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Zoekboekje 
Studentenvakbond AKKU zoekt 39e bestuur voor 

2018-2019! 
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VOORWOORD 

 
Hallo jij, 

 

Wat leuk dat je digitaal door dit zoekboekje bladert! Hierin vind je al alle 

informatie over het sollicitatieproces maar hebben we ook een beeld 

proberen te schetsen wat nu precies de studentenvakbond doet en wat een 

bestuursjaar bij AKKU inhoudt. Mocht je na dit zoekboekje nog vragen 

hebben, ben je natuurlijk altijd welkom op ons gezellige kantoor of is een 

belletje ook zo geregeld. 

Ik kwam een jaar geleden ook pas voor het eerst in aanraking met de 

studentenvakbond. En soms is dat eng, om dan meteen als bestuurder 

binnen te rollen. Toch is het de beste keuze van mijn leven. Naast dat je heel 

veel leuke mensen leert kennen, leer je ook nog eens heel veel door alle 

verschillende dingen die je doet.  

Bij AKKU is geen enkele dag hetzelfde. En dat is er net zo leuk aan! Als 

bestuurder van de studentenvakbond zet je je in voor de belangen van alle 

studenten in Nijmegen en Arnhem – en daar hoort van alles wat bij. Zo 

probeert AKKU en haar werkgroepen goed onderwijs, kwalitatief goede en 

voldoende huisvesting, betere mobiliteit voor studenten, en een duurzame 

campus te realiseren. Daarom heeft AKKU ook een stevig aantal werkgroepen 

en is aangesloten bij de Landelijke studentenvakbond. Gelukkig doe je al dat 

werk niet alleen. Naast je mede-bestuurders, zijn er ook een hoop actieve, 

gemotiveerde studenten die bij AKKU rondlopen die samen met jou er het 

beste van willen maken.  

Dat klinkt als een heel druk jaar, maar vergeet niet: Studentenvakbond AKKU 

is een parttime bestuur. Je kan daardoor nog steeds vakken volgen en je hebt 

ook nog tijd om te chillen.  

 

Ik hoop dat jij net zoveel zult genieten, als ik afgelopen jaar heb gedaan.  

 

Carmen Quint, 

Voorzitter Studentenvakbond AKKU 2017-2018. 
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WAT IS STUDENTENVAKBOND AKKU? 

Studentenvakbond AKKU is in 1981 opgericht. Het doel van de vakbond is 

om alle belangen te behartigen van alle studenten, ofwel iedereen die aan 

de HAN of de RU studeert. En dat doen we op allerlei gebieden: onderwijs, 

medezeggenschap, duurzaamheid, rechtshulp, trainingen, huisvesting en 

nog veel meer! 

Je ziet, AKKU zet zich voor veel in en heeft allerlei werkgroepen. Daarom is 

een bestuur ook nodig. Het bestuur is, samen met de algemene 

ledenvergadering (ALV), het overkoepelende orgaan van de gehele vakbond 

en haar werkgrorpen. Het bestuur zorgt er eigenlijk voor dat de vereniging 

goed blijft draaien. Naast het bestuur, de Raad van Advies en donateurs, zijn 

er ook nog de leden van AKKU. En wat een prachtleden zijn dat. “Onze” 

activo’s zijn fantastisch: zij zijn coördinatoren, maken deel uit van 

werkgroepen, helpen bij het organiseren van activiteiten, komen met eigen 

ideeën en ondersteunen waar kan.  

 

Hier is een overzichtje van de werkgroepen die AKKU telt: 

 

 AKKU Trainingsbureau 

 AKKUduurzaam 

 Bemiddelingskostenproject 

 DuKo – Duurzame Kortingskaart 

 Huisvesting 

 Inclusiviteit 

 Medezeggenschapsfracties AKKUraatd (RU) en LijstAKKU (HAN) 

 Onderwijsinnovatie 

 PR 

 Rechtswinkel 

 Studentenmobiliteit 

 Studentenwelzijn 
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EEN DAG UIT HET LEVEN... VAN EEN AKKU-BESTUURDER 

NR. 1 VOORZITTER 

10:00 De dag begint! Er mag weer een Facebook bericht geplaatst worden op de AKKU 

Facebook. Je hebt ook weer een hoop mails waarmee je aan de slag mag gaan. Ook 

doe je even een belrondje met collega vakbonden. 

 

11:00 Je pakt de trein naar Utrecht. Je leest je nog eventjes de documenten van het 

Informeel Bondenoverleg door. Tijdens je koffietje in de trein belt de Vox of je nog 

eventjes reactie wilt geven. 

13:00 Vergadertijd! Samen met collega vakbonden vergader je over de voorgelegde 

stukken van de Landelijke Studentenvakbond. Erg belangrijk, want over een aantal 

weken is de LSVb ALV en nu kan er nog ongezouten mening worden gegeven. Je 

krijgt via de app nog een aantal vragen binnen van activo’s. Je overlegt met je 

bestuursgenoten indien nodig, anders geef je zelf alvast een go voor hun plannen. 

15:00 Je treint weer terug naar Nijmegen. Ondertussen wordt je gebeld door een 

geïnteresseerde partij. 

16:30 Tijd voor een biertje op kantoor! 

NR. 2 PENNINGMEESTER 

11:00 De groentepakketten komen weer binnen. Je helpt mee met het uitladen van de 

pakketten, zorgt dat er een intekenlijst ligt en deelt de pakketten in in het archief. 

11:15 Je werkt de boekhouding bij en verwerkt ingekomen declaraties. 

12:30 Je leest je e-mails bij en bekijkt wat de rest van de week je gaat brengen. 

13:30 Je treft voorbereidingen voor een vergadering met de coördinator van de 

Rechtswinkel. 

16:00 Je werkt de declaraties van de afgelopen week af en verwerkt deze ook nog in de 

boekhouding. 
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NR. 3 SECRETARIS 

10:00 Je opent het kantoor, zorgt dat het er een beetje netjes uit ziet, zet koffie en 

verzamelt de post uit het postvakje. Daarna lees je je mail, en zorg je dat de juiste 

informatie bij de juiste persoon bij de vakbond terecht komt (delegeren). 

11:00 Je schrijft de nieuwe leden in in de ledenadministratie en stuurt ze een 

welkomstmailtje. 

12:00 Je stuurt een aantal datumprikkers om vergaderingen en gezelligheidsactiviteiten 

in te plannen. Aan de hand van de datumprikker van vorige week plan je de 

kantoordiensten van het bestuur in de komende maand omdat je van vooruit 

plannen houdt. 

13:00 Je bereidt de aankomende algemene ledenvergadering voor; je reserveert een 

lokaal en zoekt een activo die de vergadering voor wilt zitten. Van een aantal leden 

krijg je nog documenten toegezonden en de deadline is 5 uur vandaag; je belt en 

mailt hier achteraan. 

14:00 Je luncht met de aanwezige activo’s op kantoor en helpt ze met allerlei vragen, 

meestal hebben deze te maken met hoe de printer werkt, waar iets ligt op kantoor 

of hoe je iets doet in Excel. 

15:00 Je plaatst een artikel van de ANS op de AKKU website, en maakt een e-mailadres 

aan voor de nieuwe leden van AKKUraatd. 

16:00 Je verstuurt de stukken van de algemene ledenvergadering netjes op tijd naar alle 

leden en opent een eerste biertje. 

17:00 Je probeert nog wat werk te verichtten maar besluit dat bier drinken op de AKKU-

bank gezelliger is en schuift de rest van het werk door naar morgen. Alle grappige 

uitspraken schrijf je op in het AKKU-quoteboek (zonder context). 

18:00 Je laat een briefje rondgaan op kantoor met wat alle aanwezige activo’s willen 

hebben van de snackbar. Je haalt het eten op bij snackbar de Fest en stuurt iedereen 

een Tikkie. Daarna gezellig samen eten op kantoor! NPO Politiek wordt opgezet op 

de AKKU-tv, en iedereen doet een drankspel met een debat totdat iedereen 

aangeschoten het kantoor verlaat. Je ruimt een beetje op en sluit het kantoor af. 
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SPECIFIEKE FUNCTIE-EISEN 

NR. 4 PROFIEL VOORZITTER 

De voorzitter is verantwoordelijk voor de externe vertegenwoordiging van 

AKKU, bijvoorbeeld in de media, naar de politiek en binnen het Nijmeegse 

studentenleven. Als voorzitter ben je boegbeeld en spreekbuis van AKKU en 

daarmee ook van de Nijmeegse student. Je komt sympathiek en 

charismatisch over en je hebt een sterke uitstraling en persoonlijkheid. 

Netwerken en lobbyen is je tweede natuur. Je bent representatief, en je 

bewust van het feit dat je alle verschillende type studenten 

vertegenwoordigt. Je bent bereid om naar allerlei activiteiten toe te gaan, 

bijvoorbeeld de constitutieborrels van andere verenigingen. Je bent de eerste 

keuze als het gaat om wie een externe activiteit zal bezoeken. 

Je vindt het leuk om pro-actief media te benaderen en AKKU zeven dagen 

per week te ”verkopen”. Je bent verbaal zeer vaardig en kunt goed 

beargumenteren. Daarnaast kun je ook goed luisteren en herken je wat 

anderen nodig hebben.  Je improvisatievermogen is groot, maar je kunt ook 

een langetermijnvisie uitdragen. Je kunt dingen kernachtig, duidelijk en zelfs 

simpel verwoorden, hoe ingewikkeld de zaken soms ook zijn. Als gezicht van 

de vereniging ben je ook in staat kritiek te ontvangen. Hiervoor moet je 

zelfvertrouwen hebben en stressbestendig zijn om snel in te schatten welke 

reactie juist is. Je bent op de hoogte van actuele zaken en hebt altijd een 

inhoudelijke reactie klaar. Je moet daarom in staat zijn om te vertrouwen op 

de kennis van je medebestuursleden. Dit omdat je een uitgebreid scala aan 

onderwerpen moet beheersen, waardoor je diepgang soms aan anderen 

moet overlaten. Waar je extern in gezelschap een dominante positie moet 

kunnen verkrijgen, ben je intern bij uitstek een teamspeler, juist niet 

dominant maar gewoon 'één van de bestuursleden’. Dit betekent dat jij je 

houding moet kunnen aanpassen aan de situatie. 

Kerncompetenties: Representatief, verbaal sterk, netwerken 

 

NR. 5 PROFIEL VICEVOORZITTER 

Waar de voorzitter extern gericht is, zal de vicevoorzitter de focus intern 

richten. De vicevoorzitter houdt overzicht binnen de vereniging en is daarom 

op de hoogte van de belangrijkste beslissingen en activiteiten. Je onderhoudt 

actief contact met de coördinatoren zodat het gehele interne beleid op één 

lijn ligt. Als vicevoorzitter zorg je er daarnaast voor dat binnen het bestuur 

de taken goed verdeeld zijn. Je moet er voor zorgen dat beslissingen op tijd 

genomen worden en dat het beleid wordt uitgevoerd, zowel door het bestuur 

als de (coördinatoren van de) werkgroepen. De vicevoorzitter geeft leiding 

en moet daarin dan ook daadkrachtig zijn en een goed coördinerend 

vermogen hebben. Dit houdt soms ook in dat je conflicten zal moeten 

herkennen en oplossen. Dit vraagt een empathische en open houding naar 

je bestuursleden en andere leden binnen de vereniging. 

Tevens ben je als vicevoorzitter een zeer belangrijke ondersteuning van de 

voorzitter, doordat je de nodige voorbereidingen treft op bijvoorbeeld het 

gebied van pers en media of op een andere manier hulp biedt. Daarnaast is 
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de vicevoorzitter de natuurlijke vervanger van de voorzitter bij afwezigheid 

van de voorzitter zelf. Dit betekent dat een deel van het voorzittersprofiel 

ook voor deze functie van toepassing is. 

Kerncompetenties: Daadkrachtig, coördinerend vermogen, verbindend 

NR. 6 PROFIEL SECRETARIS 

De secretaris behandelt bijna alle communicatie die binnenkomt voordat het 

bij andere bestuursleden terecht komt. Denk hierbij aan post van externen 

maar ook aan nieuwe ideeën van leden. Je bent ervoor verantwoordelijk dat 

alles snel en nauwkeurig wordt afgehandeld en dat relevante informatie op 

de juiste plek terecht komt. Dit vraagt inzicht in de andere functies, het 

aanbrengen van structuur en organiserend vermogen en soms ook het 

stellen van prioriteiten. Je werkt nauw samen met de vicevoorzitter in het 

creëren van een overzicht over ieders taken. 

Ook ben je verantwoordelijk voor de in- en uitgaande post, e-mail, het 

organiseren van ALV’s, het bijhouden van de ledenadministratie en het 

bijhouden van het archief. Daarnaast onderhoud je als secretaris actief 

contact met de leden en coördinatoren. Je hebt feeling met wat er speelt 

onder de leden, toont daarin regelmatig interesse en bent gemakkelijk in de 

omgang. Je hebt affiniteit met (schriftelijke) contacten onderhouden en kan 

hierbij zowel een formele (vaak extern gerichte) als informele (vaak intern 

gerichte) toon hanteren. 

Kerncompetenties: Nauwkeurig, gestructureerd, communicatief vaardig, 

betrokken 

 

NR. 7 PROFIEL PENNINGMEESTER 

De penningmeester heeft een specifieke taak die van groot belang is voor 

AKKU, jij draagt zorg voor het financiële beleid van AKKU. De 

penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën en houdt het budget 

in de gaten. Je bent in staat beleid om te zetten in handelingen waar een 

prijskaartje aan hangt. Om deze functie goed te vervullen beschik je over 

praktisch inzicht, realisme en overtuigingskracht. Je werkt op een 

gestructureerde manier waardoor de financiële situatie up to date en op orde 

blijft. Je bent standvastig en kunt nee zeggen, indien nodig. Je bent je er van 

bewust dat grote beslissingen, ook financiële, collegiaal door het hele 

bestuur worden genomen, waarbij jij de rol van financieel expert vervult. Je 

bent in staat inzicht te creëren in de gevolgen van financiële beslissingen 

zowel op de korte als op langere termijn. Je handelt weldoordacht en hebt 

oog voor detail. 

Inzicht in cijfers is zeker noodzakelijk. Je hoeft echter niet alles van tevoren 

te kunnen, binnen de organisatie wordt de penningmeester ook getraind in 

het verkrijgen van financieel inzicht alsook in bepaalde vaardigheden zoals 

het opstellen van een begroting en het bijhouden van het financiële 

overzicht. Onder andere deze scholing maakt van de functie van 

penningmeester een interessante functie waar veel te leren valt. 

Kerncompetenties: Financiëel/praktisch inzicht, nee kunnen zeggen, 

gestructureerd werken, leergierig 
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NR. 8 ALGEMEEN BESTUURSLID 

Als algemeen bestuurslid ben je op de hoogte van alles dat speelt binnen de 

vakbond en ondersteun je de rest van je bestuursleden waar het kan. Je bent 

breed georiënteerd en levert de extra inzet en energie die nodig is om 

activiteiten tot een succes te maken. Je bent een teamspeler die in de gaten 

heeft waar nog extra mogelijkheden liggen. Je kunt ook een algemeen 

bestuurslid zijn dat zich richt op één specifiek onderwerp dat belangrijk wordt 

gevonden door het bestuur, zoals het coördineren van een grote 

demonstratie. 

De rest van jouw taken binnen het bestuur zijn afhankelijk van de verdeling 

van de beleidsterreinen en werkgroepen. Dit vraagt een flexibele houding 

van je omdat, nog meer dan bij de andere functies het geval is, jouw functie 

gedurende het jaar kan veranderen als interessante projecten zich aandienen 

of maatregelen om aandacht vragen. Je hebt veel vrijheid om de functie, in 

overleg met je medebestuursleden, vorm te geven. Daarom speelt het buiten 

de gebaande kaders denken en het nemen van initiatief een grote rol. De 

functie geeft je veel mogelijkheden om gedurende het jaar extra projecten 

op je te nemen en te ontwikkelen en vraagt dus een projectgerichte en 

zelfstandige werkhouding. Je hebt eensterk organiserend vermogen omdat 

projecten soms vanaf het begin af aan opgezet moeten worden en je kunt 

waar nodig anderen enthousiasmeren en betrekken bij jouw bezigheden. 

Kerncompetenties: Breed georiënteerd, initiatief nemen, ondersteunend 

én zelfstandig, projectgericht 
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NR. 9 ALGEMENE TAKEN 

In de bovenstaande bestuursprofielen wordt meermaals gesproken over 

kerncompetenties en de invulling van specifieke taken. Als bestuurslid wordt 

verwacht dat ze zich een jaar voor de vereniging willen inzetten en hier ook 

gemotiveerd voor zijn. Ook is er de bereidheid nodig om samen te werken in 

een team. Ook wordt een minimale beschikbaarheid van 8 uur per week 

verwacht.  

Het bestuur mag zelf bepalen wie voor welke werkgroep verantwoordelijk is. 

Elk bestuurslid moet er rekening mee houden dat hij zowel interne als externe 

taken onder zijn of haar verantwoordelijkheid krijgt. Tevens komt het voor 

dat meerdere bestuursleden met hetzelfde onderwerp bezig zijn en elkaar 

hierin ondersteunen. Hieruit blijkt het belang van onderlinge samenwerking; 

om alle terreinen zich goed te laten ontwikkelen zijn heldere 

communicatielijnen en flexibiliteit binnen het bestuur onmisbaar. Ook 

stemmen jullie samen de visie af die jullie in het bestuursjaar willen uitdragen. 

Deze wordt vormgegeven in toekomstige het beleidsplan en wordt de 

leidraad door het jaar heen. De SoCo zal er in de sollicitatiegesprekken al wel 

naar vragen welke onderwerpen je interesse hebben, om op deze manier af 

te stemmen dat het gehele bestuur zich bezighoudt met onderwerpen waar 

AKKU zich sterk voor maakt. Deze specifieke taken vallen binnen 

verschillende portefeuilles: het is daarom interessant vast te kijken welke bij 

je passen, zodat je goed voorbereid aan de sollicitatie kan beginnen. 

Overige beleidstaken van het bestuur zijn: 

 

 Ledenbeleid 

 Bestuur coördinatie 

 Interne organisatie 

 Financiën 

 HRM 

 Onderwijs & Kwaliteit 

 Onderwijs & Geld 

 Hbo 

 Medezeggenschap 

 Lobby 

 Huisvesting 

 Sociale zaken 

 Actie 

 Diensten 

 PR & Marketing 

 Duurzaamheid 

 LSVb & Federatie 
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SOLLICITATIEPROCEDURE 

De sollicitatiecommissie nodigt je van harte uit om te solliciteren! 

Dat kan door een motivatiebrief en CV te mailen naar 

soco@studentenvakbondakku.nl. Als je al interesse hebt in een bepaalde 

bestuursfunctie, geef deze dan ook alvast in de brief aan.  

Binnen een week na het insturen van je sollicitatie krijg je een bevestiging 

van je sollicitatie. Hierbij krijg je ook meer informatie over de verdere 

procedure en de contactgegevens van de vertrouwenspersoon. De deadline 

voor het insturen ligt op 28 mei. 
 

  

mailto:soco@studentenvakbondakku.nl
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CONTACTGEGEVENS 

Voor meer informatie over een bestuursfunctie bij AKKU of de 

sollicitatieprocedure kun je terecht bij de leden van de zoekcommissie 

(Ruben en Sam). Je kunt hen een mailtje sturen via 

zoekco@studentenvakbondakku.nl  

Mocht je meer informatie willen over een bepaalde bestuursfunctie? Kom 

dan een keertje koffie drinken met een huidig bestuurslid!  

 

 

Carmen Quint – Voorzitter 

carmen@studentenvakbondakku.nl 

 

Ruben Kleijn – Vicevoorzitter en Penningmeester 

ruben@studentenvakbondakku.nl 

 

Melchior Philips – Secretaris 

melchior@studentenvakbondakku.nl 

 

Sam Mouzarmi – Commissaris Externe Betrekkingen 

sam@studentenvakbondakku.nl  
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