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Wat is het SOOZ?
●
●
●
●

Het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) is opgericht in 1983.
Het SOOZ is de belangenbehartiger voor alle Zwolse hbo en mbo studenten. Dit doen wij op het
gebied van huisvesting, onderwijs en alle andere gebieden die zich bezighouden met Zwolle
Studentenstad.
Het SOOZ doet dit door in gesprek te gaan met alle belangrijke stakeholders, dit zijn bijvoorbeeld de
onderwijsinstellingen, gemeente en politiek, maar ook studentencafés en huisvestingsorganisaties en
leden.
Het SOOZ is een van de 10 lidbonden van de Landelijke Studenten Vakbond. Op deze manier houden
wij ons ook op landelijk gebied bezig met verbeteringen.

Functies binnen het SOOZ bestuur
●
●
●
●
●
●

Voorzitter: De voorzitter is het gezicht naar buiten toe. Je bent het aanspreekpunt van iedereen
buiten het SOOZ, bijvoorbeeld de pers en media. Daarnaast kun jij goed luisteren en je
medebestuurders goed aanvoelen.
Vice-voorzitter: De vice-voorzitter is de natuurlijke vervanger van de voorzitter bij afwezigheid van de
voorzitter. Verder pakt de vice-voorzitter verschillende portefeuilles op en werkt aan verschillende
projecten.
Secretaris: De secretaris is verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande correspondentie, kan
goed het overzicht bewaren en is in staat snel te schakelen tussen projecten. Verder is de secretaris
verantwoordelijk voor de notulen en beleidsstukken.
Penningmeester: De penningmeester is verantwoordelijk voor de financieel beleid van het SOOZ.
Coördinator Diensten: De coördinator diensten is verantwoordelijk voor de diensten die het SOOZ
aanbiedt. Dit is o.a. de studentenbalie.
Algemeen Bestuurslid: het algemeen bestuurslid vervult verschillende portefeuilles die samen zijn
afgesproken door het bestuur. Hierdoor heeft het algemeen bestuurslid vaak verschillende projecten
lopen.

Belangrijkste portefeuilles
Binnen het SOOZ zijn er veel portefeuilles. Deze worden hier beschreven:
● Gemeente en politiek: Lobby met de lokale gemeente en politiek is erg belangrijk om het SOOZ te
laten zien en verbeteringen in Zwolle door te voeren.
● Onderwijs: Het SOOZ is voortdurend bezig met onderwijsverbeteringen. Dit kan door gesprekken met
medezeggenschapsraden of College van Bestuur van de onderwijsinstellingen.
● Balie: De balie van het SOOZ draait op vrijwilligers. De balie moet bereikbaar zijn tijdens de
openingstijden en vragen van studenten kunnen beantwoorden.
● Social media: Het is belangrijk om de naamsbekendheid van het SOOZ te vergroten. Dit gebeurd met
Social media en is dus een belangrijke portefeuille.
● LSVb: Ook op landelijk gebied houdt het SOOZ zich bezig. Dit is bijvoorbeeld naar ALV’s en andere
overleggen om zo de koers van de LSVb te bepalen.
● Leden: Het SOOZ heeft lidorganisaties, individuele leden en donateurs. Ook de contacten hiertussen
moeten goed onderhouden blijven.
● En nog heel veel andere portefeuilles, zoals organiseren van het karaoke kampioenschap, week van
de student, persbal, open dagen, studentenwelzijn, huisvesting.

Organisatiestructuur
Raad van Commissarissen

SOOZ Bestuur

Kascommissie

Algemene Leden Vergadering

Leden
● Individuele leden
● Donateurs
● Lidorganisaties
○ Studentenverenigingen
○ Studieverenigingen
○ Studentorganisaties van instellingen

Hoe ziet een week van het SOOZ
eruit?
Dit is een voorbeeld van de agenda van het SOOZ. Elke week
ziet er natuurlijk anders uit, maar de meeste afspraken
vinden aan het eind van middag of in de avond plaats.

●
●
●
●
●
●

Maandagavond: ALV SOOZ
Dinsdag: geen afspraken
Woensdag: 16.00 afspraak met SCHIB en het informeel
bonden overleg vanuit de LSVB. ‘s Avonds
bestuursvergadering
Donderdag: 13.00 afspraak met verenigingen over de
opendag op Hogeschool Viaa. ‘s Avonds Coaching en
de Constitutieborrel van Waltertje
Vrijdag: Open dag Cibap
Zaterdag: Open dag Cibap

Wat levert een bestuursjaar op?
●
●
●
●
●
●
●
●

Financiële vergoeding
Vergroting van je netwerk
Ervaring in bestuurswerkzaamheden
Een goede en waardevolle toevoeging aan je CV
Professionele ontwikkeling
Veel borrels en gezelligheid
Je kunt echt iets betekenen voor de Zwolse student
Je leert samenwerken met verschillende partijen

Tijdspad sollicitatieperiode
●
●
●
●
●
●
●
●
●

13 maart: Interesse-borrel. 19.00 in Het Vliegende Paard.
3 april: 13.00-17.00 Open dag SOOZ Kantoor (C1.93 op Windesheim).
Maart en april: mogelijkheid kennismakingsgesprekken met huidige bestuurders.
24 april: Deadline solliciteren.
25 april - 10 juni: Sollicitatiegesprekken.
24 juni: Instemmings ALV.
28-30 juni: Inwerkweekend.
Juli - augustus: Overdrachtsperiode.
1 september: Officiële bestuurswissel.

Solliciteren? Stuur je CV en motivatie naar soco@sooz.nl of kijk op www.sooz.nl/nieuwbestuur.

Word SOOZ
Bestuurder!
Wil jij Zwolle Studentenstad
verbeteren?

Solliciteer voor 24 april op
https://sooz.nl/
nieuwbestuur/

