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Introductie 

 

Dit document is opgesteld ter ondersteuning van de beleidsvoering gedurende de drie 

volgende verenigingsjaren. Het komt de vereniging ten goede om, naast de beleidsplannen 

die elk jaar opnieuw geschreven en gepresenteerd worden, ook koers te bepalen voor de 

langere termijn. Het gaat in dit document dus hoofdzakelijk om een globale richting voor de 

vereniging. Daarnaast doen we ook specifieke voorstellen voor veranderingen of 

ontwikkelingen die daarbij aansluiten. Het moge duidelijk zijn dat de suggesties die wij 

geven, gedaan zijn vanuit ons perspectief op dit moment. Het is aan de besturen na ons om 

het globale beleid na te leven, maar zij zijn vrij om dat beleid een eigen invulling te geven. 

Ze zijn dus niet gebonden aan onze suggesties.  

 

Dit driejarenplan is geschreven door bestuur ‘16-’17 bij het aflopen van hun bestuursjaar en 

wordt van kracht op het moment van constituering van bestuur ‘17-’18. De besturen ‘17-’18, 

‘18-’19 en ‘19-’20 baseren zich op het driejarenplan bij het opstellen van hun beleidsplan. 

Het naleven van het driejarenplan geldt niet als absolute verplichting, maar omdat het 

driejarenplan wel onderdeel is van het officiële beleid van TW!ST, dienen afwijkingen van 

het driejarenplan, zij het bewust of onbewust, verantwoord te worden op de ALV. Met de 

decharge van bestuur ‘19-’20, vervalt de geldigheid van dit document. Het bestuur ‘19-’20 

stelt een nieuw driejarenplan op voor de drie verenigingsjaren die op hun bestuursjaar 

volgen.   

 

Intern 

 

Algemeen 

Het is altijd raadzaam om goed naar je leden te luisteren. TW!ST bestaat voor haar leden, 

dus volg hun wensen wat betreft de invulling van activiteiten. Goede manieren om dat te 

doen zijn het afnemen van enquêtes en rondvragen op ALV’s. Bewaak de innovativiteit van 

de vereniging en streef ernaar om elk jaar minimaal één nieuwe activiteit te organiseren.  

 

Actieve leden 

Een punt dat aandacht verdient is de sociale cohesie binnen de vereniging. Niet omdat daar 

de afgelopen jaren niet in geïnvesteerd, maar omdat onze leden simpelweg niet de 

makkelijkste zijn gebleken om te mobiliseren voor borrels en activiteiten. Een concrete 

suggestie voor het verstevigen van de band tussen de (actieve) leden, en het tegelijkertijd 

aantrekkelijker te maken om actief te worden, is het op touw zetten van een 

commissiebattle. Dat is een wedstrijd tussen de commissies die het hele jaar doorloopt. Een 

commissie kan punten verdienen door bijvoorbeeld aanwezig te zijn op borrels en andere 

activiteiten, maar ook met gekke opdrachten. Als het bestuur zo’n battle opzet, is het een 

goed idee om eerst wat ideeën op te doen bij andere verenigingen. Bij Commotie en 

Sociëtas is dit bijvoorbeeld een bekend concept, maar er zijn ongetwijfeld meer verenigingen 

met een vergelijkbaar systeem. Met een commissiebattle maakt TW!ST het voor actieve 



leden toegankelijker om naar een borrel te gaan en het kan niet-actieve leden motiveren om 

een commissie bij TW!ST te doen.  

 

Borrels en activiteiten 

Uit het afnemen van een enquête is onder meer gebleken dat er, wat een deel van de leden 

betreft, te veel themaborrels zijn. De actieve leden die wel naar borrels komen lijken de 

themaborrels juist wel leuk te vinden. Probeer dus een balans te vinden tussen borrels met 

en zonder (verkleed)thema’s, zodat de borrels zo veel mogelijk leden trekken. Een andere 

oorzaak van het feit dat de borrels soms slecht bezocht worden, is het geringe aantal 

mannelijke leden. De mannen binnen de vereniging zijn schaars, het is dus leuk en 

belangrijk om hen actief te krijgen/ houden. Dat kan bijvoorbeeld bewerkstelligd worden door 

eens per jaar een speciale activiteit voor mannen te organiseren. Verschillende verenigingen 

kennen iets als een HerenCie: een commissie gericht op de binding tussen de mannen. 

Binnen TW!ST is het de vraag of daar animo voor is, maar het is wel een idee om 

bijvoorbeeld bij voorkeur altijd een man in de AcCie te hebben, die zich dan ook met zulke 

activiteiten kan bezighouden. 

 

Masterstudenten 

Masterstudenten zijn ook belangrijk voor TW!ST. Vanaf het jaar 2016-2017 is het bestuur 

begonnen om ook nieuwe leden te werven bij de masters. TW!ST is officieel een vereniging 

voor de bachelor taalwetenschap en voor vier masters: Neurolinguïstiek, Multilingualism, 

European Linguistics & Applied Linguistics. Ook om de 50%-norm te halen zodat besturen in 

de toekomst een beurs bij het CUOS kunnen aanvragen, is het belangrijk om een 

lidmaatschap aantrekkelijk te maken voor masterstudenten. Binnen drie jaar ambiëren wij 

minimaal twee activiteiten per jaar op de planning te hebben, speciaal georganiseerd voor 

masterstudenten.  

 

Professionalisering 

 

Algemeen 

Met de groei van de vereniging is het belangrijk dat de professionaliteit van TW!ST 

meegroeit. Het afgelopen jaar is daar een belangrijke stap in gezet door het huishoudelijk 

reglement (opnieuw) in te voeren, nadat deze officieel goedgekeurd werd door de ALV. Er 

moet echter op meerdere manieren continu gewerkt worden aan de verdere 

professionalisering van de vereniging. Voor de komende drie jaren kan die 

professionalisering vorm krijgen door extra te focussen op de website, te beginnen met 

automatisch incasseren en stappen te zetten voor het aanvragen van een bestuursbeurs.  

 

Website 

De website is een van de voornaamste wegen van representatie van TW!ST. Het is 

belangrijk dat de website toegankelijk is en up-to-date gehouden wordt. Essentieel daarbij is 

dat er geen verjaarde informatie op de website staat en nieuwsartikelen regelmatig 

vervangen worden. Een goede afstemming tussen het bestuur en de MediaCie is hierbij 

geboden. Voor de leden zijn we het afgelopen jaar aan de slag gegaan met een 

afgeschermd gedeelte op de site. Leden kunnen vanaf nu een account aanmaken dat ze 

toegang verschaft tot samenvattingen en het HR. De bedoeling is dat de mogelijkheden voor 

leden op de website, de komende jaren flink toenemen. Idealiter kunnen leden binnen 

afzienbare tijd elkaars profielen bekijken, zodat er een soort almanak/ smoelenboek online 



beschikbaar is. Verder is de ambitie om uiteindelijk, wanneer alle leden een profiel hebben, 

ook zaken als het ledenbestand en het inschrijven voor activiteiten via deze weg te regelen. 

 

Automatisch incasseren 

Op financieel gebied is er ook nog behoorlijk wat ruimte voor professionalisering. Op dit 

moment maken we alleen nog maar gebruik van automatische incasso’s voor de betaling 

van de ledencontributie. Dat heeft er mee te maken dat het even tijd kost om te organiseren 

en er kosten aan verbonden zijn waar we nu nog geen ruimte voor vonden in de begroting. 

Het werken met automatische incasso’s levert echter uiteindelijk zo veel op, dat het binnen 

drie jaar wel rendabel voor de vereniging zou moeten zijn. Automatisch incasseren scheelt 

veel werk voor de penningmeester en is daarbij een toevoeging voor de professionele 

uitstraling van TW!ST. Ook voor de leden, die dan niet meer voor elke activiteit zelf geld over 

hoeven te maken, brengt het werken met automatische incasso’s gemakken met zich mee.    

 

CUOS 

Extra professionaliteit komt ook met een erkenning door het CUOS. Het CUOS is er namelijk 

niet alleen voor de beurs, maar met een aanvraag bij het CUOS heb je ook toegang tot een 

formele erkenning van je bestuursjaar. Ook voor jezelf als bestuurslid is dat dus heel fijn.  

Vooralsnog is TW!ST niet in aanmerking gekomen voor een bestuursbeurs van het CUOS. 

De belangrijkste reden hiervoor is het niet kunnen voldoen aan een van de randvoorwaarden 

voor een aanvraag. Dat heeft er weer mee te maken dat er officieel vier masters bij onze 

opleiding zijn aangesloten, waarvan maar weinig studenten lid worden van TW!ST. Op die 

manier voldoen we steeds net niet aan de eis dat vijftig procent van de opleiding lid is bij de 

studievereniging. We zitten echter vaak wel tegen dat percentage aan. Als er in de toekomst 

dus nog meer gefocust wordt op de masterstudenten, en dan specifiek op het werven van 

leden bij de masterstudenten, is er een goede kans dat we binnen een aantal jaren wel een 

bestuursbeurs kunnen aanvragen bij het CUOS. Alhoewel dat misschien nog niet komend 

jaar of het jaar daarop lukt, is het van belang om ook nu al een goede administratie en een 

zorgvuldig archief van de vereniging bij te houden. Daarbij moet je denken aan het bewaren 

van ledenbestanden en financiële overzichten, maar ook van nieuwsbrieven en de 

uitgebrachte edities van de Noam, foto’s van activiteiten en notulen van interne en externe 

vergaderingen. Al dat soort documenten van een aantal afgelopen verenigingsjaren dienen 

namelijk te worden meegestuurd met een aanvraag voor het CUOS.  

 

Sponsoring van evenementen 

Voor de komende drie jaar streven wij naar meer en bredere acquisitie voor de vereniging. 

Dit houdt in dat er naast het gebruikelijke jaarlijkse zoeken naar nieuwe sponsoren, er ook 

actiever op zoek gegaan moet worden naar sponsordeals gedurende het jaar. Een 

mogelijkheid die binnen TW!ST nog niet voldoende onderzocht is, is het zoeken naar 

sponsoren voor specifieke evenementen. Vooral als het gaat om studiegerelateerde 

evenementen, zou het vinden van sponsoren voor zo’n evenement haalbaar moeten zijn. Op 

die manier zou het budget verhoogd kunnen worden van bijvoorbeeld het congres, de 

themadag en de carrièredag. Hierbij kan gedacht worden aan het vragen van een bedrijf om 

te zorgen voor een lunch op zo’n evenement, als ook aan het benaderen van bedrijven die 

misschien niet op een heel jaar sponsoring zitten te wachten, maar waarvoor de sponsoring 

van een evenement mogelijk wel interessant is. De Commissaris Extern is hiervoor 

verantwoordelijk, maar werkt hierin samen met de desbetreffende commissie. In het kader 



van sponsoring voor specifieke activiteiten, zou je ook kunnen denken aan het opzetten van 

een ‘goededoelenactie’, waarbij je je dus richt op de acquisitie voor een specifiek goed doel.  

 

Carrière 

 

Activiteiten 

Tot nu toe zijn er te weinig activiteiten georganiseerd met betrekking tot 

carrièremogelijkheden na de studie. Enkel de themadagen en congressen laten iets zien van 

het leven na het behalen van je diploma. Wij streven ernaar als vereniging jaarlijks tenminste 

een carrière-gerelateerd evenement te organiseren, speciaal voor studenten 

Taalwetenschap. Ook zou het goed zijn als er meer promotie en ondersteuning wordt 

geboden bij evenementen die al door de RUG worden georganiseerd. Geef bijvoorbeeld 

extra informatie aan leden ten tijde van master- en minorvoorlichtingen. Wij hebben van 

verschillende kanten gehoord dat er veel onduidelijkheid bestaat rond zulke voorlichtingen. 

TW!ST kan hier een verhelderende rol in spelen. 

 

Alumni 

Daarnaast valt er nog een hoop te behalen met het updaten van het alumnibestand. 

LinkedIn is een belangrijke schakel in dit proces. Door te beschikken over zoveel mogelijk 

gegevens van alumni, wordt het veel gemakkelijker om hen te benaderen voor evenementen 

zoals de themadag, het congres etc. Ook kan de hulp van de RUG worden ingeschakeld, 

door het versturen van een brief aan alle afgestudeerden Taalwetenschap, zodat zij ons 

gemakkelijk kunnen vinden. Wij achten het haalbaar om binnen drie jaar minimaal tien 

mensen per jaar toe te voegen aan het alumnibestand. 

 

Vacatures 

Iets wat nog in de kinderschoenen staat, maar zeker een toekomst kan hebben bij TW!ST, is 

het publiceren van vacatures. Op het moment van schrijven wordt daar nauwelijks iets aan 

gedaan. Om de leden carrièreperspectieven te bieden lijkt het ons goed om zoveel mogelijk 

vacatures te plaatsen op de site van Career Services. Zodra er meer vacatures op staan en 

er geregeld vacatures worden geplaatst, wordt het systeem bekender onder de leden. Op 

den duur hebben de toekomstig afgestudeerden er veel baat bij. Binnen drie jaar zouden 

met gemak iedere maand twee vacatures geplaatst moeten worden. Op dit moment is het zo 

dat de vereniging niet veel vacatures binnen krijgt; daarom moet er ook actief naar gezocht 

worden. Op die manier kan het zelfs geld opleveren door geld te vragen (al is het een klein 

bedrag) in ruil voor het plaatsen van de vacature op Career Services en/of andere kanalen.  

 

Slot 

 

De bovengenoemde punten zullen de komende drie jaren houvast bieden bij de 

beleidsvoering van TW!ST. Een aantal zaken is geformuleerd in kwantitatieve doelen die 

binnen drie jaren gehaald moeten zijn. Andere punten betreffen een globaler streven, die 

toegelicht zijn met concrete suggesties.  

 

Ter afsluiting: het gaat goed met de vereniging. TW!ST is een actieve vereniging en werd de 

afgelopen jaren geleid door gedreven besturen. Met name op extern gebied zijn er grote 

stappen gezet. Wat ieder jaar weer lastig blijft, is het vergroten van het aantal actieve leden. 

Neem daarom als belangrijkste leidraad voor de komende jaren: TW!ST is er voor haar 



leden. TW!ST bestaat voor haar leden en haar leden dragen de vereniging. Houd dat bij elke 

besluitvorming in het achterhoofd, zodat die balans gewaarborgd wordt.     


