Communicatieconvenant 2018-2021 TU Delft en de vijf grote studentenverenigingen

Inleidend
Onderstaand convenant is gericht op de gewenste communicatie en samenwerking tussen de TU
Delft en de vijf grote studentenverenigingen. Daarnaast geeft het ook vorm aan relevante thema’s
die de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen volgens betrokken partijen. Deze thema’s zijn
als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Ontwikkeling van de Delftse student
Initiatieven om studenten en inwoners van Delft samen te brengen
Verenigingsactiviteiten
Diversiteit en internationalisering
Studentenwelzijn

Om tot de gewenste communicatie en samenwerking te komen zullen er een aantal afspraken
gemaakt worden die voornamelijk gericht zijn op het vastleggen van communicatie. Het is van
eminent belang dat partijen elkaar goed informeren over incidenten, klachten, maar ook over
positieve zaken die spelen.
De TU Delft heeft een belangrijke relatie met de studentenverenigingen in Delft. Lidmaatschap van
een studentenvereniging wordt door de TU Delft en de verenigingen gezien als één van de
mogelijkheden voor haar studenten om zich snel thuis te voelen in Delft en om een stabiel sociaal
netwerk op te bouwen. Bovendien bieden studentenverenigingen mogelijkheden om vaardigheden
op te doen die van waarde kunnen zijn voor een volwaardig en een veelzijdig ingenieur. Studenten
kunnen bij de verenigingen bijvoorbeeld ervaring opdoen in besturen, samenwerken in commissies
of in het deelnemen aan sport-, cultuur- en carrière evenementen. Daarnaast moge het ook duidelijk
zijn dat de TU Delft een belangrijke relatie is voor de studentenverenigingen niet alleen omdat het
overgrote deel leden student is aan de TU Delft maar ook vanwege de waardering die zij op
verschillende manieren uit, zowel door middel van het uitkeren van beurzen als wel door het
erkennen van de meerwaarde van commissie en bestuurswerk.
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Ondergetekenden
●
●

●

De Technische Universiteit Delft
De vijf grote studentenverenigingen:
o Civitas Studiosorum Reformatorum
o Delftsche Studenten Bond
o Delftsch Studenten Corps
o D.S.V. Sint Jansbrug
o K.S.V. Sanctus Virgilius
De Verenigingsraad Delft (VeRa) tekent namens de overige verenigingen die aangesloten zijn
bij de VeRa maar niet in dit convenant genoemd worden ter kennisneming.

Nemen in aanmerking dat
a. Partijen gebaat zijn bij een goede samenwerking om zo de meeste meerwaarde voor de
Delftse student te creëren op zowel sociaal, cultureel, sportief als intellectueel vlak.
b. De TU Delft, de studentenverenigingen en de gemeente Delft gebaat zijn bij een sterke
sociale cohesie in de stad en kunnen hieraan bijdragen.
c. Met name de kennismakingstijd een periode is waarbij de veiligheid voorop dient te blijven
staan. Aanvullende afspraken over onder andere de kennismakingstijd zijn vastgelegd in de
gedragsovereenkomst die opgesteld is door de partijen.
d. De vijf grote studentenverenigingen jaarlijks wisselen van bestuur. Hierdoor zal het niveau
van ervaring fluctueren. Tegelijkertijd mag er van de vijf grote studentenverenigingen
verwacht worden dat het nieuwe bestuur een overdracht krijgt en bekend is met de
verantwoordelijkheden die samenhangen met het bestuurswerk.
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Komen overeen
Hun informatieuitwisseling c.q. samenwerking verder te concretiseren op de volgende thema’s:
1. Ontwikkeling van de Delftse student
De TU en de studentenverenigingen kunnen door goed overleg elkaar versterken om zo de
maximale meerwaarde voor de Delftse student te creëren op zowel sociaal, cultureel,
sportief als intellectueel vlak.
2. Initiatieven om studenten en inwoners uit Delft samen te brengen
De TU en de studentenverenigingen zijn onderdeel van Delft. Dit betekent dat
maatschappelijke betrokkenheid gewenst is om zo een bijdrage te leveren aan de Delftse
samenleving. Door dit samen te erkennen en hierover in gesprek te gaan moeten er
drempels weggenomen worden zodat initiatieven, bijvoorbeeld gelieerd aan Studenten
Vrijwilligerswerk Delft, van de grond komen of een grotere bekendheid krijgen.
3. Verenigingsactiviteiten
De verenigingsactiviteiten zijn de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke verenigingen.
Van de verenigingsactiviteiten is de kennismakingstijd een veelbesproken onderwerp in de
maatschappij. De studentenverenigingen moeten een veilige omgeving voor m.n. de
kwetsbare groep aspirant leden te allen tijde kunnen garanderen. De afzonderlijke
verenigingen evalueren hun activiteiten regelmatig. Afspraken over gedrag en
verantwoordelijkheid tijdens verenigingsactiviteiten zijn separaat vastgelegd in de
gedragsovereenkomst.
4. Diversiteit en internationalisering
De toename van (internationale) studenten op de TU Delft heeft niet alleen grote invloed op
de diversiteit en sociale cohesie binnen het universiteitsleven, maar ook op het
studentenleven. Dit zal ook een impact hebben op de studentenverenigingen. Door in goed
overleg over deze transitie te praten worden de studentenverenigingen in staat gesteld om
een weloverwogen keuze te maken met betrekking tot beleidsontwikkeling en inclusiviteit.
5. Studentenwelzijn
Welzijn en veiligheid van studenten dient altijd voorop te staan, zowel de TU Delft als de
studentenverenigingen zijn hierbij gebaat. Door goede communicatie en samenwerking kan
er effectiever te werk worden gegaan om het welzijn en de veiligheid te vergroten. Het
welzijn van de studenten heeft een direct effect op de studie.
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Afspraken maken betreffende
1. Incidentmeldingen
Na een incident1 bij een vereniging, informeert deze vereniging de TU Delft hierover.2 De
betrokken vereniging zal zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen twee werkdagen, doch uiterlijk
binnen 7 werkdagen nadat het incident bij het bestuur bekend is geworden, informatie
verstrekken aan de TU Delft betreffende: de aard van het incident, de toestand van het/de
slachtoffer(s), de omstandigheden tijdens het incident en een zo goed mogelijke verklaring.
Ook zal, waar mogelijk, een voorlopige oplossing beschreven worden om soortgelijke
incidenten in de toekomst te voorkomen. Voor deze melding is een format beschikbaar. De
studentenvereniging zal hierbij een zo groot mogelijke transparantie nastreven. De TU tracht
zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 werkdagen, per melding een
ontvangstbevestiging en indien hiertoe aanleiding is een eerste reactie te geven op een
melding van een ernstig incident.
Bij incidenten draagt het verantwoordelijk bestuur zorg voor een kritische evaluatie en stelt,
indien nodig, een plan van aanpak op om deze incidenten in de toekomst te voorkomen.
Waar mogelijk zal de TU verzoeken om advies bij deze evaluatie honoreren.
Wanneer geconstateerd wordt dat gelet op de aard c.q. ernst van de incidentmelding
aanvullend onderzoek wenselijk is kan hiertoe besloten worden, zoals afgesproken in de
gedragsovereenkomst.
De TU zal eveneens streven naar een transparante samenwerking waarin zij de verenigingen
zo snel mogelijk op de hoogte stelt van bij haar gemelde incidenten.
De TU Delft zal incidentmeldingen en communicatie hierover van de verenigingen
vertrouwelijk behandelen, en niet delen met derden zonder toestemming van de
studentenvereniging of op juridische grond. Indien de TU Delft meldingen aan derden
verstrekt zal de TU de desbetreffende vereniging informeren.
2. Klachten
Het kan voorkomen dat een klacht over een studentenvereniging wordt ingediend bij de TU
Delft. Om klachten goed te kunnen afhandelen is het van belang dat de studentenvereniging
tijdig op de hoogte wordt gesteld van de aard van een klacht en, indien mogelijk, de
identiteit van de persoon (student) waarop de klacht betrekking heeft.
De TU Delft zal de indiener vragen of 1) contact opgenomen mag worden met de betreffende
studentenvereniging en 2) zal nagaan of de inhoud van de klacht en contactgegevens van de
indiener mogen worden gedeeld met die studentenvereniging.
De TU Delft en de studentenverenigingen streven naar een dusdanige behandeling van de
klacht, zodat enerzijds de privacy van de betrokkenen wordt gewaarborgd en anderzijds de
studentenvereniging voldoende informatie ontvangt om de klacht te onderzoeken,
conclusies te trekken en acties te nemen om recidive te voorkomen.

1

Er is in ieder geval sprake van een incident wanneer medische hulp is ingeschakeld, een hulpdienst is
opgeroepen of wanneer de fysieke of psychische gesteldheid van de student in het geding was. De
studentenverenigingen worden geacht zelf een juiste inschatting te maken van de ernst van het incident. Bij
twijfel hierover dient altijd melding gedaan te worden. Elk bestuur van een studentenvereniging kent haar
verantwoordelijkheid als bestuurder en als burger en zal nooit schromen hulpdiensten in te schakelen wanneer
dit volgens eigen inzicht nodig is. Wanneer de brandweer uitrukt voor een loze melding, wordt dit niet gemeld.
2

CVB (portefeuillehouder studentzaken), en in CC de woordvoerder van de TU Delft, de Conrector en
beleidsmedewerker studentenverenigingen.
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In het geval dat het geconstateerd wordt dat gelet op de aard c.q. ernst van de klacht
aanvullend onderzoek wenselijk is kan hiertoe besloten worden zoals afgesproken in de
gedragsovereenkomst.
Indien klachten bij een studentenvereniging wordt ingediend wordt deze door de
verenigingen in principe zelf afgehandeld. Indien de klacht zaken betreft die niet stroken met
de gedragsovereenkomst of communicatieconvenant wordt hiervan melding gemaakt bij de
TU Delft.
3. Maatregelen waarborging veiligheid
De TU Delft wordt door de verenigingen periodiek en globaal, en op verzoek in detail, op de
hoogte gesteld van de beleidsvormende maatregelen die de studentenverenigingen treffen
om incidenten te voorkomen en de veiligheid van leden te waarborgen. De TU Delft is bereid
de verenigingen op hun verzoek te adviseren waar het de veiligheid in brede zin betreft.

4. Media
De TU Delft zal op de hoogte gebracht worden wanneer een studentenvereniging op een
positieve dan wel negatieve manier media-aandacht ontvangt als dit voor TU Delft van
belang is. De TU Delft streeft ernaar om studentenverenigingen te helpen om op
professionele wijze om te gaan met media-aandacht. De TU Delft wordt graag op de hoogte
gesteld, indien mogelijk vooraf, indien de verenigingen in het nieuws komen.

Overlegmomenten
●

●
●

●

Rond het begin van het collegejaar zal er een kennismakingsgesprek gefaciliteerd worden
met betrokken partijen. Nieuwe besturen zullen daarbij gevraagd worden te bevestigen dat
zij kennis hebben genomen van het convenant door het opnieuw te tekenen. Dit gesprek zal
op initiatief van de TU Delft geïnitieerd worden.
Minimaal vier keer per jaar zal er overleg plaatsvinden door middel van een bijeenkomst.
De afgevaardigden bij deze bijeenkomsten zullen als volgt zijn:
o Studentenverenigingen: Twee bestuursleden per vereniging
o TU Delft: CvB afgevaardigde met portefeuille studentenverenigingen en één of
meerdere (beleids-)medewerkers.
o Afgevaardigden van de VeRa.
Partijen informeren elkaar vroegtijdig over ontwikkelingen die voor de samenwerking
relevant zijn.

Duur
●
●
●

Dit convenant treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en wordt
aangegaan voor de duur van 3 jaar met de intentie tot verlenging.
Partijen bespreken jaarlijks de werking van dit convenant en kunnen indien nodig besluiten
tot bijstelling op bepaalde overeengekomen thema’s.
Wijzigingen voor dit convenant kunnen door partijen op elk moment worden ingediend. Na
overleg hierover en na instemming door alle partijen wordt de wijziging schriftelijk
vastgelegd en in dit convenant verwerkt.
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Ondertekening
Aldus overeengekomen te Delft op 12-07-2018

Getekend door:

TU Delft
Civitas Studiosorum Reformatorum Delft
Delftsche Studenten Bond
Delftsch Studenten Corps
D.S.V. Sint Jansbrug
K.S.V. Sanctus Virgilius

VeRa tekent voor kennisneming van dit document
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