
HET FEEST VAN BEDRIJFSKUNDE 
improvisatiecabaret MiER 

keynote van Joris Luyendijk

Zaterdag 10 november 2018 - 7de BRUG-lustrum

In 1983 is BRUG, mede op initiatief van 
Prof. Dr. Maarten van Gils✝, als dé 
alumnivereniging van Bedrĳfskunde 
Groningen opgericht, zes jaar na de start 
van de interfaculteit 
Bedrĳfskunde. Mooie tĳden, de eerste 
jaren  met een instroom van slechts 50 
studenten, vanaf 1982 ging 
bedrĳfskunde ‘viraal’. Met een instroom 
vanaf 1982 van 350 en later zelfs meer 
dan 500 studenten per jaar. 
In die 35 jaar zĳn er elf voorzitters 
geweest en oneindig veel activiteiten. Te 
denken valt aan masterclasses, 

workshops, bedrĳfsbezoeken, BRUG-
prĳzen, vacatureservice, snuffelstages 
en natuurlĳk de befaamde vakkringen 
die in de jaren negentig furore maakten.  
De laatste jaren zĳn we wat 
bescheidener met gemiddeld vĳf 
masterclasses, overwegend op onze 
vaste stek De Heiligenberg te Leusden. 
Sinds kort organiseren we onze 
activiteiten in samenwerking met de 
faculteit en dat geeft met name door de 
huidige verscheidenheid aan 
masteropleidingen een zeer 
multidisciplinair publiek.

Locatie Kasteel de Schaffelaar - Barneveld



P R O G R A M M A  

Joris Luyendijk 
Journalist en auteur van onder andere Het zijn net mensen (over het 
Midden-Oosten en beeldvorming), Je hebt het niet van mij, maar... (over de 
Haagse politiek) en Dit kan niet waar zijn (hét publieksboek over de 
financiële crisis). 

Joris verrast ons met vergezichten die wel heel dichtbij komen. 'Food for 
thought'... het is aan jou om er iets mee te doen.

Zoals hij zegt: ‘Laat mij de actualiteit van vandaag en morgen maar duiden!’

Improvisatiecabaret MiER 
Michel Verheijden en Erik Kuperus zijn meester in het 
improvisatiecabaret. Een hernieuwde kennismaking met MiER’s unieke 
mix van humor, inhoud, muziek en scherpte. Veel interactie waarmee 
MiER met geïmproviseerde cabaretscènes razendsnel reageert op de 
sprekers van de middag.

Gegarandeerd slaan jouw lachspieren op tilt.

Improvisatiecabaret MiER  | De sprekers op de hak

Joris Luyendijk | keynote spreker | Food for thought

Eeuwigheidswaarde 
Cartoonist Djanko legt tijdens de gehele avond alle sprekers, publiek en 
de interactie vast in een aantal cartoons. Raak getroffen, altijd met een 
kwinkslag. Alle cartoons vormen samen de weerslag van de avond en 
zullen in een unieke BRUG-bundel worden verzameld en naar alle 
BRUG-leden worden gezonden. 

Sta jij straks ook ‘gebeiteld in steen’?

Djanko | Stand-up cartooning | Gebeiteld in steen

7de BRUG-lustrum 
HET FEEST VAN BEDRIJFSKUNDE 

Datum zaterdag 10 november 2018

Locatie Kasteel De Schaffelaar 
	 Stationsweg 6, Barneveld

Kleding	 Feestelijk


Programma 
16.00	 Ontvangst 

17.00	 Aanvang programma


• Film en welkomstwoord

• Improvisatiecabaret MiER 

• Pop-up: BRUG-leden aan het woord

• Cartoonist Djanko

• BRUG-quiz (mét BRUG-prijs)


18.30	 Korte break

19.00	 Keynote Joris Luyendijk


• Radicale onzekerheid

• Vraag het Joris!


20.00	 Meergangendiner

21.30	 Feest

00.00	 Afscheid ‘We’ll meet again’


Aanmelden 
De deelname is gratis voor leden, introducés en 
bedrijfskundigen Groningen. Inschrijven kan op de website 
www.brug.net (blauwe aanmeldknop rechtsboven) of per 
mail aan info@brug.net.


