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In het studiejaar van 2019-2020 heb ik, Ianthe van Alkemade, mij samen met zes Virgilanen mogen inzetten
voor het cultureel aanbod op Virgiel. Als bestuurslid van het 69e bestuur van V.D.G. Lancet (Virgiel
Discussie Gezelschap) heb ik de marketing functie vervuld. Naast mijn functiegerichte
verantwoordelijkheden, zoals sociale media kanalen beheren en visuele content creëren, organiseerden we
met het hele bestuur onder andere workshops, lezingen, thema avonden en culturele uitjes. V.D.G. Lancet is
een parttime commissie wat mij in staat stelde om, naast mijn studie Strategic Product Design, al in aanraking
kon komen met bestuurlijke activiteiten, vergelijkbaar met die op de werkvloer.
Naast een aantal jaarlijkse activiteiten van V.D.G. Lancet, is er veel ruimte voor creativiteit. Niks is te gek en
zo delen we met het 69e bestuurt bestuur het doel om Virgilianen uit te dagen, bloot te stellen aan een nieuwe
ervaringen en ruimte te creëren voor discussie.
Ik ben erg trots op wat we hebben neergezet in zo’n moeilijk corona jaar, waarin er bijna geen live
evenementen mogelijk waren en wij daarom erg creatief moesten handelen. Mede door onze flexibiliteit en
doorzettingsvermogen hebben we niet alleen voor ons maar ook voor mede studenten meer dan ooit
bijgedragen. Zo hebben we ons vol ingezet om te zorgen dat onze mede studenten toch dingen samen
konden doen en cultuur konden ervaren. Zo gaf mij het organiseren van onze digitale Lancet Week mij veel
bevrediging. Een week vol concerten, kooktutorials en workshops waaraan Virgilianen via een online
platform vanuit huis konden deelnemen. De compensatie van Stichting Top Virgiliaan is, naast de positieve
reacties van de Lancet leden en andere Virgilianen op onze activiteiten, een waardevolle erkenning voor onze
inzet gedurende mijn commissiejaar.
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Dit jaar heb ik deel uitgemaakt van het bestuur van Stichting Techniek Bedrijven (STB). Hiervoor heb ik
me ruim een jaar ingezet voor het doel van de stichting: het verbinden van topstudenten en technische
bedrijven. Één van de leuke zaken hieraan vond ik de relevantie in mijn netwerk. Veel vrienden en
kennissen namen deel aan de activiteiten die wij organiseerden en gaven ook aan dat ze er echt iets aan
hadden op oriënterend en/of specificerend professioneel gebied. De voor ons belangrijkste dag dit jaar was
de dag van het Techniek Bedrijven Evenement. Dit evenement organiseerden we voor 550 studenten en 54
bedrijven en hiervoor huurden we een dag het gehele World Trade Center Rotterdam af. Het was heel leuk
om te zien hoe een heel jaar werk zich verwezenlijkt op een voor ons zeer bijzondere dag.
De manier van organiseren heeft mij veel geleerd. Zo ben ik veel te weten gekomen over
recruitmentprocedures bij verschillende bedrijven en ben ik nu erg zelfverzekerd in het benaderen van
bedrijven die ik zelf interessant vind. Dit, doordat ik veel verschillende bedrijven heb gezien en door dit
bestuursjaar veel beter weet wat ik leuk vind en ik dit veel beter kan uitleggen. Iets anders waar ik van heb
geleerd is het (meer dan) fulltime intensief samenwerken met een “grote” groep. Dit was heel anders dan
samenwerken op studiegebied, omdat je op studiegebied veel makkelijker persoonlijke onenigheden kan
negeren en zorgen dat je je taak uitvoert en verder niks. Binnen de STB moet je het echt samen doen. We
hebben om dit te stimuleren feedbacksessies georganiseerd en dit gaf aan iedereen zeer bruikbaar inzicht
over onze werkwijze en samenwerking.
Tijdens de fulltime-periode is het te druk om er een bijbaantje op na te houden. Hierom was het voor mij
heel fijn dat ik financieel gecompenseerd kon worden door Stichting Top Virgiliaan, die daarmee mijn zo
waardevolle ervaring mede mogelijk heeft gemaakt.

