
STUDENT UNION UNIVERSITITY OF TWENTE
BASTILLE, ROOM 332
MAILBOX 217
7500 AE ENSCHEDE
T:  +31 (0) 53-4898006
F:  +31 (0) 53-4894433
E:  STUDENTUNION@UNION.UTWENTE.NL
I: WWW.STUDENTUNION.UTWENTE.NL



STUDENT UNION UNIVERSITEIT TWENTE

 University of
Twente

ANNUAL REPORT 2010

JAARVERSLAG 
2010



STUDENT UNION • Jaarverslag 2010 • 2

COLOFON
COLOPHON

Jaarverslag 2010 Student Union
Also available in English

Oplage/Circulation
      400

Layout/Design
      xander peuscher

Drukker/ Printing Office
     VDA groep, Enschede 

Adres/Address
      Student Union Universiteit Twente

      Student Union University of Twente

      Bastille, kamer 332

      Bastille, room 332

      postbus 217

      P.O. Box 217

      7500 AE Enschede

      T:   +31 (0) 53-4898006

      F:   +31 (0) 53-4894433

      E:   studentunion@union.utwente.nl

      I:  www.studentunion.utwente.nl



INHOUD
VOORWOORD VAN HET BESTUUR ................................................................................1

BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT .......................................................................2

DE STUDENT UNION ...................................................................................................3

BELEID EN STRATEGIE ................................................................................................9

SPORT & CULTUUR.................................................................................................... 13

ACADEMISCHE VORMING .......................................................................................... 17

STUDENTONDERNEMERSCHAP .................................................................................. 21

KICK-IN .................................................................................................................... 23

INTERNATIONALISERING .......................................................................................... 27

COMMUNICATIE ........................................................................................................ 31

PERSONEEL & ORGANISATIE ..................................................................................... 33

ACCOMMODATIE ....................................................................................................... 37

FINANCIËN ............................................................................................................... 39

EXTERNE BETREKKINGEN .......................................................................................... 41

BEDRIJFSMANAGEMENT ............................................................................................ 43

ICT .......................................................................................................................... 45

STUDENT UNION • Jaarverslag 2010



STUDENT UNION • Jaarverslag 2010 • 1

Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de Student Union. Dit verslag vat de activiteiten, hoogtepunten en resultaten 

van 2010 samen. In aanvulling op dit verslag is ook een los fi nancieel jaarverslag met jaarrekening beschikbaar. 

Beide documenten zijn tweetalig verkrijgbaar, in Nederlands en Engels.

In 2010 is er veel gebeurd en georganiseerd. Als bestuur kijken we met tevredenheid terug op het  jaar. Met 

hoogtepunten als de realisatie van de activisme-erkenning, de geslaagde viering van het lustrum, maar ook 

continuering van projecten zoals het Skills Certifi cate en de vernieuwde vorm van het Board Improvement 

Program. Om het voorwoord beknopt te houden nodigen we de lezer uit zelf kennis te nemen van de andere 

gerealiseerde hoogtepunten.

2010 was ook een lastig jaar. De aangekondigde bezuinigingen door de Universiteit Twente hebben een sterke 

wissel op beschikbare faciliteiten. Het uitgestippelde beleid is opnieuw kritisch bekeken, de samenwerking en de 

respons vanuit de verenigings- en koepelbesturen was hierin zeer waardevol.

In dit jaarverslag kunt u lezen over de beleidsdoelen, de daaraan gekoppelde actiepunten en een toelichting per 

doel. Een structuur waarmee u makkelijk inzage heeft in onderwerpen en hun ontwikkelingen.  Ook zijn er zaken 

opgepakt naast de vooraf gestelde doelen, vaak ingegeven door de actualiteit, deze worden eveneens toegelicht. 

Veel activiteiten waren niet mogelijk geweest zonder de waardevolle bijdrage van veel studenten in commissies, 

vereniging- of koepelbesturen. Ook de diensten van de Universiteit Twente hebben een welwillende bijdrage aan 

de activiteiten rondom de Student Union geleverd.  We willen alle betrokkenen graag via deze weg bedanken voor 

alle tijd en energie waarmee de activiteiten tot stand werden gebracht. 

Tot slot bedanken we iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit jaarverslag. 

Enschede, mei 2011

Het bestuur van de Stichting Student Union Universiteit Twente,

Maarten Aertsen Voorzitter, Beleid & Strategie, P&O, ICT

Martijn Driesprong Sport & Cultuur

Laurens Eijking  Financiën &  Accommodatie

Arnoud van Helden Externe Betrekkingen, Ondernemerschap, Bedrijfsmanagement

Hanneke van der Horst Communicatie, Internationalisering

Lianne Schmidt  Academische Vorming

VOORWOORD VAN HET BESTUUR
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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 7 keer vergaderd en heeft daarnaast een aantal informele 
overleggen gehad.

Geachte lezer,

Voor het jaar 2010 stonden een hoop projecten en ideeën gepland, mooie projecten zoals (maar niet beperkt 

tot) activisme-erkenning, studenteninitiatief, Board improvement program, tweede lustrum SU en ICT 

studentenoverleg. 

Maar het jaar 2010 was ook het jaar waar de SU haar flexibiliteit toonde om naast het geplande, accuraat en 

professioneel het ongeplande aan te pakken. Zoals het opstellen van een bezuigingsnota (en inmenging in 

verder discussies) na de aankondiging van flinke bezuinigingen op sport en cultuur door de UT. Of aan de hand 

van geluiden vanuit de studenten, het realiseren van projecten als Wallstreet en de Pakketservice in de Bastille. 

Oftewel flexibiliteit om zich in te zetten voor alle studenten van de UT, van de sport tot de cultuur liefhebber, van 

de campusbewoners tot de studenten in de stad en van de active tot niet-active student. Flexibiliteit zoals de RvT 

het graag ziet. 

Middels dit schrijven wil de RvT daarom ook de Unionbestuurders van 2010 complimenteren met het geleverde 

werk en bedanken voor de mooie samenwerking in 2010, er waren een aantal memorabele vergaderingen in 2010. 

We kijken uit naar de samenwerking in 2011!

Enschede, april 2011

De Raad van Toezicht,

Bas Haarman (voorzitter)

Martijn Albers

Henry Been

Diederik Jekel

Eva Kunst

Jan Melief

Jelle Ferwerda

Jelmer Hoogendoorn

Marc Venerius

BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
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1 Studenten is het verzamelbegrip voor Nederlandse en Internationale studenten
2 Extra-curriculaire activiteiten zijn onder andere commissie- en bestuurswerk bij (studenten)organisaties en het besturen van een eigen bedrijf

DE STUDENT UNION01
mISSIESTATEmENT & pROFIEl

mISSIESTATEmENT
De Student Union richt zich op kwalitatief hoogstaande studentenvoorzieningen en het afl everen 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 

studenten  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:

1. De kwalitatief hoogstaande studentenvoorzieningen

1.1.  stellen studenten in staat om zich maximaal te ontspannen;

1.2.  stellen studenten in staat om zich maximaal te ontplooien;

1.3.  dragen bij aan de sociale banden van studenten.

2.  Kwalitatief hoogstaande academisch gevormde alumni

2.1.  worden onder meer gevormd door het ontplooien van extra-curriculaire     

  activiteiten;

2.2.  beschikken over een mix van een aantal – erkende – competenties;

2.3.  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 (UT). 

De UT 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 

UT.

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 genereren 

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 
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SAmENSTEllINg ORgANISATIE

Raad van Toezicht Student Union
Bas Haarman (voorzitter)  Studie

Martijn Albers    Bedrijfsleven

Henry Been    sector Sport

Diederik Jekel, Eva Kunst sector Cultuur

Jan Melief   UT

Jelmer Hoogendoorn  sector Gezelligheid

Jelle Ferwerda   sector Internationalisering

Marc Venerius    Bedrijfsleven, Financiën
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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.
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DE STUDENT UNION01
Bestuur Student Union Januari 2010 - maart 2010

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

Bestuur Student Union maart 2010 – September 2010
Lukas de Sonnaville  Voorzitter, Beleid & Strategie en Personeel & Organisatie

Erik Hegeman   Financiën en Accommodatie en ICT

Johan Smits   Sport & Cultuur

Suzanne van Haagen  Academische Vorming

Ellis Schrijen   Communicatie, Internationalisering

Wessel Draijer   Externe Betrekkingen, Ondernemerschap en Bedrijfsmanagement

Bestuur Student Union September 2010 – December 2010
Maarten Aertsen  Voorzitter, Beleid & Strategie, Personeel & Organisatie en ICT

Laurens Eijking   Financiën en Accommodatie

Martijn Driesprong  Sport & Cultuur

Suzanne van Haagen  Academische Vorming

Ellis Schrijen   Communicatie, Internationalisering

Arnoud van Helden  Externe Betrekkingen, Ondernemerschap en Bedrijfsmanagement

Raad van Advies
Peter Timmerman

Dave Blank

Thomas Kamphuis

Huib de Jong

Arjen van Liere

Femke Nales

Kees van der Meiden

Marco Strijks

Prof. J. Schuijer

medewerkers
Bestuursadviseur  Patrick Welman (tot oktober 2010)

Offi ce Manager   Sandra Nienhuis
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Projectmedewerker  Robert Landheer

     Lotte Wolbers

     Nienke Meinders

Vrijwilliger   Frank van Eykhuizen

Secretariaat   Truus Peerik

     Jocintha Saimima

Vormgevers   Marc Titulaer

     Xander Peuscher

     Maartje Punt

Communicatie   Germ Dijkstra

     Anne Johannink

Academische Vorming  Nathalie van Ek

Xtra-Card communicatie  Siebe Brinkhof

     Pieter Cornelissen

Commissies
Kick-In-commissie

Create Tomorrow-commissie

Lustrumcommissie

Skills Certificate-commissie

Beheerscommissie Pakkerij

Centraal Beheer Euros

Voorselectiecommissie Activisme-erkenning

Koepels
Cultuur   Apollo

Gezelligheid   P.K.v.V. Fact

Sport    Sportraad

Studie    Overleg Studieverenigingen

Sector Overig   penvoerderschap door Student Union

Verenigingen
In 2010 heeft de Student Union aan de onderstaande vereniging een definitieve Unionerkenning verstrekt: 

• Overig   Twente United Nation Association (TUNA)
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DE STUDENT UNION01
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.

Winnaar 2010: Anouk Hol

De 19-jarige studente Biomedische Technologie (BMT) heeft naast het Cum Laude behalen van haar 

Propedeuse, verschillend activisme met enthousiasme ingevuld. Bij Euros Zeilen is zij actief geweest binnen de 

Eerstejaarscommissie, de PR-commissie, de Kick-In commissie en de Kroegploeg. Ook binnen de Dansvereniging 

4 Happy Feet heeft zij zich verdienstelijk gemaakt met de organisatie van het gala en als penningmeester bij 

verschillende activiteiten. Binnen studievereniging Paradoks was ze voorzitter van de Ouderdag commissie 

en doegroep-ouder van een doegroep. Tenslotte heeft ze, naast het verenigingsleven deelgenomen aan de 

Onderwijskwaliteit commissie BMT om zo de opleiding te helpen verbeteren.

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 2010:  EAR-Resistival

Met EAR-Resistival worden cultuur en onderwijs met elkaar verbonden. In 2010 werd dit festival voor het eerst 

georganiseerd waarbij studenten in het kader van hun minor Muziek een festival organiseren. EAR-Resistival 

sprong tussen de nominaties uit door deze verbinding van disciplines, in combinatie met het compleet nieuwe 

karakter van het evenement.

Henk Zijm International Award
De Student Union is voornemens ieder jaar de Henk Zijm International Award uit te reiken. Deze award wordt 

uitgereikt aan een student, medewerker, vereniging, organisatie of iemand anders van de UT-gemeenschap die 

zich in bijzondere mate voor de internationalisering van de UT heeft ingezet.

Winnaar 2010: Latijns-Amerikaanse studentenvereniging L.A. Voz

L.A. Voz is pas in 2009 opgericht, maar in de korte tijd dat ze bestaan hebben ze veel bijgedragen aan de 
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internationalisering en integratie op de UT. L.A. Voz heeft een actieve rol in het overleg PITS en organiseerde 

verschillende activiteiten en feesten toegankelijk voor alle internationale en nationale studenten. Daarnaast 

kwamen verschillende eigen intiatieven van de grond, zoals het onderzoeken van de mogelijkheid voor het 

aanbieden van minoren aan internationale masterstudenten en PhD-studenten. 
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3Gebouw de Bastille, het universitaire watersportcomplex en de Pakkerij
4In samenwerking met de Campusmanager, het Sportcentrum, Vrijhof cultuurcentrum, de Sportraad en Apollo

Dit onderdeel van het jaarverslag geeft een beknopt overzicht van het door de SU gevoerde beleid en de invulling 

daarvan. Het is geschreven op hoofdlijnen. De verslagen van de individuele portefeuilles in het volgende deel 

van dit verslag bevatten meer informatie over de genoemde onderwerpen. De indeling van het stuk volgt het 

strategisch plan 2008 – 2011 en bestaat naast een algemeen deel uit drie pijlers: ontspannen, ontplooien en 

ondernemen.

AlgEmEEN
Het algemeen deel van het strategisch plan bevat doelen die niet onder een van de pijlers vallen, maar wel een 

directe invulling van onze missie betreffen.

Om mee te gaan in de behoeften van een internationaler wordende studentengemeenschap zijn de eigen 

jaarplannen en jaarverslagen vanaf zomer 2010 beschikbaar in zowel Engels als Nederlands. 

Er is invulling gegeven aan de verantwoordelijkheid voor de verschillende Uniongebouwen3  middels het 

vernieuwen van de visie Accommodatie. Daarnaast is er binnen RoUTe `14 meegedacht over en feedback geleverd 

op de visie van de UT op het gebied van studentenhuisvesting, in navolging van de in 2009 gepresenteerde eigen 

visie.

Strategisch plan 
Met het opstellen van het jaarplan 2011 in zomer 2010 is een eind gekomen aan de invulling van de strategisch-

plancyclus 2008-2011. Eind oktober 2010 is dan ook gestart met de aanloop naar een nieuw strategisch plan voor 

de periode 2012-2015. Er heeft oriëntatie plaatsgevonden op verschillende vormen voor strategievorming en is er 

een begin gemaakt aan de totstandkoming van de volgende cyclus. Het zwaartepunt van dit traject ligt in 2011.

Convenant SU – UT
De positie van de stichting Student Union binnen de Universiteit Twente is vastgelegd in een overeenkomst. Deze 

overeenkomst heeft een looptijd gelijk aan het strategisch plan. Met het einde van de strategisch-plancyclus in 

zicht wordt ook de overeenkomst geëvalueerd en waar nodig herzien. Eind 2010 heeft de eerste stap hierin, een 

evaluatie met oud-bestuurders, plaatsgevonden.

ONDERNEmEN
Onder ondernemen verstaat de Student Union enerzijds het opstarten of bezitten van een studentonderneming en 

anderzijds het organiseren en initiëren van activiteiten.

Studentondernemerschap
De Student Union ondersteunt studenten die een studentonderneming willen opstarten. In 2011 is getracht deze 

02 BElEID EN STRATEgIE
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groep beter te bereiken met het opstellen en uitvoeren van een promotieplan. Daarnaast is een bijdrage geleverd 

in de samenvoeging van de ondersteuningsregelingen FAME, TOP en SPEED waarvan de afronding waarschijnlijk 

plaatsvindt in 2011. 

Activiteiten
De Student Union vervult een initiërende en faciliterende rol met betrekking tot het organiseren van vernieuwende 

activiteiten die aansluiten bij haar missie. Uniondeelnemers worden met een financiële bijdrage gestimuleerd (het 

zgn. “studentinitiatief”) een bijdrage te leveren aan de vorming van de ondernemend denkende student. Nieuwe 

studenten werden tijdens de Kick-In 2010 geïntroduceerd in de woon- en leefomgeving van de universiteit. Bij de 

organisatie van dit negendaagse evenement door de eigen Kick-In-commissie is er aandacht geschonken aan de 

meerwaarde van samenwerking met Saxion, de gemeente Hengelo en de omgang met de nieuwe faculteit ITC. 

De Student Union vierde in 2010 zelf haar tweede lustrum met een speciale editie van het TV-programma ‘Take 

Me Out’, mede gepresenteerd door de  Rector Magnificus. Naast het eerdergenoemde “studentinitiatief” zijn de 

reglementen voor de andere sponsor- en subsidiefondsen in 2010 herzien.

De Student Union creëert een bruisende leefomgeving, waarin studenten zich zo goed mogelijk kunnen 

ontspannen. Sport en Cultuur zijn onlosmakelijk onderdeel van de ontspanningsmogelijkheden voor studenten aan 

de Universiteit Twente.

Sport & Cultuur
De Student Union heeft begin 2010 gekozen om ook in financieel zwaardere tijden haar verantwoordelijkheid te 

nemen voor het beleid gevoerd voor de voorzieningen ten behoeve van studentactiviteiten. Concreet betreft dit 

de beleidsinvulling van de te realiseren bezuinigingen op sectoren Sport & Cultuur in navolging van het rapport 

door commissie Berger. In samenspraak met de campusmanager en beheersorganisatie wordt gekeken naar 

de financiële haalbaarheid van het gevoerde beleid, de mogelijkheden tot bezuinigingen binnen deze kaders en 

eventuele aanpassingen die moeten plaatsvinden om de taakstelling van K€ 800 in 2014 te realiseren. De Student 

Union ziet in dit traject een belangrijke rol weggelegd voor de koepels Sport & Cultuur. Er is afgelopen jaar dan 

ook gewerkt aan een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden en heldere communicatie over de rol van de 

verschillende partijen.

In de gezamenlijk opgestelde bezuinigingsnota4 wordt ingegaan op de noodzaak om flexibeler te kunnen 

omspringen met de sport- & cultuurvoorzieningen. In dit licht is er gewerkt aan een specificatie voor een ICT-

systeem ter verstrekking van flexibelere toegangsrechten. Ook is in samenspraak met het OPUT begonnen met 

het bepalen van een Sport- en Cultuuraanbod voor medewerkers. Om het brede aanbod en de diverse activiteiten 

beter onder de aandacht van de UT-gemeenschap te brengen is er een communicatiestrategie voor de Xtra-Card 

ontwikkeld en uitgezet. Ten slotte zijn de contacten met de campusmanager versterkt die in 2011 hopelijk gaan 

leiden tot een breed gedragen campusvisie.
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5het verrichten van werk vanuit een niet fi nancieel belang (bijvoorbeeld het organiseren van een activiteit) door studenten voor een commissie, fractie, raad, collectief of 
bestuur van een studentenorganisatie/vereniging. 

02 BElEID EN STRATEgIE

ONTplOOIEN
De Student Union vindt het belangrijk dat studenten zich gedurende hun studie maximaal kunnen ontplooien. Er 

wordt gestreefd om met het juiste aanbod in extra-curriculaire activiteiten studenten de breedste academische 

vorming van Nederland te geven. De stimulering van activisme5 speelt hierin een belangrijke rol.

Extra-curriculaire academische vorming
De Student Union ondersteunt initiatieven van Uniondeelnemers bij het aanbieden van activiteiten die passen 

binnen de pijler ontplooien. In 2010 is met promotie en fi nanciële tegemoetkoming getracht studentenorganisaties 

te helpen en stimuleren bij het organiseren van activiteiten die de persoonlijke ontwikkeling van studenten ten 

goede komen. Zelf levert de Student Union een bijdrage aan de extra-curriculaire academische vorming van 

studenten met trainingen voor studenten (Skills Certifi cate) en studentbestuurders (Board Improvement Program).

Activisme
De Student Union heeft zichzelf ten doel gesteld om instrumenten te ontwikkelen ter verhoging van de kwaliteit 

van activisme. Relevant is allereerst een goed beeld van het deel van de studentenpopulatie dat actief deelneemt 

aan een of meerdere vormen van activisme. Daartoe is in 2010 de derde meting van de Activisme-monitor 

uitgevoerd. De informatie uit de Activisme-monitor helpt deelnemers beter in te spelen op het veranderende 

activismelandschap en geeft de mogelijkheid om discussies rondom activisme te voeren op basis van 

onderzoeksresultaten in plaats van schattingen. Om het belang van activisme in de academische vorming van 

studenten verder te onderstrepen is er in 2010 gestart met de zogenaamde Activisme-erkenning. De Activisme-

erkenning voorziet in de behoefte van studenten om aan te kunnen tonen dat zij zich minimaal 40 weken hebben 

ingezet voor hun studentenorganisatie. Afgelopen jaar zijn de eerste certifi caten uitgereikt, het erkenningstraject 

is geëvalueerd en het project is voor collegejaar 2010-2011 gecontinueerd.

Op verzoek van de koepels is er in 2010 gezamenlijk gekeken naar de verdeling van afstudeermaanden. Koepels 

hebben elkaar volledig inzicht gegeven in de maandenverdeling. Op basis van dit inzicht is er gewerkt aan een 

gezamelijke evaluatie van de koepelbrede verdeling. Deze evaluatie zal na afronding in 2011 gepresenteerd 

worden aan verenigingen. Gedurende de beleidsinvulling van het nieuwe, wettelijk vastgelegde profi leringsfonds 

door de UT, heeft de Student Union zich ingezet voor heldere inspraakmogelijkheden voor studenten.
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DOElEN
1. Het optimaal inzetten van de middelen bij het Sportcentrum;

2. De bekendheid van sport en cultuur op de campus verbeteren;

3. Het aanbod van sport- en cultuurfaciliteiten vraaggericht uitbreiden;

4. Het uitgebreide aanbod voor de student aan sport- en cultuuractiviteiten behouden en zoeken   

 naar nieuwe mogelijkheden.

ACTIEpUNTEN
1.1. Knelpunten binnen de organisatie van het Sportcentrum inventariseren en verhelpen;

De Student Union en verenigingen hebben de samenwerking met het Sportcentrum op   

gebieden als te verwachten prestaties en kwaliteit van serviceverlening als moeilijk   

ervaren. Oorzaak hiervan is onder andere gebrek aan heldere eisen en verwachtingen en   

communicatie daarover. 

In de samenwerking en communicatie met het Sportcentrum zijn verbeteringen doorgevoerd door het 

contact met de Campusmanager te intensiveren. In de organisatiestructuur van het Sportcentrum zijn 

taken helderder afgebakend waardoor knelpunten beter aangepakt kunnen worden. Het verhelpen van 

de knelpunten blijft echter een moeizaam proces.

1.2  Kwaliteit van de service en dienstverlening van het Sportcentrum verbeteren;

De kwaliteit en service vanuit het Sportcentrum wordt in sterke mate beïnvloed door de organisatie-

structuur en invulling daarvan. Door de veranderingen uit actiepunt 1.1 zijn hierin verbeteringen behaald. 

Daarbij is de positie van de Sportraad verstevigd waardoor inspraak van de verenigingen beter in de 

organisatie van het Sportcentrum aankomt.

2.1  De uitstraling van het Vrijhof Cultuurcentrum en het Sportcentrum verbeteren;

In samenwerking met Vrijhof Cultuurcentrum is een werkgroep opgestart om de uitstraling van de Vrijhof 

te verbeteren. Alle Vrijhofbewoners hebben een gezamenlijke agenda opgesteld waarin de verschillende 

bewoners hun activiteiten afstemmen. Hierdoor is de levendigheid en uitstraling van het Vrijhof 

Cultuurcentrum verbeterd. Tevens loopt er een proces waarbij het Theatercaféconcept wordt bekeken en 

de rol die studenten en verenigingen daarin krijgen. Apollo en de Sportraad worden ondersteund om de 

activiteiten van verenigingen meer zichtbaar te maken voor andere studenten, bijvoorbeeld verenigingen 

die hun sport of cultuurvorm laten zien in de kantine van collegegebouwen. 

2.2  Tweemaal per jaar een evenement organiseren ter promotie van de Xtra-card;

In oktober is UT Blend georganiseerd om de verschillende Sport- & Cultuurverenigingen meer 

onder de aandacht te brengen bij internationale studenten. Daarnaast is er tijdens de Kick-In en de 

voorlichtingsdagen van de UT een aantal activiteiten georganiseerd om de Xtra-card te promoten. 

Voorbeelden hiervan zijn de Xtra-card Warming Up tijdens de sportdag en de Xtra-card Cultuurshock.

03 SpORT & CUlTUUR
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2.3  De communicatiestrategie van de Xtra-card verbeteren;

Voor de Xtra-card is in samenwerking met een communicatiemedewerker van S&O een marketingplan 

opgesteld waarin diverse nieuwe promotiemiddelen, zoals bijvoorbeeld een UT-Start-applicatie voor de 

Xtra-card, worden toegepast. De focus van de communicatie is verlegd van de Xtra-card naar het gehele 

Sport- en Cultuuraanbod waardoor de toegankelijkheid vergroot is. Daarbij is meer nadruk gelegd op 

de informatievoorziening aan eerstejaars studenten. Aan alle eerstejaars is informatie gestuurd over het 

Sport- & Cultuuraanbod en de mogelijkheden van de Xtra-card.

2.4.  Vraaggericht het aanbod van inloopuren, groepslessen en cursussen optimaliseren;

Het aanbod aan inloopuren, groepslessen en cursussen is een vraaggerichte aanvulling op 

verenigingsaanbod. Door veranderende budgetten wordt de optimalisering van dit aanbod meegenomen 

in de bezuinigingsplannen. Hierbij wordt ingezet op een efficiënte inzet van personeel, materiaal en 

accommodatie. 

3.1.  Monitoren van de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe sporthal;

De verenigingen, Sportraad en Sportcentrum geven aan dat de bouw van een nieuwe sporthal nood-

zakelijk is. De bouw van een nieuwe sporthal was voor 2012 opgenomen in het vastgoedplan. Inmiddels 

is bekend geworden dat investering in de sporthal uit het vastgoedplan is geschrapt. Hiermee worden 

capaciteiten niet vergroot en daalt daarmee het voorzieningenniveau in tegenstelling tot eerdere 

afspraken. De Student Union ziet het schrappen van deze investering als een extra bezuinigingsmaatregel 

op Sport & Cultuur en heeft dit aangekaart bij het College van Bestuur.

3.2.  Het verder inventariseren van de mogelijkheden om de sport- en cultuurfaciliteiten voor    

 studenten uit te breiden;

De mogelijkheden tot uitbreiding van de faciliteiten zijn door veranderende budgetten zeer beperkt. De 

focus is dan ook verlegd naar het behoud van de voorzieningen.

4.1. Mogelijkheden van de Xtra-card afstemmen op de behoefte van de student;

Het cursusaanbod is uitgebreid en er worden enkele nieuwe verenigingen toegevoegd aan het aanbod.  

De pilot kwartaalkaart is geëvalueerd en de kwartaalkaart voor het 1e t/m 3e kwartaal zijn afgeschaft. 

De kwartaalkaart voor het 4e kwartaal blijft bestaan als zomerkaart. Gelijktijdig is een ontwikkeltraject 

ingezet om flexibeler om te gaan met het aanbod van de verschillende soorten Xtra-cards.

4.2.  Samenwerking met externe partners in de regio voortzetten en uitbreiden;

Het aanbod van de Xtra-card is gelijk gebleven. Met IJsbaan Twente  is opnieuw een budgetneutrale actie 

geweest waarbij studenten met korting kaartjes konden kopen.

4.3.  Studentinitiatief ondersteunen door middel van betere informatievoorziening door het    

 Sportcentrum en het Vrijhof Cultuurcentrum;

Er is een aantal studenteninitiatieven vanuit Sport & Cultuur ondersteund. Zo is het muziekfestival 
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6 ISIC = International Student Identity Card
7 CJP = Cultureel Jongeren Paspoort

SpORT & CUlTUUR03
EARresistival, de UT Triatlon en het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap ondersteund. Het is niet 

goed vast te stellen hoe de informatievoorziening hieraan heeft bijgedragen. 

ExTRA OpgEpAKT
• De UT heeft aangekondigd dat er de komende jaren bezuinigd moet worden op onder andere

Sport & Cultuur. De Student Union heeft besloten mee te denken met de UT zodat zij de belangen van de 

Uniondeelnemers en studenten ook in minder gunstige fi nanciële tijden kan behartigen. In samenwerking 

met het Sportcentrum, Vrijhof Cultuurcentrum, Apollo, de Sportraad en de Campusmanager is een 

bezuinigingsplan opgesteld waarna een aantal projectgroepen in het leven geroepen zijn om de 

verschillende bezuinigingsmogelijkheden verder te onderzoeken en uit te werken. De bezuinigingen zullen 

de komende jaren een belangrijke rol spelen in de plannen en uitwerking daarvan binnen de portefeuille 

Sport & Cultuur. 

• Er zijn vergaande plannen ontwikkeld om in samenwerking met ISIC6 en CJP7  een fysieke 

Xtra-card uit te geven. Uiteindelijk is geen overeenstemming bereikt over de vormgeving van de kaart en 

is het project beëindigd.
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04 ACADEmISCHE VORmINg

DOElEN
1. Opkomen voor het belang van activisme, ook nationaal;

2. Studenten stimuleren naast hun studie actief te worden;

3. Stimuleren van de realisatie van een door alle koepels gedragen afstudeermaandenmodel;

4. Studenten stimuleren en mogelijkheden bieden om zich persoonlijk te ontwikkelen.

ACTIEpUNTEN
1.1. Monitoren van, en wanneer het wenselijk is deelnemer aan, relevante nationale discussies op   

 het gebied van activisme;

De landelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen worden gevolgd en waar wenselijk is er een bijdrage 

geleverd. Er is bijvoorbeeld samen met UReka een column in de Volkskrant geschreven, met als titel: 

“Koester de studenten die niet alleen studeren”, die op 15 mei is gepubliceerd. Deze column is uitgebreid 

besproken tijdens een symposium van het ISO en de LKvV met het thema ‘De maatschappelijk actieve 

student 2.0’. Daarnaast is er op 21 mei een bus geregeld om de landelijk georganiseerde manifestatie 

tegen bezuinigingen in het Hoger Onderwijs op het museumplein te bezoeken, helaas viel de opkomst 

van studenten tegen.

Na het uitlekken van de regeringsplannen met betrekking tot de bezuinigingen op het Hoger Onderwijs 

en daarmee de voorgestelde langstudeerregeling is in december het merk Kenniscrisis (inclusief huisstijl, 

website en organisatieframe) gelanceerd. Dit initiatief wordt ondersteund door ISO, LSVb en LKvV en 

is daarmee het landelijk platform geworden voor studenten die zich verenigen tegen de voorgenomen 

bezuinigingen. Op 21 januari 2011 wordt op het Malieveld een landelijke manifestatie georganiseerd met 

naar verwachting tussen de 10.000 en 20.000 studenten. In opmaat hier naartoe zijn enkele locale acties 

uitgewerkt om studenten bewust te maken van de huidige situatie. Speciale aandacht voor de succesvolle 

‘ontvoering van de Rector’, ‘stadstours in samenwerking met Saxion Hogescholen’ en de ‘manifestatie op 

de Oude Markt’ in december.

1.2. Het onder de aandacht brengen van het belang van activisme bij de, door de Student Union   

 meest relevant geachte, medewerkers van de Universiteit Twente;

Binnen het project Activisme-erkenning is de beoordelingscommissie opnieuw samengesteld. De 

medewerkers die hier nu in plaatsnemen zijn directer betrokken bij de student en zijn academische 

vorming. Deze betrokkenheid creëert meer begrip onder medewerkers omtrent het activisme. Om de 

kennis over activisme te vergroten is er in september een presentatie gegeven over de resultaten van de 

Activisme-monitor, hiervoor zijn o.a. het CvB, de Universiteitsraad, de coördinatoren Sport & Cultuur en 

de studieadviseurs uitgenodigd. Tevens wordt er gewerkt aan een brochure met meer informatie over 

activisme, voor bijvoorbeeld studieadviseurs.
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2.1. Het uitvoeren van de derde meting van de Activisme-monitor;

Er is in februari 2010 de derde meting van de Activisme-monitor uitgevoerd door Newcom Research 

bestaande uit een vragenlijst voor verenigingen en studenten.

2.2. De resultaten van de Activisme-monitor met verenigingen bespreken en input vragen over   

 eventuele problemen;

De Activisme-monitor is online beschikbaar en alle verenigingen hebben in september de resultaten per 

post ontvangen. Op 15 september zijn de belangrijkste punten gepresenteerd, waarna er gezamenlijk 

is gekeken naar de mogelijkheden om beter in te spelen op de wensen van (actieve) studenten en 

verenigingen.

2.3. Actie ondernemen naar aanleiding van de resultaten van de Activisme-monitor en overleggen   

 met verenigingen;

Uit de Activisme-monitor 2010 blijkt dat een groep studenten niet actief wordt door het ontbreken 

van (financiële) steun van het thuisfront. Om ouders te informeren over de toegevoegde waarde en 

de diversiteit van het activisme is gestart met de opzet van een brochure. Deze wordt, na aanmelding 

voor de Kick-In 2011, aan de op dat moment vaak nog thuiswonende student (en ouders) gestuurd. 

Daarnaast ervaren verschillende verenigingen een toename in de informatiebehoefte op het vlak van 

internationalisering.

3.1. Structureren van en sturing geven aan de discussie omtrent het afstudeermaandenmodel;

Binnen het koepeloverleg is een overzichtelijke weergave van de huidige maandenverdeling 

gerealiseerd waarna discussie heeft plaats gevonden over de koepelbrede verdeling van de beschikbare 

afstudeermaanden. 

3.2. In samenwerking met de koepels een plan tot herziening van het afstudeermaandenmodel   

 presenteren aan de Werkgroep Afstudeer Regelingen (WAR);

Bij het in kaart brengen van de huidige verdeling, is de voorlopige conclusie dat een nieuw (integraal) 

afstudeermaandenmodel niet haalbaar is. Ten eerste bemoeilijken de verschillen in de aard van het 

activisme het opzetten van rechtvaardige criteria voor dit model. Ten tweede zijn de koepels, nu er 

meer inzicht is in de huidige maandenverdeling, van mening dat de huidige verdeling voorziet in een 

adequate ondersteuning van verenigingen. In 2011 wordt een, door de koepelvertegenwoordigers 

geschreven evaluatierapport van de discussie omtrent het afstudeermaandenmodel, aan de verenigingen 

aangeboden.

4.1. Het aanbieden van minimaal drie Skills Certificate-trainingen;

In februari is het Skills Certificate-weekend met thema Public Speaking succesvol aangeboden. Voor 

collegejaar 2010-2011 is er een nieuwe commissie samengesteld. In november heeft het eerste weekend 

succesvol plaats gevonden (thema Leiderschap). Het Skills Certificate-weekend van december 2010 is 

verplaatst naar maart 2011, omdat december voor studenten een drukke maand is en de aanmeldingen 
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voor dit weekend o.a. hierdoor te laag zijn uitgevallen. In februari en maart 2011 volgen de deels nieuwe 

modules Creatief Denken, Public Speaking en Netwerken.

4.2. Het aanbieden van het Board Improvement Program (BIP) voor bestuurders van     

 Uniondeelnemers;

De laatste training van het Competentie Ontwikkeling Project (COP), gestart in 2009, is in mei afgesloten 

waarna er in juni een afsluitende certifi caatuitreiking heeft plaatsgevonden. Tien besturen hebben 

het  COP succesvol afgesloten. Per november heeft het COP een andere invulling gekregen om de 

organisatiedruk te verlichten, meer besturen te kunnen bereiken, meer te kunnen sturen op de leerdoelen 

en ten slotte om de drempel tot deelname te verlagen. Reeds 5 besturen hebben deelgenomen aan de 

training en zijn overwegend positief, daarnaast lopen de aanmeldingen voor 2011 soepel.

Naast het COP is er in oktober een training constructief confronteren aangeboden en is er in 

samenwerking met Studium Generale een bestuurstraining voor 2011 gepland. S.v. Stress heeft een 

acquisitietraining georganiseerd waarvoor bestuurders zijn benaderd om in het kader van het BIP deel te 

nemen.

4.3. Het aanbieden van CompetentieCoach-trainingen voor coaches van de Uniondeelnemers;

In november heeft de training Competentiecoaching plaatsgevonden. Gezien het grote aantal 

aanmeldingen is besloten de training in februari 2011 te herhalen.

4.4. Samenwerking met minimaal drie maatschappelijke instanties teneinde de drempel voor    

 studenten om deel te nemen in maatschappelijke projecten te verlagen;

De Student Union heeft de mogelijkheid onderzocht om deel te nemen aan een project van de provincie 

Overijssel waarbij wordt geprobeerd studenten bewuster te maken van de mogelijkheden die er zijn 

op het gebied van vrijwilligerswerk. Door lastige communicatie met het marketingbureau en andere 

prioriteiten is dit project niet van de grond gekomen.

4.5. Betrokken zijn in de Study & Career Support-projectgroep om zo een centraal     

 trainingenaanbod voor studenten te realiseren;

De Student Union is vertegenwoordigd in de projectgroep die verantwoordelijk is voor het breed 

toegankelijk aanbieden van trainingen gericht op enerzijds ‘Goed studeren’, anderzijds ‘Studiekeuze 

& loopbaan’ en tenslotte ‘Persoonlijke ondersteuning’. Hierbij wordt het huidige trainingsaanbod 

gecentraliseerd en tevens gezocht naar nieuwe aanvullende trainingen. Het aanbod is in kaart gebracht 

en wordt momenteel opnieuw ingericht. Student Union heeft bemiddeld om het aanbod uit te breiden 

met trainingen waarin momenteel niet wordt voorzien en speelt een rol in het onder de aandacht 

brengen van de mogelijkheden voor studenten en verenigingen door bijvoorbeeld de georganiseerde 

informatiebijeenkomst.
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ExTRA OpgEpAKT
• De eerste certificaten van project Activisme-erkenning zijn reeds uitgereikt. Om het proces in 

de toekomst gemakkelijker te laten verlopen en de archivering van de documentatie te waarborgen is 

er een Blackboard-site opgezet. De pilot Activisme-erkenning is in augustus geëvalueerd, waarna de 

evaluatie is aangeboden aan het CvB en het project per collegejaar 2010-2011 is gecontinueerd.

• Project ‘Leren leren’ is een project van de faculteit Management en Bestuur dat zich richt op 

het ontwikkelen van academische vaardigheden van eerstejaars studenten. Om studenten bekend te 

maken met de mogelijkheid om hun studie te combineren met activisme heeft Student Union in 2010 

samen met de betrokken studievereniging aan aantal colleges gegeven met Activisme als thema. De 

informatievoorziening en roostering van colleges heeft ervoor gezorgd dat de opkomst van studenten te 

beperkt was, aanwezige studenten hebben wel actief en enthousiast deelgenomen. Evaluatie in 2011 zal 

uitwijzen in welke vorm dit project wordt voortgezet.

• Het Profileringsfonds is de opvolger van het afstudeer- en steunfonds in de (Wet 

op Hoger onderwijs en de Wetenschap) en geeft de Nederlandse universiteiten veel meer vrijheid 

bij het inrichten van de bestuursbeurzen (huidige afstudeermaanden). Om ervoor te zorgen dat de 

mening van de studenten wordt meegenomen bij de invulling zijn er, na een bijeenkomst toegankelijk 

voor alle verenigingen, afspraken gemaakt met de WAR over een heldere procedure rondom de 

inspraakmogelijkheden voor studenten. Er is een werkgroep ingesteld die de verschillende plannen 

en ideeën vanuit de WAR periodiek heeft besproken. Er zijn geen grote wijzigingen doorgevoerd voor 

collegejaar 2011-2012.

• Als Student Union hebben we plaatsgenomen in een discussiepanel tijdens de Onderwijsdag. 

Het belang van activisme geïncorporeerd in het curriculum is hierbij veelvuldig onder de aandacht 

gebracht.
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8Werkgroep Afstudeerregelingen
9De coördinator Studentondernemerschap van Kennispark Twente heeft regelmatig contact met studentondernemers. Op basis van deze contactmomenten worden de 
behoeften geïnventariseerd.

DOElEN
1. Het stimuleren van het opstarten van nieuwe studentondernemingen door promotie;

2. Faciliteiten en voorzieningen voor studentondernemers klaar maken voor de toekomst;

3. Monitoren van het aantal en soort studentondernemers aan de Universiteit Twente.

ACTIEpUNTEN
1.1. Opstellen van een promotieplan voor studentondernemerschap aan de Universiteit Twente;

In samenspraak met de Coördinator Studentondernemerschap is een promotieplan opgesteld waarin 

studentondernemerschap wordt neergezet als een mogelijke carrièreoptie. Het zwaartepunt van de 

promotie ligt rond de tentamenweken van het tweede en vierde kwartiel. Naast het opzetten van het 

promotieplan zijn er ook gesprekken gevoerd met verschillende medewerkers van de Universiteit Twente. 

Hierbij is gesproken over de mogelijkheden om het onderwijs ondernemender te maken. Het resultaat is 

een stuk bewustwording van studentondernemerschap.

1.2. Promotie van studentondernemerschap op basis van het promotieplan;

De uitvoering van het promotieplan is gestart in september en wordt in 2011 geëvalueerd.

2.1. Het implementeren van de FAME regeling binnen de Universiteit Twente; 

Er is contact geweest met de UT medewerkers die in aanraking zullen komen met de FAME regeling. 

Daarnaast is er in het begin van het jaar contact geweest met de WAR8 om de FAME regeling in 

het studentenstatuut op te nemen. Inmiddels is hiervoor een stuk opgesteld dat, afhankelijk van de 

besprekingen met de WAR over de veranderingen in het studentenstatuut, in de universiteitsraad 

zal worden besproken. Wanneer hier goedkeuring aan wordt verleend, zal de FAME regeling in het 

studentenstatuut worden opgenomen en is de implementatie afgerond.

2.2. Door continu ‘behoeftenonderzoek’9 inzicht in toekomstige vraag naar voorzieningen en    

 faciliteiten verkrijgen;

Op verschillende momenten in het jaar is contact geweest met studentondernemers. Hieruit bleek dat 

een goede starterregeling nog ontbreekt. De FAME regeling is namelijk gericht op het laten groeien van 

ondernemingen. In overleg met Kennispark Twente is bepaald hoe de FAME regeling zich verder zal 

ontwikkelen in relatie tot de al bestaande TOP regeling. Het doel is om door middel van een eenduidig 

aanbod de regelingen beter aan te laten sluiten bij de doelgroep. 

2.3. Internationaal onderzoek doen naar verbeteringen voor ondersteuning van     

 studentondernemerschap;

Eind augustus was een congres in Stockholm over ondernemerschap op universiteiten. Hierbij waren 

verscheidene universiteiten uit Europa aanwezig. Het thema ‘entrepreneurial universities’ stond 

hierbij centraal. De discussies en presentaties door verschillende beleidsmedewerkers waren op 

STUDENTONDERNEmERSCHAp05
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universiteitsbreed niveau. Dit congres heeft de portefeuillehouder inzicht verschaft over het thema 

ondernemerschap in een internationale context.

2.4. Voorziening en faciliteiten verbeteren op basis van behoeftenonderzoek en internationaal    

 onderzoek;

In navolging van actiepunt 2.2 zijn gesprekken gevoerd door de coördinator Studentondernemerschap 

om de TOP-, FAME- en SPEED10  regeling onder de naam TOP regeling voort te zetten. De TOP regeling 

komt bij Kennispark te liggen in plaats van NIKOS. Daarnaast is er een verbeterslag gemaakt ten opzichte 

van de oude TOP regeling. De voorzieningen en faciliteiten zijn beter onder de aandacht gebracht door 

het promotieplan zoals besproken bij actiepunt 1.1. De naam FAME houdt op te bestaan.

3.1. Het uitvoeren van een nulmeting door middel van een registratieapplicatie voor     

 studentondernemers in Studielink;

In het begin van het jaar is het gesprek aangegaan om een registratieapplicatie in Studielink11 op 

te nemen. Wegens systeembeperkingen is het nog niet mogelijk deze applicatie te implementeren 

voor de Kick-In 2011. Als alternatief wordt er een brief gestuurd aan de studenten om de gegevens 

te achterhalen. Er is wel inzicht in het aantal studentondernemers deze staan vermeld op www.

studentondernemer.nl. Dit inzicht is verkregen door studentondernemingen te benaderen om een link 

naar de eigen websites te plaatsen.

ExTRA OpgEpAKT
• Kennispark Twente organiseerde het Innoversum12. De portefeuillehouder is betrokken geweest 

bij de organisatie van een ‘discussieontbijt’ welke specifiek is gericht op studentondernemers.

• Het tweede kamer lid Boris van der Ham (D66) heeft de UT bezocht om te discussiëren 

over ondernemerschap. Hiervoor heeft de Student Union de organisatie op zich genomen. Dit heeft 

geresulteerd in een goede discussie met 36 studenten en verschillende politici.

• Eind 2010 is een opzet gemaakt voor een studentmedewerker bij Kennispark. De kerntaak 

die deze student meekrijgt is het realiseren van ‘awareness’ door middel van evenementen. 

Studentondernemerschap staat bij deze evenementen centraal. Begin 2011 komen de vacatures vrij.

10FAME: First-rate Arrangements for Maximum Entrepreneurship, initiatief Student Union en Kennispark. 
TOP: Temporary Entrepreneurial Positions, initiatief NIKOS. SPEED: Initiatief van Saxion Hogescholen. 
11 Studielink is een online inschrijfsysteem waar studenten alle met betrekking tot hun (her)inschrijving kunnen regelen. 
Vanaf het collegejaar 2010-2011 gebruikt de Universiteit Twente Studielink. 
12Een congres georganiseerd door Kennispark Twente waarbij Innovatie, technologie en ondernemerschap centraal staan.
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DOElEN
1. Het in het algemeen continueren en verbeteren van de Kick-In in huidige vorm;

2. Het evalueren en indien nodig verbeteren van de samenwerking met de HOI en Saxion Hogescholen;

3. Het maximaliseren van de deelname aan de introductie;

4. Het maximaliseren van het rendement van de introductie.

ACTIEpUNTEN
1.1. Het implementeren van de adviezen naar aanleiding van de evaluatie van de IK09;

Zowel uit de evaluatie van de IK09 als uit de Adviesgroep Kick-In is een aantal adviezen voor 2010 naar 

voren gekomen. Sommigen hiervan waren al  vroeg gerealiseerd, waaronder een vervroegde vaststelling 

van de data van de Kick-In 2010, verbeterde informatievoorziening vanuit de UT, meer aandacht voor 

internationalisering en een structurele hogere fi nanciering door de UT van de Kick-In. Andere adviezen 

en evaluatie-uitkomsten hebben geleid tot veranderingen in het programma van de Kick-In 2010 ten 

opzichte van 2009. Zo is de Hengelodag vervangen door een extra dag in Enschede en is het feest op 

de openingsavond, waar vorig jaar de opkomst laag was, verplaatst van de campus naar de stad. De 

veranderingen waren gezien de opkomst en de enquête een succes.

2.1. Het wederzijds adviseren en vastleggen van samenwerkingsafspraken met de HOI en Saxion   

 Hogescholen op basis van ervaringen van voorgaande jaren;

In 2009 zijn adviezen geformuleerd voor de samenwerking HOI-Kick-In in 2010 en zijn hier afspraken 

over vastgelegd. In juli 2010 zijn afspraken gemaakt over een veel beperktere samenwerking tijdens 

de Kick-In 2010 dan initieel de bedoeling was, doordat de samenwerking per 2010 is gereduceerd tot 

één dag.  Ook zijn communicatie-afspraken gemaakt m.b.t. de voorbereiding van de Kick-In 2011. 

De afspraak is per 2010 samenwerken daar waar het meerwaarde heeft voor beide partijen en/of 

deelnemers.

2.2. Op basis van gemaakte afspraken de samenwerking verder verbeteren;

Samenwerking heeft plaatsgevonden bij de Informatiemarkt ‘Make Your Future’ en het Concert op de 

Oude Markt. Hieraan ligt een aantal oorzaken ten grondslag, waarvan de belangrijkste het verschil in 

de planning van de organisatie en een aantal keuzes van Saxion m.b.t. het HOI-programma. Vanwege 

structurele inzicht- en cultuurverschillen is de ambitie om op termijn volledig samen te werken komen 

te vervallen. In plaats daarvan zal, zoals eerder aangegeven, worden samengewerkt daar waar het 

meerwaarde heeft.

3.1 Aankomende bachelor- en masterstudenten op de hoogte brengen van de introductie en het   

 belang van deelname;

Dit is via reguliere communicatiekanalen gebeurd, o.a. via brieven (zoals het pre-Kick-In boekje) die 

naar nieuw ingeschreven aanstaande studenten verstuurd zijn. Het bereiken van internationale (master) 

06 KICK-IN
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studenten ondervindt nog enige problemen. Dit komt mede doordat de internationale studenten pas hun 

studentenmail kunnen lezen als ze op de Universiteit arriveren en privé-mailadressen niet beschikbaar 

worden gesteld. 

3.2. Realiseren van een deelname van masterstudenten aan de masterintroductie van tenminste   

 45% (tegen 45% in 2009);

Er is een deelnemerspercentage gerealiseerd van 60%. Er hebben 264 masterstudenten meegedaan 

aan de master-Kick-In. Dit zijn zowel de pre-master als de masterstudenten. In totaal zijn er 438 nieuwe 

master- en pre-masterstudenten gaan studeren aan de Universiteit Twente.

3.3. Realiseren van een deelname van bachelorstudenten aan de bachelorintroductie van tenminste   

 80% (tegen 80% in 2009);

Er hebben 1055, van de 1483, nieuwe bachelorstudenten meegedaan aan de algemene bachelor Kick-

In 2010. Dit komt neer op een deelnemerspercentage van 71%. Daarnaast hebben nog 230 studenten 

alleen meegedaan aan de opleidings-Kick-In. 

3.4. Evaluatie van de mogelijkheid tot het voorzien in introductie-activiteiten voor ITC-studenten en   

 het ondernemen van actie naar aanleiding van de evaluatie;

Deze evaluatie is in begin 2010 uitgevoerd, met als conclusie dat de jaarcycli van het ITC en de rest van 

de UT te asynchroon lopen om samenwerking mogelijk te maken; de veelal internationale ITC-studenten 

zijn ten tijde van de Kick-In nog niet in Nederland. In september hebben de nieuwe internationale ITC-

studenten kennis gemaakt met de campusvoorzieningen, zie hiervoor jaarverslag Internationalisering.

4.1. Studentondernemerschap profileren tijdens de Kick-In;

Tijdens de informatiemarkt op de Oude Markt was er een standje te vinden waar informatie over 

studentondernemerschap en de betreffende faciliteiten te vinden was. 

4.2. Evalueren van het doegroepensysteem en het formuleren van vervolgstappen naar aanleiding   

 van deze evaluatie;

Het systeem is naar aanleiding van de Kick-In 2009 geëvalueerd. Conclusie was dat het wellicht niet altijd 

optimaal is doordat de verdeling van afhankelijke en onafhankelijke doegroepen als star wordt ervaren, 

maar dat het moeilijk is een eerlijke en breed gedragen manier te bedenken om dit te verbeteren. Naar 

aanleiding van deze constatering is besloten het doegroepensysteem in 2010 zo te laten als in 2009. Wel 

is een wijziging opgetreden in het aantal verplichte doegroepouders met dezelfde studie om het aantal 

dummy-ouders te verkleinen.

4.3. Het aanbieden van inspraakmomenten voor Uniondeelnemers; 

De inspraak van Uniondeelnemers vorig jaar is geëvalueerd, naar aanleiding daarvan is besloten de 

inspraak in een iets minder formele vorm te gieten. Inspraak heeft plaats kunnen vinden naar aanleiding 

van een algemeen ideeënverzoek, koffiedates met de Kick-In commissie en een feedbackronde op het 

conceptprogramma. De algemene mening over het programma was positief.
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13iDB (IntroductieDataBase) is het informatiesysteem achter de Kick-In, beheerd door de iDB-commissie.
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4.4. Het aanbieden van een zo consistent mogelijk programma zonder interfererende activiteiten;

Er zijn enkele momenten geweest waarop de deelnemer een keuze kon maken naar welk programma-

onderdeel van de Kick-In hij of zij kon  gaan. Hier is wegen capaciteitsredenen van de betreffende 

locaties voor gekozen. Een voorbeeld hiervan is het tegelijkertijd organiseren van de Grolsch Taste 

Cantus en de Poolparty. Gezien het aantal bezoekers en de enquête waren deze twee onderdelen een 

groot succes. Het algemene programma van de Kick-In bleek ook beter dan voorgaande jaren bezocht. 

Feit blijft dat Unionerkende studentenverenigingen activiteiten hebben aangeboden naast het offi ciële 

programma van de Kick-In. 

4.5.  Bevordering van de integratie tussen verschillende groepen studenten tijdens de Kick-In, zoals   

 Nederlandse en internationale studenten middels tenminste één concreet hierop gerichte    

 activiteit;

Er zijn dit jaar nieuwe ideeën bedacht om de steeds diverser wordende doelgroep van de Kick-In te 

blijven aanspreken. Tenminste twee activiteiten, te weten een pubquiz en cabaret, zijn zowel in het 

Engels als Nederlands beschikbaar. Bij de Master-Kick-In is tevens geprobeerd gemengde doegroepen 

te creëren. In de praktijk bleek echter dat Nederlanders toch naar Nederlanders toetrekken en 

internationale studenten naar internationale studenten.

ExTRA OpgEpAKT
• Bij de organisatie van de Kick-In is dit jaar een professionaliseringsslag gemaakt door de 

commissie te voorzien van personele ondersteuning in de vorm van twee UT-fl ex’ers (samen 0.5fte). 

Dit was een oplossing voor de beperkte omvang die de Kick-In Commissie dit jaar had. Het is zeer goed 

bevallen, echter doordat de Kick-In Commissie 2011 weer uit zes studenten bestaat is extra bezetting 

d.m.v. UT-fl ex’ers overbodig. 

• Voor de Kick-In is een geheel nieuwe website met frisse, aansprekende uitstraling gerealiseerd. 

Deze is ook eenvoudiger te beheren dan de oude site. Naast de website zijn er diverse andere 

verbeteringen op ICT-gebied doorgevoerd door de Kick-In Commissie en iDB13.

• Om te achterhalen waarom studenten niet deelnemen aan de Kick-In is een enquête gehouden 

onder ingeschreven studenten die niet deelgenomen hebben aan de Kick-In. Uit de enquête blijkt dat 

het argument ‘ik was nog op vakantie’  het breedst werd gedragen (40,2%). Daarnaast zag 19,2% de 

toegevoegde waarde er niet van in en vond 12,4% de kosten van de Kick-In te hoog. Overige redenen 

waren: ‘ik ken al genoeg mensen in Enschede’; ‘ik heb al een keer een introductie meegemaakt; en ‘ik 

kon niet vanwege mijn werk’.
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14Overleg Studieverenigingen Internationale Commissie
15Binnen de acculturatiewerkgroep wordt er door de Student Union geconcentreerd op de volgende twee hoofdzaken: voorbereiding op en gewenning van internationale 
studenten in de Nederlandse cultuur en het onderwijsklimaat en integratie van de  internationale studenten in het Enschedese studentenleven. 

DOElEN
1. ITC-studenten integreren in de studentengemeenschap van de Universiteit Twente;

2. Subsidie-, sponsormogelijkheden en andere voorzieningen voor de internationalisering van de   

 studentengemeenschap beter communiceren;

3. De Student Union beter op internationalisering van de Universiteit Twente afstemmen;

4. De integratie tussen de buitenlandse en Nederlandse studenten bevorderen. 

ACTIEpUNTEN 
1.1. Een activiteit organiseren ter integratie van ITC-studenten;

Op 21 september hebben zo’n 140 ITC-studenten een bezoek gebracht aan de Universiteit Twente. 

Ze begonnen de middag met een praatje van oud-rector magnifi cus Henk Zijm over de geschiedenis, 

heden en toekomst van de UT. Gevolgd door een presentatie van de Student Union over de faciliteiten 

op de universiteit, bijvoorbeeld sport- en cultuurfaciliteiten, verschillende typen verenigingen en de 

universiteitsbibliotheek. De dag werd afgesloten met een bustour over de campus. Alle bezoekers kregen 

bovendien een tasje met daarin fl yers en andere informatie over Enschede, de Xtra-card, verenigingen 

en bereikbaarheid van de campus. Zowel de ITC-studenten als de afdeling ‘student affairs’ van het ITC 

waren zeer tevreden over de activiteit en willen een bezoek aan de UT volgend jaar weer onderdeel 

maken van hun introductie. 

2.1. Een brochure maken met subsidies, sponsormogelijkheden en andere voorzieningen om de   

 internationalisering van verenigingen te bevorderen;

In 2010 is er geen brochure opgesteld. Al snel bleek namelijk dat de informatiebehoefte wisselde, 

dit aangezien internationalisering voor de meeste verenigingen een nieuw onderwerp is. Om op deze 

wisseling in te spelen is tijdens overlegmomenten meteen ingegaan op vragen in plaats van het  

uitbrengen van een brochure.  De studieverenigingen die het met internationalisering te maken krijgen 

wisselen onderling informatie met elkaar uit binnen het OSIC14. De Student Union is tevens aanwezig 

bij deze overleggen en wijst hierbij de verenigingen op de mogelijkheden die er zijn ten behoeve 

van internationalisering en integratie. Ook de sport- en cultuurverenigingen worden gewezen op de 

mogelijkheden qua internationalisering en integratie, zie hiervoor verder “extra opgepakt”. 

2.2.  Een brochure maken met ondersteuningsmogelijkheden voor activisme bij buitenlandse    

 studenten;

In samenwerking met International Offi ce is er  een handboek opgezet met daarin alle nodige informatie 

voor internationale studenten om een vereniging op te starten, maar ook informatie over het organiseren 

van activiteiten, samenwerking met andere verenigingen, de bevordering van integratie en zaken als 

afstudeersteun en het aanvragen van subsidies. Eind 2010 bevond het handboek zich in de afrondende 

fase.

INTERNATIONAlISERINg07
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3.1. De taakverdeling met betrekking tot internationalisering op de Universiteit Twente afstemmen;

Vanuit de afdeling Strategie & Communicatie-Internationaal is een plan van aanpak met bijbehorende 

rolverdeling voor de Visie Internationalisering UT opgesteld. Hierin heeft de Student Union de 

verantwoordelijkheid en leiding genomen in het verbeteren van de integratie tussen de Nederlandse en 

internationale student. Concreet wordt hierbij geconcentreerd op de volgende drie taken: onderzoek 

naar de behoefte van internationale studenten betreffende integratie en studentactivisme, het opstellen 

van een plan van aanpak gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid van de verenigingen voor 

buitenlandse studenten en aandacht voor gemengde (nationaal – internationaal) studentenwoningen op 

de campus in de nieuwe visie op studentenhuisvesting. Naast bovenstaande verantwoordelijkheid is de 

portefeuillehouder Internationalisering tevens betrokken bij het verbeteren van de acculturatie en een 

vast onderdeel vormen van de acculturatiewerkgroep15, opgezet vanuit International Office. 

 3.2.  Een stappenplan opstellen over hoe de Student Union in de voortdurende internationalisering   

 kan participeren;

Gezien de continue ontwikkelingen rondom internationalisering is het lastig om een concreet stappenplan 

te omschrijven. Er is deelgenomen aan verschillende werkgroepen en overleggen waardoor de SU 

een duidelijke richting en vaste rol heeft gekregen in zaken omtrent internationalisering. Door het 

verscherpen of juist creëren van deze netwerken is er een situatie geschept waarin de Student Union 

zowel vanuit de studenten en verenigingen, als vanuit de UT en haar medewerkers meekrijgt wat er 

speelt op het gebied van internationalisering en integratie. Op deze wijze kan de SU daar waar nodig 

inspelen op de ontwikkelingen, partijen en activiteiten koppelen en is er een duidelijk overzicht van wat 

er in zijn geheel op de UT speelt omtrent internationalisering. 

Om op de hoogte te blijven van de zaken die spelen binnen verenigingen en bij studenten neemt de 

Student Union actief deel aan het 2-wekelijkse overleg UniTe en het maandelijkse overleg OSIC. Via 

deze overleggen kan de mening en de behoefte van de internationale student en de verenigingen 

verkregen worden, meer inzicht verkregen worden in de zaken die spelen bij deze groepen rondom 

internationalisering en integratie en informatie verschaft worden. 

Om op de hoogte te blijven en waar nodig te participeren in de activiteiten omtrent ontwikkeling bij de 

UT-medewerkers is het 2-wekelijks overleg met International Office voortgezet. Daarnaast is gerealiseerd 

dat de portefeuillehouder Internationalisering deel uitmaakt van de UT-acculturatiewerkgroep. 

4.1.  Een training organiseren om de integratie van internationale studenten aan de Universiteit   

 Twente te bevorderen en deze aan buitenlandse studenten aanbieden;

Vanuit International Office worden workshops aangeboden voor internationale studenten om hen beter 

kennis te laten maken met de Nederlandse (studie)cultuur, zodat ze beter voorbereid zijn en zich beter 

kunnen aanpassen. Zodoende is dit door het Student Union bestuur niet opgepakt.
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16International Students Meet Enschede. Een evenement waarbij de nieuwe international studenten kennis kunnen maken met medestudenten en de stad Enschede.
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4.2. Een training organiseren voor de omgang met buitenlandse studenten voor Nederlandse    

 studenten en deze aan Nederlandse studenten aanbieden;

Door hogere tijdsbesteding op andere vlakken van de portefeuille internationalisering is dit punt is niet 

opgepakt. 

ExTRA OpgEpAKT
• Nadat vorig jaar in samenwerking met ESN de website van het Language Exchange 

Programme (LEP) is gelanceerd is het afgelopen halfjaar de aandacht gelegd op het promoten 

van het LEP. Er zijn posters en fl yers verspreid bij onder andere de studieverenigingen, de 

Universiteitsbibliotheek, het Taalcoördinatiepunt en enkele overige plekken op de campus. Ook 

is er gepromoot tijdens evenementen als ISME16 en de ITC-integratie activiteit. Tevens is het 

welkomstpakket van ESN voorzien zijn van een fl yer. 

• PITS is hét platform binnen de UT waar studenten en verenigingen hun mening kunnen geven 

over beleid en activiteiten omtrent internationalisering. Op dit terrein valt dus veel te behalen, maar 

binnen de structuur van PITS waren er nog verschillende mogelijkheden tot verbetering.  Om PITS op 

een hoger niveau te krijgen is een commissie opgesteld (bestaande uit PITS leden). In de tweede helft 

van 2010 is men daarom druk bezig geweest de professionaliteit en werkwijze van PITS te verbeteren 

om zo het overleg op een hoger niveau te brengen. O.a. een verandering in de structuur van het 

gehele platform, het professionaliseren van de vergaderingen, het vergroten van de commitment van 

de leden en het herzien van de website heeft plaatsgevonden. Tevens is de naam van het overleg 

veranderd omdat de oude naam een Nederlands tintje had en tevens om te beginnen met een frisse 

start. De nieuwe naam is: UniTe, platform for internationalization and integration. Nu bovenstaande 

punten zijn doorgevoerd kan verder gegaan worden met het aanscherpen van de visie.   

• Vanuit PITS kwamen geregeld signalen over de minder goede toegankelijkheid van sport- 

en cultuurverenigingen voor internationale studenten. Na overleg met het Sportcentrum, Vrijhof 

Cultuurcentrum, de Sportraad en Apollo is besloten een evenement te organiseren ter integratie van 

de studenten bij sport en cultuur. Tijdens dit evenement, UT-Blend gedoopt, konden de verenigingen 

actief aan de slag gaan met internationalisering en maakten internationale studenten kennis met de 

mogelijkheden op het gebied van sport en cultuur. 

• Gedurende de zomervakantie wordt er door Twente Academy de Nederlandse Taalcursus 

georganiseerd voor Duitse studenten. Ook dit jaar heeft de Student Union voor deze studenten enkele 

activiteiten georganiseerd, namelijk een avondje beachvolleybal en de “Student Union Denk Tank”. 

Bij deze laatste activiteit hebben we door middel van een denktank het belang van activisme naar 

voren laten komen. De winnaars kregen een Xtra-card. Beide activiteiten waren goed bezocht, met 

respectievelijk 30 en 50 deelnemers. 
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• Dit jaar is er actief deelgenomen aan de discussies rondom het beleid studentenhuisvesting 

vanuit de universiteit.  Er is regelmatig contact geweest met S&C, maar ook met andere organisaties 

zoals de CBR en UReka. Verschillende malen is inhoudelijk feedback gegeven op de notities opgesteld 

door de UT, waarbij tevens verbetermogelijkheden in het proces en de rol van de verschillende partijen 

zijn aangekaart.  
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DOElEN
1. De communicatie van de Student Union verder professionaliseren;

2. De website van de Student Union verder op de doelgroepen afstemmen;

3. Door middel van promotie activisme stimuleren;

4. De Student Union meer toegankelijk maken.

ACTIEpUNTEN
1.1. Het clusteren van de beheersmatige communicatietaken en deze onderbrengen bij één    

 medewerker;

Sinds april 2010 wordt de portefeuillehouder Communicatie ondersteund door een 

communicatiemedewerker. Deze medewerker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van operationele 

taken binnen de portefeuille communicatie, aangestuurd door de portefeuillehouder Communicatie. 

Het takenpakket van de communicatiemedewerker bevat onder meer het onderhouden van de website, 

opstellen van de maandelijkse Student Union nieuwsbrief, organiseren van de borrel met de rector en 

het uitvoeren van overige operationele taken. Gedurende het jaar is dit takenpakket verder uitgebreid 

en is een duidelijkere scheiding vastgesteld tussen taken van de portefeuillehouder en de personele 

ondersteuning. Deze nieuwe functie is een belangrijke ondersteuning van de portefeuillehouder 

Communicatie gebleken. 

2.1. Een enquêtegroep samenstellen;

Dit actiepunt is in 2010 niet opgepakt, aangezien eerst geconcentreerd is op het aanpakken van enkele 

zwakkere plekken in de website. Door middel van een interne evaluatie door de portefeuillehouder 

Communicatie, in samenwerking met  de communicatiemedewerker, is aan de hand van feedback (via 

de website), analysegegevens uit Google Analytics en eigen inzicht de website geëvalueerd. Hierbij is 

gekozen eerst de punten die bij de analyse naar voren kwamen aan te pakken, voor over te gaan op 

evaluatie door een enquêtegroep. 

2.2. Door de enquêtegroep de website laten analyseren;

Dit punt is niet uitgevoerd in 2010, zie ook 2.1.

2.3. Statistieken van de website monitoren, twee keer in 2010 een analyse maken en naar    

 aanleiding van de analyse bijwerken;

Met behulp van statistieken van Google Analytics is de website geëvalueerd en zijn verbeterpunten 

opgesteld. Onderdelen zoals de wegwijzer UT, de evenementenkalender en de verenigingsportal zijn 

hierbij herzien. 

3.1. Een op de behoeften van Uniondeelnemers afgestemde communicatiecampagne opstellen ter   

 stimulering van activisme en deze omzetten in acties;

Tijdens voorlichtingsdagen, de Kick-In en in het algemeen via onze website brengen we het belang van 

COmmUNICATIE08
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activisme naar voren. Deze stimulering zal voortgezet worden. Vanaf september is tevens gestart met de 

posteractie “Bedrijfsleven & Activisme”. Op deze wijze laten we zien hoe belangrijk activisme is voor je 

toekomst als student, bekrachtigd door een aantal bedrijven.  

In december is een grote communicatiecampagne opgesteld rondom Kenniscrisis (zie ook jaarverslag 

Academische Vorming). De volgende zaken zijn opgezet om de gevolgen van de langstudeerregeling 

onder de aandacht te brengen: een website (die dé landelijke informatiebron vormde omtrent de 

maatregelen), een grote promotiecampagne, een discussiebijeenkomst met de rector magnificus, 

artikelen in diverse kranten en op regionale tv-zenders en verschillende losse evenementen.

3.2.  Een film maken die de Student Union en haar mogelijkheden introduceert bij potentiële en   

 nieuwe studenten;

Er is in 2010 geen film gemaakt. Het oorspronkelijke idee was dit in oktober/november op te pakken. 

Drukte in die periode heeft ertoe geleid dat dit actiepunt niet is opgepakt.

3.3. Meer met de verschillende doelgroepen persoonlijk communiceren;

Om regelmatig, informeel contact te hebben met de verschillende doelgroepen zijn we actief aanwezig 

geweest bij verschillende borrels en evenementen van zowel verenigingen als UT-medewerkers. De 

UT zeskamp, medewerkerspresentaties, (constitutie)borrels,  lunchen met verenigingsbesturen  en 

verschillende inspraakmomenten zijn hiervan enkele voorbeelden. 

ExTRA OpgEpAKT
• De commissies Skills Certificate en Create Tomorrow hebben hun huisstijl voor de komende 

drie jaar, respectievelijk de komende drie edities, vastgelegd. Op deze wijze wordt de herkenbaarheid van 

de commissies en hun activiteiten vergroot en zal er jaarlijks minder tijd vrijgemaakt te hoeven worden 

voor het bepalen van een huisstijl. Daarnaast is er besluit genomen over het eenduidig gebruik van het 

Student Union logo, het gebruik van de logo’s van de partners en de huisstijleisen aan de commissies.  

• In samenwerking met S&C en S&O is een nieuwe UT-strategie opgezet voor de interne 

communicatie naar studenten. Het omvat onder andere afspraken over mailing naar studenten,  gebruik 

van centrale en decentrale middelen, communicatie tijdens evenementen en de welkomstpakket die 

verstuurd worden naar nieuwe studenten. 

• In 2010 is er gewerkt aan een vernieuwing van het concept “Borrel met de rector”. Door het 

vergroten van de betrokkenheid van de rector bij het vaststellen van de onderwerpen, het vooraf 

vaststellen van stellingen in overleg met de betrokken partijen en een toename van de promotie wordt 

getracht het bezoekersaantal en de dynamiek tijdens de borrel te verbeteren. 

• Het Jaarplan en Jaarverslag hebben een frisser uiterlijk gekregen en bevatten een lichte 

knipoog naar de huisstijl van de UT. 
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DOElEN
1. De organisatie van de Student Union overzichtelijker en effi ciënter inrichten;

2. Betrokkenheid van studenten en Uniondeelnemers met de Student Union vergroten;

3. Het maximaliseren van het voordeel voor studenten van activiteiten die de Student Union  

 faciliteert en organiseert.

ACTIEpUNTEN
1.1. Analyseren of het huidige aantal werknemers en commissies voldoet en hierop actie    

 ondernemen;

Er is in april als pilot een masterstudent Communicatiewetenschappen aangenomen om operationele 

taken over te nemen van de portefeuillehouder communicatie. In het najaar is deze nieuwe opzet door 

personele wisseling vroegtijdig geëvalueerd. De pilot is, na positieve effecten op de continuïteit in de 

communicatie naar buiten, omgezet in een permanente functie binnen de organisatie. 

Ook de andere portefeuilles zijn kritisch bekeken op operationele taken. Om de portefeuille Academische 

Vorming in de toekomst strategischer te kunnen inrichten is besloten om ook hier de ondersteuning van 

een studentmedewerker in te schakelen. Het betreft hier opnieuw een pilot, die in 2011 geëvalueerd 

zal worden.Ook de commissies zijn bekeken. De KIC heeft in 2010 incidenteel gebruik gemaakt van 

ondersteuning door twee studentmedewerkers om de nadelen van een kleinere commissiegrootte op 

te vangen. In het begin van het jaar is er een Lustrum-Commissie gevormd die de activiteiten van het 

tweede lustrum van de Student Union heeft georganiseerd.

1.2. Het evalueren en waar nodig aanpassen van de organisatiestructuur van de Student Union;

Per 1 januari is de UnionBar gesloten. Mede hierdoor en door het vervallen van het winstoogmerk (in 

2007) van de bedrijfsonderdelen UnionShop en Atrium zijn per 1 januari deze activiteiten verplaatst naar 

de Stichting Student Union. 

Daarnaast zijn de ondersteunende functies voor de portefeuilles Communicatie en Academische Vorming.  

in de organisatie ingebed.

1.3. Invulling van de Xtra-card-balie evalueren en gepaste actie ondernemen;

De Xtra-card-balie was tijdens de pauze van studenten een halfuur gesloten i.v.m. lunchpauze van de 

medewerkers. Om sluiting tijdens de pauze van studenten te voorkomen is de sluitingstijd verschoven. 

De indeling van de kantoorruimte is veranderd, waardoor de balie beter herkenbaar is. Ten slotte is de 

vloer in de Bastille gemarkeerd met lijnen, waardoor de kantoorruimte van de SU, inclusief Xtra-card-

balie, beter te vinden is. 

2.1. Tenminste één nieuw evenement organiseren toegankelijk voor alle studenten; 

Ter viering van het tweede lustrum van de Student Union is het onder studenten erg populaire Take Me 

pERSONEEl & ORgANISATIE09
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17Het Profileringsfonds is een nieuw wettelijk verplicht fonds dat elke Universiteit moet hebben waarin onder andere de afstudeermaanden voor activisme in worden 
ondergebracht.

Out georganiseerd. Dit evenement, gepresenteerd door de rector Ed Brinksma, vond plaats in de Agora 

en was met naar schatting 600 belangstellenden een enorm succes. Daarnaast is Club-Union weer voor 

één keer in het leven geroepen. Tot diep in de nacht is in de Bastille met honderden studenten het 

tweede lustrum van de Student Union gevierd.

2.2. Tenminste één evenement organiseren toegankelijk voor alle besturen van Uniondeelnemers;

Voorafgaand aan de lustrumactiviteit Take Me Out is er een VIP diner georganiseerd toegankelijk voor alle 

besturen van Uniondeelnemers. Bij dit evenement waren ongeveer 240 bestuurders aanwezig wat het tot 

een groot succes heeft gemaakt. 

2.3. Minimaal vijf inspraakmomenten voor Uniondeelnemers organiseren;

Op 15 februari en 14 juni heeft er een Deelnemersraadvergadering plaatsgevonden, waar respectievelijk 

het jaarplan 2010 en het jaarverslag 2009 zijn gepresenteerd. 

Ook is er op 18 maart 2010, in samenwerking met UReka, een Inspraakbijeenkomst over het 

profileringsfonds17  georganiseerd. Bij deze inspraakbijeenkomst waren 48 mensen aanwezig. Uitkomst 

van de bijeenkomst was dat er een werkgroep in het leven is geroepen vertegenwoordigd door alle vijf 

koepels en de  Student Union die advies uitbrengt aan de WAR omtrent het Profileringsfonds.

Daarnaast zijn er op 28 april en 23 november inspraakbijeenkomsten georganiseerd in samenwerking 

met de Gemeente. Verschillende onderwerpen over studentenzaken en de stad Enschede passeerden 

hier de revue, met tijdens de eerste bijeenkomst focus op ’Enschede studentenstad’ en tijdens de tweede 

aandacht voor oa. de doorstroom naar de arbeidsmarkt en de contactmomenten met de regio. Beide 

bijeenkomsten zijn goed bezocht: in april waren er 50 studenten aanwezig, in november waren er dat 60.

Op 15 september heeft de jaarlijkse presentatie van de resultaten van de Activisme Monitor 

plaatsgevonden. Deze presentatie was toegankelijk voor alle studenten en werd door verschillende 

studentorganisaties aangegrepen om thema’s als activisme onder internationale studenten te bespreken.

Gedurende de maand december is er in het kader van het initiatief Kenniscrisis intensief contact geweest 

met de Uniondeelnemers om samen de op stapel staande bezuinigingen op het hoger onderwijs onder de 

aandacht van de regio te brengen. 

3.1. Analyseren welke activiteiten van de Student Union voldoende aansluiten bij de missie van de   

 Student Union. Activiteiten die onvoldoende aansluiten stopzetten;

Zoals bij 1.2 genoemd is de UnionBar gesloten. Als Student Union zijn we van mening dat er te weinig 

toekomstperspectief is en de middelen die de UnionBar kostte op een betere plaats kunnen worden 

ingezet. 

Verder is de noodzaak geïdentificeerd om meer aandacht te geven aan ICT en de bedrijfsonderdelen 

UnionShop en het Atrium. Hiervoor zijn portefeuilles ingesteld. Wat de resultaten hiervan zijn is in dit 

Jaarverslag te lezen.
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3.2. Het studentinitiatief breder onder de aandacht brengen bij studenten tijdens Deelnemersraad-  

 vergaderingen en door middel van een posteractie;

Tijdens de Deelnemersraadvergadering is het studentinitiatief breed onder de aandacht van de aanwezige 

Uniondeelnemers gebracht.

In 2010 zijn de volgende aanvragen voor het studentinitiatief gehonoreerd:

• Earresistival, een evenement dat voor het eerst plaatsvond georganiseerd door Apollo, hierbij  

  gaven studenten die de minor muziek hebben afgerond een concert toegankelijk voor alle   

  studenten; 

• FastnewsUT, een op te zetten nieuwsdienst die zich wil richten op actuele, korte nieuwsitems  

  gericht op studenten aan de Universiteit Twente.

• De broederweek, georganiseerd door ChOOSE een commissie van de Christelijke  verenigingen.  

  De Broederweek vond voor het eerst plaats;

• Een onderdeel van de UT Triathlon speciaal georganiseerd voor studenten die nog geen kennis  

  hebben gemaakt met Triathlon;

• Openlucht bioscoop op de Oude Markt georganiseerd door studentenvereniging Taste;

• Bioscoopavond georganiseerd bij Cineast, georganiseerd door twee studenten;

• Benefi etconcert op de Oude Markt georganiseerd door de vier studentenverengingen   

  in de Pakkerij (AEGEE, Alpha, Audentis en Taste) ten bate van de CliniClowns

• Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK), die na vier jaar weer in Enschede   

  georganiseerd werd.

 Opgemerkt moet worden dat helaas niet alle ondersteunde initiatieven doorgang  vonden.

ExTRA OpgEpAKT
• Omdat bestuurders bij de Student Union jaarlijks wisselen wordt er extra aandacht geschonken 

aan de continuïteit. Hier is onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat er bij de Student Union erg veel 

middelen zijn om de continuïteit te waarborgen, denk aan toegang tot e-mail archieven van alle 

voorgangers, een speciale mappen-structuur op de server van de Student Union en geschakeld wisselen 

van bestuurders (vier in september en twee in maart). Het onderzoek heeft geleid tot het beter benutten 

van deze middelen om hiermee de continuïteit nog verder te optimaliseren.

• Er is extra aandacht besteed aan het vinden van opvolging voor zowel het bestuur van de 

Student Union als het vinden van geschikte leden voor de Kick-In en Create Tomorrow Commissie. 

Trajecten voor werving zijn in een erg vroeg stadium ingezet. Dit heeft geresulteerd dat zowel bestuur als 

commissies al in juli gevuld waren.

pERSONEEl & ORgANISATIE
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DOElEN
1. Versterking van de rol als belangenbehartiger van Uniondeelnemers op het gebied van accommodatie;

2. Het bevorderen en verbeteren van het gebruik van de Bastille;

3. Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van huisvesting in Uniongebouwen.

ACTIEpUNTEN
1.1. Inventariseren van de meerwaarde voor de doelgroep omtrent het verkrijgen van verantwoordelijkheid  

 over meer gebouwen;

Dit is bekeken maar er is geconcludeerd dat er in de bestaande Uniongebouwen nog voldoende zaken 

te verbeteren zijn. Dit betreft voornamelijk de samenwerking met het Facilitair Bedrijf van de UT, die 

de gebouwen voor de Student Union beheert. Het opstellen van een nieuwe visie Accommodatie als 

uitgangspunt voor beleid op dit gebied. De nieuwe visie is aan het begin van het jaar 2010 opgesteld en 

is te vinden op de website van de Student Union18. 

1.2. Inventarisatie van en voorziening in ruimtebehoefte in de Bastille van Uniondeelnemers en   

 studentondernemers;

Dit actiepunt is wat Uniondeelnemers betreft nog niet opgepakt, naar aanleiding van het herhaaldelijk 

uitstellen van de verhuizing van S&O uit de Bastille. Wel is van een aantal verenigingen de behoefte aan 

accommodatie reeds bekend. In het ontwikkelde plan voor het gebouw zijn, ook na deze verhuizing, 

enkele verbouwingen nodig voordat ruimte ontstaat voor Uniondeelnemers. In 2011 wordt, volgens 

Vastgoedplan ‘1419, verwacht dat er meer ruimtes in de Bastille vrijkomen.

2.1. Het opstellen van een meerjarenplan betreffende de invulling van de Bastille;

Er is het begin van 2010 een dergelijk plan opgesteld. Er zijn veel externe factoren van invloed op de Bastille, 

zoals beleidswijzigingen van de gebouweigenaar (de UT) en verhuisbewegingen van diensten waarvan de 

huurcontracten niet via de Student Union lopen, waardoor het plan voornamelijk een ideeëndocument is in plaats 

van een integraal toekomstbeeld. Per idee kan in de komende jaren naar de implementatie worden gekeken.

2.2. Het herzien van de cateringvoorzieningen in de Bastille;

In overleg met Sodexo en FB wordt een nieuw cateringconcept ontwikkeld. Hier worden zowel de oude 

Mensa, de UnionBar als de Stek bij betrokken. De concept plannen zijn klaar en liggen ten einde van 

2010 bij het Facilitair Bedrijf, Sodexo en het College van Bestuur. Vervolgstappen dienen nog in kaart te 

worden gebracht om met het plan daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.

2.3. Het beschikbaar stellen van vrijkomende ruimtes in de Bastille aan Uniondeelnemers;

In 2010 is tegen de verwachting in weinig sprake geweest van vrijkomende ruimte, waardoor dit 

actiepunt niet makkelijk kon worden opgepakt. Desondanks is één grote kantoorruimte beschikbaar 

gesteld aan de Sportraad tezamen met drie sportverenigingen (DHC, Harambee, VV Drienerlo) en zijn drie 

Christelijke studentenverenigingen (CSV Alpha, Navigators Studentenvereniging Enschede, Reformatorische 

ACCOmmODATIE10
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Studentenkring) gehuisvest in een cluster van vier ruimtes op de tweede verdieping in de Bastille. Op de 

Unionbar en Oude Mensa na zijn er verder geen vrije ruimtes meer beschikbaar in de Bastille.

2.4. Het invullen van het Atrium als werk- en loungeplek;

In het Atrium is een aantal nieuwe voorzieningen gerealiseerd, waaronder beter meubilair (gerealiseerd 

per augustus), een PC-zuil (gerealiseerd per augustus) en betere aankleding, teneinde de functie 

van het Atrium als werk- en loungeplek te bevorderen. Tegelijkertijd blijft de ruimte te gebruiken als 

reserveerbare ruimtes voor feesten en andere activiteiten.

3.1.  Het evalueren en bevorderen van de samenwerking met het Facilitair Bedrijf;

In 2010 is de dienstverleningsovereenkomst tussen de Student Union en het Facilitair Bedrijf geëvalueerd. Hierbij 

is een grote hoeveelheid kritische kanttekeningen bij de kwaliteit van dienstverlening gemaakt en is beterschap 

aan de SU beloofd. Tevens is in 2010 een accountmanager bij het FB aangesteld die verantwoordelijk is voor 

o.a. klantgerichtheid. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om op een constructievere manier problemen in de 

samenwerking aan te kaarten en af te handelen. Dit begint inmiddels vruchten af te werpen.

3.2.  Het bewaken van het verbouwproces van de Pakkerij;

Het benodigde budget voor de geplande verbouwingen is niet door het CvB beschikbaar gesteld, met als 

gevolg dat slechts noodzakelijk onderhoud kon worden verricht. Drie van de vier sociëteiten zijn voorzien 

van een nieuwe vloer. De SU heeft een bemiddelende en faciliterende rol gespeeld bij het overleg tussen 

bewoners en het Facilitair Bedrijf.

ExTRA OpgEpAKT
• Er is gekeken naar mogelijkheden van creatieve invulling van de Bastille. Zo is er het idee om 

studenten van Industrieel Ontwerpen een case te laten uitvoeren om de Bastille te verlevendigen. Er zijn 

echter nog geen concrete stappen gemaakt.

• Studenten kunnen sinds 2010 hun pakketjes in de Bastille laten bezorgen, zodat bezorging 

veilig gebeurt en studenten hun levering met ruime openingstijden kunnen afhalen in de Bastille en niet 

thuis hoeven te blijven in afwachting van bezorging.

• De Student Union heeft een faciliterende rol gespeeld in de lange nasleep van het incident in de Pakkerij  

 waar veel schade in het pand is aangericht. De nasleep van dit incident is in 2010 naar een eind gebracht. 

• Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om voor DWV Hardboard nieuwe accommodatie op het   

 Watersportcomplex te realiseren. Helaas heeft dit, door zeer hoge kosten, niet tot een haalbaar plan geleid. 

• In de Pakkerij is camerabewaking gerealiseerd in de gezamenlijke ruimtes om veiligheid en 

aansprakelijkheid van bezoekers te vergroten. 

• Op het Water Sport Complex is nieuwe apparatuur geïnstalleerd om de werkplaats te professionaliseren  

 en zodoende een hogere bezetting en rendement te verkrijgen. 
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DOElEN
1. Verbetering van de sturing- en controlemogelijkheden op fi nancieel gebied voor de gehele Student Union;

2. Het effectief inzetten van de fi nanciële middelen van de Student Union ten behoeve van de doelgroep.

ACTIEpUNTEN
1.1. Jaarrekeningen beter vergelijkbaar maken met jaarbegrotingen;

Begin 2010 is de jaarrekening 2009 opgesteld, in het zelfde formaat als de begroting 2009. Hiermee 

wordt meer inzicht verworven in de mate waarin de begroting wordt nageleefd. Dit heeft veel 

meerwaarde opgeleverd bij het opstellen van de begroting 2011. Daarnaast zijn mede hierdoor 

verbeteringen van het fi nanciële overzicht en de fi nanciële verslaggeving te realiseren. 

1.2. Het realiseren van maandelijkse interne fi nanciële rapportages;

Elke maand wordt een fi nancieel overzicht van FEZ ontvangen. Doordat per 2010 de voormalige 

onderdelen van Student Union Enterprises BV zijn ondergebracht in de reguliere administratie van de 

Student Union, worden hier ook maandelijkse rapportages van FEZ over ontvangen. 

1.3. Intensivering van sturing en controle op de fi nanciën van de sectoren Sport en Cultuur;

In overleg met S&O en de nieuwe Campusmanager wordt gekeken naar de structurele fi nanciering van 

Sport en Cultuur. Er moet fl ink bezuinigd worden, gekeken wordt naar mogelijkheden om dit zo min 

mogelijk ten koste te laten gaan van het voorzieningsniveau. De Student Union heeft een grote rol in 

het opstellen en realiseren van de plannen. Tevens werd de Student Union, in tegenstelling tot 2009, in 

staat gesteld om inhoudelijk mee te praten over de fi nanciën van Sport en Cultuur in het algemeen en 

hier invloed op uit te oefenen. Zo is er ook een advies uitgebracht over de begroting Sport & Cultuur 

2011 en is er vanuit de Student Union opdracht gegeven tot de vorming van werkgroepen. Dit alles wordt 

afgestemd met de koepels voor breed draagvlak voor de plannen. De Campusmanager is verder het 

aanspreekpunt en is uitvoerend verantwoordelijk voor de fi nanciën van de sectoren Sport en Cultuur. 

1.4. Overdracht van de onderdelen van Student Union Enterprises BV aan de Student Union;

Dit punt is formeel per 1 januari 2010 al gerealiseerd, er worden nog wel wat aangepaste procedures 

gerealiseerd. Verder zijn er nog wat laatste administratieve handelingen te verrichten, de opdracht 

hiertoe ligt bij FEZ. Op het moment van schrijven dienen de laatste afrondingen te gebeuren over 

het boekjaar 2010, zodat SUE BV defi nitief beëindigd kan worden. De vereenvoudiging van de 

fi nanciële structuur die gerealiseerd is heeft veel praktische voordelen, zoals een integrale begroting 

en resultaatrekening voor de SU, minder verdeling van administratief werk over verschillende FEZ-

medewerkers en snellere rapportages (zie punt 1.2).

FINANCIËN

FINANCIËN11
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1.5. Het beschikbaar maken van meer financiële middelen ter subsidiëring van ruimtehuur in de   

Bastille en het herzien van het subsidiëringbeleid;

Dit actiepunt is overbodig geworden in 2010, vanwege de uitgestelde verhuizing van S&O en de sluiting 

van de UnionBar, waardoor niet meer subsidie nodig is dan in 2009. Door verhuizingen van bewoners, 

zoals enkele studentondernemers en tijdelijke leegstand is tevens meer budget beschikbaar gekomen in 

2010. In 2011 zal opnieuw gekeken worden aar de noodzaak van verwerving van subsidiebudgetten.

1.6. Het financieren van nieuwe projecten ten behoeve van de doelgroep.

Ten behoeve van Uniondeelnemers zijn subsidiefondsen BHV20 en Computerverhuur opgezet. Ook is in 

2010 relatief veel gebruikt gemaakt van het Studenten Initiatieffonds. Eind 2010 is subsidie beschikbaar 

gesteld voor activiteiten en acties die het project Kenniscrisis ondersteunde. Hier is door diverse 

verenigingen gebruik van gemaakt.

ExTRA OpgEpAKT
• Blijvende problemen in de procedures omtrent subsidie-toekenningen zijn opgelost door 

aanpassingen in deze procedures te maken. Verbeteringen in de mogelijke activiteiten die in aanmerking 

komen voor subsidie zijn wellicht nog te realiseren.

• Sinds 2010 heeft de SU een eigen kas, waardoor contante transacties kunnen worden uitgevoerd.   

 Hierdoor zijn bepaalde zaken zoals declaraties en terugstortingen sneller af te handelen.
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DOElEN
1. Inhoudelijke en/of fi nanciële meerwaarde creëren voor studenten, Uniondeelnemers en de Student Union  

 door middel van samenwerkingen en/of overeenkomsten met bedrijven;

2. Het realiseren van een koppeling tussen de CarrièrePortal en een vacaturebank.

ACTIEpUNTEN
1.1. Het afsluiten van minimaal één partnership die inhoudelijke en/of fi nanciële meerwaarde biedt   

 voor studenten, Uniondeelnemers en de Student Union;

Op 31 december 2009 is er een partnership met de Gemeente Enschede afgesloten. Het streven is om 

in Enschede het beste voor de student te bieden. De daadwerkelijke implementatie hiervan had zijn 

zwaartepunt in 2010. Er is onder meer gewerkt aan het dichter bij elkaar brengen van studenten en de 

gemeente. Dit is onder meer gerealiseerd door jaarlijks twee borrels te organiseren en studenten uit 

te nodigen voor inspraakavonden. Deze evenementen zijn door zowel studenten als door ambtenaren 

als positief ervaren. Daarnaast zijn de werkgroepen Enschede Studentenstad en Enschede Werkstad 

gecontinueerd en geprofessionaliseerd door doelmatiger te werken aan de hand van een jaarplan. 

1.2. Twee keer per jaar de samenwerking met de partners evalueren en op basis daarvan    

 verbeteren;

In maart/april zijn alle partnerships geëvalueerd. In principe zijn alle partners tevreden met uitzondering 

van Interpolis. De kortingsregeling had niet het gewenste resultaat. Zodoende is er gezocht naar 

mogelijke wijzigingen voor volgend jaar. Het fi nanciële voordeel dat wordt gerealiseerd door het 

afsluiten van een polis viel voorheen ten deel aan de vereniging. Nu kan dit voordeel ook aan de student 

worden uitgekeerd. Daarnaast is er goed overleg geweest met onder andere de studieverenigingen. In 

augustus is de tweede evaluatie van de partnerships uitgevoerd. Uit deze gesprekken zijn geen nieuwe 

verbeterpunten naar voren gekomen. 

1.3. Samenwerkings- en sponsormogelijkheden overzichtelijk maken en uitbreiden;

De samenwerkingsmogelijkheden zijn op een rij gezet, aan de verschillende opties zijn richtprijzen 

gekoppeld. Daarnaast zijn gesprekken gestart met de Sportraad en het Sportcentrum. Er bestaat nu de 

mogelijkheid om onder andere reclame-uitingen te plaatsen in het Sportcentrum. Deze mogelijkheden 

worden in eerste instantie niet direct door de Student Union ingekleed. Tot slot wil de Student Union 

bedrijven de mogelijkheid gaan bieden om een vergaderzaal in de Bastille in te richten.

1.4. Inhoudelijke samenwerking aangaan voor portefeuillespecifi eke trainingen voor bestuurders;

Met McKinsey zijn er gesprekken gevoerd over een partnership en trainingen. Deze gesprekken hebben 

helaas geen resultaat gehad, omdat McKinsey op dit moment niet in  het profi el van een partner past. 

McKinsey is met name op zoek naar sponsoring in plaats van een verregaande samenwerking.

ExTERNE BETREKKINgEN12
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1.5. Een overeenkomst aangaan met een vacaturebank voor gegevensuitwisseling tussen de    

 CarrièrePortal en de vacaturebank;

De ontwikkeling van de CarrièrePortal is in juni in overleg tussen de Carrière Portal commissie en het 

Overleg Studieverenigingen stopgezet. De redenen hiervan zijn onder andere het grote aantal deelnemers 

met verschillende meningen en de lange looptijd van het project. In verband met deze stopzetting zijn de 

oriënterende gesprekken met een vacaturebank stopgezet. 

 

ExTRA OpgEpAKT
• Doordat ICTS is gestopt met de verhuur van computers is er een samenwerking opgezet met 

ICT Infotheek Leiden. Uniondeelnemers kunnen hier gesubsidieerd computers huren;

• De samenwerking met SuitSupply is verlengd. UT-studenten konden ook in 2010 voor €199 

een maatpak aanschaffen;

• Met Simon Lévelt is een samenwerking aangegaan zodat studenten koffie en thee producten 

met 10% korting kunnen kopen;

• In samenwerking met studenten van het Saxion en de UT is er een plan geschreven voor het 

platform “Meeting Point Twente”. Hierdoor moet de communicatie omtrent arbeidsmarktoriëntatie en 

stageplekken tussen studenten en regionale werkgevers bevorderd worden;

• In samenwerking met Acasa, de Universiteit Twente en de gemeente Enschede is het plan 

‘Wallstreet’ ontwikkeld voor studieplekken in de binnenstad. De studieplekken worden begin 2011 

opgeleverd. De locatie bestaat uit 32 studieplekken een ontvangstruimte en een projectkamer.



STUDENT UNION • Jaarverslag 2010 • 43

BEDRIJFSmANAgEmENT13
DOElEN
1. Een effi ciënte en transparante bedrijfsvoering van de verschillende bedrijfsonderdelen;

2. Vraaggericht producten en diensten aanbieden tegen studentvriendelijke tarieven; 

3. Het gebruik en de uitstraling van bedrijfsonderdelen verhogen.

ACTIEpUNTEN
1.1. Het realiseren van actuele periodieke rapportages;

Maandelijks worden er budgetrapportages geproduceerd vanuit FEZ. Hierdoor worden de maandelijkse 

verkoopcijfers inzichtelijk die bij de inkoop van pas komen. Het genereren van wekelijkse rapportages 

is wegens technische complexiteit niet tot stand gekomen.

1.2 Actie ondernemen op basis van analyses op actuele periodieke rapportages;

De analyse op de periodieke rapportages is nog niet uitgevoerd. In 2011 wordt dit alsnog uitgevoerd.

2.1 Het inventariseren van de vraag naar producten en diensten;

In de UnionShop is het assortiment aangepast op basis van verkoopcijfers en gesprekken met de 

doelgroep. De grootste aanpassing is doorgevoerd in de kledinglijn die geheel is uitgevoerd in de 

nieuwe UT-huisstijl. Een bijkomend argument om het kledingassortiment te wijzigen is de matige 

kwaliteit van de toenmalige leverancier. Voor het Atrium is er de wens om het klimaat en de akoestiek 

te verbeteren. Helaas zijn hiervoor geen fi nancieel haalbare mogelijkheden.

2.2 Prijzen van het assortiment kostendekkend en studentvriendelijk maken;

Door een nieuwe leverancier voor de kledinglijn zijn de prijzen gedaald zodat ze studentvriendelijker 

zijn. 

3.1 Het herinrichten van de bedrijfsonderdelen;

De inrichting van het Atrium is verbeterd door het plaatsen van nieuw meubilair en planten. Hiermee is 

een start gemaakt met het realiseren van ‘de woonkamer van de campus’.

De UnionShop is met de komst van het vernieuwde assortiment anders ingericht zodat er meer focus 

ligt op de verkoop van kleding. Hierdoor moet de UnionShop minder afhankelijk worden van de 

dictaatverkoop.

3.2 Het assortiment van de UnionShop promoten onder de doelgroep;

Voor het assortiment van de UnionShop is een promotieplan opgesteld. Hierin is vastgesteld wanneer 

welk product gepromoot gaat worden. Daarnaast is vastgesteld welke kortingsacties er door het jaar 

heen gevoerd worden. Vanaf september is de promotie gestart en zodoende is het assortiment onder 

de aandacht van medewerkers en studenten gebracht. 

3.3 De mogelijkheden van het Atrium promoten onder de doelgroep;
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Voor het Atrium is een flyer gemaakt die standaard met informatie van het reserveringenbureau wordt 

meegezonden. Deze is onder andere verzonden naar alle verenigingen en secretariaten. Wanneer alle 

backofficeprocessen van de reserveringen op orde zijn, zal de Coördinator reserveringen eveneens 

wervende taken op zich nemen. Hierdoor zal de bezettingsgraad van het Atrium worden verhoogd 

waardoor er meer levendigheid in de Bastille ontstaat en er meer inkomsten worden gegenereerd.

ExTRA OpgEpAKT
• Voor het ontwikkelen van het assortiment is een samenwerking opgezet met  de dienst 

Strategie & Communicatie van de Universiteit Twente met als doel extra korting te realiseren door 

centrale inkoop. Indien er voordeel te behalen is wordt van deze samenwerking gebruik gemaakt. De 

kledinglijn is hier een voorbeeld van.
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DOElEN
1. De ICT-kennis in het Student Union bestuur waarborgen.

2. Inspraakmogelijkheden voor studenten op het ICT-beleid van de Universiteit Twente verbeteren.

3. De ontwikkeling van het CRM-systeem voortzetten.

ACTIEpUNTEN
1.1. Een voorstel schrijven hoe de ICT-kennis in het Student Union bestuur gewaarborgd kan worden;

Hier is nog geen document voor geschreven. Door operationele ICT-zaken bij de Offi ce te laten 

liggen is de benodigde ICT-kennis bij het bestuur beperkt en is er minder noodzaak tot een bijzonder 

waarborgingsmechanisme.

1.2. Een ICT studentenoverleg oprichten met ten minste de informatiemanager, Studenten Net Twente en een  

 vertegenwoordiger van de Universiteitsraad;

Dit ICT-studentenoverleg is opgericht met o.a. genoemde personen en komt sinds oprichting ruwweg elke 

zes weken bijeen.  De studentgeleding bestaat uit vertegenwoordigers uit het overleg studieverenigingen, 

de Sportraad, FACT, de URaad en SNT. Onderwerpen die besproken zijn betreffen bijvoorbeeld het ICT-

meerjarenplan van de UT, privacy met betrekking tot ICT en de ICT-gedragscode voor studenten.

1.3. Een inventarisatie maken onder de verenigingen en studenten aan behoefte voor inspraak op   

 ICT beleid;

Via het koepeloverleg is deze inventarisatie uitgevoerd. De conclusie is dat betrokkenen tevreden waren 

met de huidige opzet die middels het ICT-studentenoverleg gefaciliteerd wordt.

1.4. Het afronden van de ontwikkeling en het aanbieden van het CRM-systeem aan de Student Union,   

 verenigingen en studentondernemers;

Dit project is gediscontinueerd op het moment dat bleek dat er onvoldoende animo voor het afnemen 

van het systeem was. Door middel van een evaluatie is bekeken wat de aanleiding hiervan is geweest, 

zodat hier in het vervolg rekening mee kan worden gehouden. Belangrijkste oorzaak blijkt een te grote 

verzameling van wensen m.b.t. het systeem te zijn in combinatie met de bijbehorende kosten.

ICT14
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