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TEN GELEIDE
Door middel van het uitbrengen van dit jaarverslag legt de Student Union verantwoording af over het jaar 2009. 

Deze verslaglegging is bedoeld voor de bij de Student Union aangesloten studenten(organisaties), de studenten 

van de Universiteit Twente, de Universiteit Twente, de partners van de Student Union en de Raad van Toezicht 

van de Student Union.

LEESWIJZER
Dit jaarverslag begint met een reflectie op 2009, waarin de belangrijkste ontwikkelingen besproken worden. In 

het eerste deel van het Jaarverslag kunt u nalezen wat de Student Union is, welke personen en welke commissies deel 

uit maakten van de Student Union in 2009. Daarna worden de verschillende doelen en actiepunten per portefeuille 

besproken. Een uitgebreide financiële verslaglegging is ondergebracht in een financieel jaarverslag 2009.

Er is voor gekozen om de teksten kort en bondig te houden om de leesbaarheid en duidelijkheid te vergroten. 

Mocht dit jaarverslag vragen oproepen dan is het bestuur altijd bereid om een extra toelichting te geven. Meer 

informatie is te vinden op de website: www.studentunion.utwente.nl.
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BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht (RvT) is belast met het toezicht op de stichting Student Union en heeft hiervoor als formele 

taken: benoeming van het bestuur van de stichting, toetsing van de besluitvorming omtrent het jaarplan, toetsing 

van de begroting, goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag. Daarnaast bewaakt de raad de lange 

termijn beleidslijnen en adviseert hij het bestuur op belangrijke keuzemomenten door het jaar heen.

 

De leden van de RvT worden benoemd door de Deelnemersraad. Er wordt gestreefd  naar een bezetting waarin 

de noodzakelijke deskundigheden vertegenwoordigd zijn. Vergaderingen van de raad vinden zowel met als 

zonder het bestuur plaats. De RvT heeft het afgelopen jaar zeven keer vergaderd en heeft daarnaast een aantal 

informele overleggen gehad. 

Toekomst SUE-BV
Het afgelopen jaar is er door de RvT verzocht dat de Student Union voor zichzelf duidelijk ging maken wat de 

doelen zijn voor de BV1. Dit heeft geresulteerd in het leegmaken en gedeeltelijk afstoten van de activiteiten.

Probleempunten Student Union en Universiteit Twente
De Student Union heeft goede stappen gezet om enkele samenwerkingsverbanden met diensten op de Universiteit 

Twente te verbeteren. Dit heeft geleid tot een structurele verbetering en aandacht van de diensten voor de 

Student Union. 

Aankomend jaar
In 2010 gaat de RvT onder andere kijken naar hoe zij meer expertise kan opbouwen over internationalisering. Dit 

jaar zal er een nieuw extra RvT lid aangesteld worden welke hierbij kan helpen. 

Enschede, april 2010

De Raad van Toezicht,

Kenneth Bijkerk (voorzitter)

Diederik Jekel

Maarten Reezigt

Henry Been

Martijn Albers

Marc Venerius

Jan Melief

 1 Hiermee wordt gedoeld op de UnionShop en Atrium welke ondergebracht waren in de BV.
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VOORWOORD VAN HET BESTUUR
Voor u ligt het jaarverslag 2009 van de Student Union. Met dit jaarverslag proberen we een beeld te geven van 

wat de Student Union in 2009 heeft gedaan.

Het jaar 2009 begon goed en veel plannen zij gerealiseerd. Zoals de FAME regeling die het mogelijk maakt studie 

en onderneming goed met elkaar te combineren. Met de verwachting dat studenten hun onderneming, na het 

afstuderen, zullen vestigen in de regio Twente. De derde editie van de denktank ‘Create Tomorrow’ die op 7 mei 

plaatsvond met als nieuw element de universiteitscompetitie. Het evenement was wederom een groot succes. 

De beachbakken en de fitnessruimte zijn verbouwd en in september feestelijk geopend. Bovendien zijn er drie 

partnerships afgesloten waaronder met Vrumona en de Rabobank. Daarnaast is er een partnership afgesloten 

met de gemeente Enschede met het voornemen studieplekken in de stad te realiseren.

Er zijn echter ook lastigere ontwikkelingen. Eind 2009 bleek dat ook de universiteit wordt getroffen door de 

financiële crisis. Met als gevolg dat er zes miljoen euro bezuinigd moet worden. Voor de Student Union betekent 

dit dat niet alle plannen voor de campus gerealiseerd kunnen worden. De UnionBar is daarom helaas eind dit 

jaar gesloten. Ook de bouw van een nieuwe sporthal is uitgesteld. In 2010 zal worden geïnventariseerd waar de 

mogelijkheden tot bezuinigingen en/of inverdienen liggen. 

De Student Union heeft zich afgelopen jaar met nog veel meer zaken beziggehouden. Middels dit jaarverslag 

hopen we hier een duidelijk overzicht van te geven. Er kan worden teruggekeken op een goed jaar waarin 

veel partijen zich hebben ingezet voor de Student Union. Allereerst gaat onze dank uit naar alle verenigingen, 

koepels en studenten van de Universiteit Twente. Daarnaast willen we ook de ondersteuning en de commissies 

van de Student Union en de ondersteuning van de verschillende diensten op de Universiteit Twente bedanken. 

Tevens willen we de bestuurders van de Student Union die zich in 2009 voor alle studenten op de Universiteit 

Twente hebben ingezet bedanken. Tot slot bedanken we iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de tot-

standkoming van dit jaarverslag. Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking in 2010!

Enschede, april 2010

Het bestuur van de Stichting Student Union Universiteit Twente,

Lukas de Sonnaville  Voorzitter, Beleid & Strategie, Personeel & Organisatie

Erik Hegeman  Financiën, Accommodatie & ICT

Johan Smits  Sport & Cultuur

Suzanne van Haagen Academische Vorming

Ellis Schrijen  Communicatie & Internationalisering

Wessel Draijer  Bedrijfsmanagement, Externe Betrekkingen & Ondernemerschap
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DE STUDENT UNION1
MISSIE STATEMENT EN PROFIEL
Missie statement
De Student Union richt zich op kwalitatief hoogstaande studentenvoorzieningen en het afleveren van 

kwalitatief hoogstaande academisch gevormde studenten aan de maatschappij. Beide doelstellingen laten zich 

verwoorden in de missie van de Stichting Student Union: “Het bevorderen van de academische vorming en het 

welzijn van de studenten2 aan de Universiteit Twente.”

Daarnaast richt de Student Union zich op het ondersteunen van de bij haar aangesloten verenigingen en het 

bevorderen van de contacten tussen studenten en het lokale, regionale en landelijke bedrijfsleven.

Deze missie laat zich als volgt vertalen in strategische doelen:

• De kwalitatief hoogstaande studentenvoorzieningen

• stellen studenten in staat om zich maximaal te ontspannen;

• stellen studenten in staat om zich maximaal te ontplooien;

• dragen bij aan de sociale banden van studenten;

• stellen studenten in staat optimaal te kunnen ondernemen. 

• Kwalitatief hoogstaande academisch gevormde alumni:

• worden onder meer gevormd door het ontplooien van extra-curriculaire3 activiteiten;

• beschikken over een mix van een aantal – erkende – competenties;

• zijn in staat kritisch en constructief te functioneren in de maatschappij.

Profiel Student Union
De Student Union is het overkoepelende orgaan van alle studentenorganisaties aan de Universiteit Twente. 

De Universiteit Twente is de eerste universiteit in Nederland die ‘studentenzelfbestuur’ daadwerkelijk heeft 

vormgegeven in de organisatiestructuur. De grote mate van beleidsverantwoordelijkheid, op de gebieden sport, 

cultuur, leefomgeving van de internationale studenten en studentondernemerschap, onderstreept deze positie 

van de studenten aan de Universiteit Twente.

De Student Union streeft naar kwalitatief hoogstaande studentenvoorzieningen, die zich kenmerken door te 

voldoen aan de wensen en eisen van de studenten en medewerkers. Door een vraaggericht aanbod te generen 

voor de studenten en het streven naar zoveel mogelijk aansluiting op de wensen van de medewerkers, zal de 

Student Union aan de gestelde voorwaarden voldoen.

De Student Union streeft naar kwalitatief hoogstaand academisch gevormde studenten. Academische vorming 

en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van studenten kan op veel manieren ingevuld worden. Door met 

een brede blik naar de persoonlijke ontwikkeling van studenten te kijken, zet de Student Union een uitdagend 

programma neer voor de studenten aan de Universiteit Twente.

2 Studenten is het verzamelbegrip voor Nederlandse en Internationale studenten
3 Extra-curriculaire activiteiten zijn onder andere commissie- en bestuurswerk bij (studenten)organisaties en het besturen van een eigen bedrijf
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DE STUDENT UNION 1
ORGANOGRAM

Bestuur Student Union

Orgaan Student Union

Koepels

Commissies

Raad van Advies

Medewerkers

Organisatie Student Union

Verenigingen

Deelnemersraad

Studenten

Raad van Toezicht
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SAMENSTELLING ORGANISATIE
Raad van Toezicht Student Union

• Kenneth Bijkerk (voorzitter)  Studie

• Martijn Albers    Bedrijfsleven

• Henry Been    Sport

• Diederik Jekel    Cultuur

• Jan Melief   UT

• Maarten Reezigt   Gezelligheid

• Marc Venerius    Bedrijfsleven

Bestuur Student Union

Januari 2009 - maart 2009
• Sophie van der Ham   Voorzitter, Beleid & Strategie en Personeel & Organisatie

• Pim Oude Alink   Financiën en Accommodatie

• Anne-Fleur Wijlens  Sport & Cultuur

• Judith Kreuzen   Academische Vorming

• Esther Sanders   Communicatie en Internationalisering

• Thomas Mensink   Externe Betrekkingen en Ondernemerschap

Maart 2009 - september 2009
• Sophie van der Ham  Voorzitter, Beleid & Strategie en Personeel & Organisatie

• Pim Oude Alink   Financiën en Accommodatie

• Anne-Fleur Wijlens  Sport & Cultuur

• Frank Gielen   Academische Vorming

• Benjamin Ziepert  Communicatie, Internationalisering en ICT

• Thomas Mensink   Externe Betrekkingen en Ondernemerschap

September 2009 - december 2009
• Lukas de Sonnaville  Voorzitter, Beleid & Strategie en Personeel & Organisatie

• Erik Hegeman   Financiën en Accommodatie

• Johan Smits   Sport & Cultuur

• Frank Gielen   Academische Vorming

• Benjamin Ziepert  Communicatie, Internationalisering en ICT

• Wessel Draijer   Externe Betrekkingen, Ondernemerschap en Bedrijfsmanagement

Raad van Advies
• Ir. Peter Timmerman

• Prof. dr. ing. Dave Blank

• Thomas Kamphuis

• Prof. mr. Huib de Jong

• Arjan van Liere

• Femke Nales

DE STUDENT UNION1

• Drs. Kees van der Meiden

• Marco Strijks

• Prof.dr. J. Schuijer
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Medewerkers
Bestuursadviseur   Patrick Welman

Communicatie   Tjitske Willemsma

    Kelly ten Velde 

Office Manager   Sandra Nienhuis

Projectmedewerker  Robert Landheer

    Lotte Wolbers

    Sarah Janus

Secretariaat   Jeanine Moraal

    Truus Peerik 

Vormgevers   Marc Titulaer

    Xander Peuscher

    Nienke Meinders

Commissies
Introductie Kommissie 2009

Kick-In Commissie 2010

Create Tomorrow 

Lustrum Commissie

Skills Certificate 

Board Improvement Program 

Beheerscommissie Pakkerij

Centraal Beheer Euros

Koepels
Cultuur    Apollo

Gezelligheid   P.K.v.V. Fact

Sport    Sportraad

Studie    Overleg Studieverenigingen

Verenigingen
De Student Union heeft aan de onderstaande vereniging een tijdelijke Unionerkenning verstrekt: 

Cultuur    Stichting StuKaFest 

    Jazzdansverenging S.D.V. Chassé

Sport     Survivalvereniging D.S.S.V. Tartaros

Overig    Twente United Nation Association (TUNA)

Verenigingen die een definitieve Unionerkenning hebben verkregen: 

Sport     Boksvereniging E.S.B.V. Buitenwesten

DE STUDENT UNION 1
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PRIJZEN EN ONDERSCHEIDINGEN
P-activismeprijs
De Student Union P-activismeprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een tweedejaars student die in het eerste jaar 

van de studie zijn of haar Propedeuse heeft behaald én daarnaast actief is geweest met vele extra curriculaire 

activiteiten. Dit jaar is de prijs zelfs aan twee  kandidaten uitgereikt, omdat beide kandidaten ruim voldeden 

aan het criterium van het succesvol afronden van het Propedeutisch examen in combinatie met een zeer actief 

studentenbestaan. 

Winnaar 2009: Eva Kunst & Marije de Heus

Motivatie Eva Kunst:
Eva Kunst was voorzitter van de Skills Certificate commissie, de Dimensie Onderwijs Commissie 

en van Jonge Democraten Twente (een vereniging waar ze tevens mede-oprichter van is). Naast de vele voor-

zitterschappen heeft ze het project “de vereniging dat zijn wij” bij de gemeente begeleid en was ze student-lid 

van de opleidingscommissie van Onderwijskunde. Daarnaast zit ze bij dispuut Palette waar ze het afgelopen jaar 

de organisatie van de inauguratie en de lustrumreis mede op zich nam.

Motivatie Marije de Heus:
Marije de Heus was actief in vele commissies van Inter-actief waaronder de eerstejaarscommissie, de onderwijs-

commissie, de meisjes commissie en de Noizia commissie. Daarnaast was ze gastredacteur bij I/O Vivat, het 

wetenschappelijke tijdschrift van Inter-actief en zat ze in het student mentoraat van haar opleiding Informatica. 

Ook zat ze in de reüniecommissie van het Pre-Introductie Practicum.

Union Cultuurprijs
Om cultuur extra in de schijnwerpers te zetten wordt jaarlijks de Student Union Cultuurprijs uitgereikt aan een 

persoon of een aantal personen, (studenten-)organisatie of cultureel project welke een positieve bijdrage heeft 

geleverd aan het culturele klimaat op de Universiteit Twente.

Winnaar 2009:  SHOT - 3TU concerten

SHOT heeft op cultureel gebied vorm gegeven aan de samenwerking tussen de  drie universiteiten. Na  twee 

jaar van voorbereiding vonden op 11, 12 en 13 december  de 3TU concerten plaats. Een mini-tournee van ESMG 

Quadrivium (TU Eindhoven), DSMG Krashna Musika (TU Delft) en het Studenten Harmonie Orkest Twente 

(Universiteit Twente) langs de steden Enschede, Delft en Eindhoven vond plaats. 

DE STUDENT UNION1
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De Student Union heeft het afgelopen jaar veelvuldig meegedacht over de beleidsvorming, RoUTe ’14, van de 

UT. Er is actief deelgenomen aan discussies over onderwerpen die raakvlak hebben met de beleidsgebieden 

van de Student Union. Zo was de Student Union vertegenwoordigd in de werkgroepen Campusontwikkeling 

en Ondernemerschap. Bovendien is er meegedacht in stuurgroepen en is er extra aandacht gekomen voor de 

communicatie naar studenten toe. Het contact met de nieuwe campusmanager is goed, er is regelmatig van 

gedachten gewisseld over de campus en zijn rol als campusmanager.

Het strategisch plan 2008 – 2011 bestaat uit drie pijlers: ontspannen, ontplooien en ondernemen. In dit deel van 

het jaarverslag zal aan de hand van deze onderwerpen kort besproken worden welke (hoofd)zaken hierbij zijn 

gerealiseerd.

ONTSPANNEN
Sport & Cultuur
In 2009 zijn de sportinvesteringen uitgevoerd. De uitbreiding van de fitnessruimte en de nieuwe beachbakken 

zijn gerealiseerd en in september feestelijk geopend. De realisatie van een nieuwe sporthal is in het vastgoed-

plan van de universiteit helaas uitgesteld naar 2012. Op dit moment wordt er gewerkt aan het programma van 

eisen voor deze nieuwe sporthal. Ook is er aandacht besteed aan het capaciteitsgebrek bij Cultuur. Hiervoor is 

een multifunctionele zaal aangelegd waar alle dansvormen terecht kunnen.

Xtra-card
De mogelijkheden van de Xtra-card zijn verder uitgebreid. Studenten hebben met hun Xtra-card gratis toegang 

tot het museum de Twentse Welle en een rondleiding bij de Enschedese synagoge. Het contract met de Openbare 

Bibliotheek Enschede is met drie jaar verlengd, de komende drie jaar kunnen studenten met Xtra-card dus weer 

gratis naar de bibliotheek. Ook krijgen studenten 50-70% korting bij de Stadsschouwburg Enschede. Tenslotte is 

er in de vorm van een  kortingsactie samengewerkt met IJsbaan Twente; Xtra-cardhouders konden voor slechts 

twee euro een kaartje kopen. In 2010 zal er worden gekeken naar mogelijkheden voor een structurele samenwerking 

met de ijsbaan.

ONTPLOOIEN
Activisme
In 2009 is de Activismemonitor voor de tweede keer uitgevoerd, de Student Union is tevreden over deze onderzoeks-

monitor en heeft daarom besloten het project de komende drie jaar voort te zetten. Op deze manier is het 

mogelijk na vijf jaar een eventuele trend te identificeren. Iedere meting wordt geëvalueerd, zodat waar nodig 

acties kunnen worden ondernomen.

In samenwerking met de dienst Student & Onderwijs Servicecentrum (S&O) wordt gewerkt aan het plan Study & 

Career Support, waarbinnen we een start hebben gemaakt met de activisme loopbaancoach . 

BELEID EN STRATEGIE2

"
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Persoonlijke ontwikkeling
Op dit moment is de pijler persoonlijke ontwikkeling van de CarrièrePortal zo goed als af. Er is contact met enkele 

regionale partijen om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor een samenwerking met een vacaturebank. Dit 

sluit namelijk goed aan bij de doelstellingen van de CarrièrePortal.

Voor het Board Improvement Program (BIP) is een nieuw projectvoorstel geschreven. Hierbij is onder andere 

meer aandacht voor het aanbieden van sprekers met grote namen waardoor het voor studenten aantrekkelijker 

is naar een training te gaan. 

ONDERNEMEN
Activiteiten organiseren
Eén van de doelen van de Student Union betreft het initiëren van nieuwe activiteiten. In 2009 zijn de volgende 

activiteiten opgestart/uitgevoerd:

• Create Tomorrow heeft voor de derde keer plaats gevonden. Nieuw waren de universiteitscompetitie en  

 de consultancy helpdesk. Het evenement was een groot succes;

• Het studenteninitiatief heeft tweemaal plaats gevonden in 2009. Het eerste initiatief betreft de stunt  

 van studievereniging Isaac Newton waarbij studenten in groepen een Rube Goldberg machine hebben  

 gebouwd. Het tweede studenteninitiatief had betrekking op het lustrum van het WaterSportComplex,  

 waarbij studenten een wipe-out baan moesten afleggen.

Studentondernemerschap
In 2009 is de FAME regeling opgezet voor studentondernemers, met deze regeling kunnen studentondernemers 

aanspraak maken op onder andere een business coach, studiebegeleiding, ondernemersruimten, advies en 

financiële voorzieningen. Hier wordt verder op ingegaan in het hoofdstuk Studentondernemerschap.

BELEID EN STRATEGIE 2

De Carrière Portal is het initiatief van de studieverenigingen en de Student Union om verenigingen te 

ondersteunen op het gebied van externe betrekkingen."
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Projecten opgepakt
In februari heeft het bestuur van de Student Union nagedacht over de vraag waar de Student Union in 20 jaar 

moet staan. Vele projecten die daarvoor moeten worden opgepakt kwamen naar voren waarna er drie zijn 

uitgekozen:

1. Positie/samenwerking met diensten op de universiteit; het is belangrijk dat de positie van de Student  

 Union duidelijk is en er goed wordt samengewerkt met diensten. Hiervoor zijn na gesprekken samen- 

 werkingsovereenkomsten opgesteld met de relevante diensten om zo de afspraken met en de positie  

 van de Student Union duidelijker te maken. Dit heeft ervoor gezorgd dat diensten beter begrijpen waar  

 de Student Union mee bezig is, waardoor doelen beter behaald kunnen worden;

2. Professionele organisatie; hierbij is gekeken naar de professionaliteit van de Student Union;

3. Doelgroep Student Union; bij dit project is gekeken of de juiste doelgroep wordt benaderd en hoe deze  

 groep eruit ziet. Conclusie hierbij was dat er expliciet niet gekozen wordt voor studenten òf student 

 besturen. Er wordt gefocust op beide doelgroepen waardoor activiteiten en voordelen voor beide 

 doelgroepen worden gerealiseerd.

Elk van deze projecten is opgepakt door twee portefeuillehouders. Begin 2010 worden deze projecten afgesloten.

BELEID EN STRATEGIE2
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1.  Het aanbod van activiteiten en voorzieningen op het gebied van sport en cultuur vergroten;

2.  De studentengemeenschap bekender maken met het aanbod van sport en cultuur.

Actiepunten

1.1 Uitvoeren van de opdracht sportinvesteringen om de knelpunten op capaciteitsgebied van de   

 sportvoorzieningen te verhelpen.

 De nummer twee en vier van de prioriteitenlijst sportinvesteringen zijn dit voorjaar voltooid. Zowel  de  

 beachbakken als de fitness zijn verbouwd en in september feestelijk geopend. De nummer één van  

 de prioriteitenlijst van de sportinvesteringen, uitbreiding van de binnensportcapaciteiten door middel  

 van een sporthal, is vastgesteld in het Vastgoedplan ’14. Dit project is één jaar doorgeschoven; realisatie  

 staat nu gepland in 2012. Nummer drie van de prioriteitenlijst, uitbreiding van de binnenzwemcapaciteit,  

 gaat de komende jaren waarschijnlijk niet gerealiseerd worden.  

1.2 Het inventariseren van de knelpunten op capaciteitsgebied van cultuurvoorzieningen en waar mogelijk  

 verhelpen. 

 De eerste stap om de capaciteitsknelpunten te verhelpen is gezet door de realisatie van de nieuwe  

 multifunctionele sportzaal in het sportcentrum. Dansverenigingen en culturele cursussen kunnen daar  

 vanaf september terecht. Naast dansvereniging  D.S.V 4 happy feet, die aangaf de maximale groepsgrootte  

 te hebben bereikt, zijn er geen andere capaciteitsproblemen gevonden. 

1.3 Onderzoeken van de mogelijkheden voor een samenwerking op het gebied van sport en cultuur met  

 externe partners in de regio.

 Een aantal voorzieningen zijn aan het Xtra-card aanbod toegevoegd: 

• Zowel met museum de Twentse Welle als de Enschedese Synagoge zijn afspraken gemaakt  

  over het gratis beschikbaar stellen van toegangskaarten voor beide instellingen; 

• De evaluatie met de Openbare Bibliotheek Enschede heeft plaatsgevonden en er is een  

  contract voor de komende 3 jaar getekend om de samenwerking te continueren;

• Met de Stadsschouwburg Enschede zijn samen met Saxion afspraken gemaakt om deel te  

  nemen aan de Ticketshop waarmee studenten voor veel voorstellingen kaarten kunnen  

  reserveren met korting;

• Er is een actie geweest met de IJsbaan Twente waarbij studenten met de Xtra-card voor slechts  

  twee euro een kaartje konden kopen bij het Sportcentrum of Saxion voor de ijsbaan.

Doelen
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1.4 Het verder ontwikkelen van de samenwerking met Saxion Hogescholen en het onderzoeken van de   

 mogelijkheden tot een samenwerking met andere Hoger Onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld ArtEZ   

 Enschede en Edith Stein.

 Met Edith Stein is contact geweest. Uit de gesprekken bleek dat een samenwerking voor beide partijen  

 weinig voordeel zou opleveren. Het staat ArtEZ studenten vrij om een Xtra-card aan te schaffen, er is  

 echter geen samenwerking gerealiseerd.  

1.5 Het uitbreiden van de mogelijkheden van de Xtra-card.

 Zie hiervoor actiepunt 1.3

1.6 Het uitvoeren van een behoefteonderzoek op het gebied van het aanbod van sport en cultuur en de   

 communicatie van de Xtra-card.

 Met alle betrokkenen is uitvoerig besproken op welke vragen het onderzoek antwoord zou kunnen  

 geven. Daaruit is naar voren gekomen dat veel vragen ook beantwoord konden worden door beter gebruik  

 te maken van bestaande middelen. Zo zijn uit de Xtra-card administratie een aantal cijfers geanalyseerd. Te  

 denken valt aan verkoopcijfers, geografische verdeling van Xtra-cardhouders over stad/campus, dubbele  

 leden, nationaliteit of studiejaar. Mogelijk wordt er in 2010 alsnog een beperkter onderzoek uitgevoerd  

 om de bekendheid van het aanbod  onder studenten te meten.

2.1 Het organiseren van een evenement ter vergroting van de bekendheid van sport en cultuur.

 Er is geen evenement georganiseerd van de orde zoals de Student Union die in 2008 in gedachten had,  

 omdat er veel tijd is gestopt in het vormgeven van de organisatie, welk prioriteit heeft. 

2.2 Het organiseren van een Xtra-card markt in februari en september, waar studenten kunnen zien welke  

 activiteiten op het gebied van sport- en cultuur kunnen worden ondernomen.

 In september heeft er een mobiele Xtra-card markt plaatsgevonden. Dit houdt in dat er een week lang  

 in de pauze op verschillende faculteiten workshops van sport & cultuur zijn gegeven. 

Extra opgepakt
• De slechte klimaatbeheersing van de grote zalen in de Vrijhof(na de verbouwing van 2007) wordt nog  

 steeds door de dienst Facilitair Bedrijf onderzocht. Er is een tijdelijke oplossing gevonden.

• Het eerste contact is gelegd met de International Student Identity Card4 om te onderzoeken of een  

 samenwerking met de Xtra-card mogelijk is. 

4  De International Student Identity Card is de enige internationaal erkende studentenkaart en geeft korting bij 40.000 instellingen in 120 landen. 
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Doelen

1. Studenten bekender maken met de mogelijkheden van het activisme op de Universiteit Twente;

2. Studenten stimuleren om actief te worden naast hun studie;

3. Studenten stimuleren zich nog meer persoonlijk te ontwikkelen;

4. Inzicht krijgen in het studentactivisme aan de Universiteit Twente en mogelijk verbeteringen aanbrengen;

5. Internationale studenten en instromers van het HBO betrekken bij het activisme5. 

Actiepunten

1.1 Eerstejaars studenten kennis laten maken met het activisme.

 Bij de lancering van de nieuwe Student Union website is de pagina over activisme geüpdate. Daarnaast  

 is in de communicatie naar eerstejaars een professionaliseringsslag gemaakt. Er zijn bedrijven benaderd  

 die hun naam willen verbinden aan activisme, in aansluiting hierop zal in 2010 een posteractie over  

 activisme en het bedrijfsleven worden geïnitieerd.

 

1.2 Het organiseren van een universiteitsbrede activismemarkt6,  ook voor internationale studenten.

 Dit actiepunt is uiteindelijk niet opgepakt. De Student Union is van mening dat de CarrièrePortal het beste  

 gebruikt kan worden voor de universiteitsbrede activismemarkt in de vorm van een vacaturebank.  

 Bovendien is de informatie over activisme door de nieuwe website van de Student Union toegankelijker  

 voor studenten.

   

1.3 Activismeregelingen bij de faculteiten en studenten onder de aandacht brengen.

 Er zijn contacten aangehaald met de studieadviseurs om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn  

 van de activisme regelingen. Tevens is afgesproken met het platform studiebegeleiding dat er plaats  

 ingeruimd wordt op hun website voor informatie over activisme.

 Daarnaast zal door middel van het in 2010 op te zetten Study & Career Support getracht worden studenten  

 te informeren over de verschillende vormen van activisme op de Universiteit Twente.

2.1 Het aanstellen van een activismeloopbaan coach7. 

 Samen met het S&O is het plan opgesteld voor het Study & Career Support. Het Study & Career Support  

 moet voldoen aan de behoefte van de student voor een centraal punt voor trainingen en carrièreadvies.  

 Binnen Study & Career Support zal er ook ruimte worden gemaakt voor een werkstudent die studenten  

 advies kan geven op het gebied van activisme. De precieze uitwerking hiervan krijgt concretere vormen  

 in 2010. Hiermee wordt gestimuleerd dat studenten meer actief worden naast hun studie.

5 De definitie van activisme, zoals de Student Union deze ziet staat onder Beleid en Strategie.
6 De activismemarkt zal een vacaturemarkt worden met alle mogelijke commissies en besturen van alle studentorganisaties.
7 Een activisme loopbaancoach zal studenten adviseren over de mogelijkheden van activisme aan de Universiteit Twente.
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2.2 Het organiseren van een activiteit voor studenten om activisme te stimuleren.

 De Student Union heeft besloten om dit actiepunt niet uit te voeren in 2009, daar gebleken is dat de  

 evenementenkalender dermate gevuld is dat een extra activiteit weinig toegevoegde waarde zou hebben.  

 De Student Union is van plan om vanaf 2010 te focussen op meer structurele manieren om activisme te  

 stimuleren.

2.3 De pijler persoonlijke ontwikkeling van de CarrièrePortal professionaliseren en uitbreiden.

 Het CarrièrePortal project is helaas vertraagd. De pijler persoonlijke ontwikkeling is echter zo goed als  

 gerealiseerd.

 

2.4 Het organiseren van een evenement waarbij maatschappelijke betrokkenheid centraal staat.

 De evaluatie van het vorige Maatschappelijk Verantwoord Studeren project is afgerond. Daarnaast is er  

 een oriënterend gesprek geweest met een non-profit organisatie uit Enschede. Deze organisatie, Alifa  

 genaamd, is op zoek naar een structurele samenwerking met een studentenpartij. Alifa koppelt mensen  

 uit de Nederlandse samenleving aan immigranten die pas net in Nederland (in dit geval Enschede)  

 zijn. De  student laat de immigrant in een dagdeel per week kennismaken met de Nederlandse cultuur.  

 Omdat studenten hoekstenen van de samenleving zijn is dit een erg goede match. De Student Union  

 heeft besloten om in te gaan op deze uitnodiging en te kijken naar mogelijkheden om samen te werken. 

3.1 Het Board Improvement Program (BIP) aanpassen aan de behoefte van studentbestuurders.

 Het Board Improvement Program heeft in de maanden april t/m juli stilgelegen om het Board Improvement  

 Program aan te passen. Er is besloten verder te werken met een studentmedewerker in plaats van een 

  commissie vanwege de uitvoerende aard van de taken. In het najaar van 2009 is het Competentie  

 Ontwikkeling Project (onderdeel van het BIP) aangeboden, waar tien besturen aan hebben deelgenomen.

 

3.2 Het vormgeven van de samenwerking met een werving & selectie bureau op het gebied van de  

 persoonlijke ontwikkeling van de student.

 Er is geen concrete actie ondernomen bij dit punt. Dit heeft vooral te maken met de grote hoeveelheid  

 aan reorganisaties binnen de branche. Door de onzekerheid die daar uit voort vloeit heeft de Student  

 Union besloten om dit punt niet verder uit te werken. 

3.3 Het evalueren van het vernieuwde Skills Certificate8. 

 Het nieuwe concept van Skills Certificate is uitgevoerd. Uit de evaluatie bleek dat de nieuwe vorm, een  

 weekend met een terugkomdag, goed is bevallen. De organisatie van de weekenden liep goed. Helaas  

 is het laatste weekend niet doorgegaan door een tekort aan inschrijvingen, belangrijkste reden hiervoor  

 is de gekozen datum. In dat weekend waren onder andere een aantal activiteiten van verenigingen.  

 Hierdoor konden veel studenten uit de doelgroep niet participeren aan het Skills Certificate.

  

8 Het Skills Certificate is in 2008 grondig geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan is het Skills Certificate een weekend geworden, waarin een student een vaardigheid 

kan verbeteren. 
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3.4 Gepaste actie ondernemen naar aanleiding van de evaluatie van het vernieuwde Skills Certificate.

 Er is een nieuwe commissie samengesteld met daarin vijf studenten die zorg hebben gedragen voor  

 drie weekenden in de maanden november 2009, december 2009 en februari 2010. Uiteindelijk zijn de 

 thema’s Leiderschap en Public Speaking succesvol aangeboden. Voor het thema Teamplayer bleek 

 onvoldoende belangstelling te zijn. 

4.1 Het verkrijgen van de tweede meting van de Activismemonitor.

 Er is in februari 2009 een meting uitgevoerd door Newcom Research bestaande uit een vragenlijst voor  

 verenigingen én voor studenten. 

4.2 Acties koppelen aan de resultaten van de Activismemonitor en verenigingen hierbij betrekken.

 Er is een presentatie gegeven over de resultaten van de Activismemonitor. Concrete acties zijn er uit  

 deze bijeenkomst niet gekomen. Wel lijken de resultaten van de Activismemonitor ervoor te hebben  

 gezorgd dat er bij verenigingen meer bewustzijn is over het activisme niveau9.  

4.3 Het voor- en natijdig evalueren (in samenwerking met de koepels) van de Activismemonitor en naar   

 aanleiding van de evaluatie een planning opstellen voor de komende drie jaar. 

 Er is besloten om door te gaan met de Activismemonitor door een contract aan te gaan voor de komende  

 drie jaar met Newcom. Belangrijkste overweging is dat er bij de betrokken partijen het idee bestaat dat  

 het activismeniveau de komende jaren gaat veranderen. Uit de monitor bleek namelijk dat verenigingen  

 harder hun best doen om studenten te benaderen t.o.v. van vorig jaar. Commissies worden nog wel  

 gevuld, maar met meer moeite. Dit duidt er op dat in de toekomst het activismeniveau zou kunnen  

 dalen. Juist omdat de Activismemonitor het middel is om dit aan te tonen, is besloten om de komende  

 drie jaar de monitor te handhaven.   

5.1 Het organiseren van een activiteit voor instromende HBO (en internationale) studenten met betrekking  

 tot activisme.

 De Student Union heeft zoals bij actiepunt 2.2 besloten af te zien van de organisatie van een dergelijke  

 activiteit, omdat zij niet verwacht dat de structurele problemen betreffende activisme hiermee worden  

 verholpen. 

  

5.2 Het organiseren van activiteiten voor de Duitse studenten van de Nederlandse (technische) Taalcursus  

 (NTC) om activisme bij deze groep meer onder de aandacht te brengen.

 Er is een activiteit georganiseerd tijdens de NTC en dit was een groot succes. Er waren ongeveer 50  

 Duitse cursisten (ongeveer 30% van alle cursisten). De cursisten hebben kennis gemaakt met de 

 studieverenigingen en dit is zeer goed bevallen. Daarnaast is er door de Duitse cursisten een aantal  

 goede ideeën geopperd om de integratie in de toekomst te bevorderen. 

9 Resultaten van de activismemonitor zijn hier te vinden: http://www.studentunion.utwente.nl/verenigingen/activisme/activismemonitor1.html
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Extra opgepakt
• Opzetten activisme-erkenning; er zijn gesprekken gevoerd met verschillende partijen over de vorm en  

 de organisatie van een activisme-erkenning. Daarnaast is er een voorstel geschreven voor het geheel.  

 Tevens is een planning opgesteld voor de gehele procedure, zijn er twee commissies geworven voor de 

  beoordeling van de verslagen en is er promotie gemaakt voor de erkenning. De eerste aanvragen zijn  

 binnengekomen in het najaar van 2009. Verwachting is dat begin 2010 de eerste certificaten worden 

 uitgereikt;

• In het begin van 2009 is de Visie Academische Vorming opgesteld. Met behulp van deze visie wil de  

 Student Union zorgen dat er een duidelijk kader is waarbinnen gewerkt kan worden;

• Update Competentiegids; de Competentiegids is vernieuwd zodat hij bruikbaarder is voor de studenten  

 en coaches. Er zullen nieuwe exemplaren worden gedrukt en verspreid onder verenigingsbestuurders.  

 In 2009 is de inhoud en vormgeving vastgesteld. Het drukken zal gebeuren in 2010;

• Competentie coaching; aansluitend op de verspreiding van de vernieuwde Competentiegids heeft de 

  Student Union trainingen/bijeenkomsten verzorgd om bestuurders te leren over het coachen op  

 competenties. Dit project heeft twee uitgangspunten. Allereerst om een groep studenten te krijgen die  

 bij hun eigen vereniging optreden als competentiecoach. Daarnaast om de informatie uitwisseling  

 tussen deze studenten te stimuleren door bijeenkomsten.     
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Doelen

1 Het stimuleren van het opstarten van nieuwe studentondernemingen;

2 De behoeften van de studentondernemers in kaart brengen op het gebied van onder andere 

 accommodatie en advies;

3 De voorzieningen voor studentondernemers uitbreiden en verbeteren;

4 Inzicht krijgen in het aantal en soort studentondernemers aan de Universiteit Twente;

5 De website Studentondernemer.nl het gezicht van studentondernemerschap op de Universiteit Twente  

 laten zijn;

6 De samenwerking met partijen10 in de regio onderhouden en verdiepen.

Actiepunten

1.1 Het organiseren van minimaal één activiteit om studenten te stimuleren een eigen onderneming op te  

 starten. 

 Op 13 mei is onder het label Studentondernemer.nl de Studentondernemersdag georganiseerd met  

 interactieve workshops voor studentondernemers en studenten die affiniteit hebben met ondernemerschap.  

 Hierdoor kon een goed beeld van de mogelijkheden van studentenondernemerschap worden gegeven. 

 Op de avond voorafgaand aan de Studentondernemersdag heeft het speeddatingdiner plaatsgevonden,  

 waar studentondernemers, TOPpers11 en een aantal relevante externe partijen voor waren uitgenodigd.

1.2 Het opzetten van een poule met toekomstige/geïnteresseerde studentondernemers.

 Met dit aspect is weinig gedaan, omdat de verwachtingen hiervan laag zijn. Dit komt onder andere  

 doordat VentureLab een vergelijkbaar concept hanteert. Daarnaast heeft het bedrijf B&M Business  

 Development, een spin-off van de Universiteit Twente, dit idee verder uitgewerkt waardoor de Student  

 Union hier geen tijd in heeft gestoken.

1.3 Het opzetten van een ideeënpoule die potentiële studentondernemers kunnen gebruiken voor het   

 opstarten van een onderneming.

 Zie actiepunt 1.2.

1.4 Het aanbieden van een vrijblijvend intakegesprek voor startende ondernemers om ze bekend te maken  

 met de voorzieningen, ondersteuning en contacten die de Student Union en Kennispark kunnen bieden.

 De coördinator Studentondernemerschap biedt alle nieuwe studentondernemers vrijblijvend een  

 intakegesprek aan wanneer zij zich bijvoorbeeld aanmelden op Studentondernemer.nl. Daarnaast is  

 tijdens het speeddatingdiner het ‘Eerste Hulp Bij Ondernemen’-telefoonnummer geopend. Dit telefoon 

 nummer is door Kennispark opgezet zodat studenten die willen ondernemen direct hulp kunnen krijgen. 

 In de FAME regeling zal standaard een intakegesprek plaatsvinden, waarbij de kandidaat-ondernemer  

 wordt getoetst door de FAME commissie. 

10 Huidige partijen uit de regio de interessant zijn voor de Student Union op het gebied van ondernemerschap zijn onder andere Kennispark, Kamer van 

Koophandel (KvK), Syntens, Young Business Professionals (YBP), BTC, Technologie Kring Twente (TKT) en Nikos.
11  Ondernemers van de Universiteit Twente welke in de TOP-regeling zitten. Meer informatie over deze regeling is te vinden op http://www.utwente.nl/top/
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2.1 Het uitvoeren van een behoefteonderzoek onder studentondernemers.

 Op verschillende momenten is afgelopen jaar aan studentondernemers gevraagd wat hun behoeften  

 zijn. De onderzoeken waren persoonlijke gesprekken waarin de behoefte is gepeild.

2.2 Het ondernemen van actie naar aanleiding van de resultaten van het behoefteonderzoek.

 Mede op basis van de behoefteonderzoeken onder studentondernemers is de invulling van de FAME  

 regeling bepaald. 

3.1 Het opzetten van een regeling voor studentondernemers waarin zij aanspraak kunnen maken op onder  

 andere een business coach12,  studiebegeleiding13,  ondernemersruimten, advies en financiële voorzieningen.

 Het College van Bestuur heeft op 29 juli ingestemd met de FAME regeling zoals verwoord in de Notitie

  van Uitgangspunten. Tijdens de opening van het Academisch jaar op 31 augustus is de FAME regeling

 officieel gelanceerd. In de daarop volgende maanden zijn de bedrijven WAME en GoalGorilla na selectie  

 ingestroomd in de regeling. 

3.2 Het benchmarken van studentondernemerschap onder Nederlandse universiteiten.

 Verschillende instanties en universiteiten hebben de Universiteit Twente bezocht om ideeën over (student) 

 ondernemerschap uit te wisselen. Onder andere Utrecht, Amsterdam, Eindhoven en Delft zijn 

 langsgekomen. Daarnaast is het Interstedelijk Studenten Overleg op bezoek geweest. Alle partijen  

 waren aangenaam verrast door de hoeveelheid en kwaliteit van de voorzieningen en faciliteiten die de  

 Universiteit Twente, Kennispark Twente en de Student Union brengen.

 Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat Kennispark en de Student Union nationaal  

 koploper zijn op het gebied van (student)ondernemerschap.

3.3 Het opzetten van een digitaal netwerk voor (oud-)ondernemers van de UT.

 Er is begin 2009 een LinkedIn groep opgezet voor studentondernemers (niet specifiek gebonden aan  

 Universiteit Twente). Hier wordt ook actief gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het posten en  

 beantwoorden van discussies over specifieke studentondernemers zaken. Eind 2009 had de groep 97  

 leden aan studentondernemers en relevante personen.

4.1 Het opnemen van een registratieapplicatie voor studentondernemers in Studielink14. 

 Er is meerdere malen contact geweest met de Universiteitsmedewerkers welke verantwoordelijk zijn  

 voor Studielink. Helaas heeft dit tot nu toe nog niet geleid tot een registratieapplicatie voor 

 studentondernemers in verband met de vertraagde invoering van Studielink. Voor 2010 zijn er plannen  

 om dit opnieuw op te pakken.

 Dit actiepunt wordt overigens ondersteund door de werkgroep Ondernemerschap van Route ’14.

12 Business coaches zijn professionals op het gebied van ondernemerschap die met behulp van hun ervaring studentondernemers coachen.
13 Studiebegeleiding speciaal voor studentondernemers, zoals de Regeling Ondersteuning Topsporters ook aanbiedt (maar dan zonder financiële ondersteuning). 

Deze regeling ondersteunt studenten die topsport beoefenen door o.a. studiebegeleiding en financiële bijdragen. 
14  Studielink is een online inschrijfsysteem waar studenten alles met betrekking tot hun (her)inschrijving kunnen regelen. Vanaf collegejaar 2010 - 2011 zal de 

Universiteit Twente gebruik maken van Studielink.
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5.1 Studentondernemer.nl onder de aandacht brengen bij studenten en (startende) studentondernemers  

 als de centrale plek waar alle informatie gevonden kan worden op het gebied van studentondernemerschap.

 Dit actiepunt is onder andere uitgevoerd door een promotiekraam van Studentondernemer.nl bij de  

 Voorlichtingsdagen en banners van Studentondernemer.nl in Universiteitsgebouwen. 

 Daarnaast is er de beschikking over doeken met de logo’s van alle studentondernemers. Deze doeken  

 dienen ter promotie van studentondernemer.nl en ter promotie van studentondernemerschap. 

 Tijdens de Studentondernemersdag is Studentondermemer.nl aanwezig geweest door banners en  

 informatiebrochures. De nieuwe website is tevens een nieuw medium voor studentondernemers. 

5.2 De website Studentondernemer.nl vertalen in het Engels.

 De vaste informatie op de homepage van Studentondernemer.nl is in het Engels vertaald. Voor overige  

 vragen kunnen Engelstalige studentondernemers telefonisch contact opnemen.

6.1 Het organiseren van minimaal twee netwerkbijeenkomsten en/of evenementen (zoals de ondernemersdag) die  

 studentondernemerschap stimuleren, in samenwerking met regionale partijen.

 Er zijn  vijf Route Succ’66 bijeenkomsten, de Studentondernemersdag en het speeddating-diner georganiseerd.

6.2 Het stimuleren van studentondernemers om zich aan te sluiten bij business clubs en netwerkverenigingen15   

 in de regio.

 Business club Jong Gedaan wordt geprofileerd op de site Studentondernemer.nl. Daarnaast worden in  

 de FAME regeling de kosten voor aansluiting bij business clubs vergoed.

Extra opgepakt
• Deelnemer in werkgroep Ondernemerschap van Route’14;

• Betrokken bij de organisatie van Powered by Twente/Innoversum (ging uiteindelijk niet door wegens te  

 weinig inschrijvingen);

• Banden aangehaald met MKB Enschede en Twente Werkt. De mogelijkheid wordt onderzocht om  

 aansluiting te vinden op het gebied van carrièremogelijkheden voor studenten. Door vertraging van de 

  lancering van zowel Jobboard van MKB Enschede als de CarrièrePortal is er voor gekozen deze  

 gesprekken in maart 2010 opnieuw op te starten; 

• De visie Studentondernemerschap is opgesteld. 

• De samenwerkingsovereenkomst met Kennispark is opgesteld en getekend.

"

15 De Student Union ziet momenteel onder andere Jong Gedaan, Young Business Professionals (YBP), Industriële Kring Twente (IKT), Technologie Kring Twente 

(TKT) en MKB Enschede als mogelijke relevante business clubs of netwerkverenigingen.
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De FAME regeling geeft een duidelijke invulling aan het ondernemende imago van de Universiteit Twente. 

Door de regeling wordt het mogelijk studie en onderneming goed met elkaar te combineren. Hierdoor is 

ten eerste de verwachting dat de studentondernemers hun onderneming makkelijker kunnen combin-

eren met hun studie en ten tweede dat zij zich na het afronden van hun studie makkelijker zullen vestigen 

in de regio Twente. Concreet is het voordeel dat er structurele financiële ondersteuning is, er advies en 

coaching wordt aangeboden en er mogelijkheden zijn om af te studeren binnen de eigen onderneming."
STUDENTONDERNEMERSCHAP 5
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Doelen

1. Minimaal 80% van de bachelorstudenten introduceren in hun nieuwe werk- en leefomgeving;

2. Minimaal 40% van de masterstudenten introduceren in hun nieuwe werk- en leefomgeving;

3. Stappen zetten richting een gezamelijke introductieperiode voor de Universiteit Twente en Saxion 

 Hogescholen Enschede in 2010;

4. Een betere samenwerking tussen de faculteiten, opleidingen en de Kick-In stimuleren;

5. De goede samenwerking tussen de Uniondeelnemers en de Kick-In continueren;

6. De advies- en werkgroepen omtrent de Kick-In evalueren en aanpassen.

Actiepunten

1.1. Aankomende bachelorstudenten op de hoogte brengen van de introductie en bewust maken

 van het belang van de introductie. 

 Dit actiepunt is uitgevoerd door de Introductie Kommissie 2009 (IK09) door de gebruikelijke communicatie-

 kanalen te hanteren. Het deelnemerspercentage aan de bachelor-introductie was ca. 80% tegen 75%  

 vorig jaar, een significante stijging. Opgemerkt moet worden dat in 2008 het deelnemerspercentage  

 opvallend laag was; het deelnemerspercentage van 2009 is conform verwachting. De doelstelling is  

 hiermee gehaald. 

2.1  Aankomende masterstudenten op de hoogte brengen van de introductie en bewust maken van het belang  

 van de introductie.

 Dit actiepunt is uitgevoerd door de Introductie Kommissie 2009 (IK) door de gebruikelijke communicatie- 

 kanalen te hanteren. Bij de masterintroductie was het deelnemerspercentage 45%. Hoewel de doel 

 stelling gehaald is, is dit een significante daling ten opzichte van vorig jaar (61%). In 2008 was het  

 deelnemerspercentage van de masterintroductie opvallend hoog. De daling van deelname bij de  

 masterintroductie kan worden verklaard door een toename van pre-masterstudenten ten opzichte van  

 reguliere masterstudenten. De stijging van de diversiteit in de doelgroep is een blijvend aandachtspunt.

3.1  De cyclus van de Hogeschool Introductiedagen (HOI) commissie zoveel mogelijk gelijk laten lopen met  

 die van de Introductie Kommissie (IK).

 Ondanks druk vanuit de Universiteit Twente (zowel College van Bestuur als de SU) is de HOI veel later  

 gestart dan de IK. Samenwerking is uiteindelijk gerealiseerd, zij het in beperkte mate en met meer 

 moeite dan wenselijk was. In de evaluatie van de IK is dit punt meegenomen en worden er conclusies  

 uit getrokken. Deze conclusies omvatten een bijstelling van de snelheid waarmee ambities verwezenlijkt  

 worden; concreet wordt samengewerkt daar waar dit meerwaarde biedt.

3.2  Bepalen welke activiteiten de IK en de HOI in 2009 samen kunnen organiseren.

 Er is in een vroeg stadium van de voorbereidingen gekeken naar welke activiteiten samen georganiseerd  

 gingen worden. Er heeft een lichte uitbreiding plaatsgevonden van het aantal samen georganiseerde  

 activiteiten. Tevens is er een plan gemaakt voor mogelijke uitbreiding van de samenwerking de 

 komende jaren. 
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3.3  Duidelijke afspraken maken over de verdeling van de taken tussen de HOI en de IK, de financiële inbreng en  

 de verdeling van de gezamenlijke sponsoring.

 Deze afspraken zijn reeds in een vroeg stadium gemaakt. In mei/juni zijn de meeste van deze afspraken  

 definitief op papier gezet en door zowel Student Union als Saxion en HOI ondertekend. Deze 

 overeenkomst kan de komende jaren eventueel aangepast of uitgebreid worden.

4.1  Planning van de faculteitsintroductie afstemmen op de activiteiten van de algemene introductie in   

 overleg met de Opleidings Introductie Kommissies (OIK’s ) en de faculteiten.

 Deze afstemming heeft plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst van de Adviesgroep Introductie, 

 waar onder andere de faculteiten zitting in hebben. Omdat de adviesgroep tamelijk ineffectief werkte  

 (de jaarlijkse bijeenkomst van de adviesgroep vindt net te laat plaats om nog wijzigingen te 

 kunnen aanbrengen in de ‘standaardplanning’), hebben de voorzitter van de adviesgroep en de 

 portefeuillehouder doorgevoerd dat voortaan twee maal per jaar vergaderd wordt. Hierdoor zal in aanloop  

 naar de volgende Kick-In meer en betere afstemming mogelijk zijn. De data van de Kick-In zullen  

 hierdoor bijvoorbeeld sneller vastgesteld kunnen worden.

4.2  Richting faculteiten en opleidingen verduidelijken wat de verantwoordelijkheden van de IK en de OIK’s  

 zijn.

 Dit is gedaan tijdens de twee bijeenkomsten met de adviesgroep. Opvallend was dat de vertegenwoordigers

 van de faculteiten maar beperkt op de hoogte waren van wat de verantwoordelijkheden zijn van hun  

 eigen OIK’s. (Opleidings Introductie Kommissies) Uit evaluaties van de Kick-In bleek dat men in het algemeen  

 tevreden was over de communicatie. Eind 2009 zijn al afspraken vastgelegd voor 2010, zodat vroegtijdig  

 duidelijk is waar de verantwoordelijkheden en taken liggen.

5.1  Naar aanleiding van de evaluatie IK08 het aantal inspraakmomenten voor de Uniondeelnemers vaststellen  

 en de mogelijkheden om de betrokkenheid verder te vergroten verkennen.

 Het aantal inspraakmomenten is gelijk gebleven aan afgelopen jaar. Wel zijn de Uniondeelnemers in  

 een vroeger stadium betrokken bij de organisatie. Mede dankzij de constante informatievoorziening  

 richting Uniondeelnemers is de betrokkenheid hoog geweest.

6.1  Advies- en werkgroepen IK08 evalueren.

 Er is een nieuw adviesorgaan in het leven geroepen om de IK meer inhoudelijk bij te staan bij de organisatie.  

 In dit adviesorgaan zitten mensen die meestal meerdere jaren nauw betrokken zijn geweest (of dit nog  

 steeds zijn) bij de organisatie. Dit orgaan heet de Raad van Advies en vergadert regelmatig met de commissie.  

 Tevens is de opzet van de Adviesgroep Introductie iets veranderd (zie 4.1).

6.2  Naar aanleiding van de evaluatie kijken naar de invulling van de advies- en werkgroepen.

 De uitwerking naar aanleiding van de evaluatie is te vinden bij punt 6.1.

Extra opgepakt
• De merknaam Kick-In is ingevoerd;

• De centrale financiële ondersteuning vanuit de universiteit voor de Kick-In is verhoogd;
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INTERNATIONALISERING7
Doelen

1. Informatie van Uniondeelnemers over hun vereniging en activiteiten is toegankelijk voor internationale  

 studenten;

2. Internationale studenten de mogelijkheid bieden in te burgeren in het Enschedese studentenleven;

3. Het bevorderen van internationalisering onder de UT-studenten;

4. Activiteiten van de internationale verenigingen zijn meer toegankelijk voor UT-studenten.

Actiepunten

1.1  Uniondeelnemers actief stimuleren tot het laten vertalen van teksten van hun website en communicatiemiddelen.

 De informatievoorziening op de website van de Student Union omtrent het subsidiefonds ‘vertaling  

 websites’  is vereenvoudigd en daarmee overzichtelijker. In PITS16 en bij overleggen voor de internationalisering  

 van studieverenigingen is aan de bestuurders van de verenigingen gevraagd om hun website te laten  

 vertalen. Vier Uniondeelnemers hebben subsidies aangevraagd om hun website te laten vertalen.

1.2  Promoten van de druksubsidie voor Uniondeelnemers.

 De drukwerksubsidie is aan het eind van het jaar op de website van de Student Union en in verschillende  

 overleggen (zie de overleggen in 1.1) gepromoot. In 2009 is een drukwerksubsidie aan TSAC17 uitgekeerd.

2.1  Internationale studenten voorzien van informatie over de Nederlandse cultuur.

 Deze informatie wordt door International Office met het ‘international students handbook’ en voorlichtingen  

 tijdens de introductieperiodes al voldoende verstrekt. Met International Office vindt regelmatig overleg  

 plaats. Tijdens het overleg zijn de voorlichtingen en het handboek geëvalueerd. Resultaat hiervan is dat  

 er nu ook voorlichting voor Duitse studenten tijdens de zomertaalcursus plaatsvindt. 

2.2  Minimaal één activiteit van de Student Union toegankelijk maken voor internationale studenten.

 Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk activiteiten toegankelijk te maken voor internationale  

 studenten. In 2009 waren Create Tomorrow, de Kick-In voor (pre)masterstudenten, de Internationale  

 dag, en de Student Union Mini Think Tank18 toegankelijk voor internationale studenten. Tijdens Create  

 Tomorrow deden ongeveer 50 niet-Nederlandstalige studenten mee en tijdens de Mini Think Tank 

 ongeveer 60.

2.3  Internationale masterstudenten informeren over de gratis Nederlandse taalcursus.

 De gratis Nederlandse taalcursus wordt verstrekt door het Taal Coördinatie Punt (TCP). Aan het begin  

 van het jaar is in overleg met een vertegenwoordiger van de TCP besloten de taalcursus niet uitgebreid  

 te promoten omdat er onvoldoende capaciteit voor meer cursisten is. Via de PITS-vergadering, de PITS- 

 website en de Student Union website worden studenten geïnformeerd over het bestaan van de gratis  

 taalcursus. Er wordt naar gestreefd extra capaciteit voor de cursussen te realiseren, de afdeling strategie  

 van de Universiteit Twente is hier momenteel mee bezig.

16 Platform for International Twente Student Associations
17 Twentse Studenten Alpen Club
18 Een jaarlijks terugkerende activiteit tijdens de zomertaalcursus van de Duitse studenten
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2.4  Uniondeelnemers stimuleren hun activiteiten toegankelijk te maken voor internationale studenten.

 Met één sportvereniging, zeven studieverenigingen, één koepel en alle verenigingen welke betrokken  

 zijn bij PITS heeft overleg plaatsgevonden over hoe hun activiteiten beter toegankelijk kunnen worden  

 gemaakt voor niet-Nederlandse studenten. Tussen de verenigingen zijn ‘best practices’ uitgewisseld,   

 contacten gelegd tussen Nederlandse en niet-Nederlandse bestuurders en de ondersteuningsmogelijkheden  

 vanuit de Student Union zijn besproken. Voor 2010 zijn hiervoor vervolg gesprekken gepland.

3.1  Het invoeren van een taal-buddy systeem voor internationale en Nederlandse studenten.

 In samenwerking met ESN is het taal-buddy systeem uitgebreid. De website19  is ontwikkeld en 

 gelanceerd. 

3.2  Internationale verenigingen organiseren workshops/presentaties voor studenten die op studiereis of op  

 stage gaan of gaan studeren.

 Er is geconstateerd dat de internationale verenigingen dit in voldoende mate zelfstandig doen. Ze  

 worden hierin dan ook niet verder ondersteund.

3.3  Door PITS wordt wederom LET’S GO georganiseerd.

 Op 18 november is de internationale dag georganiseerd. Als onderdeel hiervan wordt ook LET’S GO  

 door PITS georganiseerd.

4.1  Het stimuleren van de promotie voor activiteiten van internationale verenigingen.

 In 2009 is de evenementenkalender van de Student Union in zijn functionaliteit in PITS geëvalueerd en

   uitgebreid. Aan de evenementenkalender is een Engelstalig invoerformulier toegevoegd. Eind 2009  

 hebben de internationale verenigingen hierdoor meer evenementen op de evenementenkalender  

 aangekondigd dan voor de uitbreiding.

4.2  Het creëren van een tweetalige evenementenkalender.

 Zoals onder actiepunt 4.1 vermeld is  de evenementenkalender van de Student Union sinds december  

 2009 uitgebreid en wordt in het Engels en Nederlands aangeboden.

4.3  De organisatie van activiteiten van internationale verenigingen afstemmen binnen PITS.

 Via de vergadering, mailinglijst en de vernieuwde en uitgebreide PITS-website worden de activiteiten  

 afgestemd.

19 www.languageexchangeprogram.nl
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Extra opgepakt
• Als onderdeel van de internationale dag op 18 november is de Henk Zijm International Award voor de  

 eerste keer uitgereikt. Deze prijs is een blijk van waardering voor organisaties of personen die zich in  

 bijzondere mate voor internationalisering hebben ingezet;

• Deze zomer heeft de Nederlandse Taalcursus voor de aankomende Duitse studenten weer plaatsgevonden.  

 Tijdens de Taalcursus is een week lang op verschillende avonden een programma georganiseerd ter  

 activismestimulering. Als afsluiting is de Student Union Mini Think Tank georganiseerd die erg goed  

 verliep;

• In 2009 is een internationaliseringonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van het onderzoek is het  

 bevorderen van de integratie tussen de buitenlandse en Nederlandse studenten als doel in het jaarplan  

 2010 opgenomen;

• De samenwerking binnen de ECIU Student Wing is geïntensiveerd. In het kader van de samenwerking  

 is een website20 voor de ECIU Student Wing opgericht. Met de website kunnen studenten beter  

 geïnformeerd worden over de mogelijkheden van de ECIU en de interne communicatie is hierdoor  

 verbeterd;

• Door de toenemende internationalisering van de Universiteit Twente komen meer niet-Nederlandse  

 studenten naar de universiteit. Het huidige beleid op studentenhuisvesting heeft hiermee niet   

 voldoende rekening gehouden. Daarom heeft de Student Union aan het  eind van het jaar een eigen  

 visie op de studentenhuisvesting geschreven welke aan het College van Bestuur is aangeboden.

20 www.eciu-sw.eu

INTERNATIONALISERING7
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Doelen 2009 

1. Betrokkenheid van Uniondeelnemers bij de Student Union vergroten;

2. Continuïteit binnen de organisatie van de Student Union verbeteren;

3. Behouden en initiëren van contacten enerzijds met gemeenten en overheid binnen de regio anderzijds  

 met partijen buiten de regio.

Actiepunten 

1.1 Het organiseren van minimaal vier inspraakmogelijkheden voor Uniondeelnemers.

 In januari en juli is er een Deelnemersraadvergadering geweest waarop Uniondeelnemers nadrukkelijk  

 gevraagd is om hun mening. Daarnaast zijn in oktober de inspraakbijeenkomsten voor Uniondeelnemers  

 voor het Jaarplan 2010 georganiseerd.

 Ook heeft de Student Union een discussiebijeenkomst over RoUTe ’14, een discussiebijeenkomst over  

 studentenhuisvesting en een inspraakbijeenkomst over bezuinigingen bij Sport & Cultuur georganiseerd  

 in de Bastille. Bij alle bijeenkomsten was de opkomst zeer hoog. In totaal zijn er dus zes inspraakmogelijkheden  

 geweest voor Uniondeelnemers.

1.2 Voor alle besturen van de Uniondeelnemers een bedankactiviteit organiseren.

 Alle Uniondeelnemers waren uitgenodigd voor een borrel op 3 juli met daarna de mogelijkheid door  

 te gaan naar CampusPop. De Student Union heeft de kaarten voor CampusPop met korting aangeboden  

 aan de Uniondeelnemers. In totaal waren er meer dan 100 bestuurders aanwezig.

1.3 De visie en activiteiten van de Student Union duidelijker kenbaar maken aan Uniondeelnemers.

 Begin 2009 is de verenigingengids verspreid. In deze gids staat alles wat voor Uniondeelnemers belangrijk  

 is en met name voor welke zaken ze bij de Student Union kunnen aankloppen. Eind 2009 is ook de  

 nieuwe website online gegaan waarop duidelijk vermeld wordt wat de Student Union is, doet en wat  

 haar visie is.

2.1 Het opstellen van een personeelsplan waarin functieprofielen van het Student Union bestuur, commissies  

 en office beschreven zijn.

 Het personeelsplan is eind 2009 afgerond. Gedurende het jaar 2010 zal dit plan waar nodig verder 

 uitgewerkt worden. De dienst PA&O van de Universiteit Twente is geraadpleegd bij het opstellen van  

 het personeelsplan.

2.2 Een goede introductie geven over de visie en activiteiten van de Student Union aan nieuw personeel,  

 nieuwe bestuurders en nieuwe commissieleden.

 Alle commissies hebben een welkomst-/voorstellunch gehad met voltallig Student Union bestuur.  

 Tijdens deze lunch konden commissieleden en bestuur informeel met elkaar kennismaken. Daarnaast  

 heeft de begeleider van de commissie behandeld wat de Student Union is, wat bestuurders doen en  

 waarvoor commissies bij de Student Union kunnen aankloppen. 

PERSONEEL & ORGANISATIE8
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 Tevens is voor de IntroductieKommissie 2009 een uitleg geweest over hoe de organisatie van de Universiteit  

 Twente in elkaar zit. Ook de nieuwe bestuurders hebben een intensief inwerktraject gevolgd.

2.3 Opstellen van een format voor een projectenportfolio21 waarin zowel afgeronde projecten als mogelijke  

 projecten voor de toekomst per portefeuille beschreven staan.

 Bestuurders hebben een projectenportfolio opgezet. De projectenportfolio is gebruikt tijdens het  

 inwerken van nieuwe bestuurders. 

2.4 De rol van adviesorganen van de Student Union evalueren en waar nodig verbeteren.

 Sinds 2009 kent de Student Union een nieuwe samenstelling van de Raad van Advies. Er heeft een  

 bijeenkomst plaatsgevonden met de Raad van Advies en voltallig Student Union bestuur. Tevens zijn  

 er contactmomenten geweest tussen individuele leden van de Raad van Advies en personen van het  

 Student Union bestuur om advies te vragen.

 De Raad van Advies krijgt één keer per kwartaal een nieuwsbrief om de leden op de hoogte te stellen  

 van de lopende zaken.

 Ook kent de Student Union per 2009 een Raad van Wijzen. Dit zijn oud-bestuurders van de Student  

 Union die graag mee willen denken met de huidige projecten. Bestuurders vanuit allerlei portefeuilles  

 en jaren nemen zitting in deze raad. Ook de Raad van Wijzen krijgt per kwartaal een nieuwsbrief.

3.1 Structureel overleg behouden met de gemeente Enschede.

 Afgelopen jaar is de relatie met de gemeente verder versterkt. De Student Union heeft meegeschreven  

 aan een advies aan de wethouders van Enschede. De strekking van het advies is dat de regio centraal  

 vacatures moet aanbieden aan hoger opgeleiden om de braindrain te voorkomen. Dit heeft geresulteerd  

 in onder andere veel aandacht vanuit gemeenten en bedrijven uit de regio voor de CarrièrePortal.

 In december is tevens een convenant getekend tussen de gemeente Enschede en de Student Union. In  

 dit convenant, met in principe een looptijd van twee jaar, komen zaken als studieplekken, cultuur en  

 huisvesting in de binnenstad en communicatie richting studenten aan bod.

3.2 Het initiëren van contact met de gemeente Hengelo, de provincie Overijssel en andere partijen in de regio

 Er is contact gezocht met de gemeente Hengelo. Uit deze overleggen is gebleken dat de gemeente  

 Hengelo en de Student Union niet veel voor elkaar kunnen betekenen. Wel bestaat er interesse voor de  

 CarrièrePortal. Beide partijen weten elkaar te vinden maar een structureel overleg is overbodig en zal  

 niet gaan plaatsvinden in de nabije toekomst. De banden met de partijen in de regio zijn aangehaald  

 zoals ook te lezen is bij het hoofdstuk Studentondernemerschap.

 Omdat het contact met de gemeente Enschede sterk is geïntensiveerd was er helaas geen tijd meer om  

 met de provincie Overijssel een samenwerking aan te gaan.

 21 De projectenportfolio is een bestand waarin per portefeuille wordt bijgehouden welke projecten wanneer zijn opgepakt.
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3.3 Evenementen van de Student Union en de Universiteit Twente promoten bij studentengemeenschappen  

 buiten Enschede.

 Create Tomorrow had in 2009 een nieuw element: de Universiteitscompetitie. Het evenement is goed  

 gepromoot bij universiteiten in het hele land. De Universiteit van Maastricht kwam zelfs met een bus vol  

 deelnemers. Bijna alle universiteiten uit Nederland waren vertegenwoordigd bij Create Tomorrow. Ook  

 is meerdere malen de landelijke pers gehaald.

3.4 Informatie verstrekken aan Uniondeelnemers en studenten van de Universiteit Twente over evenement 

 en georganiseerd door andere instellingen in Nederland.

 Aan dit actiepunt is geen aandacht besteed, door het jaar heen bleek dat op de Universiteit Twente al  

 zo veel activiteiten georganiseerd worden dat het niet relevant is de activiteiten in andere steden ook  

 nog eens onder de aandacht te brengen.

Extra opgepakt
• Afgelopen jaar zijn meer studenten aangetrokken ter ondersteuning van het bestuur. Bestuurders  

 hebben vaak veel ideeën en projecten die ze willen uitvoeren alleen is hier niet altijd voldoende tijd  

 voor. Studenten kunnen hier bij uitstek helpen. Studenten zijn flexibel, betrokken bij het studenten 

 leven en maken op deze manier kennis met de Student Union;

• Er is meer aandacht geschonken aan vaste medewerkers van de Student Union. Met name het functioneren  

 van de office heeft veel aandacht gekregen in het afgelopen jaar;

• Er is een onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van Uniondeelnemers. Deze enquête heeft plaats  

 gevonden tijdens en na de Deelnemersraadvergadering. Naar aanleiding hiervan is duidelijker en vaker  

 naar de Uniondeelnemers gecommuniceerd wat de Deelnemersraadvergadering is.

PERSONEEL & ORGANISATIE8
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Doelen

1. Meer inzicht creëren in financiën van de Student Union voor de Uniondeelnemers;

2. De continuïteit van de financiële organisatie van de Student Union waarborgen;

3. Bepalen welke invulling aan Student Union Enterprises BV gegeven wordt.

Actiepunten

1.1 De begroting en de resultatenrekening van de Student Union in hetzelfde format presenteren.

 Er is bij het opstellen van de jaarrekening 2008 een aantal stappen genomen om het geheel te 

 vereenvoudigen. De jaarrekening 2009 wordt in het formaat van de begroting 2009 gepresenteerd, 

 om beter te kunnen zien in hoeverre de begroting wordt nageleefd. Op basis van de afwijkingen die zo  

 gesignaleerd zijn kan in de toekomst beter begroot worden. 

1.2 Een integraal subsidiebeleid voor Uniondeelnemers opstellen.

 Voor het subsidiebeleid bestaat een overzichtelijk reglement. Herzieningen van het reglement hoeven  

 slechts plaats te vinden wanneer er wijzigingen zijn in de aangeboden subsidiefondsen. Er is geen  

 noodzaak geconstateerd om het beleid aan te passen. Wel zijn de uitvoerende procedures aangepast,  

 o.a. middels de nieuwe subsidiewizard.

2.1  De visie op het gebied van financiën formuleren.

 Er is een beleidsdocument opgesteld, waarin onder andere de visie gepresenteerd wordt en enkele  

 voorstellen tot herinrichting/verbetering van de algehele financiële positie van de Student Union  

 gedaan worden. Uit dit document vloeien enkele actiepunten voor het nieuwe jaarplan voort die daarin  

 ook zijn meegenomen.

2.2  Beleid voor het eigen vermogen van de Student Union opstellen.

 In het onder 2.1 genoemde beleidsdocument financiën wordt ook een analyse van de vermogenspositie  

 van de Student Union gepresenteerd. Hieruit volgt een nieuw beleid en tevens enkele actiepunten om  

 dit beleid op korte en middellange termijn tot uitvoer te brengen.

2.3  Eenduidig financieel beleid voor Student Union commissies doorvoeren.

 Er is een handleiding opgesteld voor de begeleiding van commissies op financieel gebied. Middels dit  

 document wordt een eenduidig beleid gehandhaafd.

3.1  Met het Facilitair Bedrijf en de cateraar, Sodexo, bepalen wat de gezamenlijke plannen worden voor het  

 huidige studentenrestaurant en de UnionBar. Vervolgens afhankelijk van de uitkomst acties   

 ondernemen.

 Aangezien de UnionBar is gesloten, is het financiële aspect van dit punt weggevallen. Het accommodatie- 

 aspect blijft echter relevant. Met het Facilitair Bedrijf en Sodexo is aan het einde van het jaar een  

 overleg opgestart om een nieuw cateringplan voor de Bastille te ontwikkelen. 

FINANCIËN9



STUDENT UNION •  Jaarverslag 2009 •  41

3.2  Evalueren van de pilot naar aanleiding van de nieuwe invulling die aan de dictaatverkoop gegeven zal  

 worden en afhankelijk van de uitkomst acties ondernemen.

 Uit het onderzoek naar de dictaatverkoop is gebleken dat de manier waarop de verkoop op dit moment  

 plaatsvindt de beste is voor studenten. Om die reden is geen pilot gestart met een nieuwe invulling,  

 maar is de dictaatverkoop in de UnionShop gebleven. Dit actiepunt wordt dus niet uitgevoerd.

3.3  Met in achtneming van bovenstaande twee punten een meerjarenplan maken voor Student Union   

 Enterprises BV.

 Er is besloten de activiteiten van Student Union Enterprises BV onder te brengen bij de Stichting Student  

 Union en de BV leeg te maken. Per 31 december 2009 is dit bewerkstelligd. Dit biedt voornamelijk praktische  

 en administratieve voordelen.

Extra opgepakt
• In samenspraak met de dienst Financieel Economische Zaken (FEZ) is een nieuwe boekhoudmethode  

 voor de Stichting en BV in gebruik genomen;

• Realisatie van korte termijn oplossingen voor de budgetoverschrijdingen van huursubsidies voor de  

 Bastille evenals voorbereidingen voor een lange-termijnoplossing;

• Herzien van informatiestromen omtrent subsidieaanvragen om deze soepeler af te handelen;

• Inmenging in discussie omtrent de financiering van de sectoren Sport en Cultuur.

FINANCIËN 9
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Doelen

1. Studenten wijzen op de informatie die voor hun studentenleven relevant is;

2. Studenten weten wat de Student Union is en waar ze zich mee bezig houdt;

3. Studenten en Uniondeelnemers voelen zich betrokken bij de Student Union;

4. Studenten en Uniondeelnemers kunnen via de Student Union website de voor hun relevante informatie  

 makkelijk vinden.

Actiepunten

1.1  De Student Union werkt samen met de koepels, opleidingen, faculteiten en diensten van de Universiteit  

 Twente met betrekking tot informatieverstrekking.

 Er heeft regelmatig samenwerking met de dienst Strategie & Communicatie (S&C) plaatsgevonden.  

 Waar nodig wordt met de koepels, opleidingen, faculteiten en diensten vanuit de portefeuille communicatie  

 samengewerkt.

1.2  Op de Student Portal van de Student Union en de Universiteit Twente staat de voor studenten belangrijke  

 informatie van de Student Union, Uniondeelnemers, koepels, opleidingen, faculteiten en diensten van de Universiteit  

 Twente.

 Op het moment van schrijven is de portal nog niet klaar. De portal zal in 2010 online gaan. De portefeuille- 

 houder communicatie zit in een werkgroep om op de inhoudelijke ontwikkeling van de nieuwe portal  

 toezicht te houden. De website van de Student Union wordt erop ingericht om de belangrijkste inhoud  

 van de Student Portal te tonen.

1.3  De Student Portal als het centrale informatiemiddel naar studenten communiceren.

 Het uitvoeren van dit actiepunt was nog niet mogelijk omdat de portal nog niet klaar is.

2.1  Een communicatieonderzoek uitvoeren naar de huidige communicatiekanalen van de Student Union.

 In 2009 is een aantal communicatiemiddelen zoals de Student Union website, de PITS-website, de informatie- 

 map voor eerstejaars, de nieuwsbrief en de template voor de PowerPoint presentatie herzien. Hierdoor  

 zou de uitkomst van een onderzoek naar de communicatiekanalen meteen weer verouderd zijn en is er  

 dus geen onderzoek uitgevoerd. 

2.2  Naar aanleiding van het onderzoek de communicatiemiddelen en kanalen van de Student Union aanpassen.

 Niet van toepassing, zie actiepunt 2.1.

2.3  De Student Union nieuwsbrief breder verspreiden onder studenten.

 Om de verspreiding van de nieuwsbrief onder verenigingen en studenten te verhogen is de lay-out en  

 de opbouw van de nieuwsbrief aangepast. Alle nodige stappen zijn ondernomen om de nieuwsbrief in  

 2010 elektronisch en doelgroepengericht aan te bieden.

COMMUNICATIE10
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3.1  Het stimuleren van aanvragen voor het studenteninitiatief.

 In het begin van het jaar zijn brieven op de campus verspreid waarin werd uitgelegd wat de  

 mogelijkheden van het studenteninitiatief zijn. In de zomer is de informatievoorziening op de website  

 omtrent het studenteninitiatief aangepast. Er is ondersteuning voor een studenteninitiatief aan Isaac  

 Newton en aan Euros toegekend.

3.2  De interactie tussen de Student Union enerzijds en studenten en Uniondeelnemers anderzijds stimuleren.

 In 2009 zijn de mails en de nieuwsbrieven naar de Uniondeelnemers persoonlijk door de bestuurders  

 verstuurd en minder door de Office van de Student Union. Dit heeft de directe communicatie tussen  

 Uniondeelnemers en het bestuur van de Student Union bevorderd. Er zijn meer ‘koffiedates’ en lunches  

 met en bij andere verenigingen gehouden. Verder zijn meer inspraakbijeenkomsten georganiseerd voor  

 Uniondeelnemers. Zie hiervoor het onderdeel personeel en organisatie.

4.1  Een communicatieonderzoek uitvoeren naar de Student Union website.

 Dit onderzoek is in 2009 niet uitgevoerd omdat de website pas eind 2009 gelanceerd is.

4.2  De website aanpassen aan de hand van aanbevelingen uit het communicatieonderzoek.

 Niet van toepassing.

4.3  Een koppeling maken tussen de Student Union website, de Student Portal, de Verenigings Portal en de  

 evenementenkalender.

 Deze koppeling kan nog niet gemaakt worden aangezien de Student Portal nog niet klaar is. De 

 evenementenkalender en andere onderdelen zijn voorbereid om de koppeling te kunnen maken wanneer  

COMMUNICATIE 10
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 dit mogelijk is.

Extra opgepakt
• Het huisstijlbeleid bevatte enkele onwerkbaarheden die vooral het werk voor de commissies onnodig  

 ingewikkeld maakten en de profilering van de Student Union moeilijker maakten. Er heeft uitgebreid  

 overleg met alle huisstijlgebruikers plaats gevonden en de huisstijlbeleid is hierop aangepast;

• Bij de Kick-In is een communicatiecampagne ter activismestimulering opgestart;

• De Student Union en S&C22  hebben de communicatie omtrent RoUTe’ 14 met elkaar afgestemd. De  

 Student Union heeft S&C geadviseerd met een nieuwsbrief en een website om studenten expliciet te  

 informeren over de implementatie van de huisstijl. Helaas heeft deze implementatie niet  

 plaatsgevonden;

• Voor de eerste borrel met de rector is de activiteit ‘koken met de rector’ georganiseerd zodat studenten  

 met de nieuwe rector magnificus Ed Brinksma kennis konden maken. Met de rector is ook afgesproken  

 dat in het vervolg één keer in het jaar een koken met de rector zal plaatsvinden;

• Voor de vernieuwing van de huisstijl van de Universiteit Twente is er meegewerkt alle huisstijluitingen  

 van de Universiteit Twente te inventariseren. Verder is de Student Union verzocht in de nieuwe huisstijl  

 mee te gaan. Tot nu toe was het beleid omtrent de huisstijl nog niet helder, daarom zag de Student  

 Union niet de basis om met de nieuwe huisstijl mee te gaan. Er zijn in 2009 gesprekken geweest ter  

 inventarisatie over meegaan in de nieuwe huisstijl;

• De samenwerking met de afdelingen Communicatie & Marketing en de Student Union is geïntensiveerd  

 om beter naar alle studenten te kunnen communiceren. Er is een afsprakendocument opgesteld en er  

 vindt regelmatig overleg plaats met de verschillende hoofden van afdelingen Communicatie & Marketing;

• De taken van de portefeuillehouder communicatie zijn herzien. Alle stappen zijn ondernomen om in  

 2010 een nieuwe communicatiemedewerker aan te kunnen stellen. Doel hiervan is de uitvoerende  

 taken die bij de portefeuillehouder communicatie liggen neer te leggen bij een communicatiemedewerker.

 

22 Concerndirectie Strategie & Communicatie
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EXTERNE BETREKKINGEN11
Doelen 

1. Inhoudelijke en/of financiële meerwaarde creëren voor de Student Union en Uniondeelnemers door  

 middel van partnerships en/of overeenkomsten met bedrijven;

2. De contacten en interacties met het bedrijfsleven structureren opdat deze informatie gebruikt kan  

 worden door verenigingen en commissies.

Actiepunten

1.1 Het afsluiten van minimaal één partnership die inhoudelijke en/of financiële meerwaarde biedt voor  

 Uniondeelnemers, studenten en de Student Union.

 In 2009 zijn de volgende partnerships afgesloten met de bijbehorende voordelen:

• Frisdrankleverancier Vrumona voor kortingen en sponsoring;

• Leverancier De Klok voor kortingen en sponsoring;

• Rabobank voor sponsoring en korting op bancaire en verzekeringszaken;

• Rabobank/Interpolis voor een studentenzorgverzekering;

• Gemeente Enschede met de intenties om:

• Verbetering door te voeren in de communicatie tussen de gemeente en studenten  

  door een website en formeel en informeel contact tussen studenten en collegeleden  

  van de gemeente;

• De culturele voorstellingsmogelijkheden voor Uniondeelnemers uit te breiden;

• Studieplekken in de binnenstad te realiseren.

 

 Door bovenstaande partnerships is er voordeel gerealiseerd voor zowel studenten, de Student Union als  

 Uniondeelnemers. Meer informatie over deze partnerships is te vinden op de website.

1.2 Het evalueren van de huidige partnerships.

 Het contract met Grolsch is begin 2009 geëvalueerd wat heeft geleid tot kleine aanpassingen. De 

 contracten met Rabobank en Vrumona zijn gedurende de contractbesprekingen geëvalueerd, mede  

 op basis van de input van Uniondeelnemers. Daarnaast is in alle nieuwe contracten opgenomen dat de  

 overeenkomst minstens één keer per jaar wordt geëvalueerd tijdens de overdrachtsperiode van de  

 portefeuillehouder Externe Betrekkingen in augustus.

1.3 Het ondernemen van actie naar aanleiding van de resultaten van de evaluatie.

 De partnerships met Rabobank en Vrumona zijn aangepast naar aanleiding van de evaluaties. In  

 het geval van Rabobank is dit voornamelijk het zichtbaar maken van Rabobank als partner, onder meer  

 in de sporthallen en enkele sportvelden. In het geval van Vrumona is de insteek om zoveel mogelijk  

 Uniondeelnemers binnen de collectieve afspraken te krijgen.

 Na aanleiding van de evaluatie met Grolsch is het ‘voordeel voor studenten’ op de Student Union  

 website verbeterd, welke nu een duidelijk overzicht geeft van de voordelen die studenten, Uniondeel 

 nemers en/of studentondernemers kunnen krijgen door de verschillende partners.
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EXTERNE BETREKKINGEN 11
 De banden met de partners zijn goed, doordat de bedrijven echt als partner worden gewaardeerd. Er is  

 meer aandacht besteed aan het opbouwen en continueren van een relatie.

2.1 Het onderzoeken van de behoeften aan en de functionaliteiten in een CRM-systeem onder de Union  

 deelnemers en studentondernemers.

 In april/mei is een projectteam  opgestart waar vertegenwoordigers van vijf verschillende verenigingen  

 in plaatsnemen. Met dit projectteam is een plan van aanpak vastgesteld om een CRM-systeem te laten  

 ontwikkelen. In juni is het voorlopige programma van eisen naar alle Uniondeelnemers en student- 

 ondernemers gestuurd. Dit heeft een respons opgeleverd van vijftien intentieverklaringen van 

 verenigingen die op basis van het voorgestelde programma van eisen en bijbehorend geschat kosten- 

 plaatje aangeven dat ze het CRM-systeem willen aanschaffen. 

2.2 Het ontwikkelen van een CRM-systeem, indien er uit het onderzoek blijkt dat er behoefte is, naar de   

 wensen van de Uniondeelnemers, studentondernemers en de Student Union.

 In de tweede helft van 2009 zijn offertes aangevraagd op basis van het programma van eisen en het  

 onderhoudscontract. De afweging tussen de potentiële leveranciers heeft met het projectteam het  

 laatste kwartaal plaatsgevonden. Op basis hiervan is Student Solutions Twente geselecteerd als leverancier 

 voor het relatiebeheersysteem.

2.3 Het archiveren van alle gegevens omtrent externe contacten en interacties middels een CRM systeem.

 Wordt mee begonnen wanneer het CRM-systeem wordt opgeleverd (naar verwachten juni 2010).

Extra opgepakt
Naast de afgesloten partnerships is er op het vlak van Externe Betrekkingen onder andere gewerkt aan:

• Sponsoring door Douwe Egberts (heeft geleid tot gratis koffiezetapparaten in bruikleen voor Union 

 deelnemers wanneer zij een ruime afzet halen);

• Samenwerking met VoIP-bedrijf Choozze (heeft geleid tot een pilot waarbij studenten gratis een  

 prepaidcode konden krijgen om over internet te bellen);

• Samenwerking met Drive CarSharing (heeft geleid tot een huurauto op de parkeerplaats naast de  

 Bastille); 

• Samenwerking met fietsenmaker/-verkoper in de Bastille. Zelf exploiteren is niet rendabel, een samen- 

 werking met de sociale werkplaats wordt onderzocht;

• Om de communicatie tussen het Twentse bedrijfsleven en de student te bevorderen is de Student  

 Union betrokken bij de ontwikkeling van een platform. In dit platform nemen uiteindelijk zowel  

 netwerkorganisaties als studenten zitting zodat wensen van de student en het aanbod van bedrijven  

 beter op elkaar zijn afgestemd.
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ACCOMMODATIE12
Doelen

1. Uniondeelnemers ondersteunen in het verkrijgen van accommodatie;

2. De samenwerking met het Facilitair Bedrijf aanscherpen.

Actiepunten

1.1  Onderzoeken wat vanuit de Uniondeelnemers, studentondernemers en/of studenten de vraag is naar  

 verschillende vormen van accommodatie.

 In 2009 was er weinig flexibiliteit ten aanzien van de beschikbare accommodatie. Het vrijkomen van  

 extra kantoorruimte in de Bastille die nu door S&O wordt benut is keer op keer uitgesteld en nu gepland  

 voor medio 2011. Een onderzoek zoals voorgesteld zou derhalve verouderd zijn tegen die tijd en is  

 daarom niet in 2009 uitgevoerd.

1.2  Mogelijkheden wat betreft het verkrijgen van accommodatie voor Uniondeelnemers verkennen.

 Er is vanuit verschillende verenigingen vraag naar (uitbreiding van) accommodatie. Een aantal verenigingen  

 wacht op ruimte die vrijkomt in de Bastille. Daarnaast zijn met name in het najaar  van 2009 trajecten  

 opgezet met vijf verschillende verenigingen die hopelijk zullen leiden tot oplossing van hun huisvestings- 

 problemen. Eén van deze trajecten is eind 2009 afgerond, de overige liepen toen nog.

2.1  Naar aanleiding van de reorganisatie binnen het Facilitair Bedrijf het verouderde service level

 agreement document evalueren, herzien en omzetten in afspraken voor de lange termijn.

 Dit actiepunt is opgepakt in het kader van het ‘project positionering’, waarin is gewerkt aan de positie  

 van Student Union binnen de Universiteit Twente. Een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) is  

 opgesteld en ondertekend. Hiermee is een stabiele basis voor de samenwerking voor de komende periode  

 gelegd. Eind 2009 zijn tevens voorbereidingen getroffen voor aanpassingen in de rollen van het Facilitair  

 Bedrijf en de Student Union ten aanzien van accommodatie van de Student Union.

2.2  Naar aanleiding van het nieuw opgestelde draaiboek voor de Pakkerij de mogelijkheden verkennen om  

 een soortgelijk draaiboek voor de andere Uniongebouwen op te stellen.

 Het draaiboek Pakkerij is uiteindelijk in april definitief gemaakt en in werking getreden. In de andere  

 gebouwen is er veel minder noodzaak een dergelijk document op te stellen, want er zijn inmiddels  

 nog maar weinig knelpunten in afstemming tussen het Facilitair Bedrijf, Student Union en huurders.  

 Een soortgelijk draaiboek opstellen voor de andere gebouwen wordt op dit moment derhalve als 

 onnodig beschouwd. Wel  worden omtrent de Bastille veiligheidsprocedures geëvalueerd en waar nodig  

 (opnieuw) vastgelegd.
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ACCOMMODATIE 12
Extra opgepakt

• De Student Union heeft deelgenomen  in het Afstemmingsoverleg Campusontwikkeling en Onderwijs 

 faciliteiten;

• Er is bemiddeld in de financiële afhandeling van de schade aan de Pakkerij na een roeifeest in de  

 zomer;

• Er zijn voorbereidingen getroffen voor de verbouwing van de Pakkerij;

• Er is een discussie over studentenhuisvesting gefaciliteerd en in samenwerking met de portefeuille- 

 houder Internationalisering een visie opgesteld.
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BEDRIJFSMANAGEMENT13
In september 2009 is de portefeuille Bedrijfsmanagement opnieuw opgestart nadat het enkele jaren een sla-

pende portefeuille onder de naam Commercie was. Gezien het functioneren van de UnionBar, UnionShop en 

Atrium was het zaak hier extra aandacht aan te besteden.

Aangezien er geen jaarplan is geformuleerd, wordt er enkel aangegeven welke activiteiten zijn opgepakt. Dit 

zijn:

• Sluiting UnionBar

 Er was sprake van slecht functioneren van de UnionBar. Hierdoor ontstond de keuze om te investeren en  

 daardoor rendabel te worden, of om de UnionBar te sluiten. Omdat het risico van investeren te groot werd  

 geacht, is besloten de UnionBar op 31 december 2009 te sluiten.

• Plan bedrijfsmanagement

 Om de UnionShop en het Atrium verder te verbeteren is er aan start gemaakt met inventariseren van de  

 huidige problemen. Op basis hiervan zal in 2010 onder meer het assortiment en verschillende backend  

 processen worden aangepast.
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ICT 14
De Student Union is medebeslissend op het beleid van de Universiteit Twente m.b.t. ICT. Er zijn twee redenen om 

de portefeuille ICT meer invulling te geven. Ten eerste bleek uit gesprekken met de informatiemanager van de 

Universiteit Twente dat studenten te weinig betrokken worden bij het vormen van beleid op ICT gebied. Ten tweede 

kan hierdoor de samenwerking met Monito23, de dienst ICT Servicecentrum (ICTS)24, SNT25, Salutaris26 en het 

informatiemanagement verbeterd worden.

• De samenwerking met ICTS is geïntensiveerd. Er is een afsprakendocument opgesteld en er vindt  

 regelmatig overleg plaats. Hierdoor is de communicatie onderling verbeterd en zijn projecten beter op  

 elkaar afgestemd;

• Met het informatiemanagement van de Universiteit Twente zijn afspraken gemaakt om in 2010 een  

 overleg op te starten;

• Delen van het software pakket van de Student Union zijn vernieuwd;

• Een aantal automatiseringen van interne processen heeft plaatsgevonden. Begin 2010 is het ICT  

 domeinnamenbeleid met het College van Bestuur besproken. In samenwerking met SNT is doorgezet  

 dat studentenorganisaties in de toekomst onafhankelijk van ICTS hun eigen ICT-systemen aan het  

 webadres www.utwente.nl kunnen koppelen.

23 Monito onderhoudt het content management system van de Student Union website.
24 ICT-Servicecentrum is verantwoordelijk voor de ICT dienstverlening op de Universiteit Twente.
25 Studenten Net Twente is verantwoordelijk voor het beheren van het computernetwerk van Universiteit Twente
26 Salutaris is verantwoordelijk voor de werkplek ondersteuning van de Student Union
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JAARREKENING15
SAMENVATTING JAARREKENING

Samenvatting jaarrekening 2009
Alle bedragen in k€

Baten Begroot Gerealiseerd Lasten Begroot Gerealiseerd
Toewijzing Organisatie Student Union 521.7 536.1 Algemene Organisatie 386.6 437.4

Centrale Ondersteuning 621.0 623.4 Interne organisatie 343.6 387.2
Doorsluizing Sportkantine richting Accommodatie -99.3 -99.3 Communicatie 43.0 50.2
Extra ondersteuning IK 0.0 12.0

Strategisch Budget 89.6 89.6 Activiteiten Student Union 194.0 102.9
Board Improvement Program 32.0 32.0 Partners 0.0 2.5
Skills Certificate 48.0 48.0 Academische Vorming 128.5 68.9
collegegelden bestuurders 9.6 9.6 IntroductieKommissie 33.0 49.0

Projecten SU 32.5 -17.4

Bijdrage vanuit het Eigen vermogen 74.0 16.8 Ondersteuning 104.7 104.2
CRM systeem 20.0 0.0 Koepels 43.6 52.8
Meertalig Drukwerk 3.0 0.0 Subsidies 10.0 -12.8
Vertaling Websites 10.0 0.0 Xtra-card 4.1 19.5
Acitivismemonitor 15.0 9.1 Internationalisering 47.0 44.7
Bibliotheektoegang 6.1 9.0
Studenteninitiatief 10.0 5.6
Board Improvement Program 10.0 18.2
Resultaat overig -0.1 -25.0

Accommodatie 880.3 721.2
Toewijzing Accommodatie 880.3 880.3 Bastille 593.0 561.4

Centrale Ondersteuning 781.0 781.0 Pakkerij 75.0 12.9
Doorsluizing Sportkantine vanaf Organisatie 99.3 99.3 WaterSportComplex 113.0 49.6

SportKantine 99.3 101.1
Atrium 0.0 -3.8

Toewijzing Studentenvoorzieningen 3,871.0 3,849.2 Studentenvoorzieningen 3,871.0 4,192.4
Centrale Ondersteuning Sport 2,662.0 2,721.6 Sector Sport 2,662.0 2,927.7
Centrale Ondersteuning Cultuur 1,209.0 1,127.6 Sector Cultuur 1,209.0 1,264.7

Resultaat t.l.v./t.g.v. UT-eenheden
Tekort SU ten laste van UT-Centraal 0.0 16.6
Tekort SU-accommodatie ten laste van FB 0.0 -173.7
Tekort S&O-SA&C ten laste van UT-Centraal 0.0 343.2

Totaal beschikbaar budget 5,436.6 5,558.1 Totaal benodigd budget 5,436.6 5,558.1
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Samenvatting jaarrekening 2009
Alle bedragen in k€
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Centrale Ondersteuning Sport 2,662.0 2,721.6 Sector Sport 2,662.0 2,927.7
Centrale Ondersteuning Cultuur 1,209.0 1,127.6 Sector Cultuur 1,209.0 1,264.7

Resultaat t.l.v./t.g.v. UT-eenheden
Tekort SU ten laste van UT-Centraal 0.0 16.6
Tekort SU-accommodatie ten laste van FB 0.0 -173.7
Tekort S&O-SA&C ten laste van UT-Centraal 0.0 343.2

Totaal beschikbaar budget 5,436.6 5,558.1 Totaal benodigd budget 5,436.6 5,558.1
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TOELICHTING JAARREKENING
Het resultaat van de Student Union over boekjaar 2009 is k€17 negatief ten laste van de Stichting Student Union 

(tegen k€74 negatief begroot) en k€17 negatief ten laste van de Centrale Beheereenheid. Het onderdeel accommodatie 

kent een resultaat van k€174 positief, dat ten goede komt aan het Facilitair Bedrijf.

 

De sectoren Sport en Cultuur hebben een gezamelijk negatief resultaat van k€343 geboekt, dat ten laste komt 

van de UT. De financiële verantwoordelijkheid voor Sport en Cultuur ligt bij de dienst S&O.

Meevallers worden veroorzaakt door het doorschuiven van twee projecten naar het volgende kalender- en 

boekjaar (k€35 positief ), een nauwelijks aangesproken post voor onvoorziene kosten (k€25 positief ) en een over-

schot op diverse kleine subsidiefondsen. Tevens heeft Create Tomorrow een positief financieel resultaat 

opgeleverd, terwijl een negatief resultaat was begroot (k€20). Twee tegenvallers zijn correcties op voorgaande 

boekjaren (k€65 negatief ) en niet-begrote ontwikkelingskosten van de website van de Student Union (ca. k€12 

negatief ).

Aan de batenkant van de resultaatrekening zijn verder nog enkele verschillen te zien die veroorzaakt worden 

door een tegenvallende Xtra-cardafzet (k€29 negatief ), ligt tegenvallende partnershipinkomsten (k€6 negatief ) 

en extra inkomsten t.b.v. de Kick-In (k€12). Hiernaast is k€18 aan inkomsten van het UFonds geboekt welke niet 

begroot waren, evenals de bijbehorende kosten aan studiereissubsidies. Omdat het negatieve resultaat ten laste 

van de stichting lager is dan begroot, zijn minder inkomsten uit onttrekking van het eigen vermogen van de 

stichting geboekt.

Het negatieve resultaat t.l.v. de Centrale Beheerseenheid van k€17 wordt veroorzaakt door een tekort op het 

huursubsidiebudget voor de Bastille, veroorzaakt door stijgende meterprijzen en een tijdelijk financieel 

ongunstig studentondernemersbestand. Het positieve resultaat van k€174 dat ten goede komt aan het Facilitair 

Bedrijf wordt veroorzaakt doordat, zoals tot en met 2009 afgesproken was met het Facilitair Bedrijf,  op deze 

budgetten altijd bewust geld over werd gehouden dat door het Facilitair Bedrijf wordt ingezet om kosten voor 

Uniongebouwen te dekken.
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