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1. Inleiding 

In de Employability Strategy van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is het advies gegeven om NEXT 

de opdracht te geven om jonge alumni van de RUG te ondersteunen in hun aansluiting op de 

arbeidsmarkt. Lijst Calimero ziet de oprichting van een RUG-breed Young Alumni Network (YAN) als 

de ideale invulling van deze opdracht. In de aanloop naar het schrijven van deze notitie heeft Lijst 

Calimero onder andere contact gehad met de Universiteit Utrecht (UU), waar al twaalf jaar een Jonge 

Alumni Netwerk bestaat. Dit netwerk is daar erg succesvol omdat het een belangrijke schakel vormt 

tussen de universiteit en de alumni. Het YAN biedt namelijk een aantal kansen. Ten eerste is het een 

uitstekende manier om vorm te geven aan de taak om recent-afgestudeerden te ondersteunen in 

hun employability. Ten tweede raakt de RUG veel alumni kwijt na het afstuderen, en door dit 

netwerk blijven zij betrokken bij en verbonden aan de universiteit. Zeker deze betere binding is een 

erg grote toegevoegde waarde, omdat de alumni dan eerder bereid zijn om mee te werken aan 

(voorlichtings)activiteiten, en meer genegen zijn om geld te doneren. Kortom een netwerk met 

oneindige voordelen. 
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2. Kansen  

Het YAN is een netwerk waarin alle recent afgestudeerden met elkaar in contact worden gebracht 

door het organiseren van activiteiten en borrels. Op deze manier kan de aansluiting op de 

arbeidsmarkt ook nog ná het afstuderen gefaciliteerd worden. Dit netwerk biedt de jonge alumni 

namelijk een unieke kans om te netwerken met anderen, die zich grofweg in dezelfde (carrière)fase 

bevinden, en dus tegen dezelfde obstakels aanlopen. Zo kunnen op een laagdrempelige manier 

contacten, ervaringen en tips worden uitgewisseld. Het YAN zal daarom activiteiten moeten 

organiseren die deze uitwisselingen faciliteren en stimuleren. Daarom is NEXT het aangewezen 

orgaan om het YAN te ondersteunen in het vormgeven van de activiteiten. Door dit netwerk breed 

op te zetten, kan juist de interdisciplinaire uitwisseling centraal staan. 

Het is bekend dat een netwerk een goede bijdrage kan leveren voor de aansluiting op de 

arbeidsmarkt. De contacten die worden opgedaan binnen het YAN, kunnen worden ingezet om 

bijvoorbeeld stages te regelen, sollicitaties bekendheid te geven of simpele informatie uitwisselen 

waardoor de positie van een afgestudeerde wordt versterkt. Binnen het YAN kan iedere 

afgestudeerde iets voor iemand anders betekenen.  

Naast de netwerkmogelijkheden van het YAN, biedt het nog meer kansen. Op dit moment raakt de 

RUG veel alumni ‘kwijt’ na het afstuderen. Na het afstuderen is het niet de hoogste prioriteit van de 

alumnus om de RUG op de hoogte te houden van bijvoorbeeld adreswijzigingen, want dat hoofdstuk 

lijkt afgesloten. Dit betekent dat het later moeite kost om iemand terug te vinden en weer te 

interesseren voor de RUG, of dat nu voor alumni-activiteiten is of voor donaties. Door iemand 

meteen bij het afstuderen op de hoogte van het YAN te stellen, heeft het voor alumni nut om de 

contactgegevens bij de RUG actueel te houden. 

 Dit netwerk zorgt voor een betere binding tussen de RUG en de alumni. Door het organiseren van de 

activiteiten blijft de RUG in het oog van de alumnus, en voelt deze zich meer betrokken bij de RUG. 

Dit is een investering, die zich terug betaalt wanneer de RUG vraagt om donaties of deelname aan 

voorlichtingsactiviteiten of andere activiteiten. Zeker deze rol van het YAN wordt door de UU 

genoemd als één van de redenen dat het netwerk daar zo’n succes is. 

3. Invulling  

Om een succesvol netwerk op te zetten en in stand te houden, is het belangrijk voor een goede 

invulling te zorgen. Wij zullen hier niet alleen ingaan op de organisatie van het YAN, hun activiteiten, 

maar ook op het onderscheid tussen jonge alumni en gewone alumni, de samenwerking met NEXT, 

de zichtbaarheid en de kosten. 

a. Organisatie 

Het doel is om een Young Alumni Network voor en door de alumni op te zetten. De 

organisatiestructuur zou idealiter niet al te zeer afwijken van die van de huidige alumnikringen. Dit 

betekent dat het bestuur gevormd wordt door de Jonge Alumni zelf, ondersteund door één 

medewerker uit het Ubbo Emmius-fonds (UEF). Het bestuur is op vrijwillige basis en bestaat uit 

minstens twee personen. Op deze manier weet het bestuur wat de jonge alumnus wil en hoe je deze 

motiveert om naar activiteiten te komen.  

De ondersteuning vanuit het UEF zou vooral gaan om het aanleveren van de gegevens van de jonge 

alumni en het toewijzen van het budget. Bij de UU wordt deze functie parttime uitgevoerd, voor 24 

uur per week.  
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b. Jonge alumni 

Nu is het belangrijk om te weten wanneer iemand een jonge alumnus is. Dit kan op twee manieren 

bepaald worden, namelijk aan de hand van de leeftijd, of aan de hand van de afstudeerdatum. Het 

voordeel van een leeftijdsgrens is dat dit administratief eenvoudig vast te stellen is en dat op deze 

manier ook de jeugdigheid van het netwerk wordt behouden. Daarnaast sluit dit aan op de indeling 

van de verschillende rollen van alumni, zoals gemaakt in de Employability Strategy.1 Het nadeel is dat 

de oudere student of afgestudeerde op deze manier tussen wal en schip valt. Door aan te houden 

dat iedereen die minder dan bijvoorbeeld vijf jaar is afgestudeerd, een jonge alumnus is, wordt dit 

verholpen. Het nadeel is dat dan het netwerk erg divers wordt, wat problemen kan opleveren bij het 

organiseren van de activiteiten. Wij pleiten voor een middenweg, waarin iedereen tot zijn 30e lid is 

van het YAN, maar in elk geval vijf jaar na het afstuderen. 

c. Activiteiten 

De activiteiten van het YAN moeten voor alle jonge alumni toegankelijk en interessant zijn. Dit brengt 

met zich mee dat de activiteiten een zo breed mogelijk publiek moeten aanspreken. Een lastige 

opgave voor een universiteit met tien faculteiten, met elk een eigen identiteit en daarmee andere 

interesses. Om alle jonge alumni te bereiken en ‘warm te houden’ zou dit netwerk jaarlijks vijf à zes 

activiteiten organiseren. Uiteraard is de keuze voor de invulling activiteiten uiteindelijk aan het 

bestuur van het YAN. Lijst Calimero heeft wel een aantal overpeinzingen. De eerste gaat over de 

locatie van de activiteiten. Uit analyse van de Linkedin-gegevens van de afgestudeerden sinds 2005 

blijkt dat een groot deel van de doelgroep zich nog in Groningen bevindt. Het is dus een optie om 

vier van de zes activiteiten in Groningen te doen, en de overige twee in de Randstad.  

Ten tweede is het belangrijk dat de activiteiten zo vormgegeven zijn dat zij de uitwisseling van 

contacten, ervaringen en tips tussen de alumni faciliteren en stimuleren. Hoewel het bestuur van het 

YAN hierbij een grote vrijheid toekomt, brengt dit, wat Lijst Calimero betreft, een aantal 

randvoorwaarden met zich mee. Allereerst moet de activiteit voor elke jonge alumnus toegankelijk 

zijn. Dit betekent dat de activiteit voor meerdere disciplines interessant moet zijn. Hiervoor kan een 

symposium een goede methode zijn, met meerdere workshoprondes, zodat zo veel mogelijk 

vakgebieden besproken worden. Daarnaast zijn algemene activiteiten, die op de arbeidsmarkt gericht 

zijn, een goede optie.  

d. NEXT 

Hoewel het YAN onderdeel van het UEF zal zijn, zal ook NEXT nauw bij het opzetten en onderhouden 

ervan betrokken worden. Het doel van het YAN is uiteindelijk om de aansluiting op de arbeidsmarkt 

te verbeteren, en dit kan niet zonder NEXT. Om deze aansluiting vorm te geven, zullen de activiteiten 

altijd (gedeeltelijk) op employability gericht zijn. Om te zorgen dat deze activiteiten inhoudelijk 

gewicht hebben, is het verstandig om in samenspraak met NEXT de inhoud van de activiteit te 

verzorgen.  

e. Zichtbaarheid 

Nu is het voor het succes van het YAN van groot belang om zo snel mogelijk zo zichtbaar mogelijk te 

worden. Elke student krijgt bij de uitreiking van zijn/haar diploma informatie over het Ubbo Emmius-

fonds. In aanvulling op de tekst op de ma van de bul, kan het YAN een brief toevoegen met 

informatie over het netwerk, een overzicht van de eerstvolgende activiteiten én een formulier waar 

                                                           
1 Hoofdstuk 9, Employabilty Strategy "the NEXT step". 
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de alumnus zijn/haar gegevens op kan invullen. Op deze manier komt de jonge alumnus direct in 

contact met het YAN en blijft de administratie up-to-date. Verder is LinkedIn een goede manier om 

het netwerk en de activiteiten te promoten. 

f. Kosten 

Om deze activiteiten te ontplooien zal jaarlijks een budget moeten worden vrijgesteld voor de 

activiteiten. Aangezien de activiteiten goed aansluiten bij de Employability Strategy, zou uit dit potje 

geld voor de activiteiten kunnen worden gehaald. Bij de UU is jaarlijks € 10.000 beschikbaar voor het 

Jonge Alumni Netwerk, en wij verwachten dat dit een voldoende zal zijn om goede en leuke 

activiteiten op te zetten. Daarnaast is er extra mankracht binnen het UEF benodigd, namelijk 0,5 fte. 

De kosten hiervoor zijn, volgens het UEF, € 50.000 per jaar. Dit betekent dat met een budget van € 

60.000 per jaar dit YAN kan draaien.  

4. Tot slot 

Al met al is Lijst Calimero ervan overtuigd dat de oprichting van het Young Alumni Network een grote 

toegevoegde waarde heeft. Vooral het feit dat het de RUG in staat stelt om haar studenten ook na 

hun afstuderen te ondersteunen in hun employability maakt dit netwerk onmisbaar. De tijd om dit 

netwerk op te richten is rijp, het past binnen de Employability Strategy en de RUG-student geeft al 

langere tijd aan dat de aansluiting op de arbeidsmarkt te wensen overlaat. Lijst Calimero wil graag 

constructief met het CvB meedenken om de implementatie van het YAN soepel en succesvol mogelijk 

te maken. 

De elfde fractie van Lijst Calimero, 

Nathalie Niehof 

Boris Kyuchoukov 

Tamar Slaterus 

Nadine van Merode 

Sebastiaan van Wijk 

Michelle Hartmans 

 

 

 


