
 

Wij stellen aan u voor: 

 

SOOZ Bestuur Boekelder  
         Jaarplan | 2017/2018    

  

‘High Five’ 

Samen Zwolle Studentenstad 

  

 
  

 

 

 

 

 

Een bruisende Hanzestad waar het leven gevierd wordt in de historische binnenstad. Dat is 

Zwolle! Een stad bevolkt door creatieve studenten, inventieve ondernemers en eigenwijze 

vrijdenkers. Hier geloven we dat het leven samen beter wordt. Hoe verbeteren we Zwolle 

Studentenstad op het gebied van wonen, werken, studeren, leven, reizen? 

High Five staat symbool voor een positieve houding, waarbij samenwerken voorop staat. 

 

 

 

Voorwoord 
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Wij danken de studentenverenigingen) die afgelopen september met ons gebrainstormd hebben 

om dit jaarplan op te kunnen stellen; deze heeft onze ogen geopend en ervoor gezorgd dat we 

meer bottom up denken.  

Dank ook aan de andere partners, zoals onze adviesraad van commissarissen, Buro Ruis, de 

wethouder van Onderwijs in Zwolle, de hogescholen en MBO’s, de lsvb, het vliegende paard en 

nog velen. Met trots presenteren wij dit jaarplan, met het oog op een bruisend lustrumjaar, met 

goede feesten, evenementen, trainingen, politieke interacties, en resultaten! 

 

Met ons vijven besturen wij dit jaar het SOOZ: 

Sven Boekelder: Voorzitter 

Bertine Timmerman: Vice-voorzitter er coordinator diensten 

Marieke Herweijer: Secretaris 

Misja Groen: Penningmeester 

Marjolein: Algemeen lid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeswijzer 

 
 

‘High Five’ gaat niet over ons vijven, maar over Zwolle als Studentenstad: wonen, werken, 

leven, reizen en studeren. Deze vijf onderwerpen zijn in deze bijlage uitgezet in acties waar het 
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SOOZ zich dit jaar over buigt; deze acties zijn verdeeld onder vijf ‘lijnen’ waarmee wij onze 

subdoelen definiëren. Hoe we dat aan willen aanpakken, leest u in dit document wat een bijlage 

is van het jaarplan. Wij hebben er zin in Zwolle Studentenstad samen, met de studenten van 

Zwolle, verenigingen en andere partners met wie we intensief omgaan, mooier te maken. 

In de inleiding leest u een toelichting op onze waarden, onze speerpunten. Deze speerpunten 

benoemen we verder niet maar houden verband met onze acties en de vijf lijnen die we voor dit 

jaar hebben uitegezet: 

Lijn 1: Studentenleven 

Deze lijn gaat over cultuur, activiteiten, maatschappelijke betrokkenheid, comfort, sport. Deze 

lijn gaat kortom over leven in de brede zin van het woord, waarbij ook de student die niet bij een 

vereniging/ lidorganisatie van het SOOZ aangesloten zit, willen bereiken. 

Lijn 2: Verenigingen ontmoeten elkaar 

Onder deze lijn zijn acties te vinden die het verbinden tussen de verenigingen onderling, en 

verenigingen en lidorganisaties voor ogen hebben. Het SOOZ is van mening dat met een 

sterkere band tussen de onderlinge verenigingen die Zwolle rijk is, er meer draagvlak is voor 

activiteiten die Zwolle Studentenstad doen laten groeien. Daarnaast brengt de studentencultuur, 

ludiekheid en gezelligheid op gang. 

Lijn 3: Versterking van de besturen en de student 

Onder deze lijn zijn acties te vinden die ondersteuning bieden aan de besturen van 

verenigingen in Zwolle, als wel ondersteuning van de individuele studenten. Daarnaast houdt 

neemt het SOOZ zich voor om een ondersteunende rol te bieden in de totstandkoming van 

mogelijke nieuwe (studie)verenigingen. 

Lijn 4: Verbindend in onderwijs en omgeving 

Onder deze lijn staan acties die een verbindende rol hebben in Zwolle als onderwijsstad. Met 

een verbindende rol wordt bijvoorbeeld bedoeld het activeren van verenigingen en studenten 

om bij te dragen aan open dagen, aan bewustwording van het onderwijs wat er wordt gevolgd, 

aan het oog hebben voor verbeteringen op mbo’s en HBO’s. Daarnaast gaat deze lijn over de 

bekendmaking van Zwolle als Studentenstad. 

Lijn 5: Een indexerende, adviserende, zichtbare rol. 

Deze lijn betreft de acties die ingaan op het adviseren van partners, zoals de politiek als de 

onderwijsinstellingen, wooncorporaties, studentenraden, medezeggenschapsraden en andere 

organisaties die van belang zijn voor Zwolle Studentenstad. Het SOOZ kan niet in haar eentje 

belangrijke veranderingen rondom wonen, studeren, leven, werken, reizen, doorvoeren, maar 

wel samen. 
 

Inleiding 

 

 

SOOZ 2017-2018: Samen Studentenstad Zwolle, onze speerpunten    

   

  Verbinden  

Verbinden gaat voor ons over het wij-doen-gevoel. Samen maken wij studentenstad Zwolle 

mooier: de leden van het SOOZ, de gehele ALV, de studenten van Zwolle en meewerkende 

Met opmerkingen [1]: hoe bedoel je deze? 
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partijen. Zwolle een nog leukere en betere stad voor studenten maken, zien wij als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hier willen we met de nodige ludiekheid samen mee aan de 

slag. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de verschillende partijen verbonden raken met elkaar en 

Zwolle als studentenstad? Wij willen de aanwezigheid bij activiteiten van verenigingen of 

activiteiten georganiseerd door studenten, stimuleren.  

   

  Bewustwording 

Bewustwording gaat over het waarom. Hierbij is de intrinsieke motivatie bij de doelgroep en 

meewerkende partijen belangrijk. Om samen dus stappen te zetten, zullen we eerst bij onszelf 

en bij de doelgroep het gevoel van urgentie moeten triggeren, waardoor motivatie om te doen 

en mee te denken als vanzelf volgt.   

Waarin kan Zwolle Studentenstad nog groeien? Waarom is dat belangrijk? Hoe brengen we dat 

gevoel van noodzaak bij onszelf, de student, en bij andere, participerende partijen, teweeg?  

Bewustwording creëren van de ‘uitdagingen’ in Zwolle is hierbij van belang. Onder 

bewustwording verstaan dus plannen die ‘informeren en inzicht verstrekken’ impliceren.  

   

  Transparantie 

Transparantie gaat over het hoe. Welke houding dragen wij, of vanuit welke bron handelen wij? 

Durven wij te vallen, en op te staan, zodat we geweldige stappen kunnen zetten voor onze 

stad?  

We signaleren bij onze samenwerkingspartijen, voorgangers maar eerlijkheidshalve ook bij 

onszelf de neiging om ‘vaag te blijven opdat je niet echt valt, omdat geen echte acties zijn 

kortgesloten’. Wij kiezen er daarom voor om juist transparant met duidelijke doelstellingen 

(opdrachten en resultaten) en acties (tussenstappen) te gaan werken. Dit om onszelf en 

anderen scherp te houden, ambitie uit te dragen en uitdagingen niet uit de weg te gaan.  

Wij kiezen ervoor helder te formuleren waar jullie heen willen en wat jullie willen 

bewerkstelligen. Een duidelijke stip op de horizon met duidelijke doelen en mijlpalen voor de 

weg ernaartoe. Alleen dan komen we in gezamenlijkheid, stap voor stap, bij die gezamenlijke 

droom. 

Onder transparantie verstaan we ook plannen die wat ‘zachtere’ materie impliceren; 

dieperliggende vraagstukken, visie, houding. Bij transparantie hoort ‘helder en inzichtelijk 

maken’, waarbij open communicatie, discussie en taboes oppakken horen. 

 

 

De opdracht: aanleiding en onze wens 

Met dank aan de input vanuit de brainstormsessie afgelopen september, waarin de studenten 

stem duidelijk klonk vanuit de verenigingen, en andere bronnen, hebben we vele ideeën 

verzameld. We hanteren het less is more- principe, maar houden alsnog veel waardevolle input 

over. 

Wij hebben hieruit de volgende opdracht voor SOOZ 2017-2018 geformuleerd: 

 

Wij willen aankomend jaar de waardevolle tradities waarborgen, de toekomst maken (als de 

studenten stem aanwezig, initiërend en van unieke waarde zijn in Zwolle), en vandaag het 

studentenleven vieren!  
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‘High five’ 

Wij nemen jullie mee in ons jaarplan, waarbij we met onze opdracht voor ogen, de ‘High Five’ 

onderwerpen ‘studeren’, ‘reizen’, ‘werken’, ‘leven’ en ‘wonen’ laten terugkomen in de beoogde 

resultaten/ acties die onder de vijf lijnen staan. We zijn ons ervan bewust dat deze onderwerpen 

met elkaar verband houden, ze vormen een hand. ‘High Five’ staat tevens symbool voor een 

positieve houding, waarbij samenwerken voorop staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijn 1: Studentenleven 

 

● Het Zwols open karaoke kampioenschap 

Op dinsdag 12 december 2017 organiseert het SOOZ in samenwerking met Buro Ruis 

en Het Vliegende Paard de volgende editie van het Zwols Open karaoke 

kampioenschap.  

● Week van de student 

In 2018 van dit studiejaar vindt weer de Week van de student plaats. Ook dit jaar richten 

we ons op de uitdaging om studenten die niet bij een vereniging zijn aangesloten te 

verbinden met de Week van de student. Daarnaast betrekken we natuurlijk de 

vereniging studenten bij deze mooie activiteit. De organisatie zal voor dit evenement een 

commissie oprichten en hierbij de verenigingen betrekken.  

● Buro Ruis samenwerking 

SOOZ levert een bijdrage aan de organisatie van de Bruisweken en HBO-

programmaraad van Buro Ruis. Daarnaast levert het SOOZ een bijdrage in de 

totstandkoming van de Zwolle Studentenstad Borrels die georganiseerd worden door 
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telkens een andere vereniging en Buro Ruis. Dit jaar staan er twee borrels op de 

planning.  

● Promoten cultuuractie ‘voor een tientje naar het theater’ 

Cultuur is een verbindende factor. Het SOOZ gaat dit jaar de actie ‘voor een tientje naar 

het theater’, weer promoten, omdat het belangrijk is aan de student bekend te maken 

wat er op cultureel gebied te doen is, wat ook financiel binnen bereik is. Daarnaast gaat 

het SOOZ onderzoeken of er met betrekking tot cultureel Zwolle Studentenstad, nog een 

dergelijke actie opgezet kan worden.  

● Studenten Sportdag 

Sport is een verbindende factor voor studenten. Daarnaast is bewezen dat beweging 

gezond voor je lichaam en geest is. Met dit evenement willen we door middel van 

sportactiviteiten, studenten kennis laten maken met verenigingen. Wij willen deze 

sportdag op een speelse manier vormgeven, in samenwerking met onze achterban. 

Deze sportdag kan zodoende ingezet worden voor werving van nieuwe studenten bij 

jouw vereniging.  

● Maatschappelijke betrokkenheid vergroten, zoals met betrekking tot huisvesting 

Dit jaar pakken we wederom project Skejby op, wat tevens tegemoet komt in het zoeken 

naar oplossingen voor de uitdaging rondom huisvesting in Zwolle. Daarnaast denken we 

er ook over om met studenten een bijdrage te leveren aan de preventie van 

eenzaamheid onder ouderen (granny project), en/of een samenwerking met de rotary. 

● Samenwerking EnergieNeutraal 

Wij willen net zoals begin dit jaar weer een evenement organiseren, waarbij we de 

achterban en studenten uitnodigen om bewust te worden van duurzaamheid. De 

uitdaging ligt juist bij de student, vindt SOOZ, om zo’n hedendaags belangrijk 

onderwerp, concreet te kunnen maken. We hopen praktische acties te kunnen 

reconstrueren, om deze moeilijke materie toepasbaar te maken in je dagelijkse leven. 

We werken hierbij samen met de wethouder die over EnergieNeutraal gaat, waardoor 

we de banden met de Zwolse politiek op dit vlak ook warm houden. 
 

 

Lijn 2: Verenigingen ontmoeten elkaar 

 

● Tradities in stand houden en versterken 

Het SOOZ wil zich verbinden met de verenigingen, door op elke vereniging een 

bestuurslid als contactpersoon te zetten, en zodoende onderlinge verwachtingen uit te 

spreken en daarnaar te leven. Het SOOZ wil de (vrijmi)borrels wederom instellen, om 

lidorganisaties, individuele leden van het SOOZ en andere partners, uit te nodigen om 

informeel elkaar te ontmoeten. Het streven is nu minstens 1 keer per kwartaal dit goed 

op te zetten. Omdat het SOOZ heel wat jaren bestaat, en het het lustrumjaar is, gaat het 

SOOZ het dit jaar goed neerzetten om voor alle verenigingen, lidorganisaties, individuele 

studenten, partners, er een feestje van te maken. Hoe precies? Daar buigt onze 

lustrumcommissie zich over. Wie wint dit jaar het persbal? Een leuke wedstrijd voor 
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verenigingen om te laten zien hoe goed ze 

dit jaar hun vereniging hebben gepromoot.  

 

● Experiment: Mix en grill. Studenten leren koken, en de vereniging ontmoeten! 

Bestuur Boekelder wil echt een Zwolle Studentenstad gevoel creëren onder 

verenigingen; door een teambuilding activiteit/ traditie te creëren. Ideeën uit de 

brainstorm duiden op het creëren van een studenten woonkamer in Zwolle, het willen 

leren koken als student, een gezonde levensstijl willen leren in je studententijd… Zo 

kwam bestuur Boekelder uit op het opzetten van een  

‘etentje’ in een geïmproviseerde ‘studenten woonkamer’ in de stad, waarbij bijvoorbeeld 

de  

studenten van verschillende verenigingen zich mengen. Dit zal een experiment zijn. 

 

 

Lijn 3: Versterking van de besturen en de student 

 

● Bestuursdag. 

Het SOOZ bestuur gaat dit jaar een bestuursdag organiseren. Dit houdt in dat wij trainingen 

faciliteren voor besturen. De soort trainingen die worden gegeven die dag hangt af waar de 

besturen van lidorganisaties behoeften aan hebben. De trainingen die het vaakst genoemd 

worden zullen gefaciliteerd worden. De bestuursdag zal in de maand april van 2018 gaan 

plaatsvinden. 

● Training budgettering en ondernemerschap 

Het SOOZ wil bijdragen aan de bewustwording van de omgang als student met 

geld/lening. We kunnen een training aanbieden in samenwerking met de Rabobank die 

trainingen bieden of Trainingen op Maat. Onderwerpen die verder leven zijn: 

budgettering, op kamers gaan en boekhouding. We hebben tevens de intentie om, 

eventueel vanuit een samenwerking met een opleidingsinstelling, een bijdrage te leveren 

aan een training voor ondernemerschap onder studenten. 

● Nieuwe verenigingen ondersteunen 

Bij het ontstaan van nieuwe (studie)-verenigingen wil SOOZ een ondersteunende rol 

bieden. Dit gebeurt door het gesprek aan te gaan om te kijken of er een verbinding 

tussen het SOOZ en de nieuwe vereniging gemaakt kan worden, om elkaar van dienst 

te zijn. 

 

 

 

Lijn 4: Verbindend in onderwijs en omgeving  

 
● Oer-campagne  

  Bewustwording van het OER. De campagne. Met opmerkingen [2]: Inhoudelijk leeg. 
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● Stimulatie aanwezigheid verenigingen op open dagen  

Dit geldt voor de verenigingen die zich open willen stellen voor zowel HBO-studenten als 

mbo-studenten. In Zwolle zijn er diverse verenigingen die hun vereniging al openstellen 

voor mbo-studenten. 

● Efficiency en zichtbaarheid balie vergroten  

Het SOOZ wil werken aan een meer zichtbare en efficiënte studentenbalie. 

Via een campagne willen we meer vrijwilligers aantrekken en bekendheid verwerven. 

Daarnaast willen we de check-je-kamer actie voortzetten om het huurrecht van 

studenten te verdedigen en te adviseren. 

● Uitvoeren verspreidingsplan boekje Zwolle Studentenstad 

Het SOOZ wil middels een verspreidingsplan het boekje van Zwolle Studentenstad bij 

belanghebbende partijen brengen en partijen die relevant zijn voor de (toekomstige) 

Zwolse student. Hierbij denken we naast de hogescholen en mbo’s, aan de Stadkamer. 

We willen de boekjes tevens verspreiden over de ROC’s buiten Zwolle, zodat men ook 

buiten Zwolle zich aangetrokken voelt om in Zwolle te gaan studeren. 

● Uitvoering plan politiek met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wil het SOOZ een activiteiten periode 

organiseren. Deze zal beginnen op 21 februari en eindigen op de dag van de stemming, 

21 maart. Het SOOZ is bezig met een plan met activiteiten of aansluiting bij opgezette 

activiteiten (debatten) die studenten dichterbij de politiek brengen, om zo de student 

bewust te maken van diens invloed op politieke zaken, via zijn/haar stemrecht als wel 

betrokkenheid.  

● Relaties onderhouden met mbo & HBO-scholen 

Het SOOZ gaat dit jaar actief inzetten op kennismakingen met alle HBO’s en mbo’s die 

Zwolle rijk is, om zo de verbinding te maken met de onderwijsfaciliteiten van Zwolle. 

Door dichter op de huid van het onderwijs te zitten, bijvoorbeeld via contact met de 

studentenraden, kan het SOOZ een betere indicatie geven van wat er speelt en waar 

verbetering kan, en de rol van het SOOZ daarin. 

● Lidmaatschap SOOZ bespreekbaar maken bij niet aangesloten scholen 

Het SOOZ wil dit jaar bezig met het verbinden met nog niet aangesloten 

medezeggenschapsraden/studentenraden, met het doel om een intensievere relatie 

met deze raden en diens scholen aan te gaan. Op die manier komt het SOOZ dichterbij 

wat er echt speelt in Zwolle als onderwijsstad. 

 

 

Lijn 5. Een indexerende, adviserende, zichtbare rol 

 
● Pers en media (marketing plan) 

SOOZ is bezig met een marketing plan, waarbij we het Studenten Overleg Orgaan 

Zwolle zichtbaarder wil maken. Naast de kwartaalijkse nieuwsbrief, en verdere 

socialmedia activiteiten, wil het SOOZ nadenken over campagnes die ingaan op actuele 

onderwerpen voor studenten die belangrijk zijn om uit te lichten.  

Met opmerkingen [3]: waarom hbo met hoofdletters 
en dan mbo zonder? 

Met opmerkingen [4]: (hbo en mbo zijn met kleine 
letters, dus geen hoofdletters!!) 

Met opmerkingen [5]: roc's? 

Met opmerkingen [6]: Vermijd deze afkortingen 
aangezien het niet voor iedereen bekend is. Misschien 
nuanceren naar onderwijsinstellingen? 

Met opmerkingen [7]: nuanceren naar 
medezeggenschapsraden en studentenraden 
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● Meldpunt huisjesmelkers controleren en promoten 

Het meldpunt tegen huisjesmelkers is afgelopen jaar in de Zwolse politiek door de 

raadsvergadering ingestemd. Het SOOZ wil op de hoogte blijven van de ontwikkelingen 

rondom dit meldpunt, en wanneer het meldpunt goed is opgezet deze aan promoten via 

social media, of op een andere manier bekend maken bij de student.  

We blijven op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent dit meldpunt door bij de 

raadsvergaderingen aanwezig te zijn en tijdig aan de bel te trekken als we merken dat er 

geen ontwikkelingen zijn. Door in gesprek te blijven met de zittenden in de 

gemeenteraad, en de betrokken politieke partijen, blijven we op de hoogte. 

● Aanwezigheid vergaderingen raadzaal 1 keer per maand 

● Onderwijsmanifest 

Het Onderwijsmanifest is een manifest opgesteld door Mink de Vries. De Zwolse 8 wordt 

bij de ontwikkelingen rondom dit Manifest betrokken, en daarnaast de wethouder. Het 

manifest pleit Zwolle als Onderwijsstad, en wilt Zwolle in deze rol laten groeien, door de 

kracht van de geschiedenis van Zwolle (de invloed van de moderne devotie) een rol te 

laten spelen in de ontwikkelingen rondom Zwolle Onderwijsstad. Het SOOZ wil 

aanwezig bij de ontwikkelingen omtrent dit Manifest, door minstens een keer in gesprek 

te gaan met de betrokken partijen, mogelijk over een (initiërende) rol in de ontwikkeling 

van dit Manifest. Het SOOZ wil hierbij de onderscheidende rol zijn door te stimuleren bij 

de meewerkende partijen om na te denken over de belangen van de student in een 

onderwijsstad, zoals rondom wonen, reizen en studeren; cultuur, de bruisende 

binnenstad, het achtleven, enzovoort. 

● Continuïteit portefeuille Rocov 

Het SOOZ wil de continuïteit waarborgen met betrekking tot de portefeuille ‘Rocov’ (OV, 

ontwikkelingen rondom de spoorzone) door een betrokkene van het SOOZ die kennis 

heeft van ‘reizen’ aanwezig te laten zijn op die vergaderingen die eens per twee weken 

plaatsvinden. 

● Opzetten 2 werkgroepen ‘leven’ en ‘wonen’  

 Om advies in te winnen, en continuïteit waar te borgen binnen de wisselende  

  bestuursjaren, richt het SOOZ een werkgroep ‘wonen’ en een werkgroep ‘leven’ op,  

 zodat studenten of net afgestudeerden die betrokkenheid hebben met het thema  

 huisvesting of leven, hun ideeën kunnen aandragen. Het is een win-win situatie; de  

  deelnemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren en met de gemaakte  

  plannen kan er vanuit het SOOZ gelobbyd worden bij de politiek. Hiernaast is er  

  ruimte vanuit het SOOZ om algemene brainstormsessies te organiseren. Deze  

  kunnen leiden tot nieuwe inzichten. Een voorbeeld hiervan is een ILO. 

  Het SOOZ heeft al deelnemers voor de werkgroepen en houdt ogen open voor nieuwe  

  Deelnemers, maximaal 7 personen. Het SOOZ heeft een begeleidende  

   functie,notuleert en maakt de afspraken die 1 keer per 1a 2 maanden zullen zijn. Het  

  SOOZ verzamelt de geschreven adviezen van de deelnemers en stapt daarmee naar  

  de juiste personen/partijen, door bijvoorbeeld te lobbyen bij de raadsvergaderingen.  

  Omdat dit een nieuw initiatief is vanuit het SOOZ, zal hierop geëvalueerd worden. 

 

 

Met opmerkingen [8]: toelichting? 

Met opmerkingen [9]: Mag inhoudelijk korter. 

Met opmerkingen [10]: Inhoudelijk mag dit korter. 

Met opmerkingen [11]: top thanx voor your feedback 
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