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Voorwoord
Voor u ligt het beleid van het 6e bestuur van
Studenten Vrijwilligers Delft (SVD). In dit beleid
trachten wij de doelen van onze stichting te
beschrijven en een duidelijk pad te laten zien voor
komend jaar en onze toekomst.

Het 6e bestuur:
Manouk Olthof
Fatima Samadova
Tom Slemmer
Bram Janssen
Tanja Overbeek
Ellis Huistra

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Communicatie
Commissaris Marketing
Commissaris Evenementen

Wat is SVD
Oprichting SVD
SVD is in 2017 opgericht door De Delftse Onderzoeksgroep
Betrokken Studenten; de VeRa, SVR, ORAS, VSSD, STIP,
de gemeente Delft en de TU Delft. SVD is opgericht onder
het mum studenten faciliteren in het vinden en doen van
vrijwilligerswerk in delft door vraag en aanbod samen te
brengen. Delftse studenten willen vaak graag iets terugdoen
voor hun stad, maar waar dat kan en hoe was lang niet duidelijk.
Daartoe is SVD opgericht. Kortom SVD is hèt overkoepelende
orgaan tussen vrijwilligersorganisaties en de Delftse student.

Missie en Visie
De missie van SVD is in een zin te omvatten; vrijwilligerswerk
voor studenten in Delft aanbieden en laagdrempelig maken.
Daarbij komt ook de visie van SVD, wij geloven namelijk dat
wanneer vrijwilligerswerk aangeboden wordt studenten
initiatief zullen nemen om bij te dragen aan de stad waar zij zo
fijn wonen en studeren. Zo willen we ook meteen een betere
band scheppen tussen de Delftse studenten en de Delftenaren
. Op dit moment heerst er helaas een kloof tussen de studenten
en de stad, men komt elkaar niet tegen of vermijdt elkaar zelfs.
Wij van SVD willen hier graag iets aan veranderen door Delftse
studenten te koppelen aan initiatieven voor Delftenaren.

De huidige situatie
Op dit moment is SVD als het ware een vacature bank die
vooral evenementen organiseert. Met de vacaturebank zelf
gaat het niet zoals we het graag zouden zien, er zijn weinig
vacatures en vrijwilligersorganisaties zijn niet duidelijk
zichtbaar op onze site. Wel zijn onze grote acties (de
kerstactie en de studentdoetdag) redelijk bekend, ook al kan
dit volgend jaar zeker beter. Om de huidige naamsbekendheid
te meten volgt nu SVD in getallen:
Aantal Instagram volgers 		
Linked In volgers 				
Aantal website hits per maand 		
Aantal vrijwilligers ingeschreven

1055
109
500
24

Beleidspunten
1. Vacatures en Vrijwilligerswerk
2. Ledenbinding
3. Naamsbekendheid
4. De toekomst van SVD
5. Overdracht

Vacatures en Vrijwilligerswerk
Streven
Zo veel mogelijk studenten koppelen aan vacatures uit de SVD
vacaturebank.

Doelen
Er zijn een paar specifieke doelen opgesteld om deze
voornemens meetbaar te maken namelijk:
1. Tenminste 100 studenten hebben één of meerdere
vacatures van de SVD vacaturebank gedaan tijdens het
bestuursjaar 22-23.
2. Minstens 70% van de aangeboden vacatures zijn voor
maximaal 4 weken en/of maximaal 2 uur in de week
vrijwilligerswerk.
3. Minstens eens per kwartaal met een vrijwilligersorganisatie
een kleinschalige actie organiseren waar specifieke studieen/of studentenverenigingen bij zijn betrokken.
4. Via studieverenigingen en studentenverenigingen willen we
gedurende het jaar 200 vrijwilligers werven.
5. Via studieverenigingen en studentenverenigingen willen
we volgende zomer tijdens de eerstejaars periode (Owee,
eerstejaarsweekenden, kennismakingstijd etc.) minimaal
50 eerstejaars strikken voor vrijwilligerswerk.

Strategie
Om deze doelen te bereiken zijn er een aantal strategieën
opgesteld:
1. Meer vrijwilligers werving door on-campus promotie. Zie
het kopje naamsbekendheid voor verdere uitwerking.
2. Met vrijwilligersorganisaties, die vaker bij ons vacatures
plaatsen, bespreken hoe zij de intensiviteit van hun
vacature kunnen verlagen.
3. Laagdrempeliger maken van het vinden van geschikte
vacatures voor de studenten door met een persoonlijk
profiel op de SVD website te werken.
4. Met vrijwilligersorganisaties brainstormen over acties die
zij kunnen organiseren om studenten aan te trekken.
5. De vrijwilligersorganisaties koppelen aan verenigingen voor
studenten die de actie zou aanspreken (de doelgroep).
6. Tijdens de eerstejaarsperiode langs de verenigingen met
een praatje over wie wij zijn, wat wij voor hen en zij voor
ons kunnen betekenen.

Mijlpalen
2. Met vrijwilligersorganisaties die vaker bij ons vacatures
plaatsen bespreken hoe zij de intensiviteit van hun
vacatures kunnen verlagen:
• Verdiepen in de organisaties en hun mogelijkheden
• Regelmatig contact houden met de
vrijwilligersorganisaties
• Vacatures plaatsen
3. Laagdrempeliger maken van het vinden van geschikte
vacatures voor de studenten met een profiel op de SVD
website.
• De interesses en beschikbaarheid van leden archiveren
op hun profiel op de website.
• Contact opnemen met vrijwilligers over nieuwe
vacatures die passen bij hun interesses.
4. Met vrijwilligersorganisaties brainstormen over acties die
zij kunnen organiseren om studenten aan te trekken:
• Vrijwilligersorganisaties uitzoeken en contact
opnemen;
• Brainstormen met deze organisaties en helpen met het
organiseren van de acties;
• Inschrijfformulieren opstellen.
5. De vrijwilligersorganisaties koppelen aan verenigingen
voor studenten die de actie zou aanspreken (de

doelgroep):
• Contact met de vrijwilligersorganisaties en
verenigingen en deze aan elkaar koppelen;
• Promotie op de juiste locaties.
6. Tijdens eerstejaarsperiode langs de verenigingen met een
praatje over wie wij zijn en wat wij voor hen en zij voor ons
kunnen betekenen.
• Bij de eerstejaarsperiode inschrijfformulieren
meenemen naar de praatjes om zo bij te houden
hoeveel er daadwerkelijk zich inschrijven.
• Enquêtes verspreiden op verenigingen en de TU Delft
om in beeld te krijgen waar de interesses liggen van
studenten. Denk hierbij aan langdurig of eenmalig,
ouderen of kinderen etc.
• Tijdens eerste weken van het studiejaar 20232024 een stand op verscheidene faculteiten met
inschrijfformulieren.

Ledenbinding
Streven
Leden voelen zich verbonden aan de stichting, en verrichten
meerdere keren vrijwilligerswerk bij SVD.

Doel
60% van vrijwilligers keren binnen 6 maanden terug om
nogmaals vrijwilligerswerk uit te voeren.

Strategie
Om deze doelen te bereiken zijn er een aantal strategieën
opgesteld:
1. Meer vrijwilligers werving door on-campus promotie.
Handtekening van de burgemeester op het TU Delft
diploma met aantal verrichte vrijwilligerswerk uren.
2. Elk kwartaal een bedank borrel voor vrijwilligers.
3. Nieuwsberichten van verrichte studenten initiatieven op
een website / in de krant.
4. Actief contact opnemen met leden betreft vacatures aan de
hand van hun feedback en interesses.
5. Het creëren van ondercommissies

6. Bedankje aan de vrijwilligers geven met de hulp van
sponsors.
7. LinkedIn verificatie voor SVD vaste vrijwilligers.

Mijlpalen
1. Meer vrijwilligers werving door on-campus promotie.
Handtekening van de burgemeester op het TU Delft
diploma met aantal verrichte vrijwilligerswerk uren.
• Vergadering met de burgemeester van Delft en de
rector van de TU Delft;
• Systeem voor meten van verrichte vrijwilligerswerk
uren uitgewerkt;
• Direct contact met alle faculteiten voor erkenning
vrijwilligerswerk uren;
• Systeem voor handtekening zetten burgemeester.
2. Elk kwartaal een bedank borrel voor vrijwilligers.
• Bestand van vrijwilligers die gewerkt hebben opgezet.
• Bijhouden van alle vrijwilligers die helpen bij
evenementen en organisaties.
• Begin van elk kwartaal een borrel op de campus voor
alle vrijwilligers.
• Tijdens de borrel nieuwe opties voor vrijwilligerswerk
aanbieden.

3. Nieuwsberichten van verrichte studenten initiatieven op
een website / in de krant.
• Werkgroep Positief in de Media van de Verenigingen
Raad benaderen.
• Maandelijks een eigen nieuwsbrief publiceren op de
website en mailen naar de leden om hen op de hoogte
te houden van actualiteiten.
4. Actief contact opnemen met leden betreft vacatures aan
de hand van hun feedback en interesses.
• De interesses en beschikbaarheid van leden archiveren
op hun profiel op de website
• Contact opnemen met vrijwilligers over nieuwe
vacatures die passen bij hun interesses.
5. Het creëren van ondercommissies
• Een ondercommissie vormen voor StudentDoet
• Een ondercommissie voor het organiseren van
acties tussen vrijwilligersorganisaties en studie/
studentenorganisaties
6. Bedankje aan de vrijwilligers geven met de hulp van
sponsors.
• Vaste samenwerkingen aangaan met bedrijven
waarmee we een beloning kunnen bieden aan leden.

• Elke 30 uur aan vrijwilligerswerk dat ze doen, krijgen
ze een klein bedankje.
• Via de website bijhouden hoeveel uren vrijwilligerswerk
er is gedaan.
7. LinkedIn verificatie voor SVD vaste vrijwilligers.
• Onze vrijwilligers kunnen op LinkedIn aangeven
hoeveel en wat voor vrijwilligerswerk ze hebben
verricht voor Delft onder “ervaring”.

Naamsbekendheid
Streven
Meer Delftenaren kennen SVD en wat wij doen.

Doelen
Er zijn een paar doelen opgesteld om deze voornemens
meetbaar te maken namelijk:
1. Studenten denken gelijk aan SVD wanneer ze
vrijwilligerswerk willen uitvoeren.
1. Meer bewoners van delft zijn zich bewust van het bestaan
van SVD
2. Meer studenten zijn op de hoogte zijn van SVD
evenementen en vacatures

Strategie
Om deze doelen te bereiken zijn er een aantal specifieke
strategieën opgesteld:
1. Website interactie verdubbeld in het bestuursjaar 22-23
ten opzichte van het jaar daarvoor.
2. We willen voor 1 juli onze volgers op stichtingsvd instagram
laten toenemen tot minimaal 1200 volgers

3. Voor 1 juli willen we het aantal volgers op linkedin
verdubbelen
4. 75 mensen lezen onze nieuwsbrief
5. We willen minsten 3x in kranten van Delft geplaatst worden.
6. Bij evenementen zijn ook burgers van Delft aanwezig.
7. Veranderingen aanbrengen aan de huidige opzet van
evenementen deze te verfijnen en om ons bereik onder de
studenten te vergroten.
8. De overkoepelende acties tussen studieverenigingen en
vrijwilligersorganisaties.

Mijlpalen
1. Website interactie verdubbeld in het bestuursjaar 22-23
ten opzichte van het jaar daarvoor.
• Elke maand word er tenminste 1 Instagram post
geplaatst over mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.
• Voor elk groot evenement worden er tenminste 3 posts
en 5 verhalen geplaatst.
• Alle grote evenementen worden belicht op LinkedIn,
zowel als een maandelijks overzicht van alle gevulde
vrijwilligerswerk sollicitaties.
• Aanwezigheid op alle grote studenten
informatiemarkten.

• Ludieke acties voor de ub
2. We willen voor 1 juli onze volgers op stichtingsvd
instagram laten toenemen tot minimaal 1200 volgers
• Minstens 1x per twee weken een Instagram post.
• Post waarin vrijwilligerswerk aangeboden wordt
adverteren.
• Op evenementen iedereen onze Instagram laten volgen
voor de meest recente updates
3. Voor 1 juli willen we het aantal volgers op linkedin
verdubbelen
• Voor elk evenement komt er een aankondiging op
LinkedIn
• Na elk evenement komt er een korte samenvatting op
LinkedIn
• Vrijwilligers zullen zich aan de SVD LinkedIn kunnen
verbinden (zie punt 7 van ledenbinding)
4. 75 mensen lezen onze nieuwsbrief
• Maandelijks zal er een nieuwsbrief vanuit SVD
verzonden worden met daarin informatie over
afgelopen maand en komende maand
5. We willen minsten 3x in kranten van Delft geplaatst

worden.
• Over elk evenement wat wij organiseren zal een
krantenbericht geschreven worden en naar Delftse
kranten verstuurd worden
• Via werkgroep media zullen wij onze prestaties in de
delftse kranten delen
6. Bij evenementen zijn ook burgers van Delft aanwezig.
• Poster van evenementen in het centrum van Delft
ophangen.
• Heldere communicatie dat iedereen welkom is op het
evenement.
7. Veranderingen aanbrengen aan de huidige opzet van
evenementen deze te verfijnen en om ons bereik onder de
studenten te vergroten.
• Voor de Sinterklaasactie is het doel om samen te
werken met een sponsor zodat het bestuur meer
aandacht kan besteden aan het werven van vrijwilligers
voor deze actie. Zo zouden de vrijwilligers niet alleen
kunnen helpen met inpakken, maar ook langs de
scholen kunnen gaan verkleed als Piet.
• De Kerstactie wordt dit jaar iets anders aangepakt. In
plaats van alleen de kerstpakket rond te sturen naar
ouderen, wordt er ook een kerstlunch georganiseerd
voor ouderen en vrijwilligers op de vestigingen van

de twee grootste gezelschapsverenigingen van Delft,
namelijk Virgiel en DSC.Leden uit die verenigingen
zullen aanwezig zijn bij de lunch en de ouderen
gezelschap houden. Zo komen deze studenten in direct
contact met SVD. Daarnaast is dit voor de ouderen een
goede manier om even de deur uit te gaan en nieuwe
mensen te ontmoeten.
• Vorig jaar op 22 April organiseerde de SVD een
Openluchtbioscoop op de Grote Markt samen met
Stichting Lid, VirgielDoet, Studoet en Sint Jansbrug.
Dit wordt dit jaar voortgezetten. Dit evenement is een
goede manier om studenten en bewoners van Delft
samen te brengen. Dit evenement wordt actiever
gepromote op de verschillende faculteiten aan de TU
Delft aan de hand van posters.
• Met StudentDoet nam de naamsbekendheid van SVD
enorm toe, niet alleen onder de bewoners, maar ook
onder studenten en verenigingen. Dit jaar wordt dit
voortgezet en versterkt door actiever met de studieen studentenorganisaties te brainstormen over hun
bijdrage aan het evenement. Verder is het streven om
het evenement actiever te promoten via hun socials.
Hierbij streven we naar het trekken van vrijwilligers uit
de leden van deze verenigingen. Daarnaast zullen we
kijken naar de mogelijkheden om het Benefietconcert
nog aantrekkelijker te maken voor iedere gebruiker van
Delft.

8. De overkoepelende acties tussen studieverenigingen en
vrijwilligersorganisaties.
• Tussen december en april zijn er geen grote evenement
gepland. Deze maanden zullen gevuld worden met
de eerder genoemde overkoepelende acties tussen
vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Door deze
acties te promoten via de verenigingen, bereiken we de
leden van deze verenigingen.

De toekomst van SVD
Streven
SVD wordt een fulltime bestuur en is compleet
toekomstbestendig

Doelen
Er zijn een paar specifieke doelen opgesteld om deze
voornemens meetbaar te maken namelijk:
1. Minstens 5 vacatures van vrijwilligers organisaties die elke
maand gevuld worden door studenten via onze site
2. Er zijn in mei minstens 2x zoveel motivaties in gestuurd als
vorig jaar
3. Bestuur van volgend jaar heeft allemaal 1,5 dag per week
vrij voor SVD zodat het groter opgezet kan worden

Strategie

handtekening op je diploma of een manier vinden om
vrijwilligerswerk via LinkedIn aan te geven via ons eigen
bolletje
4. Genoeg promotie voor het bestuur via social media
5. Laten zien hoe leuk het is om het bestuur te doen
6. Bij de interesseborrel en de sollicitatie goed controleren of
mensen bereid zijn om er 1,5 dag per week in te steken
7. Kijken of mensen de juiste motivatie hebben om SVD te
doen

Mijlpalen
• Aantal ingevulde vacatures bij houden
• Aantal sitebezoekers bijhouden
• Actief contact met vrijwilligersorganisaties behouden om
zo zoveel mogelijk aansprekende vacatures aan te kunnen
bieden

Om deze doelen te bereiken zijn er een aantal strategieën
opgesteld:

• Op socials genoeg posten over wat we als bestuur doen

1. Meer vacatures op de site aanbieden

• Stories plaatsen over de leuke dingen die we doen

2. Online onze site en de letterlijke vacatures promoten
3. Een soort beloningssysteem opzetten zoals een

• Genoeg interesse momenten creëren
• Duidelijke sollicitatie agenda maken
• Goed controleren hoeveel punten men komend jaar wil
halen

Overdracht
Streven
De overdracht is compleet en alles omvattend.

Doelen

gelezen en hebben ze overdracht colleges gekregen van
hun voorganger
4. De groep vergadert vanaf dat ze gevraagd zijn om de week
met ons mee
5. Het overdrachtsdocument is 1 juli af

Er zijn een paar specifieke doelen opgesteld om deze
voornemens meetbaar te maken namelijk:

Mijlpalen

1. Er is een overdrachtsdocument met alles wat belangrijk
is per actie en een stappenplan met wat wanneer moet
gebeuren

• Het hele jaar door wordt er elke maand bijgehouden wat
dan gebeurd door Manouk

2. De nieuwe groep is voor de owee ingewerkt
3. Iedereen heeft zijn overdrachtsdocument voor juli af

Strategie
Om deze doelen te bereiken zijn er een aantal strategieën
opgesteld:
1. 1x per maand kijken we wat we van de maand hebben
geleerd en dit opschrijven in een logboek per functie
2. Meer context geven wat er rondom en tijdens de acties
moet gebeuren
3. Voor de Owee hebben ze hun overdrachtsdocumenten

• Wij zoeken zelf actief contact met de opvolgers op
• We nodigen ze uit bij vergaderingen
• We geven ze overdracht colleges
• Iedereen blijft in augustus standby staan om opvolger te
helpen met het overdrachtsbestand te begrijpen
• Schrijf het hele jaar door aan het overdrachtsdocument
• Het document is allesomvattend

Bedankt voor het lezen!

