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Lieve leden, 

 

Voor jullie ligt het VIDIUS studentenunie Beleidsplan 2016, genaamd ‘Bouwen aan de toekomst’. 

In dit beleidsplan bepalen wij de koers die onze vereniging in het jaar 2016 gaat varen. 

Voor VIDIUS is 2016 een bijzonder jaar en 15 juni 2016 is een speciale datum. 15 Juni 

2016 is namelijk de dag waarop VIDIUS haar eerste lustrum viert. Het is dan vijf jaar geleden dat 

USF, OOFU en LinQ fuseerden tot VIDIUS studentenunie. Het lustrum heeft dan ook een 

belangrijke plek in ons beleid.  

 In vijf jaar is VIDIUS gegroeid van een beginnende organisatie tot een belangrijke speler in 

de Utrechtse studentenwereld. Om verder te kunnen groeien, is een sterke interne organisatie 

van essentieel belang. Daarom is professionalisering hét speerpunt van ‘Bouwen aan de 

toekomst’. Deze professionalisering zal vooral plaatsvinden in de administratie en verslaglegging. 

Zo zal VIDIUS meer kennis behouden, een sterke overdracht creëren en een consequent geluid 

laten horen over de jaren heen.  

Dit consequente geluid zal kracht bijgezet worden door het schrijven van een 

langetermijnvisie ter ere van het eerste lustrum. De visie zal geschreven worden door leden, het 

bestuur en anderen die in de loop der jaren betrokken zijn geweest bij VIDIUS. Deze visie zal de 

vereniging houvast bieden in het fluctuerende veld waarin zij opereert. Naast het presenteren van 

de visie zal er een viertal andere activiteiten georganiseerd worden om het lustrum te vieren. Bij 

elk van deze activiteiten zal steeds een andere, voor VIDIUS belangrijke, doelgroep centraal staan. 

 De verschillende doelgroepen geven VIDIUS bestaansrecht. VIDIUS zet zich daarom in op 

alle gebieden die belangrijk zijn voor leden, lidorganisaties en de Utrechtse student. 

Onderwerpen als onderwijs en medezeggenschap, studieverenigingen, studentenhuisvesting, 

zorg en openbaar vervoer spelen een belangrijke rol binnen VIDIUS. Vandaar dat evenals 

voorgaande jaren belangenbehartiging een prominente plek krijgt in dit beleidsplan.  

Met behulp van de goede feedback van afgelopen tijd staat er een sterk plan waarmee 

VIDIUS als vereniging ook de komende jaren kan blijven groeien. Het is dan ook met gepaste trots 

dat wij dit beleidsplan presenteren. 

 

 Met hartelijke groet van bestuur 5,  

        Pijke Dorrestein - Voorzitter 

        Melissa van der Meijden - Secretaris 

Laura Spoelman - Penningmeester 

Dianne Oorburg  - Algemeen bestuurslid 

Thijs de Boer - Algemeen bestuurslid 
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Leeswijzer 

Het VIDIUS Beleidsplan 2016 is geschreven met leesbaarheid in gedachten. Er is een scheiding 

gemaakt tussen nieuw en lopend beleid. Ieder onderwerp wordt geïntroduceerd met een kleine 

inleiding om de context te schetsen. Vervolgens worden de doelen gepresenteerd, gevolgd door 

de middelen om deze doelen te behalen. Om onszelf en de lezer sturing te geven in dit beleidsplan 

hebben wij aan het begin een visie en een beleidsmissie geformuleerd. N.B. Met het begrip 

studievereniging kan in dit document ook op een studiestichting gedoeld worden.  

 

Afkortingen 

·   ALV     Algemene Vergadering 

·         BoKS  Bewonersoverleg Koepel SSH 

·         ESN   Erasmus Student Network 

·         HSR    Hogeschoolraad 

·         HU    Hogeschool Utrecht 

·         ISHA   International Student Housing Assistance 

·         LSVb    Landelijke Studentenvakbond 

·         MUST   Medezeggenschap Utrechtse Studenten 

·         NvdP   Nacht van de Professoren 

·         OER    Onderwijs Examen Regeling 

·         OOFU  Overkoepelend Orgaan Faculteitsverenigingen Utrecht 

·         OSHU   Overleg Studievereniging Hogeschool Utrecht 

·         POS   Projectorganisatie Stationsgebied 

·         ROCOV Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer Utrecht 

·         RvA   Raad van Advies 

·         RvT  Raad van Toezicht 

·         SSH    Stichting Studenten Huisvesting 

·         ToM  Trainingen op Maat 

·         UIT   Utrechtse Introductie Tijd 

·         U-raad  Universiteitsraad 

·         USF    Utrechtse Studenten Federatie 

·         USP     Utrecht Science Park 

·         UU    Universiteit Utrecht 

·         VIDIUS  Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert 

·         VIDIUS SVO   VIDIUS StudieVerenigingenOverleg 

·         VIDIUS SVR    VIDIUS StudieVerenigingenRaad 
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Visie en missie  

Visie 

VIDIUS studentenunie strijdt voor de ideale studentenstad Utrecht. 

 

VIDIUS studentenunie behartigt de belangen van de Utrechtse student. Met ‘goed’ nemen wij geen 

genoegen. De Utrechtse student verdient het allerbeste. Dat is waar wij voor gaan.  Hoe doen we dat? We 

willen het beste onderwijs met controle van een sterke medezeggenschap. We willen genoeg betaalbare 

studentenhuisvesting van de beste kwaliteit. We willen perfect openbaar vervoer voor studenten. We 

willen uitstekende ondersteuning op het gebied van zorg voor studenten.  Kortom, een optimale studeer- 

en leefomgeving voor de Utrechtse student!   

 

Beleidsmissie 2016 

VIDIUS is een professionele vereniging die studenten en studentenorganisaties duidelijke 

voordelen biedt. 

 

Continuïteit en stabiliteit zijn binnen de vereniging VIDIUS van groot belang om de visie realiteit te 

maken. Nieuwe besturen van VIDIUS moeten door een intensieve overdracht en een professionele, 

duidelijke administratie direct verder kunnen vanaf de bestuurswissel. VIDIUS studentenunie combineert 

de creativiteit en flexibiliteit van een studentenorganisatie met de voordelen van een professionele 

organisatie. Als professionele organisatie biedt VIDIUS kwalitatieve diensten aan haar leden en 

lidorganisaties. VIDIUS is daarnaast de verbindende factor tussen de studentenwereld en gezaghebbende 

instanties zoals hoger onderwijsinstellingen en de lokale overheid.  
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1. Professionalisering 

1.1 Vereniging 

 

 

D oel:  

De papieren en digitale administratie van VIDIUS studentenunie is in september 2016 opgeruimd 

en verwerkt in het administratieprogramma Codex.  

 

M iddelen:  

• De gehele digitale administratie wordt opgeruimd, bijgewerkt en verwerkt in Codex voor 

maart 2016; 

• Alle beschikbare papieren administratie wordt voor september 2016 opgeruimd, 

geordend en vastgelegd in Codex; 

• Per portefeuille wordt de voortgang in een dossier vastgelegd en bijgehouden in Codex.  

 

D oel:   

De inwerking van, en de overdracht voor bestuur 6 van VIDIUS studentenunie zijn goed 

georganiseerd en voorzien van kwalitatieve documenten.  

 

M iddelen:  

• De bestaande overdrachtsdocumenten worden geüpdatet; 

• Voor alle portefeuilles, activiteiten, commissies en werkgroepen worden 

overdrachtsdocumenten geschreven; 

VIDIUS is als vereniging de afgelopen jaren sterk gegroeid: groei in de vorm van ledenaantallen, 

activiteiten van het bestuur en naamsbekendheid als dé vertegenwoordiger van de Utrechtse student. In 

2016 wordt ervoor gezorgd dat deze groei de komende jaren doorzet op een voor de vereniging gezonde 

en efficiënte manier. Om dit te kunnen doen, moet VIDIUS groeien als professionele organisatie, waarin 

informatie en kennis worden vastgelegd. De huidige verslaglegging zorgt voor onduidelijkheid en dubbel 

werk voor besturen en opvolgers. Om dit te voorkomen zullen processen en documenten binnen de 

vereniging geoptimaliseerd worden, zodat toekomstige besturen zich kunnen focussen op de kerntaken 

van VIDIUS. Dit zal zorgen voor continuïteit binnen de organisatie. Met het in gebruik nemen van het 

nieuwe administratieprogramma Codex is VIDIUS in staat meer kennis te behouden en haar 

dienstverlening te verbeteren. 
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• De inwerking van de afgelopen jaren wordt geëvalueerd en de hieruit voortvloeiende 

adviezen worden doorgevoerd. 

1.2 Langetermijnvisie 

 

 

D oel:  

Er wordt een langetermijnvisie voor VIDIUS studentenunie geschreven door de visiewerkgroep. 

 

M iddelen:  

• Er wordt een visiewerkgroep opgericht met daarin minimaal twee huidige bestuursleden 

en andere geïnteresseerden;  

• Er worden brainstormsessies georganiseerd waarin gediscussieerd wordt over de visie 

van VIDIUS met mensen die verbonden zijn aan VIDIUS of haar werkzaamheden; 

• Er wordt een langetermijnvisie geschreven door de visiewerkgroep op basis van eigen 

inbreng en de inbreng vanuit de brainstormsessies;  

• De langetermijnvisie wordt in verschillende stadia besproken met het huidige bestuur, de 

Raad van Advies en de Raad van Toezicht;  

• De langetermijnvisie wordt gepresenteerd tijdens het lustrum op 15 juni 2016.    

In de langetermijnvisie worden de principes van VIDIUS studentenunie beschreven. Deze 

langetermijnvisie is de leidraad van de vereniging. Het is een document waar iedereen binnen de 

vereniging op terug kan vallen als er onduidelijkheid heerst over welke koers VIDIUS moet varen. 

De langetermijnvisie is zo geschreven dat toekomstige besturen van VIDIUS hun beleid hieraan 

kunnen toetsen, maar biedt besturen genoeg ruimte om hun eigen beleid te bepalen. In de 

langetermijnvisie staat verwoord wat van belang is voor de Utrechtse student, daarom worden 

niet alleen het bestuur maar ook anderen betrokken bij het opstellen van het document. Aangezien 

VIDIUS opereert in een snel veranderend veld, wordt de visie voor een nog te bepalen aantal jaren 

vastgelegd. Voordat de langetermijnvisie verlopen is, dient een nieuwe langetermijnvisie te worden 

opgesteld. Hierdoor is er binnen de vereniging altijd een actuele langetermijnvisie aanwezig. De 

langetermijnvisie moet tevens ruimte bieden voor aanpassingen binnen de aflooptermijn om te 

voorkomen dat de langetermijnvisie voor de afloopdatum al verouderd is. 
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1.3 Leden 

 

 

D oel:  

Het dienstenpakket voor de individuele leden van VIDIUS studentenunie wordt met twee 

diensten uitgebreid voor het einde van juni 2016.  

 

M iddelen:  

• VIDIUS realiseert de VIDIUS Fietsverkoop1 voor individuele leden; 

• NvdP is gratis toegankelijk voor individuele leden;  

• Er wordt gebrainstormd met individuele leden over verdere uitbreiding van het 

dienstenpakket.   

1.4 Lidorganisaties 

 

 

D oel:  

VIDIUS studentenunie biedt lidorganisaties eind 2016 minstens twee extra diensten aan. 

 

M iddelen:  

• Het VIDIUS Fonds zal worden vergroot; 

• Het aanvragen van subsidies bij VIDIUS en het vragen van juridisch advies aan de VIDIUS 

Rechtshulp wordt exclusief voor lidorganisaties;2 

• Er wordt een activiteitennieuwsbrief verspreid met daarin voor VIDIUS-leden relevante 

activiteiten van lidorganisaties;  
                                                             
1 Zie Openbaar vervoer en infrastructuur op blz. 16 voor meer informatie.  
2 Voor individuele Utrechtse studenten die gebruik willen maken van de VIDIUS Rechtshulp is een lidmaatschap bij 
VIDIUS studentenunie niet verplicht. 

Voor de continuïteit van de vereniging zijn individuele leden heel belangrijk. Daarom wil VIDIUS 

studentenunie deze leden extra diensten bieden die uniek zijn in Utrecht. In 2016 zal tevens 

gekeken worden naar de verhoudingen tussen individuele leden en lidorganisaties. Hierbij wordt 

bijvoorbeeld gekeken naar het stemrecht en de diensten die VIDIUS hen biedt. 

VIDIUS studentenunie wil naast het uitvoeren van haar taak als koepelfunctie voor 

studieverenigingen van de UU ook alle andere studentenorganisaties in Utrecht ondersteunen. 

Voor lidorganisaties biedt VIDIUS op dit moment een aantal diensten, waaronder het VIDIUS 

Fonds. In 2016 wil VIDIUS deze diensten verbeteren en uitbreiden voor lidorganisaties. 
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• VIDIUS biedt startende studentenorganisaties desgevraagd ondersteuning, zoals 

netwerken en juridisch advies;   

• VIDIUS organiseert twee relevante thema-discussieavonden voor lidorganisaties. 

1.5 VIDIUS Studieverengingenraad  

 

 

D oel:  

De VIDIUS SVR en het VIDIUS SVO worden gedurende 2016 bekender op de UU, onder de 

studieverenigingen en hun leden.  

 

M iddelen:  

• Ieder SVR-lid houdt goed contact met de studieverenigingen van zijn faculteit; 

• Er worden goede contacten onderhouden met de UU en organisaties als de U-raad en 

OSHU; 

• De opkomst bij de SVO’s wordt gemonitord in Codex.  

 

D oel:   

De VIDIUS SVR professionaliseert zijn werkzaamheden en wordt geëvalueerd.     

 

M iddelen:  

• De SVR heeft duidelijke overdrachtsdocumenten; 

• De volledige overdracht zal voor eind juli 2016 plaatsvinden; 

• De sollicitatieprocedure krijgt meer prioriteit;  

• VIDIUS maakt duidelijke afspraken met de leden van de SVR over hun bijdrage aan de 

SVR;  

• In 2016 wordt het functioneren van de SVR in de afgelopen drie jaar door VIDIUS 

geëvalueerd en indien nodig worden er noodzakelijke aanpassingen gedaan.   

  

De VIDIUS SVR en het door hen georganiseerde VIDIUS SVO zijn belangrijke overleggen voor het 

informeren van studieverenigingen. Hier kunnen problemen worden aangekaart en oplossingen 

worden gevonden. Daarnaast is het een goede gelegenheid om informatie door te spelen naar 

studieverenigingen en te kijken wat VIDIUS voor hen kan betekenen. Verder is de VIDIUS SVR hét 

aanspreekpunt voor de UU. 
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2. Lustrum 

 

 

D oel:  

Er worden vijf lustrumactiviteiten georganiseerd in 2016 door de lustrumcommissie van VIDIUS 

studentenunie. 

 

M iddelen:  

• Er wordt een lustrumcommissie opgestart met daarin betrokkenen en geïnteresseerden 

van VIDIUS en minstens één huidig bestuurslid; 

• De commissie maakt een inventarisatie van bereikte doelen en activiteiten van VIDIUS 

door de jaren heen; 

• De commissieleden gebruiken hun ervaring, kennis en netwerk om activiteiten te 

organiseren; 

• Ter ere van het lustrum wordt er een alumnibestand gerealiseerd. 

 

  

Op 15 juni 2011 is VIDIUS studentenunie ontstaan uit een fusie van USF, OOFU en LinQ. Sinds 

die tijd is er veel gebeurd, gedaan en veranderd. Om hierbij stil te staan, dit te vieren en om verder 

te gaan, wordt dit jaar het eerste lustrum gevierd. Dit lustrum is een mooie afspiegeling van wat 

VIDIUS bereikt heeft en is ook een manier om mensen te bedanken die de vereniging geholpen 

hebben in de loop der jaren. De activiteiten die ter ere van het lustrum worden georganiseerd, 

zullen vooral van inhoudelijke aard zijn. Iedere activiteit zal een andere doelgroep hebben: 

individuele studenten, bonden, lidorganisaties en (oud) activo’s. Naast deze vier activiteiten zal de 

langetermijnvisie gepresenteerd worden op de dag van het lustrum, namelijk 15 juni 2016. 
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3. Belangenbehartiging 

3.1 Medezeggenschap   

 

   

D oel:  

VIDIUS studentenunie faciliteert kennisuitwisseling tussen de studentmedezeggenschappers van 

de verschillende hoger onderwijsinstellingen in Utrecht.   

 

M iddelen:  

• VIDIUS houdt middels gesprekken gezamenlijke doelen en problemen van de U-raad en 

de HSR  in de gaten en zorgt dat er contact wordt gelegd en kennis wordt uitgewisseld 

indien dat nodig is; 

• Er wordt voor februari 2016 een bijeenkomst georganiseerd tussen afgevaardigden van 

goedlopende opleidingscommissies van de HU en de UU, zodat deze kennis gedeeld kan 

worden met de minder goedlopende commissies van beide instellingen;  

• VIDIUS maakt kennis met de medezeggenschap van de andere Utrechtse 

onderwijsinstellingen, zoals de Hogeschool van de Kunsten Utrecht; 

• Samen met de Directie Onderwijs & Onderzoek (UU) en de coördinator 

Studentparticipatie (HU) wordt een gezamenlijk kennisplatform gerealiseerd, waar 

studentmedezeggenschappers van deze instellingen vanaf september 2016 kennis 

kunnen uitwisselen en vragen aan elkaar kunnen stellen;  

Het verbeteren van de medezeggenschap begint bij het vergroten van de kennis van de 

medezeggenschappers zelf. Recentelijk is gemerkt dat er binnen de verschillende 

onderwijsinstellingen kennis over verschillende zaken ligt en dat studentmedezeggenschappers 

steeds opnieuw wielen uitvinden die elders al uitgevonden zijn. Zo is er op de HU al een mooi 

systeem om alle (ex-)HU-medezeggenschappers te kunnen bereiken en zijn er 

opleidingscommissies met een extreem groot bereik naar de achterban, terwijl er op de UU veel 

meer bestuurlijk actieve studenten zijn met kennis over beleidszaken en begrotingen. Ook werd 

zichtbaar dat mensen op gelijkwaardige posities vaak dezelfde doelen nastreven, waardoor een 

samenwerking zeer efficiënt kan zijn: de HSR en U-raad streven bijvoorbeeld beiden naar een 

hogere opkomst tijdens de verkiezingen, meer bekendheid voor de medezeggenschap en meer 

zichtbaarheid onder de studenten. VIDIUS studentenunie ziet een behoefte aan kennisuitwisseling 

en zal dus investeren om de verbindende factor te spelen en de medezeggenschap naar een hoger 

niveau te tillen. 
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• VIDIUS investeert in een samenwerking met Vereniging MUST en in kennismakingen met 

de verschillende medezeggenschapsorganen binnen de HU.  

3.2 Basiskennis studentmedezeggenschappers 

 

 

D oel:   

VIDIUS studentenunie biedt mogelijkheden om de basiskennis van (nieuwe) 

studentmedezeggenschappers te vergroten.   

 

M iddelen:   

• Het realiseren van het eerder genoemde kennisplatform;   

• VIDIUS houdt contact met de vervolgonderzoeken van de oploop studentbetrokkenheid 

op de UU om te kijken waar knelpunten in de huidige kennisoverdracht zitten; 

• VIDIUS promoot actief trainingen voor studentmedezeggenschappers tijdens de 

overdrachtsperiodes en op netwerkdagen van de medezeggenschap;  

• Het medezeggenschapsboekje wordt voor augustus 2016 verbeterd en aangevuld.   

 

D oel:   

VIDIUS studentenunie realiseert voor februari 2016 een campagne om 

studentmedezeggenschappers op de hoogte te brengen van het belang van de OER en van de 

belangrijkste rechten en plichten voor de student die hierin staan.    

 

  

Studentmedezeggenschappers vormen een grote bron van kennis en ideeën binnen de instelling 

waaraan zij studeren. Deze kennis is ook belangrijk om de mening van de student te kunnen 

vertegenwoordigen. Helaas is de overdrachtsperiode vaak maar kort. Binnen de UU nemen de 

meeste studenten maar voor één jaar plaats in een raad of commissie en op de HU zijn maar op 

weinig plekken inwerkingstrajecten vastgelegd. Dit is zonde, want zo gaat er veel belangrijke 

kennis verloren. Een concreet voorbeeld: Nog lang niet alle studentmedezeggenschappers kennen 

de OER en het belang ervan, terwijl de regeling veel vraagstukken in de medezeggenschap kan 

oplossen en er bovendien belangrijke rechten voor studenten in staan. Door het vergroten van de 

basiskennis van studentmedezeggenschappers verbetert de continuïteit van de medezeggenschap 

en daarmee haar bereik en kracht. 
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M iddelen:   

• Er wordt een website gemaakt met daarop een eenvoudige uitleg van het belang van de 

OER en de belangrijkste onderdelen van de OER; 

• Zodra de U-raad en HSR hun eenvoudige herschrijving van de OER klaar hebben wordt 

hiernaar verwezen; 

• VIDIUS promoot de website middels flyers en posters die binnen de hoger 

onderwijsinstellingen in Utrecht en via social media pagina’s van de medezeggenschap 

worden verspreid;  

• Er wordt tijd geïnvesteerd in een samenwerking met de relaties van VIDIUS in de 

medezeggenschap, zoals de centrale raden, faculteitsraden en coördinatoren van 

opleidingscommissies, zodat ook deze partners de campagne overnemen en verspreiden. 

3.3 Studentenhuisvesting 

 

 

D oel:  

VIDIUS studentenunie realiseert minstens twee kostenneutrale of kostenverlagende 

maatregelen op het gebied van het verminderen van het verbruik van nutsvoorziening  in 

studentenhuisvesting. 

 

M iddelen:  

• VIDIUS studentenunie gaat de samenwerking aan op het gebied van duurzaamheid met 

verschillende partijen zoals woningcorporaties, BoKS, Green Office Utrecht, politieke 

partijen, studentenorganisaties en milieuorganisaties; 

• VIDIUS studentenunie doet onderzoek naar in hoeverre studenten prioriteit geven aan 

het bezuinigen op nutsvoorzieningen en het milieuvraagstuk als geheel; 

• VIDIUS studentenunie zorgt ervoor dat besparende maatregelen altijd kostenneutraal of 

kostenbesparend zijn. 

Studenten zijn jong en hebben nog een lange toekomst voor zich. Het is algemeen erkend dat het 

verbruik van grote hoeveelheden gas, water en elektriciteit een bedreiging is voor die toekomst. 

Het verbruik hiervan heeft een negatieve invloed op het milieu. Doordat studenten nog een lang 

leven voor zich hebben op deze aarde, hebben ze er een belang bij goed voor het milieu te zorgen. 

Er is nog een lange weg te gaan omdat studentenhuisvesting vaak niet energiezuinig is. Besparen 

op gas, water en licht is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de student. Door minder te 

verbruiken, betaalt de student minder.   



 15 

3.4 Zorg 

 
 

D oel:  
VIDIUS studentenunie zorgt dat de voorzieningen op hoger onderwijsinstellingen voor studenten 

met een functiebeperking en studenten met psychologische problemen beter aansluiten op hun 

behoeften. 

 

M iddelen:  

• Er wordt een werkgroep zorg opgericht om te onderzoeken waar precies vraag naar is 

onder de studenten; 

• Er wordt geïnventariseerd bij de hoger onderwijsinstellingen hoe zorgvoorzieningen 

verbeterd kunnen worden; 

• Studenten worden geïnformeerd over het feit dat ze aanspraak kunnen maken op het 

profileringsfonds als ze vertraging oplopen door een functiebeperking of een 

psychologisch probleem; 

• VIDIUS gaat Bureau Studentenpsychologen door middel van een promotiecampagne in 

samenwerking met onder andere de UU en de HU onder de aandacht brengen bij 

studenten.  

 

D oel:  

VIDIUS studentenunie motiveert Utrechtse studenten om zich in te schrijven bij zorgverleners in 

Utrecht.  

Uit het jaarlijks onderzoeksrapport Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2015 is gebleken 

dat het aandeel studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs is toegenomen. VIDIUS 

studentenunie vindt dit een opvallende ontwikkeling en wil hier komend jaar aandacht aan 

besteden. VIDIUS meent dat het noodzakelijk is dat er op de hoger onderwijsinstellingen goede 

voorzieningen zijn voor studenten met een functiebeperking en studenten met psychologische 

problemen, en dat deze studenten weten waar ze recht op hebben. Een ander belangrijk 

aandachtspunt wat betreft zorg is het feit dat veel studenten die in Utrecht wonen nog 

ingeschreven staan bij zorgverleners in de woonplaats van hun ouders of zelfs helemaal niet 

ingeschreven staan. Het is belangrijk dat studenten weten bij wie ze kunnen aankloppen met 

bepaalde problemen en dat ze snel zorg kunnen krijgen wanneer ze die nodig hebben. Daarom pleit 

VIDIUS voor makkelijke en snelle toegang tot zorgverleners in Utrecht. Daarbij is het van belang 

dat studenten die zorg nodig hebben ook daadwerkelijk goed ondersteund worden.  
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M iddelen:  

• VIDIUS gaat in gesprek met zorgverleners over hoe studenten zich makkelijk kunnen 

inschrijven bij een zorgverlener in Utrecht; 

• VIDIUS gaat op zoek naar een samenwerkingspartner om zorg te promoten; 

• Op de VIDIUS website komt een pagina met informatie over zorg. 

3.5 Openbaar vervoer en infrastructuur 

 

 

D oel:  

VIDIUS studentenunie biedt studenten de mogelijkheid om veilige en betaalbare fietsen te kopen 

vanaf augustus 2016. 

 

M iddelen:  

• De interne organisatie van VIDIUS wordt voorbereid op het verkopen van fietsen in de 

periode van januari tot en met juni; 

• Er wordt een VIDIUS fietsverkoop opgezet in de periode van januari tot en met augustus. 

De daadwerkelijke verkoop begint in augustus; 

• VIDIUS gaat van januari tot en met augustus een rol spelen bij de ontwikkeling en 

uitvoering van de UIT 2016 fietsverkoop, zodat aankomende studenten de mogelijkheid 

hebben om een goede betaalbare fiets te kopen. 

 

  

VIDIUS studentenunie vindt het belangrijk dat alle studenten zich veilig, makkelijk en snel kunnen 

verplaatsen binnen Utrecht. Aangezien een fiets onmisbaar is in Utrecht, moeten studenten de 

mogelijkheid hebben om op een veilige en betaalbare fiets te rijden. Om deze reden zet VIDIUS in 

2016 een fietsverkoop op. Naast de fiets is de bus een veelgebruikt vervoermiddel onder de 

Utrechtse student. VIDIUS streeft ernaar dat hoger onderwijsinstellingen met beide 

vervoermiddelen goed te bereiken zijn voor studenten. Wat betreft het openbaar vervoer is het van 

belang dat de frequentie van de bussen die Utrechtse onderwijsinstellingen aandoen optimaal is en 

dat er voldoende buscapaciteit is. Een ander aandachtspunt voor VIDIUS voor komend jaar is de 

aanleg van de traminfrastructuur tussen Utrecht Centraal en De Uithof. De aanleg start eind 2015 

en zal tot ten minste 2017 duren. Gedurende deze tijd dient er zo min mogelijk hinder ervaren te 

worden van de bouw van de Uithoflijn, zodat studenten zich veilig en makkelijk naar de Uithof 

kunnen begeven en rustig kunnen studeren. 
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D oel:  

VIDIUS studentenunie zorgt voor hoge kwaliteit van het openbaar vervoer voor studenten in 

Utrecht. 

 
M iddelen:  

• Er wordt het gehele jaar toegezien op een goede bereikbaarheid van alle 

onderwijsinstellingen in Utrecht; 

• De data van het eerder uitgevoerde onderzoek naar de ervaringen van busreizigers op de 

lijnen richting De Uithof zullen geanalyseerd worden vanaf december 2015 en de 

resultaten zullen uiterlijk in maart 2016 bekend gemaakt worden; 

• VIDIUS zorgt er gedurende het hele jaar voor dat er met de komst van de Uithoflijn geen 

belangrijke bussen verdwijnen voor studenten die in het gebied tussen Utrecht Centraal 

en de Uithof wonen; 

• Eventuele problemen zullen worden aangekaart bij het ROCOV Utrecht en de gemeente 

Utrecht. 

 

D oel:  

VIDIUS studentenunie minimaliseert in samenwerking met Projectorganisatie Uithoflijn, POS, het 

ROCOV Utrecht en anderen de overlast van de bouw rondom de Uithoflijn. 

 

M iddelen:  

• Studenten worden gedurende het hele jaar geïnformeerd over de bouw van de Uithoflijn, 

zodat zij weten wat ze kunnen verwachten; 

• Er wordt in het voorjaar een klachtenlijn of klachtenpagina opgezet waar studenten van 

de hoger onderwijsinstellingen klachten met betrekking tot de bouw van de Uithoflijn 

kwijt kunnen; 

• Eventuele problemen zullen worden aangekaart bij de genoemde partijen.  
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4. Lopend beleid 

4.1 Lidorganisaties 

 

 

D oel:  

VIDIUS studentenunie ondersteunt haar lidorganisaties, waardoor besturen het beste uit hun 

organisatie en zichzelf kunnen halen.  

 

M iddelen:  

• VIDIUS brengt de samenwerking met ToM onder de aandacht; 

• Lidorganisaties  kunnen terecht bij de VIDIUS Rechtshulp;  

• VIDIUS volgt dit jaar de ontwikkelingen rondom de clusterverdeling en treedt op als 

koepel van de studieverenigingen en overige verenigingen; 

• VIDIUS verduidelijkt de regels omtrent subsidieaanvraag bij het VIDIUS Fonds en licht 

leden voor over de mogelijkheden tot aanvraag; 

• VIDIUS organiseert de VIDIUS Besturendag voor studentenorganisaties.   

4.2 Onderwijs 

 

 

D oel:  

VIDIUS studentenunie behartigt de belangen van de Utrechtse student op het gebied van 

onderwijskwaliteit op landelijk niveau. 

VIDIUS studentenunie heeft een koepelfunctie voor zowel studieverenigingen als de 

studentenorganisaties die lid van ons zijn. Als koepel bieden we onze lidorganisaties extra diensten 

aan, zodat zij zich beter kunnen ontplooien ten behoeve van de Utrechtse student. We 

vertegenwoordigen onze lidorganisaties daar waar nodig. Daarnaast is bij elke studentorganisatie 

bekend wat de voordelen zijn van een lidmaatschap bij VIDIUS. 

Het onderwijs in Utrecht is deels afhankelijk van de ontwikkelingen in Den Haag. Zeker met het 

oog op de invoering van het studievoorschot liggen er kansen om het onderwijs vanaf daar te 

verbeteren. Het geld dat afgenomen is van de studenten moet uiteindelijk ook weer terugkomen bij 

de studenten en niet aan de strijkstok van de instellingen en het ministerie blijven hangen. VIDIUS 

studentenunie neemt een actieve rol op zich bij de LSVb om de kwaliteit van het onderwijs in 

Utrecht te verbeteren. 
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M iddelen: 

• VIDIUS is altijd op de hoogte van de laatste landelijke ontwikkelingen en de effecten die 

deze hebben in Utrecht; 

• VIDIUS is goed voorbereid en kritisch aanwezig bij de LSVb en laat daar de stem van de 

Utrechtse student horen. Dit zal niet alleen tijdens de ALV's gebeuren, maar ook tijdens 

bijeenkomsten over bekostiging en onderwijskwaliteit; 

• Er worden, waar nodig, verbonden gesloten met studentenbonden in steden waar de 

situatie vergelijkbaar is met die in Utrecht. 

 

D oel:  

VIDIUS studentenunie verbetert samen met de medezeggenschap het onderwijs in Utrecht. 

 

M iddelen: 

• Tijdens maandelijkse overleggen met de centrale raden van de HU en UU wordt er 

gekeken naar waar verbeteringen kunnen plaatsvinden; 

• Er wordt met de medezeggenschap overlegd over de invoering van het landelijke beleid 

omtrent bekostiging en eventuele kwaliteitsafspraken;  

• VIDIUS speelt kwalijke signalen omtrent onderwijs door naar, en overlegt hierover met, 

de medezeggenschap. 

4.3 Studentenhuisvesting 

 

 

D oel:  

VIDIUS studentenunie geeft gevraagd en ongevraagd input aan beleidsmakers en politici rondom 

wet- en regelgeving en op te stellen beleidsdocumenten over studentenhuisvesting, zodat de 

omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn om meer studentenhuisvesting te realiseren. 

Door de herziene Huisvestingswet 2014 en Woningwet 2015 is er veel veranderd en zal er ook 

nog veel veranderen. Zo is het niet meer toegestaan voor woningcorporaties om gebouwen te 

beheren voor commerciële partijen. Voor SSH kan dit problemen opleveren, omdat zij dit veel 

doen. Projecten van SSH komen hierdoor onder druk te staan. Daarnaast gaat er veel veranderen 

door de invoering van ‘gepast toewijzen’ en tijdelijke huurcontracten bij sociale huur. Ook op 

lokaal niveau is 2016 een belangrijk jaar voor studentenhuisvesting. De gemeente Utrecht gaat 

werken aan een opvolger van Actieplan Studentenhuisvesting Utrecht. In dit visiedocument moet 

beschikbaarheid een centrale rol krijgen. In Utrecht is momenteel een kamertekort van 8.290 

kamers.  
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M iddelen:  

• VIDIUS is aanwezig bij de overleggen die de LSVb organiseert rondom 

studentenhuisvesting waar de strategie voor de landelijke lobby wordt medebepaald. 

• VIDIUS zorgt dat de landelijke lobby bijdraagt aan het oplossen van de problemen die er 

zijn in Utrecht op het gebied van studentenhuisvesting; 

• VIDIUS dringt aan op het verkleinen van het kamertekort en het vergroten van de 

betaalbaarheid;  

• VIDIUS is op de hoogte van actuele, landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van 

studentenhuisvesting door regelmatig contact met belangrijke stakeholders zoals SSH, 

gemeentelijke ambtenaren, de wethouder van wonen, gemeenteraadsleden en BoKS. 
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5. Wat VIDIUS studentenunie nog meer doet  

B oekenoverleg 

VIDIUS faciliteert het boekenoverleg tussen studieverenigingen. 

 

Faci l iteren m edezeggenschapsoverleggen  

VIDIUS faciliteert overleggen tussen medezeggenschappers van de UU. Dit zijn de overleggen 

tussen faculteitsraden en de overleggen tussen studentassessoren. 

 

ISH A 

ISHA is een samenwerkingsverband tussen VIDIUS, ESN en BoKS. ISHA houdt ieder jaar een 

enquête onder internationale studenten. Op basis van de verzamelde gegevens wordt een 

rapport geschreven. Het rapport wordt gepresenteerd aan SSH. Daarnaast beantwoordt ISHA 

vragen van internationale studenten over huisvesting. De focus zal in 2016 liggen op het 

professionaliseren van het samenwerkingsverband waaronder het verbeteren van de overdracht 

en continuïteit van de organisatie. 

 

N orm alehuur.nl  

Normalehuur.nl is een samenwerking tussen de gemeente Utrecht (specifiek het Huurteam 

Utrecht), SSH en VIDIUS. Het doel is het verlagen van te hoge huren. Studenten kunnen de 

puntencheck invullen waaruit blijkt of en hoeveel huur ze te veel betalen. Ook in 2016 zal VIDIUS 

studentunie de website promoten. 

 

Pnyx zaalbeheer 

Pnyx, de locatie waar onder andere het  kantoor van VIDIUS gevestigd is, beschikt over drie 

vergaderzalen. Interne en externe studentenorganisaties kunnen hier kosteloos gebruik van 

maken. VIDIUS beheert het vergaderschema en heeft zicht op de gebruikersaccounts. Het 

raadplegen van het schema en het reserveren van zalen kan via www.vidius.nl.  

 

PO S 

VIDIUS representeert de Utrechtse student tijdens de tweemaandelijkse vergaderingen van de 

Projectorganisatie Stationsgebied; de regisseur van de grootschalige gebieds- en 

vastgoedontwikkeling in het centrum van Utrecht. 
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R O C O V 

VIDIUS representeert de Utrechtse student tijdens de maandelijkse vergaderingen van het 

ROCOV Utrecht. Het ROCOV is een vereniging van verschillende consumentenorganisaties die 

gezamenlijk adviseren aan de vervoerders (Connexxion en GVU) en de twee OV-autoriteiten (de 

provincie Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht). 

 

U trecht Science Park studentencouncil  

USP studentencouncil is een samenwerking tussen VIDIUS studentenunie en USP. In de 

studentencouncil zitten studentenvertegenwoordigers die op een manier zijn verbonden met de 

Uithof. Het doel van de USP studentencouncil is het overbrengen van de wensen van studenten 

aan USP, zodat bij de ontwikkeling van De Uithof hier rekening mee kan worden gehouden. 

 

Voorportaal  ToM  

VIDIUS werkt samen met ToM om studentorganisaties trainingen aan te kunnen bieden. 

 

VID IU S B eam erverhuur 

Studenten en studentorganisaties kunnen een beamer huren bij VIDIUS. Leden en lidorganisaties 

kunnen voor een bedrag van 25 euro per dag een beamer huren. Voor externen en niet-leden is 

dit 50 euro per dag. 

 

VID IU S Rechtshulp 

VIDIUS Rechtshulp is een belangrijke dienst die VIDIUS biedt en die helpt bij het volbrengen van 

een van de belangrijkste taken van VIDIUS, namelijk het behartigen van studentenbelangen. Alle 

individuele studenten in Utrecht kunnen terecht bij VIDIUS Rechtshulp voor gratis juridisch 

advies. Verenigingen kunnen bij de juridische afdeling van VIDIUS terecht als ze lid zijn van 

VIDIUS. VIDIUS Rechtshulp bestaat uit tien rechtenstudenten die van maandag tot en met 

donderdag juridische vragen beantwoorden over de telefoon of via de mail. VIDIUS Rechtshulp 

heeft zijn eigen bestuur en een eigen beleidsplan. 

 

VID IU S com m issie  N vdP 

Voor de derde keer zal VIDIUS de NvdP organiseren. Deze nacht vindt plaats tijdens de 

medezeggenschapsverkiezingen van de UU. In andere steden is al gebleken dat het concept heel 

goed kan werken. Tot nu toe is het succes in Utrecht beperkt. De focus zal in 2016 liggen op het 

betrekken van studieverenigingen, zodat via hen het evenement gepromoot kan worden. 
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VID IU S com m issie  O nderw ijs  

VIDIUS commissie Onderwijs houdt zich bezig met het hoger onderwijs en alles daar omheen. Het 

is aan de commissie waar zij zich mee bezig houdt. Dit kan uiteenlopen van het schrijven van 

artikelen tot het organiseren van evenementen. 

 

VID IU S com m issie  Stad 

VIDIUS commissie Stad houdt zich bezig met het ‘leven’ in de stad Utrecht. Belangrijke 

onderwerpen waar de commissie zich mee bezig houdt zijn studentenhuisvesting en openbaar 

vervoer. De commissie is zelfstandig en bepaalt in principe zelf de projecten waar ze mee bezig 

gaat. De commissie organiseert ook dit jaar weer de Week van de Utrechtse Huisbaas. 

 

VID IU S Fonds 

VIDIUS Fonds krijgt ieder jaar 4.000 euro om te verdelen over lidorganisaties die educatieve of 

culturele activiteiten organiseren en hiervoor subsidie willen aanvragen bij VIDIUS. Vanaf 2016 

zal de nieuwe subsidiemal in werking treden. Het gaat om kleine aanpassingen. Daarnaast is de 

naam ‘VIDIUS subsidie’ veranderd in ‘VIDIUS Fonds’. 

 


