
 

Jaarplan SOOZ 
Bestuur Mulder 2018-2019 - Aandacht voor kracht 

 



 

Voorwoord 
Gefeliciteerd! Voor u ligt een bijzonder document: het jaarplan van het 36e bestuur der              
Studenten Overleg Orgaan Zwolle. Met gepaste trots presenteren wij hierbij onze plannen,            
ideeën en dromen voor een positiever, mooier en leefbaarder Zwolle, met in ons achterhoofd              
onze doelgroep: de studenten. 

Door de brainstorm met onze achterban hebben wij een duidelijker beeld gekregen waar bij hen               
de vraag ligt voor de komende tijd. Mede door dit jaarplan willen wij hier op antwoorden. 

Ook willen wij graag onze partners, onze adviesraad van commissarissen,  Buro Ruis, de              
hogescholen en mbo’s, de LSVb, Het Vliegende Paard en de voorgaande SOOZ besturen,             
bedanken. 

Wij wensen u veel plezier met het lezen van ons jaarplan en hopen op mooie samenwerkingen                
komend jaar. 

Bestuur Mulder zal zich in studiejaar 2018-2019 als volgt opstellen: 

Voorzitter – Willemijn Mulder 
Vice-voorzitter – Dagmar Hoekstra 
Secretaris – Kim Kranendonk 
Penningmeester – Stan Ermers 
Coördinator diensten – Jakob Willems 
Algemeen lid – Rembrandt van der Heijden 
Algemeen lid – Tarik Charroud 
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Inleiding 

Dit jaarplan is opgedeeld in verschillende hoofdstukken wat het lezen van dit beleidsplan             
overzichtelijke maakt. Uiteindelijk hebben alle ‘thema’s’, zoals we deze hoofdstukken noemen,           
een overkoepelend geheel: het SOOZ als verbindende factor voor onderwijs, welzijn,           
huisvesting en Zwolle als studentenstad. 

Alle hoofdstukken zijn opgesteld aan de hand van de visie dat iedereen kwaliteiten van waarde               
heeft, en dat de Zwolse student de mogelijkheid moet krijgen om zich te ontplooien als individu.                
Dit doet de student niet alleen voor zichzelf, maar maakt hem of haar ook een meerwaarde voor                 
de stad. Zwolle is een stad waar al veel mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van je talent,                 
maar er zijn nog meer kansen om dit te verbeteren. Bestuur Mulder vraagt daarom dit jaar                
aandacht voor kracht. Door gebruik te maken van onze krachten maken we samen de stad. 

Elk thema leidt in met een kleine introductie in het onderwerp en de reden van het opnemen van                  
dat thema in dit jaarplan. 

Omdat studeren met name over het onderwijs gaat is onderwijskwaliteit het eerste thema dat              
behandeld zal worden in dit jaarplan. Het SOOZ streeft ernaar de onderwijskwaliteit in Zwolle              
hoog te houden door contacten met de scholen en de achterban sterk te houden. Ook de                
bewustwording van je rechten als student en de verantwoordelijkheden die dit met zich             
meebrengt wil het SOOZ dit jaar aanhalen. 

Studeren gaat goed wanneer de student goed in zijn of haar vel zit en zich gehoord voelt. Met                  
de zorgelijke uitkomst van een kort geleden uitgekomen onderzoek over de psychische            
gesteldheid van studenten kan het thema ‘studentenwelzijn’ niet in dit jaarplan ontbreken. Dit is              
dan ook het hierop volgende hoofdstuk. Het doel is het studentenwelzijn verbeteren maar ook              
aandacht vragen voor minder zichtbare groepen in de maatschappij. 

Studenten voelen zich meer verbonden met de stad als ze er wonen, maar dan moeten er wel                 
genoeg woningen beschikbaar zijn. Het “Zwols woonbeleid” is daarom thema 3. Het SOOZ wil              
krachten bundelen met verschillende organisaties en de gemeente om de doorstroom van            
woningen beter te laten verlopen en studenten eerlijk advies te geven over huurrecht. 

Om Zwolle een bruisende studentenstad te laten blijven zal het SOOZ weer verschillende             
activiteiten en acties organiseren welke bijvoorbeeld als doel hebben studenten in een goed             
daglicht te zetten, het verbinden van mbo en hbo studenten of studenten bewust maken van               
hun stemrecht. Uiteraard blijft het SOOZ zich ook inzetten voor het coördineren van mooie              
feesten en tradities. Dit is te lezen in thema 4: “Zwolle studentenstad”. 

En wat is een studentenstad zonder studentenverenigingen? Het SOOZ wil de verbinding            
tussen studentenverenigingen en de besturen daarvan sterker maken. Dit komt in thema 5             
“samen werken aan een sterker verenigingsleven” aan de orde. Door middel van trainingen voor              
besturen en borrels en kroegentochten voor de verenigingen wil het SOOZ de banden tussen              
de verenigingen zien groeien. 
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Natuurlijk wil het SOOZ dit alles goed zichtbaar maken en dit is te lezen in het laatste thema:                  
“zichtbaarheid SOOZ”, zo heeft het SOOZ een PR-plan opgesteld, welke zal zorgen voor een              
goede bereikbaarheid van het SOOZ en zichtbaarheid van het SOOZ in de stad, op de scholen                
en op social media. 

1 Onderwijskwaliteit 
 
Er zijn vele facetten die bijdragen aan een succesvolle studententijd, maar uiteindelijk draait             
studeren toch voornamelijk om het onderwijs dat gevolgd wordt. Daarom wil het SOOZ zich              
wederom hard maken voor het hooghouden van de kwaliteit van het onderwijs in Zwolle. 

OER-Campagne 
Het is belangrijk dat studenten weten wat hun rechten zijn als student. Alle rechten staan in de                 
OER (Onderwijs- en Examenregeling) en daarom zijn er plannen voor het op de kaart zetten               
van dit reglement. Dit reglement willen wij onder andere bekender maken bij studenten door een               
filmpje te maken waarin aandacht wordt gevraagd voor het kennen van de OER. Gezien het               
belangrijk is de OER te kennen vóór de eerste tentamenperiode zal dit filmpje de periode voor                
de tentamens online moeten staan. 

Medezeggenschapsraden → banden aanhalen en versterken 
Vorig studiejaar zijn er een aantal medezeggenschapsraden toegetreden tot de achterban van            
het SOOZ. Wij zijn hier zeer enthousiast over gezien dit ons snellere toegang geeft tot wat er                 
speelt in het onderwijs bij de desbetreffende scholen. De banden die zijn aangehaald, willen wij               
dan ook versterken. Ook zullen er gesprekken plaatsvinden over eventuele andere           
medezeggenschapsraden die zich aan zouden willen sluiten. Het doel hierbij is de            
medezeggenschapsraden die twijfelen toch bij het SOOZ te krijgen. Dit maakt dat wij een nog               
bredere inkijk hebben in de kwaliteit van het onderwijs in Zwolle.  

Medezeggenschapsraden overleg 
Het lijkt het SOOZ ook nuttig om medezeggenschapsraden in contact met elkaar te brengen              
voor een gezamenlijk overleg. Op deze manier krijgen de raden de kans om bij elkaar een kijkje                 
te nemen, tips uit te wisselen, van elkaar te leren en inspiratie op te doen. Het SOOZ wil het                   
eerste overleg aan het eind van 2018 plannen. 
 
CvB 
Bij het College van Bestuur van alle hbo- en mbo-instellingen wil het SOOZ zich wederom               
zichtbaar opstellen, zodat verbindingen tussen studenten, hbo- en mbo-instellingen en het           
SOOZ gemaakt kunnen worden. Ook willen wij hierbij de connecties tussen hbo- en             
mbo-instellingen op vakinhoudelijk gebied aanhalen. Het SOOZ wil hiermee de          
onderwijskwaliteit verbeteren en studenten een breder wereldbeeld geven. Dit willen wij           
bewerkstelligen door minimaal 2 keer met alle CvB’s een afspraak te maken. Wanneer er              
landelijk iets speelt op onderwijsgebied zal het SOOZ daar op inspelen door ook met de CvB’s                
in gesprek te gaan.  
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Trainingen vanuit vakgebied 
In de aanloop naar een toekomstig vakgebied vindt het SOOZ het belangrijk dat studenten              
geïnspireerd en gemotiveerd raken door trainingen van professionals. Zo wil het SOOZ dit jaar              
een aantal trainingen organiseren waar sprekers uitleg komen geven over het desbetreffende            
vakgebied. Ook wil het SOOZ kijken of er mogelijkheden zijn om projecten te realiseren tussen               
of met de desbetreffende professional.  

Netwerkborrels 
Een netwerkborrel bezoek je om nieuwe contacten te leggen, maar in de praktijk is dat vaak                
lastiger dan je zou denken. Het SOOZ vindt het uiterst belangrijk dat studenten leren hoe je                
deze contacten leert kennen en behoudt. Dit is niet alleen nuttig tijdens de studententijd, maar               
ook voor later. Daarom wil het SOOZ twee netwerkborrels organiseren waar studenten,            
verenigingen, domeinen en andere partijen ideeën kunnen uitwisselen en een netwerk kunnen            
opbouwen.  

2 Studentenwelzijn 
 
Uit recente onderzoeken is gebleken dat steeds meer studenten mentale druk en psychische             
klachten ervaren. De factoren voor deze druk zijn heel divers: prestatiedruk, druk vanuit de              
omgeving, financiële druk, persoonlijke omstandigheden en de combinatie van werk, studie en            
een sociaal leven. Het SOOZ vindt het belangrijk om aankomend jaar meer aandacht te geven               
aan studentenwelzijn en te kijken waar de druk verlicht kan worden.  

Vergroot het bewustzijn over welzijn 
Door het opzetten van een campagne willen wij studenten laten zien dat zij niet de enige zijn die                  
problemen ervaren. Het SOOZ wil met deze campagne en bijbehorende bijeenkomst begin            
2019 proberen het taboe rond psychische klachten te doorbreken. Het doel van SOOZ is om               
een campagne op te zetten die niet enkel gericht is op herkenning van de eigen klachten, maar                 
ook op het hulp bieden en het bespreekbaar maken van problemen in de omgeving. SOOZ wil                
dit graag begin 2019 lanceren met partners zoals de verschillende scholen.  

 
Lobby voor hulpaanbod 
Wanneer iemand psychische klachten ervaart, is het erg lastig om ergens terecht te kunnen.              
Veel hulporganisaties kennen lange wachtlijsten en ook het wachten op een hulpaanbod op             
scholen duurt lang. Het SOOZ wil actief aandacht vragen bij haar partners om dit probleem aan                
te pakken. Los van het toegankelijker maken van de huidige mogelijkheden zal er ook gelobbyd               
worden om nieuwe hulpprogramma’s te starten. SOOZ zal daarom in elk gesprek met CvB’s              
van hbo- en mbo-instellingen informeren naar het huidige hulpaanbod en sturen op oplossingen             
als blijkt dat dit niet voldoet aan de behoefte. Het streven van SOOZ is dat elke student met een                   
hulpvraag binnen een maand zicht heeft op een oplossing. 

Dag van de mantelzorger 
Elk jaar wordt op 10 november de dag van de mantelzorger georganiseerd. Het SOOZ wil deze                
dag gebruiken om aandacht te vragen voor de positie van studerende mantelzorgers. Het             
moeten zorgen voor een familielid kan leiden tot een geïsoleerd en eenzaam gevoel, doordat              
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mensen door een achterstand in hun studie en frequente afwezigheid aansluiting verliezen als             
gevolg van deze zorgtaak. SOOZ wil in week 42-45 door online acties en berichten in contact                
komen met deze groep. Vrienden, klasgenoten of docenten kunnen een jonge mantelzorger            
aandragen, en SOOZ zal deze persoon op vrijdag 9-11 in het zonnetje zetten. Naast algemene               
aandacht voor dit onderwerp heeft SOOZ zichzelf als doel gesteld om in elk geval 20 studenten                
te verrassen op 9-11 en om 5 duurzame relaties op te bouwen. De nieuwe relaties kunnen                
kennis en ervaring gedurende het jaar delen. Deze gebruiken wij om de posities van studenten               
met zorgtaken verder te versterken door veelvoorkomende problemen aan te kaarten bij CvB’s. 

Opstellen van een actieplan voor zwangere studenten en studerende ouders in Zwolle  
Uit cijfers van het Ministerie OCW blijkt dat het merendeel van de studerende moeders voortijdig               
uitvalt tijdens de studie. 50% in het mbo en maar liefst 75% in het hbo & wo. Exacte cijfers zijn                    
niet bekend, maar naar schatting van GGD zijn er zo’n 1200 studerende moeders in regio               
Zwolle die hun studie doorzetten. In zowel het hbo als het mbo moeten deze groepen vaak zelf                 
uitzoeken hoe zij hun gemiste lessen inhalen, of ze recht hebben op een extra kans en of de                  
school een kolfruimte heeft. Voor andere groepen zoals topsportstudenten zijn er wel specifieke            
regelingen, voorzieningen en begeleiding, dus zouden er ook dit soort faciliteiten voor            
studerende ouders moeten zijn. Eerdergenoemde cijfers laten zien dat dergelijke regelingen           
noodzakelijk zijn. SOOZ stelt zichzelf als doel om te zorgen voor basiszekerheid voor jonge              
ouders. Dit realiseert zij door in mei 2019 te komen met een voorstel voor specifieke regelingen                
voor studerende ouders. Het doel van een dergelijke regeling is om op lange termijn de uitval te                 
verminderen.  
 
Welzijn LHBTQIA+’ers  
Meer dan de helft (58%) van de LHBTQIA+'ers geeft aan het afgelopen jaar bewust hun gedrag                
te hebben aangepast om negatieve reacties te voorkomen. Het SOOZ is van mening dat alle               
studenten in Zwolle zichzelf moeten kunnen zijn. Gedurende de eerste Canal-parade in Zwolle             
tijdens het Zwolle Pride Weekend in 2019 en paarse vrijdag in december 2018 wil het SOOZ                
hiermee aan de slag. SOOZ streeft er naar om aan tenminste twee gelegenheden acties of               
activiteiten te verbinden. Tijdens deze acties vragen zij aandacht voor de vooroordelen over             
gender, seksualiteit en de positie van deze groep studenten. De samenwerking met externe             
partners zal hiervoor worden opgezocht om het bereik te vergroten.  

Het studentenleven toegankelijker maken voor mensen met een beperking 
Met de nodige aanpassingen lukt het studenten met een beperking vaak wel om hun dagelijkse               
dingen te doen en voldoende mensen te ontmoeten. De kwaliteit van het contact dat ze hebben,                
komt voor velen echter niet overeen met hun wensen. Het blijkt dat contacten met andere               
mensen soms ingewikkeld zijn. Opname in sociale netwerken en hechte vriendschap is voor             
een deel van de mensen met een beperkingen niet vanzelfsprekend. SOOZ streeft ernaar de              
eigen activiteiten die bedoeld zijn voor alle studenten in Zwolle toegankelijk te houden.             
Daarnaast stelt SOOZ zichzelf als doel om 1 actie of 1 activiteit rond dit onderwerp te                
organiseren. SOOZ wil hierbij haar partners betrekken om zo het maatschappelijk bewustzijn te             
vergroten. 
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3 Zwols woonbeleid 
 
Een onlangs uitgevoerd onderzoek van de LSVb maakt zichtbaar dat studenten in Zwolle nog              
steeds te veel huur betalen. Ook is het voor veel studenten lastig om een kamer te vinden. Het                  
SOOZ probeert in samenwerking met de LSVb studenten te informeren over de mogelijkheden             
en alternatieven om een kamer te vinden. Daarbij is het van belang dat studenten zich bewust                
zijn van de rechten die ze als huurder hebben. 

Balie 
Het SOOZ gaat door met de studentenbalie. Dit is een balie waar studenten, die bijvoorbeeld               
vragen hebben over huurrecht of onderwijs, langs kunnen komen voor advies. Deze balie wordt              
bezet door vrijwilligers van juridische opleidingen. Binnenkort wordt ook het financieel spreekuur            
onderdeel van de studentenbalie. Hier kunnen studenten terecht voor vragen over hun financiën             
als student. Verder wil het bestuur graag een balie op Deltion college realiseren. Hierdoor willen               
wij het SOOZ voor mbo’ers toegankelijker maken en ook de mbo student bewuster maken van               
zijn of haar rechten. Het SOOZ wil er voor zorgen dat alle hulpvragen die bij de balie terecht                  
komen op een passende manier opgelost worden. 

Check-je-kamer en SOOZ-man  
Veel studenten betalen te veel huur voor hun kamer, studio of appartement. Wat ze vaak niet                
weten is dat hun kale huur wettelijk is vastgesteld en dat ze de te veel gevraagde huur kunnen                  
terugvragen via de huurcommissie. Het SOOZ wil ‘Check-je-kamer’ ook dit jaar weer blijven             
aanbieden op de site en via de balie van het SOOZ om studenten over huurrecht te adviseren.                 
Het hele jaar door zal er aandacht zijn voor huurrecht, maar gedurende de campagne met               
SOOZ-man zal hier extra aandacht voor zijn. Deze campagne vindt begin 2019 plaats.             
SOOZ-man genereerde tijdens een eerdere campagne veel aandacht voor de ‘Check-je-kamer’           
campagne. Daarom vindt het SOOZ het ontzettend belangrijk dat deze campagne wordt            
opgepakt en dat plannen van het SOOZ en de LSVb op een goede, interessante en vooral                
interactieve manier worden overgebracht. Het SOOZ wil dit doen door gebruik te maken van              
verschillende media kanalen. Denk aan Facebook, Instagram, Youtube en de website van het             
SOOZ. Tussen januari en mei 2019 worden er in elk geval 2 posts per maand uitgestuurd die                 
aan huurrecht gerelateerd zijn.  

Meldpunt huisjesmelkers 
De gemeente Zwolle heeft een meldpunt huisjesmelkers. Bij dit meldpunt kunnen huurders            
aangeven als er misstanden zijn in hun huurhuis. SOOZ wil de samenwerking opzoeken met de               
Zwolse gemeente om de bekendheid van dit meldpunt te vergroten. SOOZ doet dit door in elk                
geval 1x per kwartaal met de lokale politieke te spreken over de ontwikkelingen in Zwolle die                
relevant zijn voor studenten. Ook zal SOOZ via haar kanalen dit meldpunt verder promoten en               
dit koppelen aan activiteiten rond check-je-kamer.  

Informeren huisvesting 
Het SOOZ wil meer en betere informatie verstrekken over waar studenten een kamer kunnen              
vinden en welke partijen daaraan gekoppeld zijn. Dit kan lange wachttijden en een te dure               
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kamer voorkomen. Het is dan ook van belang dat studenten goed op de hoogte zijn. Zo kan het                  
woningtekort ook eerder in kaart worden gebracht. SOOZ wil deze informatie het gehele jaar              
door verstrekken. Dit wil SOOZ doen door persoonlijk contact bij de balie, door toekomstig              
studenten te benaderen tijdens open dagen, en online door vlak na de periode van open dagen                
in elk geval 1 social media post hierover te plaatsen.  

Lobby voor huisvesting 
Het SOOZ wil in gesprek blijven met woningcorporaties, gemeente en politieke partijen over het              
woonbeleid. Dit gaat niet alleen om studentenhuisvesting, maar over het gehele woonbeleid.            
Doorstroming naar starterswoningen is bijvoorbeeld een zeer relevant onderwerp, omdat er zo            
weer studentenkamers beschikbaar komen. Om dit doel te bereiken gaat het SOOZ in gesprek              
met de verschillende organisaties. SOOZ wil in elk geval elk kwartaal persoonlijk contact             
hebben met iemand van elke partij.Ook zal er iedere maand een bestuurslid aanwezig zijn bij               
een gemeenteraadsvergadering. Tot slot wil SOOZ 2x per jaar contact hebben met de             
woningcorporaties over hun plannen. Op deze manier worden er sterke contacten gelegd en             
blijft het SOOZ in beeld bij alle stakeholders. 

 

4 Zwolle studentenstad 

Het SOOZ hecht waarde aan Zwolle studentenstad en wil dan ook dat dit goed op de kaart                 
wordt gezet. Hiervoor worden meerdere activiteiten georganiseerd om Zwolle als studentenstad           
te verbeteren. Daarnaast zijn er ook tradities die het SOOZ belangrijk vindt om in stand te                
houden.  

Zwols Open Studenten Karaoke Kampioenschap 
Dit jaar wordt op 20 november het Zwols Open Studenten Karaoke Kampioenschap            
georganiseerd door het SOOZ in samenwerking met BuroRuis en Het Vliegende Paard. Dit             
jaarlijkse evenement verbindt studenten met elkaar door muziek en wordt de traditie van dit              
evenement in stand gehouden.  
 
Week van de Student 
In mei 2019 van dit studiejaar zal weer de Week van de Student plaatsvinden. Hiervan zijn drie                 
edities geweest en het wordt jaarlijks steeds groter en populairder. Voor de organisatie van dit               
evenement zal het SOOZ een commissie oprichten en de verschillende verenigingen hierin            
betrekken. Door middel van goede promotie wil het SOOZ zich dit jaar ook echt gaan richten op                 
het betrekken van studenten die niet bij een studentenvereniging zitten. Door middel van het              
doelgroeponderzoek wordt een advies gegeven voor het bereiken van deze studenten. 
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Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen en het Europees Parlement 
In maart 2019 zijn de Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen. Om deze verkiezingen            
ook bij studenten meer onder de aandacht te brengen wil het SOOZ minimaal twee activiteiten               
organiseren met betrekking tot de verkiezingen in samenwerking met de gemeente. Dit wordt             
ook gedaan voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Deze verkiezingen zijn in mei              
2019. Op die manier kan er bewustwording van stemrecht worden gecreëerd onder studenten. 

Zwolle Studentenstad Borrel 
Afgelopen jaar zijn er drie Zwolle Studentenstad Borrels (ZSB) georganiseerd. Deze borrels zijn             
brainstormsessies over zwolle als studentenstad. Deze borrels worden in samenwerking met           
studentenverenigingen en Buro-Ruis georganiseerd. Voor deze borrels worden alle         
verenigingen uitgenodigd. Ook dit jaar zullen er weer minimaal twee ZSB georganiseerd            
worden. Dit jaar zal er ook bewust gericht worden op andere aspecten die belangrijk zijn onder                
studenten, zoals het welzijn. De resultaten van de ZSB nemen wij mee in de lobby met de                 
gemeente.  
 
Binding tussen mbo en hbo studenten 
Op dit moment is er wel binding tussen mbo en hbo studenten onderling, maar het gat tussen                 
beide groepen is nog vrij groot. Door middel van promotie willen wij dit jaar ook meer mbo                 
studenten bereiken om ze te kunnen betrekken bij de activiteiten die het SOOZ gaat              
organiseren. Dit zijn activiteiten, zoals het Zwols Open Studenten Karaoke Kampioenschap,           
Week van de student en het eindfeest. Om dit te behalen zal er contact worden opgenomen met                 
medezeggenschapsraden van mbo-instellingen, maar ook met het college van bestuur.          
Daarnaast zullen de promotiemiddelen ook verspreid worden op de mbo-instellingen van           
Zwolle. Ook zal door middel van het doelgroeponderzoek duidelijk worden hoe deze groep het              
best benaderd kan worden. Op deze manier wil het SOOZ het mbo/hbo gat kleiner maken.  
Daarnaast wil het SOOZ, in samenwerking met medezeggenschapsraden van de          
mbo-instellingen, een onderzoek doen naar de behoefte aan een verenigingsleven onder mbo            
studenten.  
 
Waarde toevoegen aan de stad (door studenten voor niet studenten)  
Het SOOZ wil dit jaar een aantal ludieke studentenacties organiseren om het imago van de               
studenten te verbeteren. Dit kan in samenwerking met de gemeente, verenigingen en scholen.             
Deze acties moeten zorgen voor een bruisende studentenstad en dragen bij aan een betere              
samenhang tussen Zwolle en haar inwoners. Dit zouden opleidingsgerichte acties kunnen zijn.            
Denk aan zorgstudenten die een activiteit in een verzorgingstehuis houden of           
bouwkundestudenten die een klusmiddag organiseren. Deze acties wil het SOOZ komend jaar            
ook uitvoeren met initiatieven vanuit andere verenigingen. Het SOOZ kan het voorbeeld van het              
kunstproject op het Lübeckplein meenemen ter inspiratie. Het doel is om dit jaar minimaal twee               
acties uit te voeren.  
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5 Samen werken aan een sterker verenigingsleven 
Zwolle is rijk aan vele mooie verenigingen. Het SOOZ wil dit jaar dan ook de onderlinge 
samenhang tussen verenigingen versterken. Hierbij is het belangrijk dat er een hecht netwerk 
bestaat tussen alle verenigingen en de daaraan gekoppelde partijen. Hierbij hoopt het SOOZ op 
betere samenwerkingen en een nog mooiere studentenstad.  

Binding SOOZ en verenigingen 
Het SOOZ verbindt zich met de verenigingen door aan elke vereniging een contactpersoon toe 
te wijzen, welke zorgt voor een persoonlijke band, korte lijntjes en eventuele punten van 
aandacht. Met deze korte lijnen willen we ook kijken of er behoefte is aan meer binding tussen                 
verenigingen en de verenigingen hiertoe proberen te motiveren. Ook wil het SOOZ dit jaar bij               
minimaal twee VOZ-vergaderingen aanschuiven om meer zicht te krijgen op wat er in het              
algemeen bij de studentenverenigingen speelt. 

Bestuursdag 
Om de banden tussen de besturen te versterken wil het SOOZ begin 2019 weer een 
bestuursdag gaan organiseren. Op deze dag willen we de besturen van de lidorganisaties 
verbinden door ze samen te laten deelnemen aan trainingen en activiteiten. 

Kwartaalborrels 
Het SOOZ wil dit jaar haar lidorganisaties, individuele leden en andere partners de kans geven 
om ons en elkaar beter te leren kennen door kwartaalborrels te organiseren. Voor deze borrels 
zullen te zijner tijd uitnodigingen worden verstuurd en de borrels zullen plaatsvinden op ons 
kantoor, Het Vliegende Paard of -in overleg- bij een van de verenigingen op de sociëteit. 

Persbal 
In de eerste helft van 2019 zal het persbal weer worden georganiseerd, wat al een heuse                
traditie te noemen valt. Voor de opgestelde jury kunnen alle verenigingen laten zien hoe goed               
ze zich dit jaar hebben gepromoot. De winnaar gaat met de felbegeerde prijs naar huis! 
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6 Zichtbaarheid SOOZ 
 
Het komende jaar wil het SOOZ meer studenten bereiken en hun welzijn en samenhang              
verbeteren. Om dit te realiseren moet SOOZ meer bekendheid krijgen onder de studenten.             
Samen met betrokken partijen willen we daar dit jaar aan werken.  

Media 
Het SOOZ wil dit jaar een mediaplan opstellen. Hieronder valt het bijhouden van verschillende              
mediakanalen. Denk hierbij ook aan het maken van filmpjes en het geven van interviews aan               
externe partijen. Ook wil het SOOZ een aantal persberichten versturen. Zo wil het SOOZ wil niet                
alleen lokaal maar ook regionaal meer bekendheid genereren.  

Eindfeest Zwolle 
Het SOOZ wil een Zwols eindfeest organiseren waarbij elk Zwols domein en/of            
studentenvereniging zijn eigen paviljoen maakt, met hapjes, drankjes en optredens. De           
Bruisweken of een jaarlijks eindfeest zouden hiervoor een goede gelegenheid kunnen zijn.            
Belangrijk is dat het een feest is voor en door studenten. Ook wil het SOOZ samenwerken met                 
BuroRuis. Dit kan zorgen voor meer samenhang tussen de verschillende domeinen/opleidingen,           
scholen, bijdrage aan het opbouwen van netwerken, het verbeteren van het studentenwelzijn            
en zal bij succes Zwolle Studentenstad meer op de kaart zetten.  
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