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Alumni Inspiratie bijeenkomst d.d. 28 oktober 2014 

Openingsspeech JM 

 

Geachte aanwezigen, best collega, 

 

Welkom. Dank voor jullie grote opkomst en deelname aan deze interne 

bijeenkomst van betrokkenen bij het Alumni beleid. 

In tijden van grote werkdruk is een nieuwe impuls aan een oude wens of 

intensivering van bestaand beleid iets dat extra inspanning betekent.  

Het is daarom temeer een teken van betrokkenheid en loyaliteit dat jullie aan 

onze oproep gehoor hebben gegeven. 

 

Laat ik mij eerst even voorstellen, voor het geval dat er mensen zijn die mij nog 

niet kennen.  

Mijn naam is Jan Mengelers en ben voorzitter van het CvB van de TU/e. 

En ik ben óók een alumnus van deze universiteit. 

Werktuigbouwkunde, afstudeerrichting Technische Mechanica.  

Meer dan 35 jaar geleden.  

Maar ik moet eerlijk bekennen: ik ben wel ongeveer het slechtste voorbeeld 

van een voorbeeldige alumnus.  

Na mijn afstuderen kwam ik niet naar Alumni bijeenkomsten. 

Ik was niet of nauwelijks geregistreerd.  

Ik maakte geen deel uit van de gemeenschap anders dan een slapend of 

snurkend lid zoals Alexander Rinnooy Kan zich ooit kwalificeerde als D66 lid. 

Maar ofschoon ik een niet onaardige loopbaan heb gehad heb ik ook nooit een 

soort VIP behandeling als alumnus van de TU/e ervaren. 

 



Nu ben ik weer onderdeel van de universiteit en hoe! 

Mijn eigen waarneming: "Wat is deze universiteit veranderd!" 

Op ongeveer alle fronten die maar denkbaar zijn. 

Studenten aantallen, campusontwikkeling, gebouwen en uitstraling, 

internationalisering, positionering, publiciteit, aansprekende studenten 

initiatieven ( Tech United met Robocupteam, Stella en het solarteam, ijs iglo, 

STORM (in 80 dagen rond de wereld met een e-motorbike). Maar ook 

onderzoeks excellentie door 1/3de van NWO budget in competitie te 

verwerven. 

De succesvolle deelname aan de DDW. 

De rankings met vandaag weer het succes van Keuzegids Universiteiten 

nummer 1 van NL.  

Al twaalf jaar op rij.  

Enz.enz.enz. 

 

Oude waarden zijn behouden gebleven:  

kleinschaligheid, laagdrempeligheid, hartelijke samenwerkingssfeer, TU/e 

family-feel, docent-student contact, meester-gezel principe, gemeenschapszin 

Deze TU/e Science campus karakteriseert door zich de vijf w’s:  

warm, welkom, whizzkids, welzijn, wereldvermaard. 

 

Wat u en mij bindt met de TU/e is niet eenduidig: 

- Het is een emotionele band.  

De binding via de intellectuele en emotionele vorming van jonge mensen; 

- De basis van wie je bent en wat je bent is er ontstaan, de kiem voor je 

interesses, nieuwsgierigheid en kennis. 

- De wederkerigheid. 



- Deelgenoot zijn van de academische traditie, het eeuwenoud vormingsideaal, 

de wereld van onderzoek en onderwijs, gericht op kennis, innovatie en 

voortuitgang, gestoeld op discourse en nuances, op betrokkenheid, 

samenwerking en diversiteit. 

- Je bent lid van een selecte groep van ruim 30.000 TU/e ingenieurs; 

- De universiteit vertegenwoordigt een waarde op het terrein van de “Bildung”, 

van de vorming van jezelf als mens, individu en ook als burger 

 

Hopelijk herkennen jullie iets van deze schets. 

 

Nu de Alumni van de TU/e. 

Deze zijn om vele redenen van groot belang voor de universiteit. 

Zijn delen hopelijk deze ervaringen.  

Zij dragen de TU/e een warm hart toe.  

Zij zijn bewust of onbewust ambassadeurs van de universiteit.  

Zij zijn vanuit hun banen buiten de TU/e ook contactpersoon tot mogelijke 

opdrachten/samenwerking/ matchmaking e.d. 

 

KORTOM ZIJN DE VIJFDE COLLONNE EN DE STILLE KRACHT OP HET GEBIED VAN 

ACQUISITIE EN PROMOTIE VAN DE UNIVERSITEIT. 

Succesvolle universiteiten hebben allemaal zonder uitzondering een 

uitstekend, intensief en geolied lopende alumni-aanpak. 

 

Om dit nu van binnen uit met elkaar goed aan te pakken en een nieuw leven in 

te blazen is het doel van deze bijeenkomst. 

 

 



Wat zijn onze plannen.  

Wat is daar jullie inbreng in.  

Wat gaan we in de toekomst er samen aan doen. 

 

Hoe gaan we zorgen dat de Jan Mengelers van vandaag en morgen, in 

tegenstelling tot die van 35 jaar geleden van meet af aan een enthousiaste en 

participerende alumnus wordt ! 

 

 

Dank voor jullie aandacht en veel inspiratie. 

 

Jan Mengelers 

28 oktober 2014 

 


