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I VOORWOORD
Beste student,
Deze informatiebrochure is ter informatie van een bestuursjaar bij Integrand Twente. Elk half jaar
wisselt de helft van ons bestuur en biedt zich de mogelijkheid aan voor nieuwe ambitieuze studenten
om zich tot het bestuur te voegen.
Een bestuursjaar bij Integrand houdt in: intensief contact met bedrijven, waarde kunnen toevoegen
voor je medestudent, een eigen functie bekleden, besturen met een hecht en gezellig team en geen
studievertraging oplopen.
Lijkt het jou ook leuk om een bestuursjaar te doen bij Integrand Twente? Dan raden wij jou aan deze
informatiebrochure door te lezen! Voor meer informatie kun je altijd mailen naar twente@integrand.nl
of bellen naar 053 489 39 09. Daarnaast bestaat ook nog de mogelijkheid om langs te komen op
ons kantoor voor een oriënterend gesprek. Tot slot kun je je vragen ook altijd nog stellen bij onze
bestuursinteresseacties, die in hoofdstuk VI Sollicitatieprocedure worden toegelicht.
Met ambitieuze groet,
Het Integrand Twente bestuur feb 2019 – sep 2019:

Koen Busink
Charlotte van der Valk
Wesley Bouwmeester
Florian Koster
Joske van der Zande
Paul Strikwerda
Susanne Heesterman
Alintay Gorgani

Voorzitter
Vice-Voorzitter/HR-manager & Finance
Hoofd Acquisitie
Acquisitie
Universiteitsrelaties
Student Marketing
Operations
Events
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II WAT IS INTEGRAND?
Visie
Integrand heeft de ambitie dé bruggenbouwer tussen de academische student in Nederland en het
bedrijfsleven te zijn.
Missie
Het totaalpakket aan diensten leveren welke helpen met het bevorderen van bedrijfsvaardigheden
onder de academische student. Hierdoor dragen wij bij aan verschillende competenties en
bedrijfsvaardigheden van studenten, met als doel studenten te helpen in de keuze van zijn of haar
carrièrepad.
Als bestuursleden zijn wij de schakel tussen het bedrijfsleven en de student qua stages,
Inhousedagen en het evenement Techniek Op Hakken. Daarnaast is ons doel om een zo goed
mogelijke match tussen de academische student en het bedrijf te waarborgen. Op deze manier
nemen wij de recruitment van bedrijven uit handen en helpen wij de student aan leuke bedrijf
gerelateerde mogelijkheden.
Kernwaarden
• Transparantie
• Integriteit
• Professionaliteit
• Ondernemerschap
• Eenheid
• Gezelligheid
Slogan
Onze slogan ‘De studentbestuurders van nu zijn de toekomstige bestuurders van Nederland.’ duidt
op het feit dat een bestuursjaar een enorm waardevolle toevoeging is aan je studentenleven en de
verdere vorming van jou als persoon. Veel studenten beseffen niet hoe waardevol vroeg contact met
het bedrijfsleven kan zijn en hoe zij met bedrijven in contact kunnen komen. Door CV checks aan te
bieden, in stages te bemiddelen, InHouseDagen aan te bieden en het evenement Techniek op
Hakken te organiseren proberen wij het besef en de mogelijkheden te vergroten. Uiteindelijk streven
wij naar het helpen klaarstomen van de student voor het bedrijfsleven, zodat ook de bedrijven hier
de vruchten van kunnen plukken.
Als bestuurslid heb jij de kans om dit voor je medestudent mogelijk te maken en tegelijk zelf veel
ervaring op te doen met bedrijven, besturen en samenwerken. De perfecte combinatie!
Structuur van Integrand
Integrand wordt al 35 jaar gerund door studenten uit het hele land. In elke universiteitsstad bevindt
zich een vestiging om op deze manier zo dicht mogelijk bij alle academische studenten te staan. Om
de samenwerking en eenheid van de vestigingen te waarborgen is Integrand Nederland opgericht.
Dit overkoepelende bestuur zet het nationale beleid uit en is verantwoordelijk voor het dagelijks
bestuur en beheer van de financiën van de stichting.
Integrand Nederland wordt bijgestaan door afgevaardigden uit het bedrijfsleven, die zelf in het
verleden vaak ook een bestuursjaar hebben gedaan bij Integrand. Deze Raad van Toezicht ziet erop
toe dat de continuïteit van de Stichting gewaarborgd blijft.Daarnaast heeft Integrand speciale
samenwerkingsverbanden met grote namen in het bedrijfsleven om elkaar te helpen in het behalen
van bepaalde doeleinden.
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Vestiging Twente
Onze vestiging is gevestigd samen met bijna alle andere besturen en commissies van de Universiteit
Twente in het gebouw de Bastille. Ons bestuur is zeer divers met leden vanuit verschillende jaren
en van verschillende studies. Wij vinden het belangrijk om ons zo goed mogelijk in te zetten voor
zowel student als bedrijf, maar hechten ook veel belang aan de sfeer binnen het bestuur en het
prettig met elkaar kunnen samenwerken. Het delen van een missie, namelijk het helpen van onze
medestudent en het behalen van onze targets, schept een band en resulteert in een zeer gedreven
team!
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III BESTUURSJAAR BIJ INTEGRAND
Een bestuursjaar bij Integrand Twente loopt volgend collegejaar van september 2019 tot september
2020 of van februari 2020 tot februari 2021. Dit houdt in dat per half jaar, de helft van het bestuur
wisselt. Dit is goed voor het behoud en de overdracht van kennis, maar ook voor de vernieuwing en
innovatie van het team.
De dagelijkse bezigheden van een bestuurslid bij Integrand Twente is bemiddelen in stages tussen
studenten en bedrijven. Je runt samen met de 12 andere vestigingen uit alle universiteitssteden in
Nederland een stagebemiddelingsbureau. Bij Integrand Twente houd je je voornamelijk bezig met
de studenten uit Enschede en de opdrachten geopend door onze vestiging.
Accountmanager
Doel: Als accountmanager ben je in eerste instantie verantwoordelijk voor de stagebemiddeling en
acquisitie van de eigen accounts
-

Benaderen van oude en nieuwe bedrijvencontacten voor opdrachten
Relatiebeheer student en bedrijf
Actief matchen van opdrachten
Actief op zoek gaan naar studenten voor de stages van je accounts
Je opdrachten onder de aandacht van de relevante studenten brengen
Evaluaties versturen naar bedrijven en studenten waar een plaatsing is gerealiseerd
Administratieve verwerking van de stagebemiddeling
Acquisitie naar de accounts onder de verantwoordelijkheid van de accountmanager

Verwijst naar de verkoop van producten buiten stagebemiddeling (bv. advertenties, Inhousedagen,
direct mailings, etc.) aan bedrijven waarvoor de accountmanager verantwoordelijk is. Naast het
accountmanagement vervult ieder bestuurslid ook een eigen specifieke functie. Op de volgende
pagina’s worden de zeven hoofdfuncties verder toegelicht.
Integrand Twente is een parttimebestuur waarbij je ongeveer 15 uur per week bezig bent. Omdat we
een bestuur van 8 personen zijn, kunnen we erg flexibel zijn met het indelen van onze tijd. Dit maakt
dat je een bestuursjaar Integrand goed kan combineren met je studie. We weten dat vooral voor de
studenten, die in het Twents Onderwijs Model vallen, 15 uur onmogelijk lijkt. In ons huidig bestuur
zitten momenteel 4 TOM’ers en 3 masterstudenten die geen problemen ondervinden met de
studiedruk als je het handig plant.
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IV FUNCTIES
Binnen Integrand Twente zijn er acht hoofdfuncties die kunnen worden bekleed. Deze functies
worden aangewend door de bestuursleden die al een half jaar het Integrand bestuur doen. De
andere functies zijn functies die samenwerken met de hoofdfuncties, om zo de hoofden te
ondersteunen. Na een half jaar Integrand krijg je de kans om voor een hoofdfunctie te kiezen. Dit
zorgt ervoor dat de kennis binnen het bestuur goed wordt overgedragen en zo kun je jezelf
ontwikkelen op verschillende gebieden.
Je solliciteert bij Integrand niet naar een specifieke functie maar voor het bestuur in het algemeen.
Pas als je goed ingewerkt bent als accountmanager, zal je intern solliciteren naar een specifieke
functie kiezen.
De functies binnen Integrand Twente zijn: Voorzitter, Universiteitsrelaties, HR-Manager, Operations,
Acquisitie, Studenten Marketing, Events en Sales. Daarnaast zijn er nog een paar sub functies, zoals
Financiën, Opdrachten en Bedrijfspromotie. Grote functies zoals Acquisitie en Studenten Marketing
bestaan wel uit twee of drie personen, omdat hier veel werk voor te verrichten valt. Eén persoon is
dan hoofdverantwoordelijk. Hieronder vind je een korte omschrijving van de verschillende functies.
Voorzitter
Als voorzitter draag je de missie en visie van Integrand. Je zorgt ervoor dat het beleid wat opgesteld
is ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Zo houd je goed in de gaten hoe alles verloopt, leid je de
vergaderingen en behoud jij het contact met Integrand Nederland. Ben jij leidinggevend, zorg jij voor
sfeer binnen een team en zie je jezelf wel in een voorbeeldfunctie? Dan ben je geschikt voor de
functie als Voorzitter.
Vicevoorzitter
Als vicevoorzitter ben je bezig met de communicatie en samenwerking binnen het bestuur. Je bent
samen met de voorzitter het aanspreekpunt binnen het bestuur en draag je bij aan een goede sfeer
binnen de groep. Daarnaast dien je als vertrouwenspersoon binnen het bestuur en draag je zorg
voor de evaluaties en het functioneren van de bestuursleden. Je ondersteunt de voorzitter en vangt
zijn taken op zodra hij er niet is. Deze functie wordt vaak gecombineerd met HR-manager.
Universiteitsrelaties
Als Universiteitsrelaties ben jij verantwoordelijk voor het contact met alle bestaande organen, die in
contact staan met de student. Waar de functie Studenten Marketing doelt op direct contact met
studenten, probeert universiteitsrelaties studenten indirect te contacteren. Indirect houdt in via de
studieadviseur, studievereniging, studentenvereniging, andere besturen en commissies,
overheidsorganen en de pers. Het idee is dat studenten meer belang hechten aan en vertrouwen
hebben in deze organen dan aan Integrand als studentenbestuur. Als één van deze organen ons
aanraadt aan de student, zal dit effectiever zijn dan wanneer wij dit op eigen houtje zouden proberen.
Het indirecte contact kan op deze manier een toegevoegde waarde zijn.
Door met veel mensen rondom de tafel te zitten, nieuwe samenwerkingsverbanden proberen aan te
gaan en Integrand Twente wijd te promoten, vergroot je je naamsbekendheid als organisatie. Door
het aanbieden van CV checks, gesprekken aangaan met studieadviseurs, acties te organiseren
samen met andere besturen en commissies en het publiceren van een nieuwsbrief, draag jij je
steentje bij met het aantrekken van studenten.
HR-manager
Als HR-manager ben je verantwoordelijk voor de opleiding van de nieuwe bestuursgenoten. Je leidt
de nieuwe lichting op tot volwaardige Integranders. Hierbij leer je de nieuwe bestuursleden gelijk
goed kennen. Ook draagt de opleider zorg voor interne processen zoals de sollicitaties, de
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bestuurswerving en de promotie daarvan en verschillende leerzame trainingen waar de
bestuursleden aan mee doen. Deze functie wordt vaak gecombineerd van vicevoorzitter
Acquisitie
Naast het bemiddelen van stages verzorgt Integrand ook Inhousedagen, Traineeships, Business
Courses en verscheidene Campus Recruitment producten. Als Acquisitie zorg jij ervoor dat deze
evenementen worden binnen gehaald. Er is elk kwartaal een target dat gehaald moet worden. Dit is
een goede uitdaging om je sales vaardigheden te ontwikkelen. Ben jij goed in verkopen en kan jij
een goed praatje houden naar bedrijven toe, dan is dit de ideale functie voor jou! Ook in het eerste
half jaar kun je je al bezighouden met de functie Acquisitie. Deze functie doe je met z’n tweeën.
Operations
Als functionaris Operations houd je toezicht op de balans tussen stage-opdrachten en studenten
binnen Integrand Twente. Wanneer er nieuwe opdrachten nodig zijn, ben jij verantwoordelijk voor
acties om nieuwe opdrachten binnen te halen. Dit communiceer je dan door naar het team Studenten
Marketing. Daarbij houd je in de gaten dat de opdrachten ook goed lopen, oftewel, je bent
verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de openstaande opdrachten. Bovendien zorg je
dat alle bestuursleden goed op de hoogte zijn van het computersysteem waarmee wij werken.
Studenten Marketing
In de functie Studenten Marketing draag je zorg voor een van de belangrijkste dingen binnen deze
organisatie, namelijk de aanwas van nieuwe studenten. Of deze nu een stage, een Inhousedag of
een bestuursfunctie willen bekleden, de functionarissen Studenten Marketing zijn verantwoordelijk
voor het binnen halen van inschrijvingen van studenten. Dit kun je realiseren door het bedenken en
uitvoeren van allerlei ludieke acties.
Je houd je bezig met de naam- en inhoudsbekendheid van Integrand waarbij inschrijvingen
bewerkstelligen de belangrijkste rol speelt. Ook houd je je bezig met promotiemateriaal en de
Facebook van Integrand Twente. Kortom; je werkt in een marketingteam samen om Integrand
Twente op de beste en een zo origineel mogelijke manier te promoten bij studenten.
Events
Als events functionaris ben je verantwoordelijk voor de verschillende evenementen die Integrand
door heel Nederland organiseert. De events functionarissen verzorgen grote evenementen, zoals
Inhousedagen en Techniek op Hakken. Het organiseren van het eerdergenoemde evenement
Techniek op Hakken, is één van de grootste evenementen van Integrand. Dit evenement staat in
teken van het bedrijfsleven in contact brengen met technische, vrouwelijke studenten. Lijkt het jou
leuk om samen met het eventsteam een groot evenement te organiseren? Kies dan voor de functie
Events.
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V BESTUURSLEDEN
Hier kun je de acht bestuursleden van Integrand Twente wat beter leren kennen.

Koen Busink, Voorzitter
Hoi, ik ben Koen Busink en ik ben bezig met het 1e jaar van
de master Werktuigbouwkunde. In september ben ik naast
mijn studie begonnen bij Integrand met als functies University
Public Relations & Events. Sinds februari ben ik voorzitter bij
Integrand Twente. Als voorzitter heb ik het overzicht van alles
wat er bij Integrand Twente gebeurt en stuur ik dat aan.
Daarnaast heb ik veel contact met de voorzitters van de
andere vestigingen van Integrand en het landelijke bestuur.
Bij Integrand ontwikkel je een professionele kant, door het
contact met bedrijven en vele trainingen. Verder is een
bestuursjaar bij Integrand ontzettend leuk, er worden allerlei
activiteiten georganiseerd en je werkt met een gezellig
bestuur!

Charlotte van der Valk, Vicevoorzitter / HR-manager & Finance
Hoi, ik ben Charlotte van der Valk en doe sinds februari een parttime bestuursjaar bij Integrand Twente, waar ik nu Vicevoorzitter,
HR-manager en Finance ben. Daarnaast studeer ik Technische
Bedrijfskunde, waarbij ik in mijn eerste jaar van de master zit.
Als Vicevoorzitter overleg ik veel met de voorzitter en neem ik
soms wat taken over. Voor mijn functie als HR-manager zorg ik
ervoor dat we een hecht team hebben. Dit houdt in dat ik ervoor
zorg dat we trainingen met het bestuur doen om onszelf te
ontwikkelen en dat we genoeg leuke activiteiten met z’n allen
doen. Daarnaast heb ik samen met de voorzitter met iedereen in
het bestuur voorgangsgesprekjes, zodat we goed kunnen
bijhouden of naast de Integrand doelen ook de persoonlijke
doelen van alle bestuursleden bereikt worden.
Als Finance ben ik verantwoordelijk voor de geldzaken binnen
Integrand Twente. Dit is vooral het declareren van kosten en het
meekijken waar we nog budget over hebben en waar niet.
Het leukste aan Integrand vind ik dat het niet alleen ontzettend leerzaam is, maar ook heel erg
gezellig. Dit jaar doen we aan verschillende activiteiten met het bestuur zoals Create Tomorrow,
Zlotty toernooi (tennis), afspreken met andere vestigingen uit Nederland, etc.
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Wesley Bouwmeester, Hoofd Acquisitie
Hi! Mijn naam is Wesley Bouwmeester, ik ben 21 jaar oud en heb
sinds augustus 2018 mijn diploma Technische Bedrijfskunde
binnen. Momenteel ben ik bezig met een tussenjaar waarin ik veel
variatie heb. Zo ben ik actief als bestuurslid bij Integrand, heb ik
een bijbaan als assistent-manager bij Global Electronics en ben ik
bezig met een taalcursus Spaans. Binnen Integrand heb ik het
eerste jaar de rol(len) operations and finance manager vervuld. Nu
heb ik de functie Hoofd-acquisitie. Als Hoofd-acquisitie ben ik
samen met de acquisitie manager verantwoordelijk voor een
aantal zaken. Allereerst onderhouden wij het contact met alle
bedrijven in ons portfolio, daarnaast moeten we ervoor zorgen dat
er genoeg stages openstaan en dat we een zekere hoeveelheid
van sales binnenhalen. Elk kwartaal hebben we hiervoor
verschillende targets. Je kan Integrand zien als een kleine
onderneming gerund door 8 studenten. Hierdoor leer je om te gaan
met verschillende verantwoordelijkheden en ontwikkel je verschillende soft-skills welke niet of
nauwelijks aan bod komen tijdens je studie. Daarnaast is er sprake van veel gezelligheid met diverse
borrels, weekendjes weg en het jaarlijkse Integrand gala.

Joske van der Zande, Universiteitsrelaties
Hallo, ik ben Joske van der Zande en ben derdejaars student
Technische Geneeskunde. Kennis en vaardigheden zijn
natuurlijk belangrijk, maar elk succes valt of staat met sociale
vaardigheden, een praktische instelling en het vormgeven van
contacten binnen elk werkveld. Via een bestuursjaar bij
Integrand de kans krijgen om de bedrijfsvaardigheden van
studenten te bevorderen en tegelijkertijd zelf hierin ervaring op
te doen én te leren besturen is voor mij de ideale combinatie. In
september hield ik me, naast de dagelijkse werkzaamheden van
een accountmanager, bezig met de HR-taken voor Integrand
Twente. Nu heb ik de functie Universiteit Personal Relations. Als
UPR ben ik verantwoordelijk voor alle contacten met de
universiteit. Zo zorg ik voor een goede band tussen de studieen studentenverenigingen. Ook doe ik mijn best om de
naamsbekendheid van Integrand te vergroten door bij colleges een kort praatje te doen over alles
wat Integrand te bieden heeft. Een van de leukste dingen aan Integrand is dat het bestuur ieder
half jaar voor de helft wisselt. Hierdoor kun je in een bestuursjaar twee functies uitvoeren en leer je
met veel verschillende mensen samenwerken.

Alintay Gorgani, Events
Hoi, ik ben Alintay Gorgani. Ik ben momenteel bezig met mijn bachelor
Werktuigbouwkunde. In februari ben ik begonnen bij Integrand Twente
waar ik de functie Events vervul. Als Events van de vestiging Twente is
het mijn functie om verschillende lokale, maar ook landelijke
evenement, tot een goed einde te brengen. Het mooie aan Integrand is
dat het bestuur je een platform biedt waarin je jezelf kan ontwikkelen in
vlakken die je studie niet raakt.
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Florian Koster, Acquisitie
Hoi! Ik ben Florian Koster en ik zit nu in mijn eerste jaar van de
master Technische Bedrijfskunde. Sinds februari ben ik begonnen
aan een bestuursjaar bij Integrand, waar ik de functie
acquisitiemanager vervul. Dit betekent dat ik regelmatig op bezoek
ga bij bedrijven en in contact kom met personen die vol in het
bedrijfsleven staan, op een andere manier dan je tijdens je studie zal
ervaren. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor nieuwe bedrijven
en zorg ik dat dit contact wordt onderhouden. Een hele leuke en
uitdagende functie waar ik mijzelf vanaf het eerste moment aan het
ontwikkelen ben. Het leuke aan Integrand is dat er hier veel ruimte
voor is door onder andere hele gave trainingen, maar dat er ook
ruimte is voor gezellige activiteiten met vestigingen uit heel
Nederland!

Paul Strikwerda, Hoofd Studentenmarketing
Hoi, ik ben Paul Strikwerda en studeer op dit moment
International Business Administration. Ik ben in februari
begonnen bij Integrand. Binnen Integrand bekleed ik de functie
Hoofd Student Marketing. Als HSM organiseer ik promotieacties
om de bekendheid van Integrand onder de studenten te
vergroten. Daarnaast heb ik veel contact met de studenten en
werknemers van de universiteit, wat mijn functie erg
afwisselend maakt. Naast dat Integrand erg uitdagend is, werk
je ook in een heel gezellig team, waarbij ook veel tijd is voor
leuke borrels en activiteiten!

Susanne Heesterman, Operations
Hoi! Ik ben Susanne Heesterman en ik zit nu in mijn tweede jaar
van de bachelor Technische Bedrijfskunde. Sinds september ben
ik begonnen aan een bestuursjaar bij Integrand, waar ik de functie
acquisitiemanager vervulde. Sinds februari heb ik de functie
Operations. Als operations manager ben ik verantwoordelijk voor
het controleren en optimaliseren van het gehele stage
bemiddelingsproces. Naast de kans om je op professioneel vlak te
ontwikkelen bij Integrand, worden er heel veel leuke weekendjes
weg en gave trainingen bij interessante bedrijven georganiseerd.
Daarnaast leer je veel nieuwe mensen door heel Nederland
kennen, iets wat een bestuursjaar bij Integrand een hele mooie
ervaring maakt!
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VI SOLLICITATIEPROCEDURE
Ben jij geïnteresseerd en lijkt een bestuursjaar bij Integrand Twente je leuk? Kom dan langs op:
•
•
•
•

Maandag 6 mei
→ Interesselunch in de Bastille (kamer 314)
12:30-13:30
Vrijdag 10 mei
→ Interesselunch in de Bastille (kamer 314)
12:30-13:30
Zondag 12 mei
→ Interesseborrel in de Beiaard (Centrum)
21:00-23:30
Werkdagen van 9:00-17:00 → op kantoor ben je altijd welkom om eens te komen kijken!

Schroom niet om langs te komen of vragen te stellen, want we geven je graag meer duidelijkheid en
uitleg!
Ben jij geïnteresseerd en lijkt een bestuursjaar bij Integrand Twente je leuk? Kom dan langs bij onze
één van onze acties. De precieze data staan hierboven aangegeven. Daarnaast kun je altijd even
langskomen op kantoor voor een kop koffie en een praatje.
Mocht je daadwerkelijk willen solliciteren, houd dan rekening met het volgende:
•
•

Vrijdag 31 mei om 25:59 is de deadline voor het inzenden van je motivatiebrief en CV
De sollicitaties vinden plaats in de twee weken na de sollicitatiedeadline.

De sollicitatieprocedure houdt dus in dat je een motivatiebrief schrijft, waarbij je je motivatie
beargumenteert om deel te nemen aan ons bestuur en op sollicitatiegesprek komt, waarbij je je
motivatie mondeling toelicht.
Voor vragen of contact kun je ons altijd telefonisch bereiken op het kantoornummer 053 489 39 09
of op het mobiele nummer van de HR-manager Charlotte van der Valk 0612450073. Daarnaast zijn
wij per mail te bereiken via twente@integrand.nl. Om op de hoogte te blijven van onze acties en
ontwikkelingen kun je ons ook altijd liken op facebook: https://www.facebook.com/IntegrandTwente
.
Hopelijk tot snel!
Met ambitieuze groet,
Integrand Twente
Bastille, kamer 314
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
T: 053 489 3909 E: twente@integrand.nl
Bereikbaar ma-vr van 9:00-12:30 en 13:30-17:00
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