Olga wil HRM
introduceren in Moldavië
Het ontbreken van personeelsbeleid leidt in haar land tot
desinteresse en zelfs corruptie bij werknemers.
Olga Pascenco (25) uit Moldavië volgt sinds augustus 2008
het masterprogramma Human Resource Management met
als doel daar verandering in te brengen.

Olga Pascenco haalde al een bachelor in economie
aan de Academy of Economic Studies in Chisinau
en in Economic and Social Administration aan de
Paul Verlaine Universiteit van Metz in Frankrijk.
Sinds het begin van haar studie is ze geïnteresseerd
in Human Resource Management. Haar eerste bijbaantje was bij een telecommunicatiebedrijf. Het
bedrijf had 500 werknemers in dienst, van wie er
slechts twee waren belast met het archiveren van
gegevens van de medewerkers. Van personeelsbeleid
was geen sprake.

Zelf nadenken
Het studeren aan de RUG is een openbaring voor
Olga. Het niveau en de manier van lesgeven overtreffen haar verwachtingen. ‘Je wordt echt aangezet
tot zelf nadenken en creatief te zijn en de afstand
tussen de docenten en studenten is heel erg klein.’
Ook privé voelt ze zich helemaal thuis. Ze heeft
in twee maanden tijd al veel vrienden gemaakt en
reist met hen heel Nederland door. Wel mist ze haar
familie en ook haar werk.

Motiveren
Basisbeginselen ontbreken
‘Ik realiseerde me dat in mijn land nauwelijks een
basis is voor HRM, zowel in de praktijk als in de
theorie,’ vertelt Olga. ‘Het gevolg is dat werknemers
geen binding hebben met hun organisatie. Er is een
sterke hiërarchie en mensen hebben nauwelijks
eigen verantwoordelijkheden. Daarom zijn ze niet
gemotiveerd en vaak klantonvriendelijk. Het idee
dat het personeel de motor is van een organisatie
is hier niet ontwikkeld.’ Basisbeginselen van HRM,
zoals scheiding van functies of duidelijkheid over
wie tekenbevoegdheid heeft, ontbreken vaak in
Moldavische organisaties. Daarmee is ook de basis
gelegd voor gesjoemel en omkooppraktijken. In
Groningen wil Olga zich verder specialiseren in
strategisch personeelsbeleid. Haar missie: ‘HRM
introduceren in Moldavië!’ Met een beurs van het
Eric Bleumink Fonds kan ze haar droom waarmaken.

Olga werkt in Moldavië als consultant voor het
Ministerie van Onderwijs en Jeugd, waar ze zich
bezighoudt met een groot sociaal probleem: ‘social
orphans’. ‘Moldavië is het armste land van Europa
en kent het hoogste percentage van inwoners die
ergens anders werken en hun verdiende geld terugsturen naar hun familie. Ouders laten hun kinderen
achter in Moldavië waardoor duizenden kinderen
vrijwel alleen opgroeien.’ Bij terugkomst wil Olga
echter vooral een strategisch HRM-beleid opzetten
voor het Ministerie. Ze wil daarmee de ambtenaren
inspireren en motiveren om met hart en ziel aan de
oplossingen te werken van de grote problemen die
het land kent.
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Kennis en kennissen
kennen geen grenzen
Het motto van de Rijksuniversiteit Groningen is “werken
aan de grenzen van het weten”. Als Milieukundige werk ik
aan “het werken van de grenzen”: de natuurlijke grenzen
van grondstoffen en biosfeer. Werken binnen natuurlijke
grenzen gaat uitstekend samen met het streven van de
RUG naar internationalisering, dat wil zeggen studenten,
docenten en onderzoekers optimaal in staat stellen kennis
te genereren, te verwerven en te verspreiden. Dit proces gaat
per definitie over de staatkundige grenzen heen en gaat om
kennis, kennissen en hun relevante netwerken.
Het Eric Bleumink Fonds is voor de RUG een belangrijk
instrument om gemotiveerde en getalenteerde studenten
en jonge onderzoekers uit ontwikkelingslanden in staat te
stellen de financiële, staatkundige en culturele grenzen te
overschrijden die hen belemmeren hun dromen te verwezenlijken. Vanaf de oprichting in 2000 tot eind 2008 maakte
ik deel uit van het bestuur van het EBF. Eén van de laatste
besluiten waarbij ik betrokken was betreft het uitbreiden van
het aantal bursalen door gebruik te maken van een nieuwe
financiële regeling. Sinds kort krijgen universiteiten niet
langer een rijksbijdrage voor bekostiging van studenten van
buiten de Europese Economische Ruimte. Daarvoor in de
plaats is er een bijdrage die breder kan worden ingezet voor

internationalisering. Nieuwe EBF-beurzen zullen daardoor
vanuit de faculteiten tot de helft kunnen worden meegefinancierd. Uw donatie wordt dus in feite verdubbeld.
De afgelopen acht jaar heb ik van zeer nabij meegemaakt
hoe het EBF zich ontwikkelde tot een fonds met toekomst.
Ik denk met veel plezier terug aan de enorme inzet van alle
RUG-betrokkenen. Maar het meeste zal me bijblijven het
niet-aflatende en aanstekelijke enthousiasme van de EBFstudenten en -promovendi. Met hun kennis en hun
netwerken versterken zij die van ons en blijven zij onze
vrienden over alle grenzen heen.

Ton Schoot Uiterkamp
Hoogleraar Milieukunde
(Oud-)bestuurslid Eric Bleumink Fonds

Samenwerking
studentenvereniging
Albertus Magnus - EBF
Studentenvereniging Albertus Magnus wil volgend jaar een benefietactie houden voor
het Eric Bleumink Fonds. Vice-praeses Martin Riesmeijer legt uit waarom: 'Als studentenvereniging staan we midden in de maatschappij en we vinden het belangrijk om maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Eén van de manieren waarop we dat doen is het
organiseren van activiteiten voor goede doelen. Dit jaar hebben we besloten om een doel
te kiezen dat dicht bij de vereniging staat. Het EBF is volgens ons zo'n doel, aangezien
we directe leeftijdgenoten ondersteunen in het najagen van hun droom, die voor onszelf
vaak zo'n vanzelfsprekendheid is, namelijk studeren. Het EBF maakt dit mogelijk en we
willen hier graag een bijdrage aan leveren. We hebben verschillende ideeën over hoe we
dit gaan doen, maar één ervan is het organiseren van een culturele avond op de sociëteit,
waarbij een gedeelte van de opbrengsten naar het fonds gaat. Hoe we het ook gaan doen:
Albertus Magnus hoopt een langlopende samenwerking met het EBF te realiseren. U zult
dus nog vaker van ons horen!'

Mail uit Rwanda
From: From: Rukundo Kanyankole
To: bleuminkfonds@rug.nl
Sent: Thursday, November 6, 2008 1:53 PM		
Subject: contact with the EBF
I benefited from the Eric Bleumink Fund grant to do a Master in Applied Linguistics
at the University of Groningen. Since I graduated in August 2007, I have undergone tremendous professional and social growth mainly as a result of the grant.
I currently work for the Kigali Health Institute (more information on www.khi.
ac.rw) as an Assistant Lecturer and a Co-ordinator at the Kigali Health Institute,
on the Nyamishaba Campus. KHI trains people who, after completing their studies
successfully, are employed in the health sector mostly. Rwanda is in the process of
implementing a policy of using English as the language of official communication,
especially in education and business. With that, knowledge of English will become
increasingly important for people to succeed in their career. I am involved in
several projects that stimulate this, e.g. an English language teaching programme for
French-speaking primary and secondary school teachers and a project to train hotel
employees on Food Handling and Food Hygiene at the district level.
I assisted in the writing of 3 course books that are currently used for teaching
English for Medical Professionals. As well, I developed a Teachers’ Guide for
Teaching EFL Vocabulary using academic texts.
This is only a brief selection of what I have done since I left Groningen. I strongly
believe that it is not only the knowledge and skills that I gained while living and
studying at the University of Groningen, but also the ability to fully realize my
character and attitude towards people and things in an international setting, that
makes for the noticeable progress in my professional development.

Rukundo Kanyankole (Rwanda)
behaalde zijn Master in
Applied Linguistics in 2007

With kind regards,
Rukundo

Fiscaal aantrekkelijk schenken
Wist u dat een notariële schenking de meest voordelige manier is om
het Eric Bleumink Fonds voor langere tijd te steunen? Een dergelijke gift
is namelijk aftrekbaar voor de Belastingdienst.

Rekenvoorbeeld:
Stel, het belastingtarief van uw inkomen is 42%. U geeft nu jaarlijks
€ 250 aan het EBF. Deze gift ligt onder de drempel van 1% en is daarom
niet aftrekbaar. Maar als u de schenking vastlegt bij het EBF in een
notariële akte, kunt u het bedrag wél aftrekken van de belasting. U kunt
uw gift dan verhogen tot € 430 en krijgt 42% terug van de belasting
ofwel € 180. Uw netto schenking blijft € 250 terwijl het EBF € 430 kan
besteden aan bursalen. U doneert meer, zonder dat het u extra geld kost.

Bursalen
Nieuwe studenten

Overige bursalen

In september zijn drie nieuwe bursalen
begonnen met hun opleiding:

Vier bursalen hebben in september 2008
hun studie met succes afgerond en één
bursaal zonder resultaat. Gudina Terefe
Tucho uit Ethiopië is sinds 2007 bezig met
een tweejarige master Energy & Environmental Sciences. Daarnaast werken drie
wetenschappers aan een promotieonderzoek, afwisselend aan de RUG en aan hun
eigen universiteit. Een volledig overzicht
van huidige en voormalige bursalen is te
vinden op www.rug.nl/ebf.

Ulrich Kayinamura (Rwanda, 1983)
met een master Business Administration
van12 maanden. Ulrich was assistent lecturer bij de Université Laïque Adventistes
de Kigali en haalde zijn bachelor aan de
Université Nationale du Rwanda.
Vu Hong Hanh (Vietnam, 1984)
met een master Humanitarian Action van
18 maanden. Vu haalde haar bachelor
Foreign Languages aan de Hanoi
University of Technology en liep stage bij
verschillende internationale organisaties.
Op onze website www.rug.nl/ebf kunt u
lezen hoe zij haar eerste maanden in
Groningen ervaart.
Olga Pascenco (Moldavië, 1984)
voor een master Human Resource Management van 12 maanden. In het interview op
pagina 1 van deze nieuwsbrief leest u meer
over haar. Olga kreeg een beurs in plaats
van Mahelet Getachew, die besloot de haar
toegezegde beurs toch niet te gebruiken.

Bijzondere actie
Prof.dr. J.W. Snoek
Prof.dr. Jos Snoek hield 14 oktober 2008
zijn oratie bij de aanvaarding van de leerstoel Klinisch Onderwijs (in het bijzonder
voor de Masteropleiding). Ter gelegenheid
hiervan vroeg hij vrienden en relaties een
donatie te doen aan het Eric Bleumink
Fonds. Tot dusver heeft deze actie al ruim
1800 euro opgeleverd.

Abdella steunt EBF
Dit najaar behaalde Abdella Mohammed Oumer uit Ethiopië zijn master Economics.
Abdella voelt zich erg bevoorrecht dat hij dankzij een EBF-beurs in Groningen heeft
kunnen studeren en vindt het belangrijk dat ook anderen die mogelijkheid krijgen.
Al vanaf het begin van zijn studie stortte Abdella daarom 1% van zijn beurs terug
in het fonds. Ook in de toekomst zal hij blijvend 1% van zijn inkomen aan het Eric
Bleumink Fonds doneren.
In het decembernummer van alumnimagazine Broerstraat 5 kunt u een interview
lezen met Abdella.

Het Eric Bleumink Fonds van de RUG verstrekt
beurzen aan talentvolle studenten en jonge
onderzoekers uit ontwikkelingslanden. Het is
opgericht in mei 2000.
Bestuur
prof. dr. F. Zwarts (voorzitter)
mw. drs. H.J. Mast (secretaris/penningmeester)
drs. S. van der Laan
prof. dr. ir. P. Ho
dr. J. Herman
mw. drs. J.A. Martens
J.P. Knollema
mw. prof. dr. W.M. Molenaar
Secretariaat
Internationale Samenwerking RUG
Postbus 72, 9700 AB Groningen
tel. +31 (0)50 363 9111
bleuminkfonds@rug.nl
Contactpersonen: mw. drs. M.C. GardeurVeltman en drs.W. Zijlstra
Fondsenwerving
Ubbo Emmius Fonds RUG
drs. F.R.H. Smit
Postbus 72, 9700 AB Groningen
tel. +31 (0)50 363 7595
bleuminkfonds@rug.nl
www.rug.nl/ebf

Het rekeningnummer van
het Eric Bleumink Fonds is:
ABN AMRO Groningen
rekeningnr. 56.30.98.961
t.n.v. Stichting Ubbo Emmius Fonds
inzake Eric Bleumink Fonds
Giften komen in principe in aanmerking voor
aftrek van inkomstenbelasting

colofon
Redactie

Abdella (rechts) bezocht kort voor zijn terugkeer naar Ethiopië
Eric Bleumink, de naamgever van het fonds.
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Jeichien Martens, Hilly Mast
Bert Wolfkamp

Fotografie
Elmer Spaargaren (pag 2 Ton Schoot Uiterkamp en
pag. 4, Abdella Oumer en Eric Bleumink)
Overige foto’s zijn afkomstig van de betrokken
personen zelf.
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kijk voor meer informatie op www.rug.nl/ebf
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