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Verder d nken over 
organisatieontwikkeling
In tijden van continue veranderingen is het voor organisaties cruciaal om toegevoegde waarde te bieden: 

nu en in de toekomst. Maar hoe kunt u vooruit kijken en rekening houden met de wereld die verandert, 

als de problematiek van vandaag steeds uw aandacht vraagt? AOG School of Management helpt organisaties 

om vorm te geven aan de toekomst, waarbij we theorie en actuele inzichten verbinden aan uw praktijk. 

Samen met stakeholders uit uw organisatie ontwikkelen we interventie- en leertrajecten die 

organisatiedoelen dichterbij brengen en deelnemers uitdagen hun grenzen te verleggen. 

Onder leiding van bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk maakte de Kamer van 

Koophandel (KvK) de sprong naar het digitale tijdperk van ‘digitaal savvy’ adviseurs 

die weten wat de ondernemer zoekt. Een op maat gemaakte incompany-leergang 

van AOG School of Management speelde hierbij een cruciale rol.

Nieuwsgierig naar de inhoud en het eff ect van het traject bij de KvK?

Lees het volledige artikel verderop in de Broerstraat.

Hoe AOG School of Management de Kamer van Koophandel 
ondersteunde in hun digitale transformatie

‘Digitaal savvy: daar draait het om!’

Verder denken over de 
toekomst van uw organisatie?
Neem voor een persoonlijk 
adviesgesprek contact op met:

Durk Piet de Vries  
  06 22 20 57 39
  vries@aog.nl

Hellen van Lienden  
  06 24 18 78 00
   lienden@aog.nl
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S
tralend zat ze in Nieuwsuur, om met charmant Argentijns 
accent te vertellen over haar opzienbarende publicatie in 
Nature. Amina Helmi is een ster in de sterrenkunde, gestaag 
bezig het ontstaan van onze Melkweg te ontrafelen. Ondanks 

vele prijzen, beurzen en publicaties houdt zij de voeten stevig op de 
grond: ‘Voor mij ligt de fascinatie in het contrast tussen de omvang 
van het heelal en hoe klein wij zijn.’ 
Hoe anders is het leven en werk van Annemarie Heite. De alumna 
communicatiekunde kreeg de Ubbo Emmiuspenning voor de manier 
waarop zij de afgelopen jaren de aardbevingsellende van de Gronin-
gers heeft vertolkt. Met haar genuanceerde optredens en nuchtere 
kennis van zaken heeft zij de gaswinningsproblematiek op het 
hoogste niveau op de kaart gezet.  
Ook andere verhalen in dit decembernummer van Broerstraat 5 zijn 
bepaald aards van karakter. Hoe gedragen wij ons op deze planeet? Hoe 
bijvoorbeeld helpen we nu écht de armste mensen van de wereld? Ook 

dichter bij huis kan het beter: Bijvoorbeeld wanneer de overheid weer 
wat meer vertrouwen in haar burgers aan de dag zou durven leggen. 
Samenleven in een dorp is een verhaal apart. Als de dorpskerkjes erin 
slagen een nieuwe rol te vinden, kunnen zij helpen de leefbaarheid te 
vergroten. En o zo menselijk is het verhaal over Johan Huizinga, van 
wie 100 jaar geleden Herfsttij der Middeleeuwen verscheen: ‘Huizinga 
schreef zijn Herfsttij tegen een decor van persoonlijk en wereldwijd 
onheil.’ 

Heil is er in de 21e eeuw in elk geval te verwachten van techniek die 
onze aarde duurzaam moet maken. Zoals de Ocean Grazer, die op zee 
energie uit wind en golven wint én deze zonder accu op kan slaan. 
Het lustrumteam, tot slot, nodigt u alvast uit volgend jaar het 81e 
lustrum ‘All inclusive’ mee te komen vieren: ‘Mag ik deze dans van u?’.

Wij wensen u mooie feestdagen!
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Smoking gun
Groot succes voor 
sterrenkundige 
Amina Helmi. Ze wist 
dat ze moest wachten 
op Gaia.
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Column 
Elmer Sterken, rector 
magnificus
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Alumnus in het 
buitenland 
Australië
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‘Ik ben nooit van 
iemand geworden’
Annemarie Heite 
krijgt Ubbo Emmius-
penning voor haar 
professionele 
vertolking van de 
aardbevingsellende.
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Alumnus schrijft boek

11
Ain Wondre Stad
Margrite Kalverboer
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Welke hulp werkt 
echt?
Econoom Robert 
Lensink onderzoekt 
hoe ’s werelds armste 
mensen te helpen. 
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In feller licht
Honderd jaar na 
Herfsttij der Middel-
eeuwen van alumnus 
Johan Huizinga
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Foto Spin Glass
Glaskunstenaar Jenny 
Walsh maakte i.s.m. 
wetenschappers 
een kunstwerk over 
neuroscience.
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Botsende 
burgerbeelden 
‘Voer wetten slim uit: 
mild als het kan, strikt 
als het moet’, vindt
rechtssocioloog Marc 
Hertogh.
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Nieuw licht op 
erfenis
Juristenvrienden 
gedenken studie-
genoot met een boek.
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Energie grazen  
op zee
Duurzaam Ocean 
Grazer Project heeft 
de wind mee.
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De blik naar buiten
Dorpskerk kan leef-
baarheid verhogen.
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Mag ik deze dans 
van u?
Universiteit viert 
haar 81e lustrum: 
Throwback Saturday 
voor alumni op 15 juni
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