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Comenius Leergangen
In de afgelopen twintig jaar is Comenius uitgegroeid tot een toonaangevend, op visievorming en persoonlijk leiderschap gericht

instituut. De academische, op samenhang gerichte aanpak ervan is geïnspireerd op het denken van de Europese didacticus Jan

Amos Comenius (1592-1670). In zijn boek Het Labyrint van de wereld roept hij leiders op problemen te duiden in hun onderlinge

samenhang en gezamenlijk te streven naar overzicht en visie. Daarbij stelt hij dat er niets op de wereld is dat een met zintuigen

en verstand begiftigd mens niet zou kunnen leren: Omnes, Omnia, Omnino.

 Bestuurders, toezichthouders, directeuren en andere executives uit het publieke en private domein nodigt

Comenius Leergangen uit voor de nieuwe, internationale Middle East Leadership Course.

voor wie alles al denkt te weten

Meer weten? Download de brochure op www.comeniusleergang.nl 

of bel adviseur leergangen Clara Smits 033 - 422 99 29.

Middle East Leadership Course
Wijs en mensgericht leiderschap

Internationaal executiveprogramma gericht op wijs 

en mensgericht leiderschap aan de universiteiten van 

Jeruzalem, Amman en Teheran.

Deelnemers aan Comenius’ Middle East Leadership Course 

verkennen ‘hoofd en hart’ van het Midden-Oosten en 

onderzoeken de politieke en culturele complexiteit 

ervan, in relatie tot actuele en fundamentele thema’s in 

bestuur, beleid en strategie. Refl ectie op de wederzijdse 

beeldvorming tussen Oost en West is daarbij cruciaal. 

Deze leergang verschaft verdieping en context bij actuele 

vraagstukken die zijn verbonden met de bakermat van 

jodendom, christendom en islam.

Comenius maakt ook ruimte voor sprekers met ‘orthodoxe’ 

meningen. Zij nodigen uit tot een gesprek over de eigen, 

vertrouwde opvatting. Deelnemers aan deze leergang wordt

veel gevraagd, zoals refl ectievermogen en zelfbeheersing. 

En durf en vrijmoedigheid op locatie de schurende 

werkelijkheid te verkennen. 

Comenius’ Middle East Leadership Course verdiept kennis tot

wijsheid en stimuleert executives tot echt verbindend leider-

schap. Bewust van wat mensen ten diepste raakt en beweegt.
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O
mdat ze inspirerend en veelbelovend is: Merel Rumping is 
de nieuwe Alumnus van het Jaar. Ze zag al jong ‘hoe heftig de 
wereld is’, deed in Groningen de master Internationale Betrek-
kingen en Internationale Organisatie en werd ondernemer. 

‘Sociaal ondernemer’. Ze startte LegBank om met een nieuwe techniek 
goede onderbeenprotheses voor meer mensen bereikbaar te maken. Te 
beginnen in Colombia. 
Nieuwe, positieve ontwikkelingen een zetje geven, daar gaan veel verhalen 
in dit zomernummer over. Groningse wetenschappers vertellen over hun 
innovatieve werk om supercomputers in te zetten bij complexe chemische 
vraagstukken, natuurinclusieve landbouw te kunnen omarmen of donor-
organen geschikter te maken voor transplantatie. Goed beschouwd ademt 
de hele editie een sfeer van visie en enthousiasme en – opvallend – bijna 
iedereen getuigt van het belang van samenwerken. Want, zo lezen we, 
zonder samenwerking geen veerkrachtige samenleving, geen plezier in het 
werk en geen succes. 

Die ‘succesverhalen’ kunnen volgens sommige alumni wel een onsje 
minder, blijkt uit het lezersonderzoek naar Broerstraat 5. Dat circa 90% 
van de respondenten meldt dat hun alumni-magazine bijdraagt tot een 
goed gevoel over de RUG en meer betrokkenheid bij hun oude universiteit, 
is positief. 71% prefereert een papieren versie en de meest gewaardeerde 
rubriek is ‘Alumni Achteraf ’. We zijn de respondenten dankbaar en gaan ons 
voeden met hun antwoorden en opmerkingen.
De klacht over de overdaad aan succesverhalen zit ons als redactie wel wat 
dwars. Gaat onze voorkeur echt uit naar zondagskinderen met glanzende 
carrières? Vertelt niet bijna elke geïnterviewde over tegenslagen, moeite en 
falen? En kwam succes niet dankzij hun positief blijven en stug doorzetten? 
Wat vooral glans geeft aan hun verhalen, denken wij, is het plezier dat zij 
hebben, in hun werk in Suriname of in de horeca, in saffraan oogsten of 
gewoon in het fotograferen van een Grote groene sabelsprinkhaan.

Wij wensen u veel leesplezier en een fijne zomer! 

REDACTIEB5@RUG.NLREDACTIONEEL

REDACTIONEEL EN INHOUD

COVER MEREL RUMPING, ALUMNUS VAN HET JAAR 2016

4
Sociaal  
ondernemen in  
Colombia
Alumnus van het Jaar 
Merel Rumping wil 
onderbeenprotheses 
voor iedereen 
bereikbaar maken.

6
Column 
Elmer Sterken, rector 
magnificus

7
Alumnus in het 
buitenland
Italië

8
Gronings  
antwoord op  
tekort donorlevers
De ‘perfusiekamer’ 
maakt donororganen 
– ook de minder 
geschikte – beter 
bruikbaar voor 
transplantatie.

10
Alumnus schrijft 
boek

11
Ain Wondre Stad
Marijn de Vries

12
De straat op in  
het Verenigd  
Koninkrijk
Buiten de bubbel 
hoorde oud- 
correspondente 
Titia Ketelaar andere 
verhalen.

14 
Groningen, ’t kon 
minder

15
Lezersonderzoek 
Broerstraat 5
71% van de 
respondenten leest 
Broerstraat 5 het liefst 
op papier.

16 
Foto 
De Grote groene 
sabelsprinkhaan

18
Toekomst boeren: 
samen met de 
natuur
Noord-Nederland 
proeftuin voor 
‘natuurinclusieve 
landbouw’?

20
Scheikundige 
zonder labjas
Ria Broer, stille kracht 
in de Groningse 
chemie

22
Veerkrachtige 
samenleving vergt 
samenwerking
18,8 miljoen euro 
voor interdisciplinair 
onderzoek SCOOP is 
een bijzonder succes.

24
‘Vrouwen moeten  
niet harder  
werken, maar 
slimmer’
Vijf tips voor de pas 
afgestudeerde jonge 
vrouw

25
Ubbo Emmius Fonds

26
Alumni Actief 

30
Oraties, Portretten, 
Colofon

32
Alumni Achteraf
psychologie

COVER REYER BOXEM

mailto:REDACTIEB5%40RUG.NL?subject=

