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Alumni aan het woord: Boudewijn Steur
Van het bestuur
Voor u ligt de tweede Nieuwsbrief van 2012 met activiteiten die ik graag bij u aanbeveel. Op vrijdag
25 mei a.s. vindt het jaarlijkse Carrièrecongres plaats dat GHD Ubbo Emmius in samenwerking met
de Alumnivereniging organiseert. Alumni leveren een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan deze dag,
maar het bestuur hoopt dat alumni die niet direct inhoudelijk bijdragen, ook aanwezig kunnen zijn.
Uw aanwezigheid wordt door de huidige studenten zeer op prijs gesteld. Zij horen graag hoe het u op
de arbeidsmarkt is vergaan na uw afstuderen en hoe de opleiding u op die arbeidsmarkt heeft
voorbereid.
Op vrijdag 15 juni organiseert de Alumnivereniging, wederom in samenwerking met Ubbo, een
kroegcollege. Dit nieuwe evenement, dat plaatsvindt in Café de Keizer in Groningen, zal bij succes
een jaarlijkse activiteit worden. Uiteraard vindt in het najaar de jaarlijkse Alumnidag plaats. Over
datum en plaats wordt nog overlegd, maar u hoort hierover spoedig. Hebt u suggesties dan zijn die
van harte welkom.
Op veler verzoek laten wij in deze nieuwsbrief één van onze alumni aan het woord en kunt u lezen
hoe de studie Geschiedenis de maatschappelijke loopbaan van alumnus Boudewijn Steur heeft
beïnvloed. Deze nieuwsbrief is niet alleen gericht aan onze leden, maar ook aan aankomende alumni
van de opleiding Geschiedenis in Groningen. Bent u nog geen lid van de Alumnivereniging maar wilt
u dat wel worden? Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de Alumnivereniging en hoe u lid
kunt worden.
Met vriendelijke groet,
Jan Willem Drijvers, voorzitter
Alumnivereniging Geschiedenis
www.rug.nl/let/alumniverenigingGeschiedenis
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Carrière Congres - 25 mei 2012
Is geschiedenis verleden tijd? Carrière of misère?
Op vrijdag 25 mei organiseert de carrièrecommissie van GHD Ubbo Emmius in samenwerking met de
Alumnivereniging van Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen het jaarlijkse carrièrecongres.
Met dit carrièrecongres willen we de huidige geschiedenisstudenten inzicht geven in de diverse
carrièremogelijkheden en de keuzes in een loopbaan die daarbij van belang zijn. Het centrale thema
hierbij is de vraag: ‘Is geschiedenis verleden tijd? Carrière of misère?’
De dag zal bestaan uit verschillende onderdelen waaronder, twee plenaire lezingen, workshoprondes
en een interactieve informatiemarkt. De plenaire lezingen zullen worden verzorgd door Boudewijn
Steur, en Arend Jan Boekestijn. In de workshoprondes zullen onder begeleiding van
loopbaanadviseurs verschillende aspecten van het solliciteren aanbod komen. Vervolgens staan
tijdens de interactieve informatiemarkt diverse sectoren centraal waarin afgestuurde historici
werkzaam zijn, zoals de politiek, journalistiek en culturele sector.
Het carrièrecongres is toegankelijk voor bachelor- en masterstudenten, maar ook alumni willen we
van harte uitnodigen om de interactie tussen alumni en studenten te bevorderen. Het congres zal
plaats vinden in Plaza Danza, Boterdiep 20A in Groningen.
Voor meer informatie en een uitgebreid dagprogramma kun je kijken op de website van Ubbo
Emmius, www.ubbo-emmius.nl

Dagprogramma Carrièrecongres
Vrijdag 25 mei in Plaza Danza
14.45 – 15.45

Interactieve informatiemarkt

10.00 – 10.30

Inloop met koffie en thee

10.30 – 10.45

Dagopening

- Docent: Boike Teunissen

10.45 – 11.45

Plenaire lezing door Boudewijn Steur

- Promoveren: Prof. dr. D.J.

11.45 – 12.45

1e workshop ronde

Wolffram

- Politiek: Margreeth Smilde

- Stage: E.E. Haag

- Sollicitatiegesprek: Annemiek Kamsma

- Journalist: Wieger Hemmer

- Sollicitatiebrief: Eva Noort

- Bedrijfsleven: Anko Postma

12.45 – 13.30

Lunch

- Cultureel: Anita Wiersma

13.30 – 14.30

2e workshop ronde

15.45 – 16.45

Plenaire Lezing door Arend
Jan Boekestijn

- Politiek: Margreeth Smilde
- Sollicitatiegesprek: Annemiek Kamsma
14.30 – 14.45

- Sollicitatiebrief: Eva Noort

16.45 – 17.00

Afsluitend debat

Koffie en thee pauze

17.00 -

Borrel
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Alumni aan het woord
Strategiseren als dagelijkse praktijk
Afgelopen maand werd ik – zoals dat zo mooi heet – namens de
minister hartelijk gefeliciteerd met mijn 12,5-jarig jubileum als
ambtenaar. Van deze jaren heb ik er twee aan de Rijksuniversiteit
Groningen volbracht als suppoost in het Universiteitsmuseum en
als zaalwacht in de Universiteitsbibliotheek. Op dat moment
studeerde ik nog Politieke Cultuur en Cultuurgeschiedenis. In
november 2001 ontving ik mijn bul uit handen van Dick de Boer,
tegenwoordig emeritus hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis.
Mijn Broerstraatmoment was een vreemde gewaarwording, want
toen werkte ik al ruim een maand in Den Haag als adviseur bij het secretariaat van de Raad voor het
openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen. In de praktijk werkte ik vooral voor de
Raad voor het openbaar bestuur, waarbij ik onder meer adviezen schreef over burgerparticipatie, de
gekozen burgemeester, de invloed van ICT op het openbaar bestuur en het functioneren van de
representatieve democratie. In termen van werkervaring en persoonlijke groei is deze periode van
bijna vier jaar enorm belangrijk geweest. In een korte tijd werd van mij verwacht dat ik enorme
hoeveelheden nieuwe informatie mij eigen maakte en daar vervolgens ook nog iets van vond. Dat
laatste was een grote uitdaging, want mijn gesprekspartners waren zeker niet de minste. Zo heb ik in
adviestrajecten gewerkt met oud-minister Jos van Kemenade, de huidige Commissaris van de
Koningin, Wim van de Donk, oud-staatssecretaris Tonny van de Vondervoort en talloze eigenwijze
hoogleraren. Dat was spannend en inspirerend.
Na viereneenhalf jaar maakte ik de overstap naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Het eerste jaar werkte ik daar als senior beleidsmedewerker bij de afdeling
Binnenlands Bestuur en Europa; een afdeling die zich richt op de vraag welk effect nieuwe Europese
regelgeving heeft voor gemeenten en provincies. Belangrijk werk, maar niets voor mij. Al na een klein
jaar maakte ik de overstap naar – wat nu heet – de afdeling Kennis & Strategie (de afgelopen vijf jaar
heeft de afdeling door reorganisatie vier verschillende namen gekend – niets zo veranderlijk als de
kennisfunctie binnen een departement). Daar werk ik nu nog steeds als strategisch adviseur. Mijn
werk bestaat vooral uit het opstellen van strategisch advies voor de bewindslieden en de secretarisgeneraal. De onderwerpen van dat advies zijn zeer divers. De afgelopen maanden ben ik bijvoorbeeld
bezig geweest met het doordenken van de gevolgen van de Europese schuldencrisis voor het
beleidsterrein van Binnenlandse Zaken. Het kan echter ook gaan over de vraag welke aanbevelingen de
minister zou moeten overnemen uit rapporten van de WRR of mijn oude werkgever, de Raad voor het
openbaar bestuur.
Alumnivereniging Geschiedenis
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Daarnaast ben ik tevens secretaris van het Strategieberaad Rijksbreed, het overleggremium van alle
directeuren strategie binnen de Rijksdienst. In die hoedanigheid ben ik betrokken bij het opstellen van
de Rijksbrede Kennisagenda. In deze publicatie staan de 18 belangrijkste trends en ontwikkelingen die
van invloed zullen zijn op het functioneren van de Rijksoverheid tot 2025. Daarbij valt te denken aan
de betekenis van de opkomende economieën (BRICS-landen) voor geopolitieke verhoudingen, de
gevolgen van de klimaatveranderingen, de medialisering van de samenleving of aan de groeiende
betekenis van opleidingsniveau als nieuwe sociale scheidslijn in de samenleving. Het opstellen van een
dergelijke toekomstverkenning is lastig, want ook strategen kennen de toekomst niet – hoewel dat wel
af en toe wordt verwacht. Bij mijn werkzaamheden word ik dagelijks geconfronteerd met mijn studie,
want ik ben bij het verkennen van de toekomst vooral ontwikkelingen uit het verleden aan het
interpreteren. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft daarvoor een wijze les
meegegeven, namelijk dat de toekomst open is, maar zeker niet leeg. Het verleden en het heden
werpen, zoals ik het maar opvat, hun schaduw vooruit.
Wat de komende jaren zullen brengen, weet ik niet. Als ik echter een schaduw vooruit mag werpen,
dan verwacht ik nog enkele jaren werkzaam te zijn als strateeg. Daarnaast zal ik bezig zijn met de
afronding van mijn proefschrift, waaraan ik vorig jaar ben begonnen. Mijn onderzoek richt zich op de
betekenis van het college van Secretarissen-Generaal voor de ontwikkeling van de rijksdienst. Niet in
de laatste plaats zal ik in die jaren genieten – samen met mijn vrouw – van mijn twee opgroeiende
kinderen.
Boudewijn Steur
Boudewijn Steur studeerde Cum Laude af in de afstudeerrichting Politieke Cultuur- en
Cultuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt momenteel als strategisch adviseur
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Kroegcollege - 15 juni 2012
In

juni

vindt

de

eerstvolgende

Alumniactiviteit

plaats.

Op

vrijdagavond 15 juni zal prof. dr. Doeko Bosscher een
kroegcollege geven. Het kroegcollege begint om 20:oo uur in Café de
Keizer, Turftorenstraat 4, in Groningen. Uiteraard wordt het college
voorafgegaan en afgesloten met een borrel. Meer informatie over het
onderwerp van spreken krijgt u snel te horen, maar houd deze datum
al vast vrij in uw agenda!
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Wat doet de Alumnivereniging en hoe kunt u lid worden?
Afgestudeerd?
Bent u ook afgestudeerd (Ba of Ma) in de Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen? Dan
behoort u tot de alumni van de RUG en kunt u lid worden van de Alumnivereniging Geschiedenis. De
Alumnivereniging heeft o.a. het doel om het contact tussen afgestudeerden van de Groningse
Geschiedenis opleiding te onderhouden en te bevorderen. De Alumnivereniging is er dus in eerste
instantie voor u: door uw lidmaatschap houdt u contact met uw studiegenoten en docenten, en maakt
u deel uit van een nuttig netwerk van historici. Bovendien blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen
binnen de opleiding. Door contact te houden met haar afgestudeerden kan de opleiding Geschiedenis
daarnaast inspringen op maatschappelijke ontwikkelingen en aansluiten bij de behoeften van de
arbeidsmarkt voor historici.
Wat doet de Alumnivereniging?
De Alumnivereniging organiseert twee keer per jaar een reünie rond een historisch thema. Recente
activiteiten

waren

o.a.

een

bezoek

aan

het

stadsarchief

in

Zutphen,

een

bezoek

aan

Herinneringscentrum kamp Westerbork en lezingen van docenten van de opleiding. In samenwerking
met de studievereniging GHD Ubbo Emmius wordt jaarlijks een carrièredag georganiseerd waar
alumni hun deskundigheid inbrengen. Minimaal twee keer per jaar verschijnt deze elektronische
nieuwsbrief met o.a. nieuws, activiteiten van de vereniging en de ontwikkelingen binnen de opleiding
en daarnaast houden wij u op de hoogte via onze Facebookpagina.
Aanmelden?
Lid worden kan via onze website www.rug.nl/let/alumnivereniging-geschiedenis.
De kosten voor het lidmaatschap bedragen €10,- per jaar.

Facebookpagina

Adreswijziging?

Behalve door middel van deze nieuwsbrief

Heeft u een nieuw e-mailadres of bent u

houden wij u graag op de hoogte via onze

verhuisd? Geef dan uw nieuwe gegevens aan

Facebookpagina.

ons door.

Klik op onderstaande link om u voor de
Facebookpagina van de Alumnivereniging
Geschiedenis Groningen aan te melden:
https://www.facebook.com/pages/Alumniverenig
ing-Geschiedenis-RUG/168525763251889
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