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Door u te laten kijken door een verscheidenheid aan academische brillen leert u verder te denken. 
Dat doen we met programma’s en leergangen in bedrijfskunde, general management, HRM, 
talentontwikkeling, marketing en maatwerk. AOG School of Management is verbonden aan de

Verder d nken over organisatieontwikkeling
Ontwikkelingen op politiek, maatschappelijk, en technologisch gebied leiden 

ertoe dat het concept ‘verandering’ steeds meer ‘de staat van zijn’ wordt, 

een constante, in plaats van iets tijdelijks. Leiderschap is een cruciale factor 

in het vermogen te kunnen omgaan met verandering. Het is een voorwaarde 

geworden om mensen zichzelf te kunnen laten ontwikkelen, waardoor 

organisaties zich ook kunnen ontwikkelen.

Samen met u ontwerpen wij maatwerkconcepten 

die organisatiedoelen dichterbij brengen, door:

 die docenten en begeleiders in te zetten die 

aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van uw 

organisatie;

 werkvormen te gebruiken die passen bij 

uw wensen en het leerproces ondersteunen;

 uw medewerkers hun grenzen te laten 

verleggen.

Kijk op www.aog.nl/broerstraat

Bent u op zoek naar hoe u uw organisatie 

het beste kunt optimaliseren? Hoe u het 

adaptieve vermogen van uw organisatie 

kunt laten groeien? Een Incompany 

programma op maat kan daar aan bijdragen.
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S
portinstructeur Johan Poppinga zag duizenden studenten 
‘groeien’ dankzij het sporten. Hij heeft nog altijd plezier in zijn 
werk op het 50-jarige Sportcentrum, getuige de coverfoto. Hij 
droomt – vlak voor zijn pensioen – van een vernieuwd centrum 

dat weer decennia mee kan.  Dat befaamd biograaf Nigel Hamilton op zijn 
72e promoveerde bij het Biografie Instituut van de RUG, getuigt ook van 
‘good spirit’. Zijn dissertatie is de kroon op het werk van de Amerikaan. De 
hobbels in zijn loopbaan – ruzies met de families Kennedy en Clinton, een 
niet afgemaakte Cambridge-dissertatie – lijken hem gelouterd te hebben. 

Teleurstellingen, tegenslag en nederlagen, ze horen bij een succesvolle 
loopbaan. Dat leerden we al van Nobelprijswinnaar Ben Feringa, die na 
zijn 65e nog enthousiast verder werkt. Net als Elmer Spaargaren, gesjeesd 
sociologiestudent in de jaren zeventig, maar uitgegroeid tot ‘hoffoto-
graaf’ van de RUG. Dit jaar glorieerde hij met een prachtig fotoboek en een 
tentoonstelling van zijn werk.

Het komt dus wel goed met je carrière, als je je hart maar volgt, lijkt de 
moraal van het verhaal. Overtuig daar jonge mensen maar eens van. 
‘Studenten zijn nog even onzeker over het leven als vroeger,’ zegt Poppinga. 
Wat veranderd lijkt, is dat jonge mensen al zo vroeg zo’n grote druk ervaren 
om te presteren. Volgens onderzoeker Joost van de Brake kan dat een valkuil 
zijn. Werkgevers moeten hun jonge personeel hiertegen beschermen, zegt 
de promovendus – die een briljant sociologiestudent werd na een lange 
mars langs onder meer het vmbo en een sportopleiding. 

Om ambitieuze pas-afgestudeerden wat te steunen bij de start van hun 
loopbaan, heeft de RUG vorig jaar het Jonge Alumni Netwerk opgericht. 
Daar kunnen RUG-alumni onder de 35 jaar elkaar ontmoeten en hun 
ervaringen delen. Laagdrempelig, leerzaam én gezellig. 

Wij wensen u een prachtige herfst.
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