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Meer weten?
Kan het GEBC wellicht ook iets voor u betekenen? Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een 
specifiek webinar, het koppelen van studenten bij 
stages of afstudeerprojecten of het koppelen aan een 
onderzoeksgroep, neem dan contact met ons op voor 
een afspraak:
GEBC@rug.nl
050 36 38493 (secretariaat)
www.rug.nl/engineering

Het GEBC wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nieuwe coördinator GEBC
Na 2,5 jaar het GEBC op te hebben gezet,
zal Esther Vertelman stoppen met het 
coördinatorschap van het GEBC. Matthijs
de Jong zal het stokje overnemen. Hij 
stelt zich hieronder aan u voor.

Hoi! Mijn naam is Matthijs de 
Jong en ik neem in oktober het 
stokje van Esther Vertelman over 
als coördinator van het 
Groningen Engineering Business 
Center. Ik ben 31 jaar en heb een 
achtergrond in industrial
engineering en management. Op 
het moment ben ik ook bezig met 

het schrijven van het proefschrift voor mijn 
promotieonderzoek op het gebied van dynamische 
systemen en de regelbaarheid daarvan. Verder sta ik 
graag op de squashbaan of in de keuken om een 
uitdagend gerecht uit te proberen.
Esther heeft mooie samenwerkingsprojecten opgezet 
en in haar tijd een riant netwerk opgebouwd. De eerste 
overdracht stappen zijn inmiddels gezet om de huidige 
lijnen door te zetten. Daarnaast zal ik mij ook 
bezighouden met het bestendig maken van het GEBC-
project voor de toekomst.
Ik heb er zin in om de bedrijvigheid in (Noord) 
Nederland beter te leren kennen en om te helpen bij 
het vinden van de connectie tussen de bedrijven en 
academisch onderzoek. Mijn werkdagen zijn dinsdag tot 
en met vrijdag. Rechtsonder kunt u vinden hoe wij snel 
in contact kunnen komen. Laten we snel kennis maken 
en doornemen wat we samen kunnen bereiken. 
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- Gastcolleges in voorjaar en zomer
- Webinar Biobased Polymers in a Circular Economy
- Nieuwe coördinator GEBC

Gastcolleges in voorjaar en zomer 2020

Ondanks alle beperkingen die er vanwege het Corona 
virus zijn, zijn er in het afgelopen half jaar meerdere 
(online) gastcolleges geweest.
Op 16 april heeft Herman de Vries van Microbial
Analysis een gastcollege gegeven aan tweedejaars 
studenten Life Science and Technology  en Biology over 
Evolutionary Genomics.
Op 22 mei kregen tweedejaars studenten Chemical 
Engineering een gastcollege van Daniel Haveman van 
Senbis over de ontwikkeling van polymeren.
Op 5 juni hebben twee paneldiscussies plaats gevonden. 
Met de tweedejaars studenten Chemistry hebben 
Martin Faber van BASF en Harm Henk Veldsema van 
Teijin diverse ethische kwesties en 
loopbaanmogelijkheden besproken.
Rik de Vries van Waterlab Noord, Henk Zwetsloot van 
Groningen Seaports, Freek van den Heuvel van Bioclear
Earth en Daan Bos van Altenburg en Wijmenga hebben 
hetzelfde gedaan bij de tweedejaars studenten Biology
en Life Science and Technology.
De laatste paneldiscussie vond plaats op 8 juni bij de 
tweedejaars studenten Mathematics en Applied
Mathematics. Tammo Jan Dijkema van Astron en Gerard 
Hekkelman van de RDW hebben samen met de 
studenten ethische kwesties en loopbaanmogelijkheden 
besproken.

Webinar Biobased Polymers in a Circular
Economy

Donderdag 17 september zal 
Prof. Dr. Katja Loos een 
webinar houden over Biobased
Polymers in a Circular
Economy. Professor Loos is 
voorzitter van de vakgroep 
Macromolecular Chemistry 
and New Polymeric Materials
van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit webinar is 
toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. Meer 
informatie zoals het abstract van het webinar en de 
online link, zijn te vinden op onze website. 
De link naar het webinar zal 30 minuten van tevoren 
beschikbaar worden.
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