
Hoe gaat het toch met … Ex Duplo, de alumnivereniging voor mr.drs.-studenten en zelfbenoemd
center of excellence van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Ex Duplo is een vereniging met een one tier bestuursstructuur. One tier wil zeggen dat het bestuur en
de raad van toezicht in één bestuursorgaan zitten. Ik hoor jullie zeggen: one tier dat is toch alleen maar
iets voor beursvennootschappen? Nee, het heeft ook voor andere rechtsvormen grote voordelen. Het
belangrijkste voordeel voor ons is dat een grote groep mensen direct betrokken is bij de vereniging en
dus ook sneller een bijdrage kan leveren dan bijvoorbeeld een commissielid.

Afgelopen jaar – Continu vlammen

Afgelopen jaar was voor Ex Duplo een overgangsjaar. Het Ex Duplo-bestuur is van start gegaan onder
het motto “continu vlammen”. Wij hebben een aantal belangrijke zaken weten te realiseren. Ex Duplo
is gegroeid van circa 20 naar 50 leden (stand van zaken september 2008): dat was meer dan een
verdubbeling vergeleken met vorig jaar. De relatie met In Duplo is verbeterd (voor zover dat nog
mogelijk was): er is een goede samenwerking onder andere op gebied van borrels en De Duplomaat.
De Duplomaat wordt bovendien nu kosteloos verstrekt aan de Ex Duplo leden.

Het online LinkedIn Ex Duplo netwerk staat inmiddels. Dit is het ideale (besloten) medium voor onze
leden om elkaar snel te benaderen (zie www.linkedin.com > groups > Ex Duplo). De Ex Duplo-
website (www.exduplo.nl) is naar hoger niveau getild. Inmiddels zijn hier de publicaties van Ex Duplo
te vinden en ook voor leden relevante informatie.

Concluderend kunnen wij terug kijken op een succesvol overgangsjaar. Het huidige bestuur is van
plan deze lijn voort te zetten en heeft zich daarom in zijn geheel kandidaat gesteld voor het bestuur
2008-2009. Wij hebben versterking gekregen van Tobias Hlobil en Mark Reijman. Tobias zal Erik
Voorma vervangen, die binnenkort (hopelijk) afstudeert. Tobias is onze liaison met de EUR. Erik zal
als non-executive boardmember actief blijven in het bestuur. Tevens zal Mark Reijman toetreden als
non-executive boardmember. Hij heeft als speciale taak het werven van zijn jaargenoten als leden van
Ex Duplo. In de toekomst zullen wij met een zelfde roulatieschema blijven werken om de kennis in de
vereniging te houden maar tegelijkertijd ook jaarlijks nieuw bloed te krijgen.

Young professional event met Patricia Jansen en Klaas Wiertzema

Op zaterdag 25 oktober 2008 vond de eerste grote inhoudelijke activiteit van Ex Duplo plaats. De
locatie was het Tinbergen Instituut te Amsterdam. Wij organiseerden deze activiteit in samenwerking
met Patricia Jansen en Klaas Wiertzema, beide bekend van het vak Communicatieve Vaardigheden
aan de EUR. Ongeveer 20 Ex Duplo-leden waren aanwezig. Gezien ons overzichtelijke ledenaantal
van – toentertijd – 50, was dat een zeer mooie opkomst. Masters of ceremony Bas Warmenhoven en
Jeroen Thorenaar verzorgden de eerste trainingen, respectievelijk: een netwerktraining en een time
managementtraining. Daarna volgde het hoofdprogramma.

Patricia en Klaas begonnen met het opfrissen van de kennis opgedaan op de universiteit (denk aan de
“roos van Leary”). Daarna bespraken wij een aantal thema's waar je als starter op de arbeidsmarkt
tegen aan loopt en de beste manieren om hiermee succesvol om te gaan. Patricia en Klaas namen geen
blad voor de mond en gaven desgevraagd hard maar duidelijk human resource advies. Op de borrel en
bij het diner na afloop bespraken wij een eventuele volgende sessie met Patricia en Klaas. Wij komen
hier in 2009 zeker op terug! Wij zijn Patricia en Klaas zéér dankbaar voor de tijd en moeite die zij aan
ons hebben besteed.

Komend jaar: activiteiten van Ex Duplo



Komend jaar organiseren wij een aantal activiteiten met onze vrienden van In Duplo. Er zijn drie
gezamenlijke borrels, waarvan de Nieuwjaarsborrel de eerste was. De Diesborrel zal de volgende
borrel zijn.

In maart 2009 zullen wij het eerste Ex Duplo-alumnidiner organiseren. Qua datum en locatie zullen
wij rekening proberen te houden met de mensen die van buiten Rotterdam moeten komen. Een
aankondiging zal tijdig volgen.

Wij staan open voor andere ideeën op het gebied van activiteiten gelieerd aan In Duplo of aan de
mr.drs.-studie, maar ook ten aanzien van het alumnibeleid van de EUR in het algemeen.

Zo zijn wij recent een lobby gestart om alumni van de universiteit te voorzien van een alumnus
emailadres. Wij zien dat veel MBA-instellingen (bijvoorbeeld Harvard Business School en Insead)
alumnimailadressen ter beschikking stellen aan diegenen die hun MBA doen aan de betreffende MBA-
instelling. Dit heeft tot gevolg dat (oud) studenten per e-mail te bereiken zijn op bijvoorbeeld
geert.koster@mba.2007.hbs.edu of geert.koster@alumni.insead.edu.

Wij denken dat het ter beschikking stellen van alumni-mailadressen aan alumni van de Erasmus de
band versterkt tussen oud-studenten en de universiteit en dat dit alumni mailadres mogelijk gebruikt
kan worden als zogenaamd "lifelong mailadres".

De weddenschap

De eerste voorzitter van In Duplo en tegenwoordig non-executive board member van Ex Duplo,
Robbert Visser, stelde mij voor een weddenschap aan te gaan. Als Robbert zou zorgen dat Ex Duplo
voor 31 december 2008 75 leden zou hebben, zou ik hem een fles champagne verschuldigd zijn. Zou
dat niet lukken dan zou ik van Robbert een fles ontvangen. Een weddenschap die ongeacht het
resultaat voor mij altijd positief zou uitvallen. Bij het schrijven van dit artikel ziet het er naar uit dat de
75 leden net niet gehaald worden. Ik zeg alvast “proost!”. Volgend jaar herhalen we wat mij betreft de
weddenschap. Bij dezen wil ik alle ouderejaars oproepen vooral snel hun studie af te maken en lid te
worden van Ex Duplo!

Tot slot

Namens Ex Duplo wens ik iedereen een goed en gezond 2009. Ik hoop dat 2009 voor In Duplo en Ex
Duplo een goed en succesvol jaar wordt.

Geert Koster
Voorzitter Ex Duplo
koster@frg.eur.nl


