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VERKIEZINGSSPECIAL
UNIVERSITEITSRAAD
18 april is de dag (uiterlijk) dat je je kandidaat kunt stellen voor het lidmaatschap van de
Universiteitsraad.
De Universiteitsraad - als het centrale
medezeggenschapsorgaan van de UT- kent op
dit moment vijf partijen: Campus Coalitie,
UReka, Pro-UT, Lijst Chairman en PvdUT.
De raad bestaat uit 18 personen – 9 studenten en
9 personeelsleden, en voert regelmatig overleg
met het College van Bestuur. De zittingstermijn
voor de studenten is 1 jaar, die voor de
personeelsleden 2 jaar. Dit jaar zijn er
verkiezingen voor zowel het personeel als de
studenten.

Profilerende punten van CC zijn:
1. CC is de partij van de samenwerking tussen
studenten en medewerkers. Door samenwerking
wisselen we kennis uit en krijgen we een zo breed
mogelijk beeld van wat er op de UT leeft.
Hierdoor vertegenwoordigen we alle mensen op
de campus.
2. CC is constructief. We zeuren niet alleen, we
geven ook een oplossing. We proberen namens
de studenten en medewerkers samen te werken
met het College van Bestuur en de andere
partijen in de URaad om tot constructieve plannen
en oplossingen te komen.
3. CC is de partij van de inhoud, de partij die de
grote lijn van de UT in de gaten houdt en niet
louter pragmatisch te werk gaat. Bij elk plan dat
we binnen krijgen probeert de partij te zien wat de
gevolgen zijn voor de lange termijn en of dit idee
past in het algemene beleid van de UT.
4. CC is communicatief. We houden de studenten
en de medewerkers op de hoogte van de
ontwikkelingen binnen de URaad middels een
nieuwsbrief en een website.
5. CC is de partij van het resultaat. In bijv. de
besluitvorming rond Route 14+ zie je overal
sporen van CC terug; alleen daar reorganiseren
waar nodig, alleen datgene bezuinigen wat strikt
Als je overweegt je kandidaat te stellen, neem
dan contact op met de griffie van de URaad of de noodzakelijk, handhaven van promotiepremies,
regelingen voor studenten handhaven zoveel als
zittende partijen om te informeren naar actuele
kan. Alleen praten is niet voldoende; studenten en
thema’s en zaken als vergadertijd-stippen,
medewerkers moeten resultaten kunnen zien en
vergoedingen en compensatie die je eenheid
merken.
krijgt voor je medezeggenschapswerk.
Conclusie: CC is een constructieve en assertieve
partij die open staat voor zaken waar zowel
Twee partijen stellen zich aan je voor, de
studenten als medewerkers tegenaan lopen, en
Campus Coalitie en UReka (lijst Chairman zal
die bewezen heeft met resultaten te kunnen
in elk geval niet meer deelnemen aan de
komen die overal zichtbaar zijn op de UT.
verkiezingen):
We hopen dat je interesse hebt om onze fractie te
komen versterken. Zo ja en wil je je verkiesbaar
Campus Coalitie (CC) is een partij voor
stellen, mail dan met de huidige fractievoorzitter
studenten en medewerkers, die kritisch naar de
ontwikkelingen op de UT kijken. We zijn in 2001 Jan Schut via j.schut@utwente.nl.
ontstaan uit drie partijen: CaBaal, KPS en Utemp. CC is geen individuele belangenbehartiger, maar
kijkt naar het totale belang van UT en al haar
Op dit moment heeft CC 7 zetels in de
stakeholders. Het gaat CC erom dat inhoudelijk
Universiteitsraad: 6 medewerkerszetels
juiste beslissingen worden genomen waar recht
en 1 studentenzetel.
wordt gedaan aan alle mensen op de UT.
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Zie ook de website van URaad:
www.utwente.nl/uraad/Verkiezingen2012

UReka wants you!
Net als alle andere partijen is ook UReka druk op
zoek naar nieuwe fractieleden voor volgend jaar!
Momenteel hebben al een paar leuke studenten hun
handtekening gezet voor een plekje op onze lijst,
maar er zijn nog een paar plekken vrij. Zou jij
volgend jaar willen bijdragen aan een betere
universiteit? Stel je dan verkiesbaar voor de
Universiteitsraad!
Maar waarom zou je bij UReka gaan? UReka is al
11 jaar dé studentenpartij die zich inzet voor de
belangen van de student binnen de URaad. Daarom
kiezen wij er ook elk jaar bewust voor een om een
fractie samen te stellen die bestaat uit alleen
studenten van verschillende faculteiten.
Wij onderscheiden ons verder van de andere
partijen door concrete doelen te stellen en boeken
daardoor ook resultaten! Zo hebben we dit jaar
gezorgd voor meer fietsenstallingen op het O & O
plein en voor uitstel op de bezuinigingen op het
activisme. We proberen daarnaast ook de UT
gemeenschap zoveel mogelijk op de hoogte te
houden van onze activiteiten en de stukken uit de
Universiteitsraad.
Wij kunnen jou goed gebruiken omdat je een
mening hebt die je niet voor jezelf kunt houden. Jij
kunt bredere contexten zien en denkt in
oplossingen. Maar vooral omdat jij je wilt inzetten
voor de studenten van de UT en naast je studie zin
hebt om bezig te zijn met serieuze taken.
Dus heb jij zin in een ontzettend leuk en leerzaam
jaar met een gezellige fractie bij de URaad?
Of wil jij de Universiteit verbeteren?
Stel je dan verkiesbaar!
Mail je motivatie naar fractie@ureka.utwente.nl of
mail voor een afspraak met meer informatie!
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