappelijke 
erkenning van Wageningers.

1908

1910
Fusie Cultura en Instituut.

1918
RijksLandbouw Hoogeschool. 

100-jarig bestaan KGvL-NILI. Staringpenning ingesteld voor bijzondere wetenschappelijke verdiensten. 

1986

Landbouwhogeschool 
wordt 
landbouwuniversiteit.

Foto: Gemeentearchief Wageningen

Foto: Gemeentearchief Wageningen
auteur: weduwe B.D. van der Laag
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2016
Wageningen Universiteit en de instituten gaan samen 
verder als Wageningen University & Research. 

2003
Professionalisering 

alumnibeleid van WUR 
Wageningen Ambassadors, 

Internationalisering, 
Regiokringen).

2015
KLV gaat nauw samenwerken met alumnibureau 

van de universiteit, onder de paraplu van 
Wageningen University Fund. 2013

KLV2020: 
Meer nadruk op 
maatschappelijk debat, 
ledenservices 
en competenties.

1995 
Fusie van Instituut 
en Genootschap 
tot Koninklijke 
Landbouwkundige 
Vereniging (KLV).

Loopbaancentrum wordt (samen 
met Start Uitzendbureau) 
KLV Professional Match.

2001

KLV wordt KLV Alumni Network.

2009

2011
Congres 'How to feed 
our world?' in verband 
met 125-jarig bestaan.

Conferentie 'Inspired by 
uncertainty' komt moeizaam 

van de grond, wordt uigesteld 
en afgeslankt wegens 

tegenvallende aanmeldingen. 

2017

2018
Tijdens ALV wordt ingestemd met 
voornemen tot ontbinding. Er wordt een 
zorgvuldig proces gestart om de erfenis 
van KLV veilig te stellen.

2019
KLV professional match wordt opgeheven.

2020
Ontbinding KLV. 
Studiekringen en Netwerken 
gaan zelfstandig verder. 
Resterend vermogen in 
Fonds op Naam (KLV-fonds).

Herijking 2020. Bezinning op 
meerwaarde vereniging.

1998
Landbouwuniversiteit wordt 
Wageningen Universiteit.
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WIM DIELEMAN (90) IS ÉÉN VAN DE ERELEDEN 

VAN KLV, ZO IEMAND DIE ZICH JARENLANG 

OP BUITENGEWONE WIJZE HEEFT INGEZET 

VOOR DE VERENIGING EN BIJ WIE DE CLUB 

IN HET DNA LIJKT TE ZITTEN. HOE KIJKT HIJ 

TERUG OP ZIJN TIJD BIJ KLV? WAT VINDT HIJ 

ERVAN DAT KLV WORDT ONTBONDEN? 

“KLV betekende voor mij weer thuiskomen 

in Wageningen. Ik was weer onderdeel van 

een club.” Wim Dieleman, die inmiddels de 

respectabele leeftijd van 90 jaar bereikt 

heeft, was al wel lid van KLV maar werd eind 

jaren zeventig door collega Jean Hendriks 

gevraagd om toe te treden tot het bestuur 

van het toenmalig Nederlands Instituut van 

Landbouwkundig Ingenieurs (NILI). Dieleman 

en Hendriks werkten op dat moment allebei 

bij De Heidemaatschappij en Dieleman reisde 

hiervoor de hele wereld over: Indonesië, 

Thailand, Egypte en het volledige kustgebied 

van de Middellandse Zee. Hij zat in een team 

vol deskundigen en zij gaven advies hoe deze 

landen het toerisme konden ontwikkelen. 

Niet verwonderlijk dus dat het voor Dieleman 

voelde alsof hij weer thuiskwam.

EEN TOEGEEFLIJKE WERKGEVER 

Toetreden tot het bestuur was bepaald 

geen lichtzinnige keuze. “We hadden 

regelmatig overleg met College van Bestuur 

van de universiteit, we organiseerden veel 

activiteiten en hielpen alumni aan een baan. 

Dit was geen functie die je er in de avonduren 

zomaar even bij deed. Gelukkig stond mijn 

werkgever toe dat ik overdag tijd vrij maakte 

voor mijn bestuurstaken.” Dieleman startte 

als bestuurslid, maar werd halverwege de 

jaren tachtig voorzitter. Begin jaren negentig 

fuseerden NILI en KGvL (Koninklijk Genootschap 

voor Landbouwwetenschappen) tot KLV. “Ik 

zat in de commissie die deze samensmelting 

begeleidde. Een hele dankbare, uitdagende 

taak was dat, waar ik nog steeds erg trots op 

ben.” Dieleman was inmiddels vijftien jaar 

actief betrokken bij de alumnivereniging en 

naderde zijn pensioen. “Na de samensmelting 

zwaaide ik langzaam af.” 

PANIEK IN DE TENT 

Trouw bleef hij de Algemene Leden-

vergaderingen bijwonen; het was bijna 

vanzelfsprekend dat hij er was. In 1999 

brak er daarom lichtelijke paniek uit omdat 

Dieleman zich had afgemeld. “De toenmalige 

directeur belde me op om te vragen of het een 

vergissing was. Maar dat was het niet, want 

wij zouden oppassen op ons kleinkind. Maar 

wat ik niet wist, was dat ik samen met twee 

andere leden benoemd zou worden tot erelid. 

Dus er was wat paniek,” lachte Dieleman. 

Uiteindelijk bleek alle stress voor niets te 

zijn geweest, want het oppassen bleek niet 

nodig. “De directeur heeft later nog meerdere 

malen gezegd hoe opgelucht hij was dat ik 

toch kon komen.” Tijdens de vergadering werd 

Dieleman compleet verrast. “Zelfs mijn vrouw 

was opgetrommeld om te komen. Ik kreeg een 

prachtige toespraak en een certificaat in mijn 

handen gedrukt. Het was een mooi feestje.” 

WARME GEVOELENS KLV 

Dieleman kijkt met warme gevoelens terug 

op zijn tijd bij de KLV. “Ik heb altijd met veel 

plezier in Wageningen gestudeerd en het was 

fijn om via de vereniging weer terug te keren 

naar het oude, vertrouwde universitaire nest. 

Ik heb een hoop mensen leren kennen en 

het was interessant om over allerlei zaken 

Erelid Wim Dieleman:
“KLV betekende voor mij weer
thuiskomen in Wageningen”

Naam   Wim Dieleman 

Geboortedatum  14 september 1929

Opgegroeid in  Zeeuws-Vlaanderen

Opleiding  Tuin- en Landschapsarchitectuur

Gewerkt bij  De Koninklijke Nederlandse 

   Heidemaatschappij (KNHM)
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mee te kunnen denken. Zo zaten we aan 

tafel met het ministerie om te praten over 

de titelveranderingen. Die zijn namelijk op 

een gegeven moment van ‘ingenieur’ naar 

‘master’ gegaan. Wat vonden wij daarvan? 

Het behartigen van de belangen van onze 

achterban liep altijd als een rode draad door 

onze taken heen. Ik ben heel blij dat ik me 

op deze manier voor anderen heb mogen 

inzetten.” 

VERANDERING KOST TIJD 

Het opheffen van KLV bekeek Dieleman in 

eerste instantie met argusogen. “KLV was in 

onze tijd het verlengstuk van de universiteit. 

Wij behartigden de belangen van personen 

die waren afgestudeerd. De laatste jaren 

is de universiteit dat steeds meer zelf gaan 

doen en het voelde alsof onze grote broer 

ons opslokte.” Maar 

inmiddels kijkt 

Dieleman 

anders 

tegen 

deze 

ontwikkeling aan. “Het is goed dat een 

universiteit nazorg biedt aan de mensen die 

ze ook zelf aan de werkende wereld heeft 

afgeleverd. Bovendien handelt het huidige 

bestuur van KLV de zaken goed af. Iets 

opheffen is vele male moeilijker dan 

iets oprichten. Want wat doe je 

met het kapitaal? En hoe leg 

je aan leden uit dat je als 

vereniging niet meer nodig 

bent? Het bestuur heeft een 

goed tijdspad uitgezet en 

houdt ons op de hoogte. Ik 

zie het dan ook met veel 

vertrouwen tegemoet.” 



BIJEENKOMSTEN KLV
In verband met de coronarichtlijnen van WUR wordt van alle evenementen, waaronder de regiobijeenkomsten, bekeken of en hoe ze doorgang kunnen vinden. 

Sommige activiteiten staan daarom onder voorbehoud genoteerd.

8

OKTOBER

ZA 3 
Alumni Open Dag - online

Ook de Alumni Open Dag vindt dit jaar online 

plaats! Bekijk de webpagina voor actuele 

informatie en het programma: 

bit.ly/alumni-open-dag-2020

ZA 3
Afscheidsbijeenkomst KLV - online

Officieel afscheid van alumnivereniging KLV, 

als voorprogramma van de Alumni Open 

Dag. Tijdens deze afscheidsbijeenkomst 

zal onder andere het boek over de 

historie van KLV gepresenteerd worden 

in aanwezigheid van een beperkt aantal 

genodigden. Alle (voormalig) KLV-leden zijn 

van harte uitgenodigd online aan te sluiten.

Meer informatie volgt binnenkort. Actuele 

info vindt u op klv.nl. Zie ook pagina 12 en 

de binnenflap. 

AUGUSTUS

MA 31
Opening Academisch jaar WUR - Natuur en 

agricultuur: de eeuwige tweestrijd - online

Meer info en aanmelden via 

bit.ly/opening-academisch-jaar

SEPTEMBER

ZA 5
VWI - Kernwaardes en identiteit - 

online ledenbijeenkomst

Hoe kan VWI binnen het Nieuwe Netwerk 

dwars door verschillende verenigingen heen de 

'vrouwenzaak' blijven vertegenwoordigen?

DI 22 
Tweede ontbindingsvergadering KLV

In de ALV van 30 juni 2020, stond het ‘Voorstel 

tot ontbinding KLV’ op de agenda. Omdat 

het vereiste quorum van stemgerechtigde 

leden niet gehaald werd, is het voorstel tot 

ontbinding niet in stemming gebracht. In 

overeenkomst met de statuten zal het voorstel 

tot ontbinding opnieuw in stemming gebracht 

worden op een nieuwe ALV. In deze ALV kan een 

besluit tot ontbinding genomen worden met een 

meerderheid van drie vierde van de stemmen, 

zonder dat er een quorumeis geldt. 

Aanvang 20.00 uur. 

Agenda: Voorstel tot ontbinding KLV.

WO 7
PSIMT - Van brand tot plant in een circulaire 

economie

Thema: Valorisatie van reststromen. Tevens 

uitreiking van de laatste driejaarlijkse Bram 

Steiner-award.

WO 14
WUR Career Day – Explore your future

Zesde Career Day, met een banenmarkt, 

netwerkborrel, oriënterende gesprekken en 

lunch met studenten. Ook zijn er diverse 

workshops en activiteiten, zoals Career 

Coaching, een LinkedIn fotoshoot, CV-check, 

Q&A over het PhD-programma etc. 

Meer info: bit.ly/wur-careerday

ZA 31
25e jaars reünie – startjaar 1995

ONDER VOORBEHOUD

NOVEMBER

DO 5 
NZV - Ledendag - Met de sector

áán de knoppen, of náár de knoppen? - 

Renkum

Draaien we door met al onze innovatieve 

oplossingen en ideeën? Zijn we ondertussen 

doorgedraaid door alle veranderende 

regelgeving? Of vormt de Veeteler juist 

de stabiele factor die onverstoord blijft 

http://bit.ly/alumni-open-dag-2020
http://bit.ly/opening-academisch-jaar
http://bit.ly/wur-careerday
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WAGENINGEN ACADEMY 
CURSUSAANBOD 2020

Toegepaste statistiek  

Start 14 januari 2020,    

8 dagen verdeeld over 4 maanden

Seminar Leefstijlverandering in preventie 

en zorg

3 september

Cursus Geld verdienen met 

varkensproductie

15 september

Executive MBA in Food and Agribusiness 

start 16 september 

Seminar Verdienmodellen voor duurzame 

en gezonde voeding

25 september

Cursus Facilitation Skills 

7-8 oktober en 18 november

Cursus Voedselwetgeving 

14-15 oktober

Het volledige aanbod, inclusief 

Engelstalige programma’s, vindt u op 

www.wur.nl/academy

Wageningen Academy is het cursusportaal 

van Wageningen University & Research 

voor professionals (werkenden) in het 

bedrijfsleven en bij de overheid. De 

komende periode organiseren zij onder 

meer de volgende cursussen: 

doordraaien? (Lustrumviering vanwege het 

90-jarig bestaan wordt uitgesteld tot volgend 

jaar.)

ZA 21 
50e jaars reünie – startjaar 1970

ONDER VOORBEHOUD

DECEMBER

DO 3
NZV – Inspiration Dinner - 

zoönoses - Deventer

Zoönoses zijn infectieziektes die direct of 

indirect overgedragen kunnen worden van dier 

op mens. Vanuit drie verschillende invalshoeken 

wordt gekeken hoe we in Nederland omgaan 

met zoönoses in de veehouderij en de gezond-

21 mei 2021: Reünie Zuivelaars – save 

the date

Iedere twee jaar organiseert de 

reünistenvereniging De Zuivelaars een 

reünie. De volgende is gepland voor 21 mei 

2021. Het programma bestaat zoals altijd 

uit een informatief gedeelte rondom een 

thema en een afsluitend gezamenlijk diner. 

Over het thema wordt nog nagedacht, 

maar leden kunnen de datum vast noteren! 

klv.nl/nl/netwerken/zuivelaars 

KLV JAARVERSLAG 2019

In het jaarverslag is er o.a. aandacht voor 

de op handen zijnde ontbinding van KLV, 

ledenstatistieken, de verkorte jaarrekening en 

natuurlijk de studiekringen en netwerken. 

U vindt het op de website van KLV, of u kunt het 

direct downloaden via:

bit.ly/KLV-jaarverslag-2020

heidszorg: de slachterijsector, de humane sector 

en de veevoersector.

WO 9 
VIAS – Lezing Agrofoodtech

Kijk voor andere alumnibijeenkomsten op: bit.ly/WURAlumniEvents

http://www.wur.nl/academy
http://www.wur.nl/academy 
http://klv.nl/nl/netwerken/zuivelaars
http://bit.ly/KLV-jaarverslag-2020
http://bit.ly/WURAlumniEvents


KENNISNETWERK MILIEU (KNM)

Voor: Wageningse milieustudenten en mensen 

werkzaam in de milieusector die een band 

met Wageningen hebben. 

Organiseert: een paar keer per jaar lezingen, 

excursies en andere netwerkactiviteiten.

Oprichtingsjaar: 1993 Aantal leden: 134

kennisnetwerkmilieu.nl  

NEDERLANDSE BODEMKUNDIGE VERENIGING 

(NBV)

Voor: iedereen die de bodemkunde een warm 

hart toedraagt. 

Organiseert: twee keer per jaar een 

themadag over een bodemkundig onderwerp; 

verschillende netwerkactiviteiten om werk-

velden en generaties te verbinden.

Oprichtingsjaar: 1935  Aantal leden: 320

bodems.nl  

Is KNAW-erkende officiële (inter)nationale 

belangenbehartiger van de Nederlandse 

bodemkunde in de European Confederation 

of Soil Science Societies (ECSSS) en de 

International Union of Soil Sciences (IUSS).

NETWERK LAND & WATER (NLW)

Voor: mensen werkzaam in het brede veld van 

omgevingswetenschappen die (meestal) een 

band met Wageningen hebben. 

Organiseert: studiebijeenkomsten en excursies.

Doel: Debat stimuleren over actuele 

ruimtelijke ontwikkelingen. 

Oprichtingsjaar: 1951 Aantal leden: 310

netwerklandenwater.nl  

Reikt jaarlijks de Folkert Hellinga MSc-

Award uit aan de meest toonaangevende 

WUR-afstudeerscriptie in de (toegepaste) 

omgevingswetenschappen.

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR WEIDE EN 

VOEDERBOUW (NVWV)

Voor: geïnteresseerden in weide- en 

voederbouw. 

Organiseert: themabijeenkomsten over gras-

land en voedergewassen, van onderzoeks-

resultaten tot en met praktisch gebruik op 

landbouwbedrijven. 

Oprichtingsjaar: 1961  Aantal leden: 167

klv.nl/nvwv/  

Nederlandstalig platform met leden in 

Nederland, Vlaanderen en de Duitse 

grensregio.

NEDERLANDSE ZOÖTECHNISCHE VERENIGING 

(NZV)

Voor: iedereen die zich bezighoudt met vraag-

stukken op het terrein van dier-mens-omgeving. 

Organiseert: o.a. inspiration dinners, 

excursies, informatieve bijeenkomsten, 

discussies, masterclasses rondom het 

maatschappelijk debat over de veehouderij. 

Oprichtingsjaar: 1930  Aantal leden: 517

nzvnet.nl 

Trekt regelmatig samen op met studievereniging 

De Veetelers. NZV speelt in op veranderingen 

met een nieuwe Engelse naam: Dutch Animal 

Science Association. (DASA). Ook de voertaal bij 

bijeenkomsten is steeds vaker Engels. 

STUDIEKRING VOOR PLANT- EN SYSTEEM 

INNOVATIES IN DE MONDIALE TUINBOUW 

(PSIMT)

Voor: geïnteresseerden op het brede gebied 

van plantfysiologie en/of teeltsystemen.

Organiseert: tweemaal per jaar een 

informatie- en uitwisselingsbijeenkomst rond 

een thema.

Oprichtingsjaar: 1975  Aantal leden: 66

klv.nl/pza/  

STUDIEKRING PLANTENVEREDELING (PV)

Voor: Studenten, onderzoekers en mensen uit 

het bedrijfsleven die zich bezighouden met 

plantenveredeling. 

Organiseert: drie keer per jaar een vrijdag-

middaglezing rond een actueel thema.

Oprichtingsjaar: 1944  Aantal leden: 313

klv.nl/pv/  

STUDIEKRING VOOR 

ONTWIKKELINGSVRAAGSTUKKEN (SKOV)

Organiseert: Vier keer per jaar een 

themabijeenkomst over een ontwikkelings-

vraagstuk, met sprekers vanuit verschillende 

invalshoeken en ruimte voor discussie.

Oprichtingsjaar: 1977  Aantal leden: 97

klv.nl/skov/  

Wil een rol spelen bij de vorming van 

gesynthetiseerde visies op de complexe 

ontwikkelingsproblematiek. Zoekt daarbij 

nadrukkelijk samenwerking met partijen 

vanuit verschillende vakgebieden. 

Studiekringen en netwerken
Welke studiekringen en netwerken zijn er ook alweer? Een overzicht. 
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KLV
studiekringen
en netwerken

VIAS
150 leden

NLW
310 leden

SLE
164 leden

SKOV
105 leden

VLG
301 leden

PSIMT
68 leden

KNM
135 leden

NBV
378 leden

PV
330 leden

NZV
532 leden

VTB
421 leden

DE ZUIVELAARS
218 leden

SVVO
71 LEDEN

NVWV
171 leden

VWI
335 ledenSTUDIEKRING VOOR LANDBOUWECONOMIE 

(SLE)

Voor: Afgestudeerden met een economische 

opleiding, van zowel de WUR als andere 

universiteiten.

Organiseert: discussiebijeenkomsten en 

themadagen over actuele onderwerpen 

op het terrein van landbouw en beleid, 

milieuproblematiek, ruimtelijke ordening, 

consumenten etc. 

Oprichtingsjaar: 1947  Aantal leden: 173

klv.nl/sle/ 

VERENIGING VOOR INFORMATICI IN DE 

AGRARISCHE SECTOR (VIAS)

Voor: Informatici werkzaam in de landbouw, 

voeding en groene ruimte (agri-bedrijfsleven, 

onderwijs, onderzoeksinstellingen et cetera).

Organiseert: o.a. lezingen op AgriFoodTech 

Vakbeurs & Congres.

Oprichtingsjaar: 1986  Aantal leden: 145

vias.nl 

Gericht op slimme toepassingen; opereert op 

het raakvlak van ICT en de agrarische sector.

VERENIGING VOOR LANDBOUWGESCHIEDENIS 

(VLG)

Voor: iedereen met belangstelling voor 

plattelandsgeschiedenis in de ruimste zin van 

het woord.

Organiseert: 2 bijeenkomsten per jaar: een 

studiebijeenkomst in het voorjaar en een 

excursie in het najaar.

Oprichtingsjaar: 1939  Aantal leden: 308

landbouwgeschiedenis.nl 

Stond aan de wieg van de huidige leerstoel-

groep Rural and environmental history.

VERENIGING TROPISCHE 

BOSSEN VTB)

Voor: studenten en professio-

nals uit verschillende disci-

plines en werkzaam 

in wetenschap, 

beleid, ngo’s en 

de commerciële 

sector.

Organiseert:  

studiedagen,  

netwerk- en  

thema-

activiteiten, en 

carrière-

oriëntatieavon-

den (Tropical Forest Career 

Night). Verspreid informatie en vacatu-

res via mailinglijst, nieuwsbrief en website. 

Oprichtingsjaar: 1999  Aantal leden: 402

tropischebossen.nl

Wil duurzaam beheer van tropische bossen 

bevorderen en de situatie van de bewoners 

verbeteren. 

VROUWENNETWERK WAGENINGSE 

INGENIEURS (VWI)

Voor: vrouwelijke afgestudeerden en 

gepromoveerden van de WUR, staat ook open 

voor andere vrouwelijke academici die feeling 

hebben met de life sciences. 

Organiseert: 3-4 bijeenkomsten per 

jaar gericht op capaciteitsopbouw voor 

Wageningse vrouwen.

Oprichtingsjaar: 1989  Aantal leden: 312

vwi-netwerk.nl 

Bijeenkomsten gaan over thema’s als duur-

zaamheid, voedselproductie en -consumptie, 

water, klimaat en internationale samen-

werking, maar ook over de balans werk-privé.

REÜNISTENVERENIGING DE ZUIVELAARS 

Voor: afgestudeerden van de studierichtingen 

Melk en Zuivelbereiding en Levens-

middelentechnologie (specialisatie zuivel-

wetenschappen) en voor promovendi en 

gepromoveerden in de zuivelwetenschappen. 

Organiseert: om de twee jaar een reünie voor 

leden. 

Oprichtingsjaar: 1997  Aantal leden: 216

www.klv.nl/zuivelaars/

11

http://klv.nl/sle/
http://vias.nl
http://landbouwgeschiedenis.nl
http://tropischebossen.nl
http://vwi-netwerk.nl
https://www.klv.nl/zuivelaars/


ALV 30 juni 2020:Een ledenvergadering
uitzonderlijke

Op dinsdag 30 juni 2020 vond een uitzonderlijke 

Algemene Ledenvergadering plaats. Vanaf 

19.45 uur stroomden leden niet de zaal binnen, 

maar de ‘online meeting room’. Daar konden 

zij met het opsteken van een virtueel handje 

stemmen op de punten van de ALV. Vanwege 

de huidige coronamaatregelen is fysiek 

bijeenkomen op dit moment niet mogelijk, en 

met een corona-spoedwet werd het stemmen 

online rechtsgeldig. 

Nóg uitzonderlijker echter was het hoofdpunt 

van de vergadering: het stemmen voor 

de ontbinding van de vereniging KLV. Voor 

diegenen die niet op het betreffende moment 

online aanwezig konden zijn, was het al eerder 

mogelijk een stem uit te brengen via een 

stemformulier op de website. Met het aantal 

deelnemers aan de ALV plus het aantal stemmen 

dat het stemformulier had opgeleverd werd 

het quorum (de helft van de KLV-leden) echter 

niet gehaald – het minimum aantal leden dat 

vereist is om besluiten te mogen nemen. Het 

voorstel tot ontbinding is tijdens de

vergadering dan ook niet in stemming 

gebracht. Voor het bestuur van KLV was het 

overigens geen verrassing dat het quorum niet 

werd gehaald. 

Regel is dan dat er binnen drie maanden een 

nieuwe ALV plaats moet vinden waarop het 

voorstel opnieuw in stemming moet worden 

gebracht. Deze ALV is al gepland en vindt 

plaats op dinsdag 22 september 2020, aanvang 

20.00 uur. Hoe we deze vergadering en 

stemprocedure vormgeven hangt af van de dan 

geldende coronamaatregelen en of de corona-

spoedwet dan nog van kracht is. Zodra wij hier 

meer over weten, zullen we de leden hiervan 

op de hoogte stellen. 

Er waren echter ook nog andere zaken om 

over te stemmen tijdens de vergadering. Zo 

is er ingestemd met het reglement, beheers-

overeenkomst en benoemingsprocedure van 

het curatorium van het op te richten KLV-

fonds, met een mandaat voor het bestuur 

om dit verder af te handelen. Het 

reglement is hierbij in lijn zijn met de 

huidige statuten van KLV en University Fund 

Wageningen (UFW). Ook stemden de leden 

in met het basispakket voor de studiekringen 

en netwerken, met een mandaat voor het 

bestuur om dit verder af te handelen. Deze 

overeenkomst voor het basispakket zal 

uiterlijk 1 september 2020 worden vastgelegd. 

De afscheidsbijeenkomst krijgt vanwege het 

coronavirus ook een andere vorm, namelijk 

een live online evenement met een beperkt 

aantal genodigden. Aan de hand van het 

historische boek over KLV dat nu gemaakt 

wordt, zullen we de leden meenemen langs 

de betekenis van KLV voor de WUR en voor de 

landbouw, en zullen we vooruitblikken naar de 

toekomst. Wij hopen u allen daarbij online te 

zien op 3 oktober 2020. (Oud)leden ontvangen 

hierover uiteraard tijdig informatie.

BESLISSINGEN IN HET KORT:

 » Ontbinding van KLV: geen beslissing 

i.v.m. niet behaald quorum;

 » KLV-fonds: reglement, beheersovereen-

komst en benoemingsprocedure 

curatorium + mandaat bestuur om af  

te handelen: ingestemd;

 » Basispakket studiekringen en 

netwerken + mandaat bestuur om af  

te handelen: ingestemd.

12



BIJNA EEN HALVE
EEUW ARBEIDSMARKT-
ONDERZOEK
Arbeidsmarktonderzoek is altijd een belang-

rijke ‘poot’ van KLV geweest. Nu hecht 

iedere universiteit daar waarde aan, maar 

nog niet zo heel lang geleden was dat anders. 

“Wageningen was een pionier”, vertelt Silvia 

Blok, jarenlang arbeidsmarktonderzoeker bij 

KLV. “En daarin heeft KLV een voortrekkersrol 

gespeeld.”

HOE IS HET BEGONNEN?

“In 1973 begon KLV met de eerste 

Loopbaanmonitor: een enquête om gegevens 

te verzamelen over hoe het de Wageningse 

alumni verging na hun afstuderen. Waar 

kwamen zij terecht, in welke functies, 

branches en op welke functieniveaus? Dat 

onderzoek werd uit nood geboren, tot dan 

toe vonden afgestudeerden meestal een 

baan met behulp van hun netwerk, vaak door 

tussenkomst van hun professor. En dat ging 

heel lang goed. Maar in de jaren zeventig sloeg 

de crisis toe, met hoge werkloosheidscijfers. 

Er kwamen zo veel afgestudeerden dat dit niet 

meer werkte.”

DE LOOPBAANMONITOR BESTAAT TOCH NOG 

STEEDS? 

“Ja, de enquête is sinds 1973 iedere 5 jaar 

afgenomen. Altijd in samenwerking met de 

universiteit en met een stuurgroep vanuit het 

sociaalwetenschappelijk onderzoek. KLV heeft 

daar altijd aan vastgehouden, ook in tijden 

dat het economisch goed ging en de noodzaak 

minder werd gevoeld, ook als de universiteit 

twijfels had over de waarde ervan. Dat is 

uniek. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren 

ook dingen veranderd: branches en functies 

zijn aangepast en de vragenlijst is een stuk 

korter geworden. Het maakt dat we over 

langere tijd gegevens kunnen vergelijken en 

patronen zien in bijvoorbeeld carrièrepaden 

of man-vrouwverschillen.

WAT IS ER VERANDERD?

“Eerst was de Loopbaanmonitor vooral een 

voorlichtingsinstrument richting studenten. Nu 

is het doel van arbeidsmarktonderzoek veel 

breder. In de loop van de tijd werd ook steeds 

meer het belang van arbeidsmarktgegevens 

onderkend. Er kwamen instrumenten bij 

om deze te verzamelen; zo verplichtte het 

ministerie van onderwijs sinds de jaren negentig 

alle universiteiten om de nationale alumni 

enquête (voorheen de WO-monitor) 

af te nemen. De Vereniging van 

Universiteiten (VSNU), die de landelijke 

gegevens onderling vergelijkt, noemt 

Wageningen vaak als voorbeeld, vanwege 

alle kennis die wij hebben ontwikkeld en 

daadwerkelijk hebben gebruikt in al die jaren!”

HOE GAAT HET VERDER MET HET WAGENINGSE 

ARBEIDSMARKTONDERZOEK? 

“Sinds kort is ‘onderwijs en arbeidsmarkt’ 

benoemd als beleidsspeerpunt binnen de 

universiteit. En het wordt steeds belangrijker, 

ook gevoed door de coronacrisis. Ik kan 

vanuit de universiteit mijn onderzoek 

voortzetten, nu met een veel sterkere inzet van 

arbeidsmarktinformatie in het onderwijsbeleid. 

Een uitdagende functie. Dit voelt wel als 

erkenning voor het jarenlange werk van KLV! In 

2021 staat de volgende Loopbaanmonitor op de 

planning en ik vertrouw er op dat onze meest 

trouwe groep respondenten, de dan voormalige 

KLV-leden, de enquête weer gaan invullen.”

13



Tijdens de ALV van 3 december 2019 werd officieel besloten 

om het resterende vermogen van KLV onder te 

brengen in een fonds op naam. Sindsdien 

begint dit fonds steeds meer vorm te 

krijgen. Met dank aan een werkgroep 

onder leiding van Maaike Wijngaard, 

die samen met UFW uitdenkt hoe 

het geld verdeeld moet worden en 

wie daarover beslist. Hiervoor 

wordt, net als bij alle fondsen 

op naam van het University 

Fund Wageningen (UFW) een 

curatorium benoemd.

Samenstelling curatorium

“In de eerste plaats hebben we 

een procedure en functieprofiel 

opgesteld voor de samenstelling van het 

curatorium”, vertelt Maaike Wijngaard. 

“Het zal bestaan uit drie tot vijf personen, 

die qua domein, leeftijd en m/v-verhouding een 

goede mix vormen van het Wageningse spectrum. Voor de 

installatie van het eerste curatorium zoeken we vijf leden, 

waarbij er in het bijzonder aandacht is voor het borgen van 

een goede overdracht vanuit KLV. Daarna zal het curatorium van tijd tot 

tijd wisselen van samenstelling en zelf vervangende leden voordragen.” 

Reglement

Ten tweede heeft de werkgroep een concept-reglement opgesteld 

hoe dit curatorium te werk moet gaan. Het fonds is er voor eenmalige 

activiteiten en nieuwe initiatieven in de opstartfase. Het curatorium 

beoordeelt of de aanvragen passen bij doelstellingen van het fonds: 

bijdragen aan de maatschappelijke dialoog op Wageningse 

thema’s en het versterken van toekomstgerichte 

beroepsbeoefening van alumni. “Denk 

bijvoorbeeld aan een eenmalig congres 

over een actueel thema of een 

pilot met een nieuwe vorm van 

loopbaanondersteuning”, zegt 

Wijngaard. “In feite de dingen 

waar KLV zich hard voor maakte 

en die buiten het reguliere 

alumniaanbod van de universiteit 

vallen. Per jaar komen er twee 

officiële beoordelingsrondes. 

Daarbuiten zal er ruimte zijn voor 

af en toe een ad hoc aanvraag, 

omdat niet alles een half jaar kan 

wachten.”

Overeenkomst

Tenslotte is er een overeenkomst opgesteld 

tussen UFW en KLV, waarin in hoofdlijnen de 

kaders zijn geschetst over doel, curatorium en toetsing 

door UFW. De bedoeling is dat het fonds maximaal 15 jaar 

blijft bestaan. Als laatste stap is op de ALV van 30 juni 2020 

over dit pakket gestemd. Ook is het bestuur mandaat verleend voor het 

werven en benoemen van de leden van het eerste curatorium. 

Eerste aanvragen

Wijngaard: “En dan is de verwachting dat de eerste aanvragen in 

behandeling kunnen worden genomen vanaf het eerste kwartaal van 

2021, als de ontbinding formeel zijn beslag heeft gekregen en het 

resterend vermogen daadwerkelijk op de rekening staat!”

KLV-fonds krijgt
steeds meer vorm

14
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Op 11 juni 2020 werden ze weer uitgereikt, 

de jaarlijkse prijzen van KLV en University 

Fund Wageningen voor vier excellente master-

scripties van WUR-studenten – vanwege de 

coronamaatregelen dit jaar via Skype. Voor 

elk van de vier onderwijsdomeinen is er één 

winnaar, met een overall winnaar die uit deze 

vier gekozen wordt. Dit jaar was dat Jasper 

Roebroek voor zijn scriptie ‘Global distribution 

of hydrologic controls on forest growth’ voor 

de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief 

Waterbeheer. 

In zijn thesis onderzocht Roebroek in hoeverre 

topografische herverdeling van water in het 

landschap de lokale waterbeschikbaarheid 

laat afwijken van wat er op basis van klimaat 

verwacht kan worden. Een duidelijk voorbeeld 

hiervan zijn oases, waar regenwater van 

een groot gebied samenkomt en zorgt dat 

er vegetatie kan groeien. De belangrijkste 

conclusie: deze invloed van het landschap 

speelt op veel meer plekken een rol dan 

voorheen werd aangenomen.

De jury was onder de indruk van de 

kwaliteit en de impact van Jasper’s werk, de 

onafhankelijkheid waarmee hij werkte en van 

zijn holistische aanpak, staat op de website 

te lezen. Kijk ook op bit.ly/scriptieprijs2020.

Binnenkort verschijnt het boek ‘Wageningers: 

de betekenis van 134 jaar Koninklijke 

Landbouwkundige Vereniging’, als feestelijke 

markering van het einde van een oude 

vereniging. 

U leest over de eerste oprichting van 

een vereniging van oud-leerlingen, de 

verschillende stromingen en fusies door de 

jaren heen, de publicaties, de relatie met 

de (hoge)school en later de universiteit 

en arbeidsbemiddeling door de jaren 

heen. Maar ook over de relatie met Indië, 

latere internationale samenwerking en de 

maatschappelijke impact. Het boek geeft 

een prachtig overzicht van wat KLV en haar 

voorgangers door de jaren heen betekend 

hebben voor Wageningse alumni.

Alle KLV-leden krijgen het boek als aandenken. 

Het is ook in de boekhandel te koop voor

€ 29,95.

UFW-KLV THESIS AWARD

134jaar KLV
in beeld

http://bit.ly/scriptieprijs2020
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KlV als 
‘NetwerKMaKelaar’ 

KlV2020:

contouren KlV

worden zichtbaar

foodcase: op het snijvlak

van lang houdbaar en lang lekker
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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, diervoeder-

producenten en levensmiddelenconcerns.

VACATURES

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

TRAININGEN 

Succesvol solliciteren en netwerken 2.0

19 mei 2016

Effectief communiceren en samenwerken

27 mei en 10 juni 2016

Omgaan met veranderingen

17 juni en 1 juli 2016

WORKSHOPS

Pitch yourself! Effectieve zelfpresentatie

23 maart van 13.00 tot 17.00 uur

Sollicitatiebrief en CV 

30 maart van 13.00 tot 17.00 uur

Sollicitatiegesprekken: 

hoe maak je het verschil?

20 april van 13.00 tot 17.00 uur

Persoonlijk netwerken: 

hoe werkt het nu echt?

1 juni van 13.00 tot 17.00 uur

Efficiënt solliciteren via LinkedIn 

8 juni van 13.00 tot 17.00 uur

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van workshops en 

trainingen van KLV Professional Match!*

Junior Projectleider Marktanalyse

Onze opdrachtgever is een toonaangevende we-

reldwijde producent en distributeur van gewas-

beschermingsmiddelen. Zij kenmerkt zich door 

haar innoverende karakter en een op de boer 

gerichte aanpak in productontwikkeling. Vanuit 

het kantoor in de regio Amersfoort bedient zij de 

markten in de Benelux, Scandinavië, Baltische 

staten en Wit-Rusland. Zij richt zich op optimale 

service en ondersteuning van haar klanten. De 

organisatie bestaat uit ongeveer vijftig medewer-

kers verspreid over het werkgebied. 

Om dit succes verder uit te bouwen, wil deze op-

drachtgever in contact komen met enthousiaste 

kandidaten voor de functie van Junior Projectlei-

der Marktanalyse.

De functie is in het leven geroepen voor een go-

to-market-project waarbij een gedegen analyse 

wordt gemaakt van een deel van de agrarische 

gewasbeschermingsmarkten, waaronder bui-

tenlandse markten. Het project moet concrete 

adviezen opleveren voor sales en marketing, 

waarmee onze opdrachtgever op een effectievere 

manier de markt zal kunnen benaderen.

Ervaren adviseur bodem

Onze opdrachtgever is een onafhankelijk 

ingenieursbureau dat actief  bezig is met het 

verantwoord inrichten van de ruimte: ze werkt 

vandaag aan de leefomgeving van morgen. Het 

bureau is gespecialiseerd in het inwinnen van 

ruimtelijke informatie en levert integrale advies- 

en managementdiensten voor het inrichten van 

de (openbare) ruimte. De opdrachtgever richt 

zich op duurzaamheid; fysiek, in wijken en 

infrastructuur, maar ook in de samenwerking 

met anderen. Werken aan een duurzame 

arbeidsrelatie hoort daarbij. 

De opdrachtgever is op zoek naar een 

Commercieel adviseur bodem ter vervanging van 

een collega. 

Als ervaren adviseur vul je het team aan door 

multidisciplinaire projecten vanuit het oogpunt 

van de bodem binnen te halen, te bezien 

en te begeleiden. Je hebt ook commerciële 

werkervaring. 

scieNce café: Voor het 

oNtspaNNeN Debat

ESTAFETTE: WERKEN 

VOOR GEZONDERE BABY’S 

HOE STAAT HET MET 

DE LEDEN-APP?
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teruGbliK KlV-coNfereNtie: 

ONZEKERHEID? DAT IS EEN 

KWESTIE VAN COMMUNICEREN 

CONSULTANT STEEF KRUITWAGEN 

VERBINDT PRAKTIJK MET BESTUUR

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. Wij hebben 

functies voor zowel talentvolle starters als professionals met ruime werkervaring. 

KLV Professional Match is actief in heel Nederland en bemiddelt voor diverse 

opdrachtgevers in de voedingsmiddelenindustrie, voor zaadveredelingsbedrijven 

en diervoederproducenten. Wij hechten waarde aan persoonlijke betrokkenheid, 

deskundig advies en een open en transparante communicatie.

KLV PROFESSIONAL MATCH MERKT OP DAT...

EENDAAGSE 

TRAININGEN 

Omgaan met veranderingen

11 april 2018

Persoonlijke effectiviteit voor de 

introverte professional

29 mei en 28 juni 2018

Persoonlijk netwerken: 

hoe werkt het nu echt?

30 mei 2018

TWEEDAAGSE 

TRAININGEN

Persoonlijke kracht en uitstraling

5 en 19 april 2018

Persoonlijk leiderschap vanuit visie

18 mei en 1 juni 2018

Effectief communiceren

31 mei en 14 juni 2018

Kijk voor meer informatie over vacatures, 

trainingen en aanmelding op onze 

website www.klvprofessionalmatch.nl of 

neem contact op via 0317-485525.

* Vraag naar de voorwaarden

TRAININGEN 2018 

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op de trainingen van KLV Professional 

Match! *

interimkandidaten steeds meer in trek zijn 

bij onze klanten. Ervaren specialisten in de 

sectoren levensmiddelen, diervoeding en 

plantenveredeling worden steeds schaarser. 

Om uw organisatie succesvol te houden 

is flexibiliteit en expertise van belang. 

Deze combinatie is te vinden bij onze 

interimkandidaten.

De regering gaat de Wet Deregulering 

Beoordeling Arbeidsrelaties vervangen, omdat 

de wet juist onrust heeft gebracht in plaats 

van helderheid heeft gecreëerd. Daardoor 

durven meer organisaties de samenwerking 

met interimkandidaten aan. De nieuwe wet 

zal zich uiten in drie belangrijke maatregelen: 

een minimumtarief, een opt-outmogelijkheid 

en een opdrachtgeversverklaring. Het geeft 

opdrachtgevers vooraf  duidelijkheid en 

zekerheid bij de inhuur van zelfstandig 

ondernemers. In 2018 krijgen organisaties 

de tijd om te wennen aan veranderde wet- 

en regelgeving. 

Bent u komend jaar al klaar voor de overstap 

naar interimopdrachten?

KLV Professional Match staat vooral 

bekend om de ondersteuning op basis 

van werving & selectie voor permanente 

posities, maar ook via detachering. Dankzij 

de partnerschap met Solvus kunnen wij u 

nu ook met interimopdrachten en volledig 

juridisch ondersteunen.
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KlV2020: VerDere focus

op saMeNwerKiNG

Vacatures via filmpjes  |  40+ on the move!

num
m

er 2 | m
ei 2016

ee
n u

itg
av

e 
va

n:

upDate

fo
to

: 
Sh

ut
te

rs
to

ck

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, diervoeder-

producenten en levensmiddelenconcerns.

VACATURES

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

TRAININGEN 

Succesvol solliciteren en netwerken 2.0

19 mei 2016

Effectief communiceren en samenwerken

27 mei en 10 juni 2016

Omgaan met veranderingen

17 juni en 1 juli 2016

WORKSHOPS

Persoonlijk netwerken: 

hoe werkt het nu echt?

1 juni - 13.00 tot 17.00 uur

Efficiënt solliciteren via LinkedIn 

8 juni -13.00 tot 17.00 uur

Pitch yourself! 

Effectieve zelfpresentatie 

15 juni -13.00 tot 17.00 uur

Sollicitatiegesprekken: 

hoe maak je het verschil?

29 juni - 13.00 tot 17.00 uur

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van workshops en 

trainingen van KLV Professional Match!*

Junior Projectleider Milieu

Voor een ingenieursbureau, laboratorium en 

opleidingsinstituut voor onderzoek, advies en 

projectmanagement op het gebied van asbest, 

milieu en bouwkwaliteit zoeken we een Junior 

Projectleider Milieu (fulltime, mininmaal 32 

uur), standplaats regio Veghel.

De opdrachtgever heeft een breed dienstenpak-

ket, van het uitvoeren van (asbest)inventarisa-

ties en het beoordelen van eventuele risico’s tot 

het verzorgen van projectmanagement en toe-

zicht bij verwijdering van (o.a. asbesthoudende) 

materialen. Met een eigen laboratorium onder-

steunen zij hun klanten op een pragmatische en 

flexibele wijze. Ben jij een (net) afgestudeerde 

milieukundige en heb je zin om je snel te ont-

wikkelen bij een ambitieuze organisatie die van 

aanpakken weet? Dan pas jij perfect binnen hun 

afdeling Milieu. Het relatief  jonge team bestaat 

uit 14 specialisten. Zij werken voor heel diverse 

en interessante klanten en zijn sinds een aantal 

jaar onderdeel van een wereldwijde marktleider 

op het gebied van inspectie, controle, analyse 

en certificering. 

QA/ QC medewerker

Onze opdrachtgever is een innovatief  en 

dynamisch bedrijf  met een passie voor snoep. 

Iedere dag werken ze samen aan het bedenken 

van nieuwe en het verbeteren van bestaande 

producten en merken. De producten zijn 

internationaal te vinden. Vanuit de Benelux-

organisatie worden ze overal in Nederland 

en België verkocht. De Export-organisatie is 

daarnaast verantwoordelijk voor de verkoop 

van de producten in o.a. Frankrijk, Scandinavië 

en een aantal landen in Oost-Europa en 

het Midden-Oosten. Daarnaast leveren ze 

bijvoorbeeld ook aan de Verenigde Staten en 

Japan. Voor de vestiging in omgeving Geleen 

zijn wij voor de afdeling QA/QC op zoek naar 

een QA/QC Employee.

Je functie bestaat uit het bewaken van de 

kwalitatieve voortgang van het productieproces 

door onder andere het beoordelen van 

grondstoffen, halffabricaten en eindproducten, 

controlestaten- en resultaten.

eeN Vol Voorjaar! - Grote DiVersiteit 

aaN aluMNibijeeNKoMsteN

VOORJAARSCONFERENTIE 2017:

‘WANNEER NIETS ZEKER IS, IS ALLES MOGELIJK’
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Nieuw foNDs ‘MariNa VaN DaMMe’ 

Voor aMbitieuze VrouweN

ESTAFETTE: INTEGRAAL AAN 

DE SLAG MET DUURZAAMHEID

KLV Professional Match, een joint venture tussen KLV, Wageningen University & 

Research en Start People, is een werving- en 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. Wij hebben 

functies voor zowel talentvolle starters als professionals met ruime werkervaring. 

Wij zijn actief in heel Nederland en bemiddelen voor diverse opdrachtgevers in de 

voedingsmiddelenindustrie, zaadveredelingsbedrijven en diervoederproducenten. Wij 

hechten waarde aan persoonlijke betrokkenheid, deskundig advies en een open en 

transparante communicatie.

KLV PROFESSIONAL MATCH MERKT OP DAT...

EENDAAGSE 

TRAININGEN 

Persoonlijke effectiviteit voor de 

introverte professional

28 juni 2018

Omgaan met veranderingen

18 oktober 2018

TWEEDAAGSE 

TRAININGEN

Effectief communiceren en samenwerken

20 september en 4 oktober 2018

Persoonlijke kracht en uitstraling 

8 en 22 november 2018

Persoonlijke leiderschap vanuit visie

16 en 30 november 2018

Kijk voor meer informatie over vacatures, 

trainingen en aanmelding op onze 

website www.klvprofessionalmatch.nl of 

neem contact op via 0317-485525.

* Vraag naar de voorwaarden

TRAININGEN 2018 

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op de trainingen van KLV Professional 

Match! *

Volgens recent onderzoek door de ABU 

(Algemene Bond Uitzendondernemingen) 

38% van de beroepsbevolking anders 

werkt dan via een vast contract. Deze 

groep werkt bijvoorbeeld als uitzendkracht, 

payrollkracht, zzp’er of  via een tijdelijk 

contract. Meer dan 50% van alle bedrijven 

maakt gebruik van flexibele arbeidskrachten. 

De behoefte aan flexibiliteit zal de komende 

jaren blijven toenemen.

De uitzendbranche maakt deze dynamiek 

op de arbeidsmarkt mogelijk. Meer 

dan de helft van alle nieuwe banen zijn 

uitzendbanen. In 2016 groeide het aantal 

uitzendbanen met 46.000 en in 2017 zijn 

dat er naar verwachting 40.000. 40% van 

alle bijstandsgerechtigden en 34% van 

de WW’ers komt via het uitzendbureau/ 

detacheringsbureau weer aan de slag. En 

maar liefst éénderde van de ruim één miljoen 

zzp’ers, vindt een baan door bemiddeling 

van een intermediair.

KONING WILLEM-ALEXANDER OPENT DE 

WORLD WIDE WAGENINGEN ALUMNI DAY!

alGeNtechNoloGie

eeN VeraNtwoorD alterNatief?

Wereldlezing januari 2010

‘we GaaN fatsoeNlijK Met DiereN oM’

Simon Rozendaal bij het NZV
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De KoNiNKlijKe 

K VaN KlV

VWI brengt vrouw in beeld

Carrièredag 40+ - geslaagd experiment
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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, diervoeder-

producenten en levensmiddelenconcerns.

VACATURES

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

CARRIÈREDAG

Carrièremiddag Netwerken 

30 sept 2016

TRAININGEN 

Succesvol solliciteren en netwerken 2.0

2 september 2016

Commercieel denken en handelen

9 en 23 september 2016

Succesvolle introvert

27 september 2016

WORKSHOPS

Pitch yourself! Effectieve zelfpresentatie 

28 september 2016 

van 13.00 tot 17.00 uur

Sollicitatiebrief en CV schrijven

12 oktober 2016 

van 13.00 tot 17.00 uur

Socialiteren: solliciteren met social media

26 oktober 2016 

van 13.00 tot 17.00 uur

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van workshops en 

trainingen van KLV Professional Match!*

Specialistische Recruiter bij 

KLV Professional Match

Wij zijn voor ons team op zoek naar een Re-

cruiter. Werken bij KLV Professional Match be-

tekent dat je onderdeel uitmaakt van een en-

thousiast en professioneel team. Er wordt veel 

geïnvesteerd in jou om te groeien als recruiter. 

Wij zitten in het nieuwe Plus Ultra-gebouw op 

de campus van Wageningen University.

Bij ons ga je je bezig houden met het ontwikke-

len van nieuwe en bestaande relaties en de wer-

ving van professionals in de voedselindustrie of  

agricultuur. Daarnaast ben je betrokken bij de 

begeleiding van kandidaten in sollicitatietra-

jecten. Dagelijks zijn wij bezig om ons netwerk 

uit te breiden, en adviseren wij klanten over 

selectiecriteria en salaris. Je krijgt de eerste 

6 maanden training om het recruitmentvak te 

leren! We begeleiden je daarnaast om de markt 

en de professionals te leren kennen. 

Wil jij ons team komen versterken? Bel of  mail 

gerust voor meer informatie of  stuur je sollici-

tatie op. 

Regulatory Employee

Our client Perfetti Van Melle is a privately owned 

company that manufactures and distributes 

candy and chewing gum in over 150 countries 

worldwide. Today, Perfetti Van Melle is ranked 

as the third largest sugar confectionery/

chewing gum company in the world, second in 

Europe, with strong brands like Mentos, Chupa 

Chups, Fruittella, Frisk, and Smint. The ability 

to develop products, varieties and flavors that 

meet the different demands and opportunities 

of  markets is one of  the Group’s keys to 

success. 

We are looking for a Regulatory Employee 

for a new project of  2 years. As a Regulatory 

employee you will give full support to the global 

roll out of  the Regulatory Database (REd) to 

all OCs of  Perfetti Van Melle. If  you have a 

Bachelor or Master’s degree in Food Law/ Food 

Technology/ Food Safety you have the right 

background, no work experience necessary for 

this great opportunity!

lereN VaN

rasNetwerKers

CONFERENTIE-UPDATE:

KANSEN VERKENNEN! 

num
m

er 3 | oktober 2018

ee
n u

itg
av

e 
va

n:

upDate 

KoNiNKlijK bezoeK 

tijDeNs worlD wiDe 

waGeNiNGeN aluMNi Day

KLV Professional Match, een joint venture tussen KLV, Wageningen University & 

Research en Start People, is een werving & selectie bureau 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. Wij hebben 

functies voor zowel talentvolle starters als professionals met ruime werkervaring. 

Wij zijn actief in heel Nederland en bemiddelen voor diverse opdrachtgevers in de 

voedingsmiddelenindustrie, zaadveredelingsbedrijven en diervoederproducenten. Wij 

hechten waarde aan persoonlijke betrokkenheid, deskundig advies en een open en 

transparante communicatie.

KLV PROFESSIONAL MATCH MERKT OP DAT...

EENDAAGSE 

TRAININGEN 

Persoonlijke effectiviteit voor de 

introverte professional

5 oktober en 2 november 2018

Omgaan met veranderingen

18 oktober 2018

TWEEDAAGSE 

TRAININGEN

Persoonlijke kracht en uitstraling 

8 en 22 november 2018

Persoonlijke leiderschap vanuit visie 

16 en 30 november 2018

Commercieel denken en doen 

29 november en 13 december 2018

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

TRAININGEN 2018 

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op de trainingen van KLV Professional 

Match! *

… het slim is om te streven naar diversiteit, 

maar het geen zin heeft om dat heel hard 

te roepen. 

Organisaties met een divers personeels-

bestand presteren beter, blijkt keer op 

keer uit onderzoek. ‘We streven naar 

een werkklimaat waarin gelijkheid wordt 

bevorderd’, of  ‘we streven naar een cultureel 

divers personeelsbestand’ zie je dan ook 

regelmatig staan in vacatureteksten. 

Maar helpt zo’n expliciete zin ook om meer 

(en andere) sollicitanten te trekken? Nee, 

zo blijkt uit het afstudeeronderzoek van 

Tessa Boon, studente Media & Business 

in Rotterdam. Het heeft niet of  nauwelijks 

effect op hoe kandidaten over de vacatures 

denken. Je kunt het net zo goed niet doen. 

Het hele artikel (van 26-07-2018) is te lezen 

op http://bit.ly/WerfTessaBoon

ESTAFETTE: KLIMAATADAPTATIE IS EEN ‘HOT TOPIC’

2011: KlV bestaat 125 jaar

Debatserie over innovatieve voedingsconcepten:

hoe MaKeN we GezoND eteN GewooN?
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KlV Verhuist Naar

iMpulse
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‘waGeNiNGse’ oNDerNeMer:

bulleNs iN De besseN

@KlVNetwork
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joNGe KlV-leDeN iN De

waGeNiNGse politieK

COMPETENTIES VOOR 

DE TOEKOMST

KLV’S ‘HUISADVOCAAT’ WEET RAAD 

BIJ ARBEIDSCONFLICTEN
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KLV Professional Match, een joint venture tussen KLV, Wageningen University & 

Research en Start People, is een werving- & selectiebureau voor professionals in de 

industrieën Food Ingredients, Feed en Agriculture. 

Functies voor zowel talentvolle starters als professionals met ruime werkervaring. 

KLV Professional Match is actief in heel Nederland en bemiddelt voor diverse 

opdrachtgevers in de voedselindustrie, zaadverdelingsbedrijven, dierproducenten en 

levensmiddelenconcerns. Zij hechten grote waarde aan persoonlijke betrokkenheid, 

deskundig advies en een open en transparante communicatie. 

VACATURES

Kijk voor meer informatie over vacatures, 

trainingen en aanmelding op onze 

website www.klvprofessionalmatch.nl of 

neem contact op via 0317-485525.

* Vraag naar de voorwaarden

EENDAAGSE 

TRAININGEN 

Persoonlijke effectiviteit voor 

de introverte professional

2 februari 2017 

van 9.30 tot 17.00 uur

Omgaan met veranderingen

16 februari 2017 

van 9.30 tot 17.00 uur

TWEEDAAGSE 

TRAININGEN

Adviseren en verkopen voor 

inhoudelijk experts

16 en 30 maart 2017 

van 9.30 tot 17.00 uur

Effectief communiceren en samenwerken

22 maart en 5 april 2017 

van 9.30 tot 17.00 uur

Persoonlijke kracht en uitstraling 

9 en 23 juni 2017 

van 9.30 tot 17.00 uur

Persoonlijk leiderschap vanuit visie

22 mei en 12 juni 2017 

van 9.30 tot 17.00 uur

EEN- EN TWEEDAAGSE TRAININGEN

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van workshops en 

trainingen van KLV Professional Match!*

Regiomanager (Agrifood)

Onze opdrachtgever is een grote en groeiende on-

afhankelijke controle-instelling in Nederland die 

voortkomt uit de agrifoodsector. De instelling le-

vert diensten op het gebied van controle, inspec-

tie, monstername, classificatie, certificering, kwa-

liteitsregelingen en automatisering. Kernwaarden 

zijn Flexibel, Enthousiast en Betrouwbaar, die de 

opdrachtgever graag uitdraagt zowel richting de 

eigen medewerkers als richting klanten. In totaal 

zijn hier circa 650 medewerkers werkzaam. 

Voor het werkveld Veluwe is men op zoek naar 

een Regiomanager AgriFood die zich herkent in 

de term People manager. In deze functie ga je je 

met name bezighouden met de keurings- en clas-

sificatiemedewerkers in de agrifoodsector (intern), 

opdrachtgevers (met name overheid) en klanten 

(agrifood-bedrijven). Je kunt je goed op verschil-

lende niveaus begeven en vindt het uitdagend om 

een balans te zoeken tussen de genoemde partijen 

met in het achterhoofd de geldende regelgeving. 

Global Regulatory Affairs Manager - 

Zeeland / Breda

Onze opdrachtgever produceert diepgevroren 

aardappelproducten en appetizers. Dat doet hij 

met liefde en vakmanschap. Het bedrijf  zit al 

sinds 1920 ‘in de aardappelen’ en besteedt veel 

aandacht aan het continu verbeteren van bestaande 

en ontwikkelen van nieuwe producten. Alleen de 

allerbeste grondstoffen worden gebruikt, zoals 

de mooiste aardappelen, de lekkerste kruiden 

en de zuiverste plantaardige olie. In de moderne 

fabrieken worden deze grondstoffen verwerkt tot de 

smakelijkste aardappelproducten.

Ter uitbreiding is men op zoek naar een fulltime 

ervaren Global Regulatory Affairs Manager. In 

deze functie ben je verantwoordelijk voor naleving 

van de wet- en regelgeving omtrent Food & 

Safety. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor 

het onderhouden van internationale relaties met 

overheden en het actueel monitoren en interpreteren 

van nieuwe internationale regelgeving. Je geeft 

advies bij aanschaf  van producten en de naleving 

van de regelgeving rondom deze producten. Je 

ondersteunt interne stakeholders en draagt bij aan 

innovatie en de groeistrategie 2020 van het bedrijf.

KlV-priMeur: Nieuw aluMNiplatforM

ESTAFETTE: INNOVATIEF 

MET DONORHOORNVLIES

VERNIEUWENDE TOMATENTEELT 

BEKROOND MET BRAM STEINER AWARD 
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worKshops youNG KlV 

blijVeN populair

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. 

KLV PROFESSIONAL MATCH MERKT OP DAT...

EENDAAGSE 

TRAININGEN KLV PM 

Persoonlijke effectiviteit voor de 

introverte professional

31 januari 2019 en 16 mei 2019

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

TRAININGEN 

KLV PROFESSIONAL MATCH 2019 

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van trainingen van KLV 

Professional Match! *

...dé trend voor 2019 nog persoonlijker 

contact met de kandidaat is! 

Als er één trend nu al kan worden voorspeld, 

dan is het dat relaties met de kandidaat 

nóg persoonlijker worden dan nu al het 

geval is. Eén van de sprekers op het 

European Recruitment Innovation Event Talent 

Acquisition Live noemde het ‘selling a dream’ 

in plaats van ‘shortlisting and interviewing’, 

het werk waar recruiters van oudsher 

meer om bekend staan. Hij zag een nabije 

toekomst voor zich van communities, waarin 

het gaat om engagement met kandidaten.

Bron: Werf& 

Het gehele artikel is te lezen op via 

bit.ly/WerfRecruitmentTrend 

WERKLOOSHEID ONDER PAS-AFGESTUDEERDEN 

BLIJFT DALEN

KlV actief op 

sociale MeDia

Schuttelaar-debat:

GezoND eteN iN De zorGKeteN
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iN2care bestrijDt

KNoKKelKoorts

Met weteNschap

weG Met VoeDselVerspilliNG

werelDwijD > 9000 KlV leDeN
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KLV VERHUIST 

NAAR ATLAS

KLV CARRIÈREDAG: 

TO TRAINEE OR NOT TO TRAINEE?

starthub: broeDpleK Voor 

oNDerNeMeNDe iDeeËN
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KLV Professional Match, een joint venture tussen KLV, Wageningen University & 

Research en Start People, is een werving- & selectiebureau voor professionals in de 

industrieën Food, Feed en Plant. Wij hebben functies voor zowel talentvolle starters als 

professionals met ruime werkervaring. Wij zijn actief in heel Nederland en bemiddelen 

voor diverse opdrachtgevers in de voedingsmiddelenindustrie, zaadveredeling en 

diervoederproductie. Wij hechten grote waarde aan persoonlijke betrokkenheid, 

deskundig advies en een open en transparante communicatie. 

VACATURES

Kijk voor meer informatie over vacatures, 

trainingen en aanmelding op onze 

website www.klvprofessionalmatch.nl of 

neem contact op via 0317-485525.

* Vraag naar de voorwaarden

EENDAAGSE 

TRAININGEN 

Persoonlijke effectiviteit voor de 

introverte professional

19 mei en 26 juni

9:30 tot 17:00 uur

Omgaan met veranderingen

15 juni 2017

9:30 tot 17:00 uur

TWEEDAAGSE 

TRAININGEN

Persoonlijke kracht en uitstraling 

9 en 23 juni

9:30 tot 17:00 uur

Persoonlijk leiderschap vanuit visie

22 mei en 12 juni

9:30 tot 17:00 uur

EEN- EN TWEEDAAGSE TRAININGEN

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van workshops en 

trainingen van KLV Professional Match!*

Breeding Manager Sierteelt

Onze opdrachtgever is een toonaangevende 

en vooruitstrevende organisatie op het gebied 

van breeding en ontwikkeling van snijbloemen, 

potplanten, perkplanten en vaste planten. Het 

bedrijf  heeft meer dan 6000 werknemers we-

reldwijd, een uitgebreid netwerk en is in de ver-

edelingswereld wel bekend om zijn prestaties 

en ambities.

Het bedrijf  is per direct op zoek naar een Bree-

ding Manager Sierteelt die een team van onge-

veer vijf  mensen gaat aansturen. Je bent een 

sterke toevoeging voor het bedrijf. Je geeft lei-

ding aan het internationale team van breeders. 

Ook ben je verantwoordelijk voor de ontwikke-

ling en implementatie van nieuwe cropstrate-

gieën. Je hebt een commerciële focus bij het 

ontwikkelen van nieuwe bloemen, en daarnaast 

kun je het breedingproces verder optimaliseren 

en professionaliseren.

Junior Research Associate Breeding

Onze opdrachtgever is een dynamische 

Europese organisatie, met een sterke positie in 

de Europese markt voor zacht fruit. Inmiddels is 

het bedrijf  vertegenwoordigd op elk continent. 

Omdat het bedrijf  snel groeit zijn we op zoek 

naar een Junior Research Associate Breeding.

De prioriteiten binnen deze functie liggen bij 

de ontwikkeling en verbetering van nieuwe 

fruitrassen. Je ondersteunt de Variety 

Development Manager in de succesvolle 

uitvoering van de breedingproeven in 

Nederland, maar ook in het Verenigd Koninkrijk. 

Je bent verantwoordelijk voor het uitzetten van 

proeven, fruitkwaliteitsbeoordelingen en het 

beheer van het smaak-assessmentprogramma 

tijdens het seizoen. 

al aaNGeMelD bij wur coNNect?

CONFERENTIE-UPDATE

ALUMNUS THEO BIJMAN: ‘MOOI WAT EEN 

MESTVERGISTER TEWEEG KAN BRENGEN’
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werelDleziNG: 

GeNeraties KijKeN aNDers

Naar KliMaatVeraNDeriNG

WERKEN MET ANDERE CULTUREN: 

‘JE MOET BLIJVEN LUISTEREN.’

De burGer, De expert eN De 

iNforMatieMaatschappij

Nieuw leVeN MaKeN

Hoe ver kun je gaan?
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coNtributie 2013

Via e-factuur

1973-2013: 40 jaar

arbeiDsMarKtoNDerzoeK VaN KlV
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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

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

TRAININGEN 

People management

29 mei en 12 juni 2015

Succesvol solliciteren en netwerken 

2 juni 2015 

Speciale prijs: €200,- voor KLV-leden

Persoonlijk leiderschap vanuit visie

19 juni en 3 juli 2015

Effectief communiceren en samenwerken

26 juni en 10 juli 2015

WORKSHOPS

Efficiënt solliciteren via LinkedIn

28 mei - 13.00 tot 17.00 uur

Sollicitatiebrief en CV 

4 juni - 13.00 tot 17.00 uur

Pitch yourself! Effectieve zelfpresentie

11 juni - 13.00 tot 17.00 uur

Persoonlijk netwerken; hoe werkt het 

nu echt?

18 juni - 13.00 tot 17.00 uur

Sollicitatiegesprekken; hoe maak je 

het verschil?

23 juni - 13.00 tot 17.00 uur 

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van workshops en 

trainingen van KLV Professional Match!*

International job opportunity

Our client produces superior-quality, cost-

effective specialty fertilizers that help growers 

achieve higher yields and better quality 

products. The company is a global manufacturer 

of  products based on unique minerals, 

primarily in three markets: agriculture, food 

and engineered materials. To further develop 

our product categories like water solubles 

for fertigation, foliar fertilizers and enhanced 

efficient fertilizers (e.g. controlled release) in 

the area Europe, Middle East and Africa, we are 

looking for a Agronomy & Product Specialist. 

You will be the interface between Marketing, 

Sales and growers to further develop and drive 

the short and long term growth of  our specialty 

fertilizers brands in the geographical area. In 

this function you will report to the Marketing 

Manager Specialty Agriculture and work closely 

with the sales departments in the geographical 

area.

Veredelaar Prei

Verder zoeken wij een Veredelaar Prei met 

passie voor genetica. Heb jij passie voor 

genetica en het veredelingsvak en wil je deel 

uitmaken van een team dat met veel plezier 

innovatieve producten ontwikkelt? Wil jij 

werken in een internationaal bedrijf  met een 

mensgerichte bedrijfscultuur? 

Onze opdrachtgever ontwikkelt groenterassen 

en verkoopt daarvan de zaden aan telers over 

de hele wereld. Daarmee kan wereldwijd een 

bijdrage worden geleverd aan het welzijn en de 

gezondheid van mensen. Groei staat centraal: 

groei van een natuurlijk product en groei van 

het bedrijf  - met nu ruim 2500 mensen in 30 

landen. Maar vooral groei van de medewerkers: 

je krijgt alle ruimte om te ondernemen en jezelf  

te ontwikkelen. Samen met collega’s streven 

naar het beste en lekkerste uit de natuur. Elkaar 

aanvullen, helpen en inspireren. En samen 

blijven werken aan een gezonde toekomst.

aluMNibijeeNKoMsteN: 

waGeNiNGeN treKt het laND iN

WERELDLEZING: 

INS & OUTS VAN 

MELKQUOTUM 

EN MEST

23 JUNI:

DE ALV VAN KLV
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KLV Professional Match, een joint venture tussen KLV, Wageningen University & 

Research en Start People, is een werving- & selectiebureau voor professionals in de 

industrieën Food, Feed en Plant. Wij hebben functies voor zowel talentvolle starters als 

professionals met ruime werkervaring. Wij zijn actief in heel Nederland en bemiddelen 

voor diverse opdrachtgevers in de voedingsmiddelenindustrie, zaadveredeling en 

diervoederproductie. Wij hechten grote waarde aan persoonlijke betrokkenheid, 

deskundig advies en een open en transparante communicatie. 

VACATURES

Kijk voor meer informatie over vacatures, 

trainingen en aanmelding op onze 

website www.klvprofessionalmatch.nl of 

neem contact op via 0317-485525.

* Vraag naar de voorwaarden

EENDAAGSE 

TRAININGEN 

Persoonlijke effectiviteit voor de 

introverte professional

19 mei (vol), 29 mei (EN), 26 juni, 

2 oktober en 2 november

9:30 tot 17:00 uur

Omgaan met veranderingen

15 juni 2017

9:30 tot 17:00 uur

TWEEDAAGSE 

TRAININGEN

Persoonlijke kracht en uitstraling 

9 en 23 juni

9:30 tot 17:00 uur

Persoonlijk leiderschap vanuit visie

22 mei en 12 juni

9:30 tot 17:00 uur

Effectief communiceren en samenwerken

14 en 28 september

9:30 tot 17:00 uur

EEN- EN TWEEDAAGSE TRAININGEN

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van trainingen van 

KLV Professional Match!*

You will support Sales Managers in Europe in 

following core activities: Do the introduction 

and development of  new products. You are 

responsible of  the coordination of  general 

promotion and development activities in the 

Europe offices. This includes development and 

keeping up-to-date technical information and 

leaflets. You have a Master degree in Plant 

Sciences, Biology, Chemistry or equivalent. 

Agronomist with sound knowledge of  plant 

nutrition or fertilizer application. Preferably 

field experience background in horticulture/

agriculture/farming through experience of  

family farming business. Fluent in English and 

French. Travelling in Europe, North and West 

Africa: 30%. 

In this position you will assist our Allium Pre-

breeder who is responsible for the research 

programs on genetic resources and new trait 

discovery in Alliums, aiming at making new 

Allium traits and technologies available for 

our global breeding programs. You are part of  

and interact closely with a multidisciplinary, 

international team of  researchers, with 

different disciplines. As an Assistant Allium 

Pre-breeding, you will combine practical 

plant breeding skills with data and project 

management skills. You have a BSc in plant 

Breeding or related fields within the Life 

Sciences and a little bit working experience 

in or with the (seed) industry. Experience in 

breeding, Allium specific is a plus. Excellent 

command of  the Dutch and English language 

is necessary.

scieNce café

treKt Volle zaleN

KLV-CONFERENTIE: 

STUDIEKRINGEN LEVEREN GRÁÁG DE INHOUD

Our customer is the worldwide leader in its three main business areas: Specialty Plant Nutri-

tion, Iodine and Lithium. The company has commercial offices in more than 20 countries, which 

enables them to offer its business formulae to customers in 110 countries throughout Europe, 

America, Asia and Oceania. Europe NV’s headquarters is based in Antwerp, handling international 

sales of  the products in close consultation with local distributors, joint ventures or wholly owned 

sales branch offices. 
Assistant Allium Pre-Breeding

Junior Business Development Manager
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VerbiNDt oNs

MBA VOOR TOEKOMSTIGE 

LEIDERS IN FOOD EN AGRI

MiDcareer

loopbaaNcafe
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recessie?
waGeNiNGers DoeN het GoeD
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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, diervoeder-

producenten en levensmiddelenconcerns.

VACATURES

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

TRAININGEN 

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

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van workshops en 

trainingen van KLV Professional Match!*

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. 

waGeNiNGers zijN iN treK, 

KlV blijft alert

KLV-ESTAFETTE: LEDEN 

OVER HUN LOOPBAAN
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KLV Professional Match, een joint venture tussen KLV, Wageningen University & 

Research en Start People, is dé expert in detachering en werving & selectie van 

masters en bachelors in de vakgebieden Animal, Environment, Food, Plant en Social.

Wij hebben functies voor zowel talentvolle starters als professionals met ruime 

werkervaring. Ons werkgebied beslaat heel Nederland en we bemiddelen voor 

opdrachtgevers zoals zaadveredelingsbedrijven, diervoederproducenten, ministeries 

en levensmiddelenconcerns.

VACATURES

EENDAAGSE 

TRAININGEN 

Persoonlijke effectiviteit voor de 

introverte professional

2 november 2017

9.30 tot 17.00 uur

Omgaan met veranderingen

10 oktober 2017

9.30 tot 17.00 uur

TWEEDAAGSE 

TRAININGEN

Persoonlijke kracht en uitstraling 

3 en 17 november 2017

9.30 tot 17.00 uur

Persoonlijk leiderschap vanuit visie

8 en 27 oktober 2017

9.30 tot 17.00 uur

Persoonlijke effectiviteit voor de

introverte professional

10 en 24 november 2017

9.30 tot 17.00 uur

Meer informatie over vacatures, 

workshops en trainingen is te vinden op 

klvprofessionalmatch.nl Of neem contact 

op via 0317-48 55 25.

EEN- EN TWEEDAAGSE TRAININGEN

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van trainingen van KLV 

Professional Match! 

Vraag naar de voorwaarden! 

Als Crop Specialist Tomaat draag je bij aan 

de strategische uitwerking en het waarborgen 

van de jaaromzet van hightech tomaten. Je 

werkt vanuit huis, waarbij je regelmatig op pad 

bent in Nederland, België en andere plekken 

waar hightech tomaten groeien. Ook breng je 

regelmatig een bezoek aan het hoofdkantoor in 

Made.

RISICO’S INSCHATTEN VAN 

HORMOONVERSTORENDE STOFFEN

Voor dezelfde opdrachtgever zoeken we 

een Leek Breeder. Binnen de functie van 

Leek Breeder ben je verantwoordelijk voor 

zowel line als hybrid development in prei. 

Je werkplek bevindt zich in de kwekerijen in 

Rilland, waar je nauw samenwerkt met het 

lokale kweek-, onderzoeks- en operationele 

team. Ook werk je regelmatig samen met 

de productontwikkelings-, marketing- en 

productieafdeling en met de commerciële 

afdeling. Je rapporteert aan de Breeding 

Director Allium.

pas-afGestuDeerDeN 

VaKer aaN het werK

BAAN VIA

WUR CONNECTEen van onze opdrachtgevers is gespecialiseerd in het kweken van verschillende groenten. Het 

bedrijf  heeft tientallen jaren ervaring en staat voor expertise, toewijding en ondersteuning. Deze 

zetten zij in voor de ontwikkeling, productie en verkoop van groenterassen. 

Leek Breeder

Crop Specialist Tomaat
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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, diervoeder-

producenten en levensmiddelenconcerns.

VACATURES

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

TRAININGEN 

Time management

21 januari en 11 februari 2016

Persoonlijke kracht en uitstraling

4 februari en 18 februari 2016

Effectief communiceren en samenwerken

3 maart en 17 maart 2016

Persoonlijk leiderschap vanuit visie

10 maart en 24 maart 2016

WORKSHOPS

Sollicitatiebrief en CV 

26 november van 13.00 tot 17.00 uur

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van workshops en 

trainingen van KLV Professional Match!*

Account Manager Soft Fruit

Our client is developing a strong position in 

the European berry market from their EMEA 

headquarters in Breda. The family-owned 

company operates for over 100 years and 

they are totally dedicated to berries. Over the 

years, our client, has grown to be represented 

on each continent. As the dynamic European 

organisation is growing rapidly, they are looking 

for an ambitious new colleague!

The Account Manager is responsible for 

managing the client contacts and customer 

development activities in the appointed sales 

area (Germany, Austria and Switzerland) 

with the goal of  achieving the optimal price 

possible for the quality and quantity of  fruit 

to be sold, in close corporation with the other 

account managers, sales support, Logistics and 

Planning & Delivery Departments.

International Feed Specialist

- Europe and China

Our client is one of  the largest North American 

suppliers of  agricultural liquid products and 

is currently expanding its business in Europe. 

They are part of  a specialist merchant of  

agricultural commodities, trading specifically in 

sugar, molasses based products and coffee. The 

company is employee owned with approximately 

4,000 employees working in 50 countries 

around the world. They are a leading global 

supplier of  molasses and liquid products for 

animal feed, fermentation and other industrial 

uses, providing the link between sugar mills and 

consumers in the animal feed and fermentation 

industries. 

To support the expansion of  the Liquid Feed 

and Farm Business Commercial Team, they are 

looking to recruit an International Feed Specialist 

to support the sales specialists in selling liquid 

ruminant feed products to individual farmers, 

feed mills, dairy’s and farm management groups 

throughout China. After first having received in-

depth training in Europe/USA (approximately 

6-12 months), you will be based in China.

KlV aDresseNboeK worDt 

heDeNDaaGse app

ESTAFETTE: ANNEMIEKE 

PUSTJENS BEWAAKT 

VOEDSELVEILIGHEID

KLV IMPULS TRAPT 

AF MET NATIONALE 

WETENSCHAPSAGENDA

CTCT Inspired by Uncertainty
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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. Wij hebben 

functies voor zowel talentvolle starters als professionals met ruime werkervaring. 

KLV Professional Match is actief in heel Nederland en bemiddelt voor diverse 

opdrachtgevers in de voedingsmiddelenindustrie, voor zaadveredelingsbedrijven 

en diervoederproducenten. Wij hechten waarde aan persoonlijke betrokkenheid, 

deskundig advies en een open en transparante communicatie.

VACATURES

EENDAAGSE 

TRAININGEN 

Persoonlijke effectiviteit voor de 

introverte professional

8 feb, 23 mrt, 25 mei en 28 juni 2018

Omgaan met veranderingen

14 maart 2018

TWEEDAAGSE 

TRAININGEN

Effectief communiceren

16 februari en 9 maart 2018

Adviseren en verkopen voor inhoudelijk 

experts

28 maart en 11 april 2018

Persoonlijke kracht en uitstraling

5 en 19 april 2018

Persoonlijk leiderschap vanuit visie

18 mei en 1 juni 2018

Kijk voor meer informatie over vacatures, 

trainingen en aanmelding op onze 

website www.klvprofessionalmatch.nl of 

neem contact op via 0317-485525.

* Vraag naar de voorwaarden

TRAININGEN 2018 

KLV-leden ontvangen tot €100,- korting 

op het aanbod van trainingen van KLV 

Professional Match! *

One of  our clients is a world leading brand in 

high quality potato products. The company 

serves the EMEA region and is based in 

the Netherlands. Supplying frozen potato 

products as well as dehydrated potato flakes 

to customers in the Foodservice, Quick Service, 

Industry and Retail segments.

The company is a successful organization, 

because of  their ambition and high quality 

standard of  their products. Your colleagues 

in production work in shifts, but in this role 

you work during office hours. For managing 

improvements in food safety & quality over 

their 6 (inter)national plants they are looking 

for an (Interim) Food Safety & Quality Manager 

a.s.a.p.

The Product Manager is the coordinator of  

technical expertise on Selko Feed Additives 

products and their application, while keeping 

focussed on the final goal to develop profitable 

sales. It is the role of  the Junior Product Manager 

to generate product specification documents, 

execute and coordinate field trials, writing 

commercial technical reports, supporting in 

developing marketing communication material 

to satisfy the needs of  the customers. 

The purpose of  the job is to grow the gross 

margin and volume of  specific Selko Feed 

Additives product lines by building sales 

support tools based on science, knowledge, 

laboratory work and equipment services to 

support the application and sales of  Selko Feed 

Additives products. You will train sales staff  

and distributors on understanding and using 

these tools.

KlV coNfereNtie:

colleGe-tour 

‘iNspireD by uNcertaiNty’

Global Product Manager Feed Additives

(Interim) Food & Safety Quality Manager

ESTAFETTE: JAN WIERINGA MET EEN MISSIE



ZATERDAG 3 OKTOBER:

FEESTELIJK AFSCHEID
VAN KLV

Meld je aan voor de officiële
online afscheidsbijeenkomst!

Meer info:
bit.ly/AfscheidsbijeenkomstKLV

FEESTELIJK AFSCHEID
VAN KLV

http://bit.ly/AfscheidsbijeenkomstKLV
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