> Klaas Knot, Frits Sissing,
Herman Wijers, Annemiek
Fentener van Vlissingen,
de prinsen Bernhard en
Maurits, prinses Marilène,
Stef Blok, Izaline Calister…
één ding hebben ze gemeen:
allen zijn het alumni van de

groningen / dec 2014

bijeengezet op www.rug.nl/
wall-of-fame. De FEB, die in
2007 ontstond uit een fusie
van de in 1948 opgerichte
Faculteit der Economische
Wetenschappen en de destijds half zo oude Faculteit
Bedrijfskunde, is inmiddels
geheel Engelstalig. Verwacht
mag worden dat in de toe-

Wall oF FaMe

Faculteit
Economie en
Bedrijfskunde

groningen / 8 sePt 2014
> Aan drie onderzoeksteams
van de Faculteit Economie
en Bedrijfskunde van de
RUG is door NWO in totaal
ruim 2 miljoen euro subsidie
toegekend voor onderzoek
gericht op het verduurzamen van de logistieke sector. De onderzoekers, onder
wie hoogleraar Iris Vis,
pakken drie onderwerpen

Faucon (Fr), 31 juli
Econoom Wim Duisenberg
is op 70-jarige leeftijd
plotseling overleden. Op
goed geluk was de Fries in
1954 in Groningen begonnen met een opleiding
economie. Het bleek een
gouden greep. Na zijn promotie in 1965, bij prof. F.J.
de Jong, op het proefschrift
De economische gevolgen
van ontwapening, vervolgde hij zijn carrière bij
het IMF in Washington
D.C. Tijdens de oliecrisis

bij de kop: het duurzaam
en efficiënt onderhouden
van offshore windmolenparken, het ontwerpen van
veerkrachtige en effectieve
supply chains en het verduurzamen van het transport van verse levensmiddelen. Het onderzoek draagt
bij aan de doelstellingen
van de nationale Topsector
Logistiek.

nwo-suBsIdIe voor onderzoek
naar duurzaMe logIsTIek

(1935-2005)

en dr. Floor Rink hebben 1700 lezers van
Intermediair gevraagd naar
hun voorkeuren wat betreft
leiderschap in tijden van
crisis. Gebleken is dat als
het slecht gaat met een
organisatie, de behoefte
aan niet-autoritaire, invoelende en luisterende managers toeneemt. Maar liefst
83% van de ondervraagden
geeft de voorkeur aan een
vrouwelijk leidinggevende.
Eigenschappen als ‘goed
kunnen luisteren’, ‘democratisch leiderschap’ en ruimte
geven om mee te denken
over de toekomst van de
organisatie, zijn hierbij
doorslaggevend.

> Prof. dr. Janka Stoker

groningen / juli 2009

vraagT oM
vrouwelIjke
leIders

crisis

SAMENSTELLING > KIRSTEN OTTEN

w.F. duIsenBerg
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komst ook internationale
coryfeeën FEB’s Wall of
fame komen versterken.

de media over het vermeende
overlijden van econoom Jan
Pen (Lemmer, 1921). Een
rectificatie is op zijn plaats,
aangezien de emeritus hoogleraar naar eigen zeggen
‘springlevend op de bank in
Haren zit’. De verwarring is
ontstaan door het verscheiden van een naamgenoot, in
dienst van Het Parool. De
‘Groningse’ Jan Pen trad in
1956 in dienst van de uni-

> Afgelopen week berichtten

Haren/ 24 Mei 2009

versiteit als hoogleraar in
de staathuishoudkunde en
de leer der openbare financiën. Zijn Moderne economie uit 1958 gold jarenlang als standaardwerk,
zijn columns en artikelen
in de krant werden alom
geprezen. Pen, een generatiegenoot van W.F. Hermans,
figureerde in Onder professoren als het personage Tabe
Pap. (Meer over de docent
Pen
op
www.rug.nl/
Broerstraat5; oktober 2004,
pagina 6 en 7)

‘ik ben niet dood’

Professor Jan Pen geeft college in 1963

Groningse Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB).
Een deel van haar illustere
alumni heeft de faculteit

> Prof. dr. Peter Leeflang is
benoemd tot hoogleraar in
Brussel aan het European
Institute for Advanced
Studies in Management. Hij
krijgt daar de supervisie over

groningen / aPril 1998

hetonderwijs aan Europese
promovendi. Leeflang blijft
ook werkzaam aan de Groningse economische faculteit, waar hij sinds 1975
hoogleraar is en sinds vorig
jaar decaan. De professor
wordt wel gezien als de

Met zo’n 6000 studenten is de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde de grootste van onze universiteit. Voor dit
collegejaar – het instroommoment in februari meegerekend
– rekenen we op ongeveer 1000 internationale degree-studenten. Om buiten de landsgrenzen nóg meer op te vallen,
hopen we binnenkort onze tweede internationale accreditatie, de Equis, te verkrijgen. Zo’n Europees kwaliteitslabel
trekt zowel studenten als staf aan, maar vergemakkelijkt
ook de samenwerking met universiteiten in het buitenland.
Wij willen studenten meer bieden dan een bul en onze
gelukwensen. Al tijdens de opleiding zijn we bezig met
vervolgstappen. Vorig jaar hebben wij daarvoor de Career

Company opgericht. Deze afdeling binnen de faculteit verzorgt onder andere gastcolleges en stages, en werkt actief
samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Dit ‘vooruitkijken’ loopt als een rode draad door onze
aanpak. Met het Corporate Master Programma – met een
stage van 6 maanden bij een bedrijf of beleidsinstantie en
persoonlijke coaching vanuit de faculteit – proberen we
studenten na hun bachelor in Groningen te houden en nog
meer internationale studenten te werven. Voor wetenschappers in de dop hebben wij de Tenure Track. Dit individuele loopbaantraject van 6 jaar resulteert in een vaste
aanstelling als UHD, en uiteindelijk het hoogleraarschap.

grondlegger van het vakgebied marketing als serieuze
academische discipline in
Nederland. Zijn colleges
worden massaal bezocht en
zijn boeken worden alom
geprezen.

MarkeTIng hoogleraar leeFlang
naar Brussel

decaan Harry garretsen / CoMMenTaar

ProF. dr. lex Hoogduin
voorMalIg dIreCTeur dnB

‘Er is een gebrek
aan regie in
Europa’

“

Mr. drs. MattHijs BierMan
aluMnus van heT jaar 2012

‘Meer consumptie
kan ons niet redden
uit de crisis’

“

van 1973 werd hij PvdAminister van Financiën
in het kabinet Den Uyl.
Later, als president van
De Nederlandsche Bank,
voerde hij vijftien jaar lang
een sober beleid. Totdat hij
in 2003 met pensioen ging
was hij de eerste president
van de Europese Centrale
Bank en vijf jaar lang een
van de drijvende krachten
achter de invoering van de
euro.

To ShuTTErSTock / VoLodyMyr BALEhA

