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‘EEN SLEUTELHANGER IS EEN UITVINDING DIE ER VOOR ZORGT DAT BIJ VERLIES ALLE SLEUTELS IN ÉÉN KEER WEG ZIJN’

STELLING DANNY KOEDIJK MEDISCHE WETENSCHAPPEN

ANNE FLOOR LANTING REYER BOXEM

E en vijftigtal jonge RUG-alumni verza-
melt zich op een septemberavond in 
Groningen om van ondernemer en 
carrièreadviseur Hoang Nguyen de 

fijne kneepjes van het onderhandelen te leren. 
Het is de vierde bijeenkomst van het Jonge 
Alumni Netwerk (JAN): een netwerk dat in 2016 
is opgericht om alumni te stimuleren zowel 
met de universiteit als met elkaar in contact te 
blijven. Naast de mogelijkheid om andere jonge 
alumni te leren kennen die zich in dezelfde 
carrièrefase bevinden, bieden de bijeenkom-
sten van het JAN alumni tot 35 jaar de kans om 
nieuwe vaardigheden te ontwikkelen die van 
pas komen bij de eerste stappen op de arbeids-
markt. 

Het JAN organiseert zo’n vier bijeenkomsten per 
jaar, waarbij steeds een ander thema centraal 
staat: van presenteren en ondernemend gedrag 
tot onderhandelen. Op het inhoudelijke gedeelte  
van de avond, bijvoorbeeld een workshop of  
paneldiscussie, volgt altijd een afsluitende  
borrel. De inhoud en vorm van de bijeenkom-
sten lijkt aan te slaan: meerdere aanwezigen bij 

de onderhandelworkshop in september zijn ook 
bij eerdere activiteiten van het JAN geweest. Zo 
ook Laetitia Guchelaar (34), tekstschrijver bij 
de Nationale Onderwijsgids. ‘Het is een fijne, 
laagdrempelige manier om te netwerken. Het 
is leuk en nuttig om van anderen te horen hoe 
ze vragen waar ze in hun loopbaan tegenaan 
liepen hebben aangepakt. We kunnen elkaar 
helpen, dan hoeven we niet bij iedere vraag 
waar we mee zitten steeds het wiel weer uit te 
vinden.’

De activiteiten worden georganiseerd door 
de commissie van het JAN, bestaande uit  
jonge alumni, in samenwerking met de afdeling  
Alumnirelaties & Fondsenwerving (A&F).  
Rogier van de Blaak (29) en Annelou Olde  
Beverborg (28) zetten zich in voor de commis-
sie van het JAN. Van de Blaak, afgestudeerd in  
wetenschapscommunicatie en educatie, hoopt 
dat de activiteiten van het netwerk eraan bijdra-
gen dat jonge alumni zich nog beter voorbereid 
voelen op de arbeidsmarkt. ‘Veel vaardigheden 
die van belang zijn bij bijvoorbeeld sollicitaties 
en contractonderhandelingen komen tijdens je 

studie toch weinig aan bod,’ geeft hij aan. Dit 
beaamt Olde Beverborg, die werkzaam is als 
juridisch adviseur bij een accountantskantoor. 
Naast het educatieve karakter van de bijeen-
komsten legt ze graag nog eens de nadruk op 
het sociale aspect. ‘Het is ook een leuke manier 
om mensen te leren kennen met een andere  
achtergrond en ervaring.’ 

De RUG onderhoudt al meer dan dertig jaar  
actief contact met haar alumni, maar niet  
eerder was dit specifiek gericht op de jonge  
afgestudeerden. Sandy Fidder (27), project- 
manager alumnirelaties en zelf alumna bedrijfs-
kunde, denkt dat het steeds belangrijker wordt 
om juist de jonge alumni aan te spreken. ‘Sinds 
de crisis is de arbeidsmarkt sterk veranderd, het 
is voor oud-studenten lastiger geworden om na 
hun afstuderen passend werk te vinden. We  
merken dan ook dat jonge alumni behoefte 
hebben aan begeleiding en ondersteuning in 
hun loopbaan,’ legt ze uit. ‘En dat de bijeenkom-
sten naast leerzaam ook gezellig zijn, maakt het 
extra leuk.’

‘Na je afstuderen zet je de eerste stappen op de arbeids-
markt, dat is best spannend en je weet niet altijd hoe je het 
aan moet pakken. Aan het begin van je carrière kan het  
handig én leuk zijn om in contact te blijven met andere 
alumni die in hetzelfde schuitje zitten, om ervaringen uit te 
wisselen, van elkaar te leren en te netwerken. De universiteit 

vindt het belangrijk deze contacten te faciliteren. Daarom 
hebben we vorig jaar het Jonge Alumni Netwerk opgericht 
voor onze alumni tot 35 jaar. Is dat iets voor jou? Je bent van 
harte welkom!’
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