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Overeenkomst

Student Union en de Universiteit

Twente

2008-2011
De partijen

1

Universiteit Twente, gevestigd Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede, hierna genoemd "UT",
vertegenwoordigd door de voorzitter van het College van Bestuur.

2.

Stichting Student Union Universiteit Twente, gevestigd Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede,
hierna genoemd "SU", vertegenwoordigd door de voorzitter en een lid van het Bestuur.

en

Overwegende
-de

dat:

'

UT de studenten van de UT Ieen maximale eigen verantwoordelijkheid wil geven voor het
beleid op het terrein van de Studentenactiviteiten en Studentenvoorzieningen;
college van bestuur conform art. 12 BBR de bevoegdheid heeft tot het geven van
richtlijnen en dat deze bevoegdheid eveneens van toepassing is op het beleid en de
bijbehorende activiteiten waarvoor de SU op grond van deze overeenkomst verantwoordelijk

-het

is.
-de
-partijen
-de

-de
-De

-de
-de
-de
-partijen
-partijen

UT haar studenten de gelegenheid wil bieden om genoemde verantwoordelijkheid in de
vorm van de SU gestalte te geven;
een vraag gericht aanbod van Studentenvoorzieningen willen realiseren;
SU een bijdrage wil leveren aan de academische vorming en het welzijn van de studenten
van de UT door een leefomgeving te creëren waar studenten zich zo goed mogelijk kunnen
ontspannen en ontplooien en deze verantwoordelijkheid op zich wil nemen;
SU hét centrale aanspreekpunt voor de studentenactiviteiten en studentenvoorzieningen
op de UT wil zijn;
SU op een aantal terreinen beleidsbepalend is. Daarbij zijn het Instellingsplan van de u-r
en de bestuurlijke agenda algemene toetsstenen bij de vaststelling van dat beleid zonder dat
dit leidt tot enige rigiditeit;
SU voor ogen heeft de komJnde vier jaar haar activiteiten en invloed op de
Studentenvoorzieningen
te continueren en verder uit te breiden;
SU als professionele en ondernemende organisatie in grote mate wil bijdragen aan de
aantrekkelijkheid van de UT voor zowel (aankomende) studenten als het bedrijfsleven;
SU haar deelnemers zal horen bij gewichtige besluitvorming;
elkaar op de genoemde terreinen als gelijkwaardige gesprekspartners zien;
de overeenkomst met elkaar willen voortzetten.

zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1

Definities en Algemene bepalinqen

1.1

"Bestuur": Bestuur van SU.

1.2

"CvB": College van Bestuur UT.

1.3

"Studentenactiviteiten": alle activiteiten van (internationale) studenten en
studentenorganisaties op het gebied van sport, cultuur, gezelligheid, studie,
studentondernemerschap
~n alle activiteiten van de overige door de SU erkende
studentenorgan isaties.

1.4

"Studentenvoorzieningen":

1.5

"Beschikbaarheidvoorzieningen":
de door het Onderwijs Service Centrum i.o.
aangeboden voorzieningen vanuit de sectoren Studenten begeleiding en het Studenten
Service Centrum (uitgezon~erd de voorzieningen ten behoeve van de leefomgeving van
internationale studenten), d~ Wetenschapswinkel,
het Studenten pastoraat alsmede de
(door derden verzorgde) medische voorzieningen.

1.6

"Activismestimulering" de stimulering van alle studentenactiviteiten
hebben met de vorming vam studenten.

alle voorzieningen ten behoeve van Studentenactiviteiten.

die een relatie
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1.7

"Uniongebouw": de zogenaamde "Pakkerij", gevestigd te Enschede, het universitaire
watersportcomplex, de Bastille, alsmede ieder (deel van een) gebouw waarover de SU
verantwoordelijkheid aflegt aan het CvB.

"Beleid": het Beleid voor de!Studentenactiviteiten en de Studentenvoorzieningen,
welk tot
doel heeft een leefomgevin~ te creeren waarin studenten van de UT zich naast de studie
zo goed mogelijk kunnen ontspannen en ontplooien.

1.9

"Innovation Lab": Het onder~eel van Kennispark Twente, vallend onder de directie
Strategie en Coördinatie val1lde Universiteit Twente, en verantwoordelijk voor
kennisvalorisatie op de Uni~ersiteit Twente.

1.10

"Strategisch plan": het plan
bevat.

rat onder andere

de hoofdlijnen van het Beleid van de SU

"Jaarplan": de jaarlijkse invulling respectievelijk
inclusief de jaarlijkse begroting.

1.12

uitwerking van het Strategisch plan

OSC i.o.: het Onderwijs Seryice Centrum in oprichting.
"FB": Facilitair Bedrijf.
De geldigheid van de definities gebruikt in deze overeenkomst
overeenkomst.

Artikel 2.

2.1

Taakstellinq; verantwoordelijkheden.

blijft beperkt tot deze

alqemene afsDraken

De SU bepaalt -als vertegenwoordiger van de gehele studentengemeenschap
-het
beleid op het gebied van sportvoorzieningen, cultuurvoorzieningen en voorzieningen in
de leefomgeving van internationale studenten alsmede het beleid op het gebied van het

Studentondernemerschap.
De SU bepaalt -als vertegenwoordiger van de gehele studentengemeenschap
beleid op het gebied van de Uniongebouwen.

-het

De SU heeft -als vertegenwoordiger van de gehele studenten gemeenschap -een
medebeslissende invloed op het beleid van de beheersorganisaties die de UT heeft ten
aanzien van communicatie richting studenten, ICT dienstverlening voor studenten,
internationalisering en de le~fomgeving van studenten.
Het doel is deze dienstverlening vraaggericht tot stand te brengen en een goede
uitstraling en communicatie van de SU richting (aankomende) studenten te behouden en
te verbeteren.
In het algemeen kan bij dit J!)untworden gesteld dat de genoemde onderwerpen in ieder
geval terugkeren op de agenda van de halfjaarlijkse bestuurlijk overleggen tussen CvB
en Student Union. Indien één van de onderwerpen daartoe aanleiding geeft, wordt een
extra bestuurlijk overleg ge(j)rganiseerd.
Hiernaast wordt de Student! Union actief betrokken, met de mogelijkheid tot deelname, bij
organen die zijn of worden opgericht gericht op de invulling en uitvoering van beleid op
bovengenoemde

punten.

2.4

De SU en het CvB verstre~ken elkaar informatie inzake het Beleid en de handelingen
met betrekking tot de Studentenactiviteiten, de Studentenvoorzieningen
en de
BeschikbaarheidsvoorzieniliJgen.
Indien de SU stukken ter besluitvorming aanbiedt aan
het CvB, waaronder strategische plannen, jaarplannen, jaarverslagen en besluiten
betreffende deelgebieden genoemd in art. 5.1, gebeurt dit slechts na overleg met en
ondersteuning door de concerndirectie Strategie en coördinatie en zonodig met een of
meer andere concerndirecties, diensten en/of servicecentra van de UT

2.5

Bij een initiatiefvoorstel
de SU geraadpleegd.

2.6

Er wordt een bijdrage gele\4erd aan het welzijn en welbevinden van zowel de studenten
en de universitaire medewerkers door middel van het aanbieden van mogelijkheden tot
sportieve ontspanning en clUltuurbeoefening.

door een medezeggenschapsorgaan

aangaande het Beleid wordt
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2.7

Artikel 3.

Voordat een richtlijn, zoals bedoeld in art. 12 BBR en vermeld in de overwegingen, wordt
geformuleerd zal het College van Bestuur overleg voeren met het bestuur van de Student
Union, waarbij partijen naar overeenstemming streven.

Strateaische olannen. iaarol~nnen en iaarverslaaen

3.1

Het Strategisch plan heeft een looptijd van vier (4) jaar. Het Strategisch plan wordt door
de SU opgesteld na overleg met de concerndirectie Strategie en coördinatie en zonodig
met een of meer andere comcerndirecties, diensten en/of servicecentra van de UT.

3.2

De SU stuurt het Strategiscp plan ter goedkeuring aan het CvB als onderbouwing van
meerjarenafspraken betreffende de financiële bijdrage van de UT (artikel 4). Het CvB
deelt binnen acht weken na!de datum van verzending van het Strategisch plan haar
besluit dienaangaande aan !de SU mee. Indien het CvB binnen de genoemde termijn nie!t
haar besluit heeft medegedeeld aan de SU geldt het Strategisch plan als zijnde
goedgekeurd. Het CvB kan het Strategisch plan niet anders dan vanwege zeer
gewichtige redenen afkeuren dan wel nadere voorwaarden stellen. In deze gevallen dient
de SU een aangepast Strategisch plan bij het CvB in.

3.3

De SU voert haar Beleid co~form het gestelde in het Strategisch plan. Indien de SU het
Strategisch plan tijdens de ~uur van deze overeenkomst in belangrijke mate wil wijzigen,
legt zij de desbetreffende wIjzigingsvoorstellen aan het CvB voor. Het gestelde in lid 3.2
van dit artikel is van overee!1komstige toepassing.

3.4

De SU stuurt
jaarrekening
De SU stuurt
jaarrekening
Union.

3.5

Initiatieven die zich ontwikkelen tot reguliere taken worden waar mogelijk en gewenst
ondergebracht in een geschikte beheersorganisatie op de UT.

Artikel 4.

het CvB ter gqedkeuring het jaarplan met begroting en jaarverslag met
betreffende del beleidsterreinen waar de SU verantwoordelijk voor is.
het CvB ter in~ormatie het jaarplan met begroting en jaarverslag met
van de SU bet~effende de overige activiteiten van de stichting Student

Financiële middelen

4.1

Met het CvB worden meerjarenafspraken gemaakt over de financiële bijdrage van de u"r
aan de kosten van de SU, welke parallel lopen aan de looptijd van het Strategisch Plan.

4.2

De in de meerjarenafspraa~ toegezegde jaarlijkse bijdrage van de UT wordt binnen 30
dagen na aanvang van het begrotingsjaar aan de SU ter beschikking gesteld.

4.3

De SU streeft ernaar om ha~r eigen verdiencapaciteit zoveel mogelijk te vergroten
middels partnerships met bedrijven en op te zetten commerciële activiteiten. Voor beide
zaken verleent de UT waar l11ogelijk haar medewerking.

4.4

De SU heeft inkoopvrijheid.IDit betekent dat de SU niet verplicht is om enigerlei
goederen en diensten van qe UT af te nemen. De UT zal een dergelijke verplichting
evenmin opleggen aan doort de SU erkende studentenorganisaties.
Ten opzichte van de~
SU heeft het FB wel eerste recht van offerte.

Artikel 5.

Aloemene afspraken respectieveliik uitoanospunten
binnen het Onderwijs Service Centrum (OSC i.o.)

betreffende de beleidsgebieden

5.1

De SU bepaalt het beleid dat wordt gevoerd betreffende de deelgebieden sport, cultuur
en de leefomgeving van internationale studenten en legt hierover verantwoording af
richting het CvB. De SU is op deze deelgebieden hiermee eerste aanspreekpunt van het
CvB. Besluiten aangaande ~eze deelgebieden worden door de SU ter goedkeuring aan
het CvB voorgelegd

5.2

Het OSC i.o. is richting de ~U verantwoordelijk voor het beheer van de onder artikel 5.1
genoemde deelgebieden bi~nen de door de SU uitgezette beleidskaders. De directeur
OSC i.o. is hierover verantWoording verschuldigd aan het CvB na overeenstemming met
de SU.
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Het OSC i.o. is richting de SU verantwoordelijk voor de uitvoering van de
beleidsvoorbereiding in de planning- en controlcyclus Uaarplan, begroting, jaarverslag,
jaarrekening) en de overige beleidsvoorbereiding gedurende het jaar. Het OSC i.o. werkt
beleidsvoorstellen uit voor en op initiatief van de SU.
In de beleidsvoorbereiding van de genoemde deelgebieden worden de betreffende
koepels gezamenlijk betrokken door de SU en het OSC i.o..
De SU adviseert het OSC i.p. bij het opstellen van bedrijfsplannen, jaarplannen en
begrotingen op het terrein ~an de Beschikbaarheidsvoorzieningen.
Indien en voor zover
voorgestelde besluiten op h'et terrein van de Beschikbaarheidsvoorzieningen
van invloej
zijn op respectievelijk consequenties hebben voor het terrein van het Beleid worden de2:e
in overeenstemming met de SU genomen.
De SU ontvangt
geen personele
meer leden van
deelnemen aan
het OSC i.o..

Artikel 6.

de agendalen de notulen van het OSC i.o. in afschrift (voor zoverre het
aangelege~heden betreft). Afhankelijk van het onderwerp kunnen een c,f
het bestuurivan de SU, in overleg met de directeur van het OSC i.o.,
een of meer agendapunten van overleg van het managementteam van

AIQemene afspraken respectieveliik uitaanasDunten betreffende

Studentenondernemerschap
De SU bepaalt het beleid d~t gevoerd wordt betreffende het studentondernemerschap
en
legt hierover verantwoording af richting het CvB. Dit beleid wordt in samenspraak met het
Innovation Lab opgesteld. Qe SU is op dit deelgebied hiermee eerste aanspreekpunt van
het CvB. Besluiten aangaan~e dit deelgebied worden door de SU ter goedkeuring aan
het CvB voorgelegd.
I
Innovation Lab is voor de S~I wat betreft studentondernemerschap,
beheersorganisatie op de ut. Zie artikel 3 lid 5.

een geschikte

Innovation Lab is richting d~ SU verantwoordelijk voor de uitvoering van de
beleidsvoorbereiding in de ~Ianning- en controlecyclus Uaarplan, begroting, jaarverslag,
jaarrekening) en beleidsvoorbereiding gedurende het jaar aangaande haar activiteiten te~n
behoeve van studentondernemerschap.

Artikel 7

Beheersafspraken met betrekking tot Uniongebouwen

7.1

De SU bepaalt het beleid dat gevoerd wordt betreffende de Uniongebouwen. De SU is
hiermee eerste aanspreekpunt van het CvB. Majeure besluiten aangaande de gebouwen
worden door de SU ter goedkeuring aan het CvB voorgelegd.

7.2

Het Facilitair Bedrijf is verhl/urder namens de SU en voert het beheer van de
Uniongebouwen uit binnen ~e door de SU uitgezette beleidskaders. Daarbij kan de SU
een concerndirectie, dienst pf servicecetrum van de UT mandateren om namens de SU
de beheermatige zaken ev~nals het groot onderhoud door het FB te laten uitvoeren

7.3

Het Facilitair Bedrijf stelt een overeenkomst (Service Level Agreement) op met
betrekking tot het totale On rhOud, dat verricht moet worden aan de Uniongebouwen,
welke tenminste het volgen e bevat:
i. alle geplande (preventi ve) onderhoudsactiviteiten;
ii. de afspraken inzake d~ uitvoering van de onderhoudsactiviteiten;
jii. welke kosten voor rek~ning van huurder dan wel verhuurder komen.

7.4

De administratie van de Un~ongebouwen vindt plaats binnen de beheerseenheid FB.
Minimaal drie maal per jaariverschaft zij de SU een volledig financieel overzicht.

Artikel 8

t

Personeel
Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke inzet van studentenbedrijven,
-verenigingen en individuele studenten binnen de organisatie van de UT mits de
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dienstverlening
dienstverlening

daardoor ni~t aan kwaliteit inboet en de continuïteit van de
gewaarborgd blijft.

Bij de aanstelling van een personeelslid dat direct betrokken is bij de SU of een door de
SU erkende studentenorgahisatie heeft de SU of een door de SU aangewezen persoon
zitting in de benoemingsadviescommissie
van de betreffende persoon.

8.3

Voor het bepalen van de functieomschrijving van bij door de SU erkende studentenorganisatie betrokken personee~sleden wordt de SU of een door de SU aangewezen persoon
gehoord.
De UT voorziet binnen het I<ader van de meerjarenraming in de personele ondersteuning
van de SU op basis van detachering. Deze arbeidsplaatsen worden in beginsel vervuld
door UT-medewerkers, die door de SU in overleg met de betrokkenen en hun
hiërarchische meerderen worden aangewezen. Deze medewerkers worden
beheersmatig ondergebracht bij het OSC. i.o.. In geval van ziekte en ontstentenis van
genoemde medewerkers vqorziet de UT in overleg met en onder goedkeuring van de SU
binnen zes (6) weken in ad,quate vervangers. De UT zal desgewenst door de SU de
functieomschrijving en beloping van de desbetreffende UT-medewerkers in overleg met
en onder goedkeuring van ~e SU wijzigen. De SU heeft het recht om te bepalen waar
genoemde gedetacheerde ~edewerkers worden gehuisvest. Mochten er, naar inzicht
van het Bestuur, binnen de jUT geen geschikte personen aanwezig zijn om aanwezige
vacatures in te vullen, hee~ de SU het recht om buiten de UT te werven.

Artikel 9.
9.1

Artikel 10

Geschillen
In geval van geschillen tussen partijen inzake de interpretatie respectievelijk de
uitvoering van deze overee~komst trachten het College van Bestuur van de UT en het
bestuur van de SU deze in ~er minne te schikken.
Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt '{fan kracht op de datum van ondertekening
een periode van vier jaar.

en zal gelden voor

Partijen zullen deze overeehkomst uiterlijk drie maanden voor het expireren daarvan
evalueren.
l'
Tenzij één der partijen uiter'ijk twee maanden voor het einde van deze overeenkomst
aan de andere partij te kennen geeft deze overeenkomst niet of niet onder dezelfde
voorwaarden te willen voo~etten,
wordt deze overeenkomst integraal verlengd voor een
periode van vier jaar.

Aldus in tweevoud opgemaakt en overeengekomen te Enschede

2007
Universiteit Twente,

Stichting Student Union,

Dr. A.H. Flierman
College van Bestuur UT

Voorzitter Bestuur Student Union

Portefeuillehouder

Sport & Cultuur
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