Principia - Quo Vadis vanaf 2009
Beleid
De hoekstenen van het beleid van Principia worden gevormd door de volgende
strategische keuzes:
1. Het bestaansrecht van Principia is gelegen in het feit dat er bij de WB-Alumni na
hun afstuderen de behoefte bestaat aan contact: (a) onderling, en (b) met de UT.
Afhankelijk van leeftijd en situatie kan dit contact zeer verschillend zijn, van
sporadische informatie (op de hoogte blijven) tot intensieve ontmoeting en
gezamenlijke activiteit. Principia wil hier invulling aan geven. (Purpose Statement)
2. De stakeholders.
o De Stakeholders van Principia hebben verschillende belangen en interesses.
Naast de leden/WB-alumni is de TU een belangrijke stakeholder. Het
bestuur heeft een poging gedaan om de verschillende belangen en
interesses van de verschillende stakeholders in kaart te brengen. Dat is een
gedetailleerd en divers overzicht geworden, waarin keuzes onvermijdelijk
zijn.
o Wat wil Principia in dit belangenveld doen? Zoals reeds gezegd: het bestuur
kiest voor een aanpak waarbij Principia zich in 1e instantie richt op de
belangen/wensen van de alumni, met name op die activiteiten waarbij een
maximale deelname wordt verwacht. (Mission Statement)
3. Strategisch proces. Elk jaar houdt het bestuur een strategische workshop, waarbij
– samen met een klankbordgroep - de ledenwensen opnieuw worden gereviewed.
Omdat het Principia’s ledenbestand verre van uniform is, wordt volgens een
‘klanten-benadering”-methode gewerkt met verschillende leden-categorieen. In de
klankbord-groep zitten uit elke ledencategorie tenminste 2 (representatieve)
personen *). Tijdens de review-sessie worden mogelijke verenigingsactiviteiten
verzameld, en vervolgens gerangschikt op basis van de verwachte/geschatte
(leden-)deelname. Dit resulteert dan in een voorstel voor programma voor het
komend verenigingsjaar.

Jaarprogramma 2008-2009
Naast de reeds bestaande verenigingsactiviteiten (Principiaprijs, sponsoring van het
Newtonseminar “…..”) heeft een 1e strategische workshop in juni 2008 geleid tot het
starten van een nieuwe verenigingsactiviteit: “Coaching, Kennisoverdracht &
Ervaringsuitwisseling”. (Voor meer info klik hier). Met deze nieuwe activiteit wordt
speciaal ingespeeld op een wens van onze leden van de “zilveren”generatie”.
Ook werd in maart 2009 een presentatie/verenigingsborrel gehouden, waar we ons op
een uitstekende en enthousiaste deelname mochten verheugen.

Jaarprogramma 2009-2010
Onze 2e strategische workshop in juni 2009 heeft geleid tot de conclusie dat …
o .. we onze activiteiten van 2008-2009 willen continueren
o .. samen met Isaac Newton een additionele activiteit “MasterMeeloopdagen”
(voor meer info klik hier) willen opzetten. Het idee is dat de asterstudenten een
dag met een alumnus in zijn bedrijfssituatie meeloopt. Hiermee wordt ingespeeld
op de wens …
• … van onze actieve leden om de Utopleiding te ondersteunen/verbeteren
met een eigen/extra toegevoegde waarde
• … van de asterstudenten om een beter beeld te krijgen van hoe het is om
straks als ir/master te werken
o .. een 2e additionele activiteit “Coaching van beginnende masters” te starten.
(voor meer info klik hier). Ook hiermee wordt ingespeeld op een bestaande wens,
zowel bij de beginnende ir’s (masters) aan de ene kant als bij de actieve- (en bij
sommige “zilveren”-) ir’s aan de andere kant.
o
Tot Slot.
Het bestuur verheugt zich dat met het jaarprogramma 2009-2010 ingespeeld kan worden
gegeven aan de wensen van alle drie leden-categorieen: (1) jonge en beginnende
ir’s/masters, (2) actieve (en drukke) ir’s, en (3) de “zilveren” generatie.
Door een invulling te geven aan de wensen van alle WB-ers, die na het behalen van hun
bul nog steeds een goed gevoel hebben bij hun studietijd aan de Universiteit Twente en zo
voor alle leden een echte toegevoegde waarde te kunnen leveren, hoopt het bestuur
Principia verder te ontwikkelen tot een levendige, bruisende alumnivereniging.
We houden u op de hoogte. Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom.

Enschede, September 2009
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*) We zoeken mensen die het leuk vinden om actief mee te werken:
•
voor deze klankbordgroep: WB alumni die het leuk vinden om 1 keer per jaar tijdens een middag en/of
avondbijeenkomst te discussiëren over de vraag hoe onze alumnivereniging voor haar leden van
toegevoegde waarde kan zijn.
•
Voor de activiteit “Coaching, Kennisoverdracht & Ervaringsuitwisseling”, met name voor het uitbouwen
van deze activiteit in het West NL.
•
Voor het opzetten van de beide nieuwe activiteiten “Master-Meeloopdagen”en “Coaching voor
beginnende masters”.
Heeft u interesse? Graag melden bij bovenstaande personen

