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	  Voorwoord  
2015	  was	  alweer	  het	  derde	  jaar	  van	  de	  SAC,	  echter,	  we	  werden	  –	  met	  het	  tekenen	  van	  de	  statuten	  in	  
maart	  –	  ook	  eindelijk	  écht	  iets.	  De	  organisatie	  SAC	  werd	  weer	  iets	  volwassener,	  sterker	  en	  robuuster	  
en	  de	  stichting	  Student	  Advies	  Commissie	  zag	  het	  levenslicht.	  Daarnaast	  waren	  Daniël	  en	  Marijke	  in	  
november	  alweer	  één	  jaar	  SAC’er	  en	  kwamen	  Hessel,	  Leon,	  Fabian	  en	  Ferenc	  bij	  de	  groep.	  Ook	  zijn	  
we	  in	  2015	  gaan	  werken	  met	  een	  duidelijke	  visie,	  pijlers	  en	  twee	  zeer	  ervaren	  bestuursleden	  in	  de	  
personen	  Wilko	  Huyink	  en	  Terry	  van	  Dijk,	  waar	  we	  natuurlijk	  erg	  trots	  op	  zijn.	  

Twee	  grote	  opdrachten	  passeerden	  dit	  jaar	  de	  revue.	  Er	  werd	  een	  opdracht	  begeleid	  aan	  de	  
Rijksuniversiteit	  Groningen	  voor	  het	  vak	  Planning	  &	  Infrastructuur	  en	  de	  bereikbaarheidsanalyse	  voor	  
het	  Alfa-‐college	  werd	  officieel	  afgerond.	  Daarnaast	  zijn	  we	  ook	  kleinere,	  maar	  zeer	  interessante	  
opdrachten	  op	  gaan	  pakken.	  Zo	  zijn	  internationale	  delegaties	  rondgeleid,	  colleges	  en	  presentaties	  
gegeven,	  is	  met	  Rijkswaterstaat	  samengewerkt	  en	  heeft	  Groningen	  Bereikbaar	  veel	  steun	  gehad	  aan	  
onze	  adviseurs.	  Ook	  de	  banden	  met	  de	  Faculteit	  Ruimtelijke	  Wetenschappen	  zijn	  nog	  verder	  
aangehaald	  met	  een	  project	  dat	  we	  de	  werktitel	  BikeXperience	  hebben	  gegeven,	  of	  door	  bij	  te	  dragen	  
aan	  de	  Learning	  Communities.	  

2015	  was	  ook	  het	  jaar	  van	  persoonlijke	  uitstapjes,	  successen	  en	  gezelligheid.	  Luuk	  nam	  plaats	  in	  het	  
bestuur	  van	  het	  Nederlands	  Studenten	  Orkest,	  Klaas	  bezocht	  Australië	  en	  Jasper	  deed	  onderzoek	  in	  
de	  Verenigde	  Staten.	  Daarnaast	  wonnen	  Hessel	  en	  Ferenc	  een	  ontwerpwedstrijd	  voor	  Maastricht	  
Bereikbaar	  en	  stroomden	  verschillende	  adviseurs	  door	  naar	  nieuwe,	  uitdagende	  functies.	  Bovendien	  
werd	  het	  eerste	  beleidsweekend	  georganiseerd:	  twee	  dagen	  brainstormen,	  borrelen	  en	  druk	  bezig	  
om	  een	  stevige	  basis	  te	  leggen	  voor	  de	  periode	  na	  de	  zomer.	  De	  gezelligheid	  zijn	  we	  vast	  blijven	  
houden	  met	  maandelijkse	  borrels	  die	  ook	  komend	  jaar	  ongetwijfeld	  een	  vervolg	  krijgen.	  

Als	  we	  vooruitkijken	  naar	  2016	  staan	  er	  wederom	  mooie	  projecten	  te	  wachten.	  Een	  nieuw	  onderzoek	  
naar	  de	  Zuidas	  van	  Groningen	  in	  opdracht	  van	  het	  Noorderpoort,	  ondersteuning	  bieden	  bij	  een	  
summerschool	  aan	  de	  faculteit,	  inhoud	  geven	  aan	  de	  BikeXperience	  en	  een	  nieuwe	  opdracht	  
begeleiden	  voor	  Planning	  &	  Infrastructuur	  zijn	  slechts	  de	  plannen	  voor	  de	  eerste	  maanden	  van	  het	  
nieuwe	  jaar.	  We	  gaan	  daarnaast	  ook	  weer	  op	  zoek	  naar	  nieuwe,	  enthousiaste	  studenten	  en	  bouwen	  
verder	  aan	  de	  strategie	  om	  niet	  alleen	  de	  huidige	  werkzaamheden	  te	  koesteren,	  maar	  ook	  om	  de	  
komende	  jaren	  nog	  gavere	  dingen	  te	  kunnen	  doen.	  2015	  was	  hoe	  dan	  ook	  een	  zeer	  geslaagd	  SAC-‐jaar	  
en	  wij	  kijken	  van	  harte	  uit	  naar	  wat	  komen	  gaat.	  

	  

Het	  bestuur	  en	  het	  stichtingsbureau	  van	  de	  SAC	  Groningen	  
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	  Uitgebreid  thematisch  jaaroverzicht  
Organisatie	  

Stichting	  Student	  Advies	  Commissie	  
Na	  ruim	  twee	  jaar	  voorwerk	  zijn	  op	  13	  maart	  de	  statuten	  ondertekend	  voor	  de	  Stichting	  Student	  Advies	  
Commissie.	  Robin,	  Luuk,	  Klaas	  en	  Jasper	  installeerden	  als	  oprichters	  de	  eerste	  vier	  bestuursleden	  van	  de	  
stichting.	  Jasper	  neemt	  daarin	  de	  positie	  van	  voorzitter	  in,	  Robin	  die	  van	  secretaris	  en	  penningmeester	  en	  
Wilko	  Huyink	  en	  Terry	  van	  Dijk	  van	  algemeen	  bestuurslid.	  Jasper	  en	  Robin	  zijn	  als	  oud-‐studentadviseur	  
verantwoordelijk	  voor	  de	  banden	  met	  de	  projectorganisatie.	  Wilko	  verdedigt	  als	  directeur	  op	  zijn	  beurt	  de	  
belangen	  van	  samenwerkingsorganisatie	  Groningen	  Bereikbaar	  en	  Terry	  behartigt	  vanuit	  zijn	  rol	  als	  vice-‐
decaan	  de	  belangen	  van	  de	  Faculteit	  Ruimtelijke	  Wetenschappen	  van	  de	  Rijksuniversiteit	  Groningen.	  Op	  
deze	  manier	  zijn	  studenten,	  de	  planningspraktijk	  en	  kennisinstellingen	  nauw	  met	  elkaar	  verbonden	  
binnen	  ons	  bestuur.	  

Beleidsweekend	  
Op	  6	  en	  7	  augustus	  vond	  het	  eerste	  beleidsweekend	  plaats.	  Gedurende	  twee	  dagen	  werd	  het	  ouderlijk	  
huis	  van	  Luuk	  in	  Soest	  bezocht	  om	  te	  brainstormen,	  borrelen	  en	  ontspannen.	  Er	  was	  voor	  beide	  dagen	  
een	  strak	  programma	  ingericht	  om	  de	  combinatie	  van	  ‘werk	  en	  plezier’	  optimaal	  uit	  te	  laten	  komen.	  
Behalve	  dat	  het	  weekend	  een	  succes	  bleek	  op	  sociaal	  gebied	  is	  ook	  een	  stevige	  basis	  gelegd	  voor	  de	  
nieuwe	  organisatiestructuur;	  door	  te	  focussen	  op	  wat	  de	  SAC	  zou	  moeten	  zijn	  en	  	  hoe	  dat	  te	  bereiken,	  
konden	  we	  na	  de	  zomer	  voortvarend	  van	  start	  gaan.	  

Nieuwe	  organisatiestructuur	  
Met	  het	  uitstromen	  van	  studentadviseurs,	  aantrekken	  van	  nieuwe	  adviseurs	  en	  bevindingen	  uit	  het	  
beleidsweekend	  is	  vanaf	  de	  zomer	  gestart	  met	  een	  nieuwe	  organisatiestructuur.	  Het	  bestuur	  van	  de	  SAC,	  
bestaande	  uit	  oud-‐studentadviseurs	  en	  ervaren	  bestuurders,	  stelt	  en	  bewaakt	  vanaf	  nu	  de	  
langetermijndoelstellingen.	  De	  nieuw	  ingestelde	  projectorganisatie	  is	  op	  zijn	  beurt	  verantwoordelijk	  voor	  
het	  uitvoeren	  van	  alle	  inhoudelijke	  taken.	  Vanaf	  de	  zomer	  is	  de	  projectorganisatie	  geleid	  door	  een	  
projectcoördinator	  extern	  (Klaas)	  en	  projectcoördinator	  intern	  (Luuk).	  Alle	  overige	  SAC’ers	  noemen	  we	  
vanaf	  dat	  moment	  studentadviseurs.	  

Commissies	  
De	  nieuwe	  organisatiestructuur	  en	  een	  bezoek	  aan	  JongeHonden	  in	  Utrecht	  hebben	  geleid	  tot	  het	  
instellen	  van	  commissies.	  Hiermee	  proberen	  we	  de	  verantwoordelijkheden	  van	  taken	  te	  verdelen	  onder	  
alle	  SAC’ers	  én	  stimuleren	  we	  specifiekere	  individuele	  kennisverwerving.	  Sinds	  de	  zomer	  zijn	  de	  volgende	  
verantwoordelijkheden	  verdeeld:	  (social)	  media	  (Leon	  en	  Fabian),	  vaardigheden	  (Hessel	  en	  Ferenc),	  
(vak)literatuur	  (Daniël)	  en	  congressen	  (Marijke).	  	  In	  2015	  zijn	  twee	  vaardigheidssessies	  georganiseerd,	  één	  
over	  Adobe	  Photoshop,	  de	  ander	  over	  GIS.	  

Profilering	  
Ook	  dit	  jaar	  hebben	  we	  ernaar	  gestreefd	  het	  concept	  van	  de	  SAC	  bij	  een	  breder	  publiek	  bekend	  te	  maken.	  
Dat	  is	  goed	  gelukt	  tijdens	  de	  eerder	  genoemde	  internationale	  dagprojecten,	  maar	  ook	  daarbuiten	  hebben	  
we	  ons	  een	  aantal	  keren	  kunnen	  profileren.	  Zo	  nam	  de	  bekendheid	  op	  de	  FRW	  toe	  door	  het	  geven	  van	  
een	  hoorcollege,	  heeft	  Luuk	  het	  concept	  van	  de	  SAC	  gepresenteerd	  voor	  de	  ‘Learning	  Communities’	  van	  
de	  FRW,	  reisden	  Klaas	  en	  Jasper	  af	  naar	  de	  Amsterdamse	  Zuidas	  voor	  een	  presentatie	  tijdens	  ‘Slim	  
Studeren	  Slim	  Reizen’	  en	  werd	  de	  gehele	  SAC	  voorgesteld	  aan	  het	  volledige	  projectteam	  van	  Groningen	  
Bereikbaar	  tijdens	  een	  zeswekelijkse	  lunchsessie	  middels	  een	  presentatie	  en	  een	  quiz.	  Deze	  vorm	  viel	  erg	  
in	  de	  smaak	  en	  we	  zijn	  gevraagd	  om	  vaker	  op	  creatieve	  wijze	  presentaties	  te	  geven.	  
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	  Daarnaast	  hebben	  we	  besloten	  ons	  meer	  te	  gaan	  profileren	  bij	  en	  mét	  partnerorganisaties.	  Zo	  zijn	  we	  in	  
2015	  samenwerkingen	  gestart	  met	  partijen	  waarmee	  we	  graag	  geaffilieerd	  worden	  en	  waarvan	  we	  
denken	  dat	  een	  samenwerking	  voor	  beide	  partijen	  toegevoegde	  waarde	  heeft.	  Het	  Urban	  Gro	  Lab,	  actief	  
in	  het	  levende	  laboratorium	  van	  Groningen	  werd	  in	  2015	  onze	  eerste	  partner.	  Faculteitsvereniging	  Ibn	  
Batutta,	  met	  een	  groot	  aantal	  actieve	  geografie	  en	  planologie	  studenten,	  volgde	  niet	  veel	  later.	  

Borrels	  
Omdat	  we	  kennisoverdracht	  binnen	  de	  SAC	  erg	  belangrijk	  vinden,	  komen	  we	  sinds	  de	  zomer	  elke	  maand	  
met	  alle	  (oud)studentadviseurs	  bij	  elkaar	  om	  te	  eten	  en	  te	  borrelen.	  Ook	  dit	  concept	  blijkt	  erg	  goed	  te	  
werken	  en	  zal	  in	  2016	  verder	  worden	  uitgebreid	  met	  themaborrels	  en	  het	  uitnodigen	  van	  externen.	  

Adviseurs	  

Afwezigheid	  adviseurs	  
Maar	  liefst	  drie	  adviseurs	  kozen	  er	  in	  2015	  voor	  zich	  te	  richten	  op	  nevenactiviteiten	  waardoor	  ze	  langere	  
tijd	  niet	  of	  minder	  beschikbaar	  waren	  voor	  de	  SAC.	  Luuk	  maakte	  een	  uitstap	  naar	  het	  bestuur	  van	  het	  
Nederlands	  Studenten	  Orkest,	  Klaas	  bezocht	  Australië	  en	  Jasper	  deed	  onderzoek	  in	  de	  Verenigde	  Staten.	  

Nieuwe	  studenten	  
In	  de	  zomer	  werden	  sollicitaties	  gehouden	  om	  het	  SAC-‐team	  verder	  uit	  te	  breiden.	  Hoewel	  we	  voor	  het	  
eerst	  ook	  duidelijk	  promotie	  maakten	  buiten	  onze	  eigen	  faculteit,	  kwamen	  we	  weer	  uit	  bij	  jonge	  
planologen;	  in	  september	  werden	  Hessel,	  Leon,	  Fabian	  en	  Ferenc	  de	  jongste	  generatie	  studentadviseurs.	  

Individuele	  successen	  
De	  SAC	  is	  een	  opleidingsinstituut	  waarin	  het	  opdoen	  van	  kennis	  in	  de	  kernwaarden	  is	  verankerd.	  Daarom	  
vinden	  we	  het	  belangrijk	  ook	  individuele	  successen	  van	  onze	  bestuursleden	  en	  adviseurs	  uit	  te	  lichten.	  Zo	  
hebben	  Hessel	  en	  Ferenc	  uit	  75	  inzendingen	  de	  eerste	  (!)	  prijs	  weten	  te	  behalen	  bij	  een	  ontwerpwedstrijd	  
voor	  Maastricht	  Bereikbaar	  met	  hun	  concept	  ‘The	  PRAPP	  as	  your	  first	  step’.	  Inmiddels	  is	  ook	  bekend	  dat	  
hun	  idee	  daadwerkelijk	  uitgevoerd	  gaat	  worden	  en	  hier	  zijn	  we	  als	  SAC	  natuurlijk	  erg	  trots	  op.	  	  

Een	  ander	  succes	  werd	  geboekt	  door	  Robin	  die	  zijn	  eerste	  wetenschappelijke	  artikel	  gepubliceerde	  in	  
Student	  Undergraduate	  Research	  E-‐Journal	  met	  de	  titel	  ‘Influencing	  Sustainable	  Mobility	  with	  Social	  
Influence’.	  Hij	  mocht	  het	  onderzoek	  presenteren	  op	  een	  congres	  waarin	  de	  beste	  60	  inzendingen	  
vertegenwoordigd	  waren.	  Ook	  is	  Jasper	  zijn	  paper	  over	  duurzame	  mobiliteit	  (en	  de	  SAC)	  geaccepteerd	  
voor	  het	  mobiliteits-‐	  en	  transportcongres	  in	  München	  aankomende	  zomer.	  Behalve	  deze	  successen	  
hebben	  de	  SAC’ers	  ook	  belangrijke	  vervolgstappen	  kunnen	  maken	  in	  hun	  professionele	  carrière:	  Robin	  is	  
vanaf	  de	  zomer	  werkzaam	  bij	  de	  FRW	  als	  ‘Learning	  Communities	  coördinator’,	  Jasper	  werkt	  sinds	  1	  
oktober	  als	  adviseur	  voor	  Royal	  HaskoningDHV	  en	  Klaas	  loopt	  vanaf	  december	  stage	  bij	  de	  provincie	  
Fryslân.	  Voor	  zowel	  Robin	  als	  Jasper	  geldt	  vanwege	  deze	  nieuwe	  stappen	  dat	  ze	  sinds	  1	  oktober	  alleen	  
nog	  een	  bestuursrol	  vervullen	  en	  niet	  meer	  inhoudelijk	  betrokken	  zijn	  bij	  SAC-‐projecten.	  
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	  Projecten	  

Planning	  &	  Infrastructuur	  
De	  eerste	  maanden	  van	  2015	  werd	  er	  inhoudelijk	  vooral	  aan	  de	  opdracht	  ‘Planning	  &	  Infrastructuur’	  
gewerkt.	  Voor	  het	  gelijknamige	  tweedejaars	  vak	  aan	  de	  Faculteit	  Ruimtelijke	  Wetenschappen	  werd	  de	  
gehele	  opdracht	  door	  ons	  verzorgd	  voor	  ongeveer	  zeventig	  studenten.	  Studenten	  werkten	  in	  een	  echte	  
opdracht	  van	  Groningen	  Bereikbaar	  aan	  alternatieve	  strategieën	  om	  de	  hinder	  tijdens	  de	  Aanpak	  Ring	  
Zuid	  (ARZ)	  zoveel	  mogelijk	  te	  beperken.	  Wij	  waren	  verantwoordelijk	  voor	  het	  opstellen,	  coördineren	  en	  
mede-‐beoordelen	  van	  de	  opdracht,	  evenals	  het	  verzorgen	  van	  een	  hoorcollege,	  meerdere	  werkcolleges	  
en	  twee	  workshops.	  De	  eerste	  workshop	  bestond	  uit	  presentaties	  van	  Groningen	  Bereikbaar	  en	  de	  ARZ	  en	  
vond	  plaats	  op	  de	  24e	  verdieping	  van	  het	  DUO-‐gebouw,	  de	  tweede	  workshop	  was	  een	  expertsessie	  met	  
tien	  mobiliteitsexperts.	  

Internationale	  interesse	  
Nadat	  we	  in	  2014	  al	  kort	  betrokken	  waren	  bij	  een	  summerschool	  voor	  studenten	  uit	  Phoenix	  en	  een	  
presentatie	  gaven	  aan	  een	  delegatie	  uit	  Indonesië,	  werd	  deze	  internationale	  lijn	  in	  2015	  doorgetrokken.	  
Zo	  werd	  een	  presentatie	  verzorgd	  over	  de	  Slimme	  Routes	  en	  het	  concept	  de	  SAC	  voor	  studenten	  en	  
docenten	  van	  de	  University	  of	  Reading.	  Daarnaast	  namen	  we	  ook	  een	  deel	  van	  de	  organisatie	  over	  van	  de	  
Amsterdamse	  summerschool	  ‘Planning	  the	  Cycling	  City’	  door	  ongeveer	  twintig	  professionals	  een	  dag	  mee	  
te	  nemen	  door	  Groningen.	  Tevens	  is	  een	  de	  laatste	  dagen	  van	  2015	  een	  definitieve	  ‘go’	  gegeven	  voor	  het	  
verzorgen	  van	  een	  dag	  vullende	  workshop	  aan	  ongeveer	  20	  Braziliaanse	  studenten	  in	  het	  kader	  van	  een	  
summer/winterschool	  ‘Pathways	  Towards	  a	  Sustainable	  Future’.	  

Alfa-‐college	  
Gedurende	  het	  hele	  jaar	  is	  verder	  gewerkt	  aan	  de	  bereikbaarheidsanalyse	  voor	  de	  Groningse	  vestigingen	  
van	  het	  Alfa-‐college.	  Kort	  na	  de	  zomer	  is	  het	  rapport	  opgeleverd	  aan	  directeur	  bedrijfsvoering	  Jeroen	  van	  
der	  Ster.	  Een	  aantal	  revisierondes	  vanuit	  Groningen	  Bereikbaar	  en	  Beter	  Benutten	  hebben	  er	  vervolgens	  
toe	  geleid	  dat	  het	  rapport	  eind	  december	  definitief	  is	  geworden.	  Binnen	  het	  Alfa-‐collegeproject	  is	  
intensief	  samengewerkt	  met	  personeel	  en	  studenten	  van	  het	  Alfa-‐college.	  Daarnaast	  is	  net	  als	  bij	  de	  
‘Student	  op	  de	  fiets’	  opnieuw	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  grote	  variëteit	  van	  onderzoeksmethoden,	  te	  
weten	  een	  locatie-‐analyse,	  enquête,	  diepte-‐interviews	  en	  poorttellingen.	  	  

Dagprojecten	  Rijkswaterstaat	  
Via	  de	  FRW	  hebben	  we	  dit	  jaar	  een	  aantal	  projecten	  kunnen	  uitvoeren	  voor	  Rijkswaterstaat.	  Klaas	  
vervulde	  bijvoorbeeld	  een	  secretarisrol	  in	  Utrecht	  en	  Daniël	  en	  Ferenc	  ontwierpen	  posters	  en	  flyers	  voor	  
een	  congres.	  

E-‐bike	  pilot	  
Groningen	  Bereikbaar	  heeft	  in	  2015	  een	  e-‐bike	  pilot	  uitgevoerd	  onder	  een	  groot	  aantal	  
onderwijsinstellingen	  in	  Groningen.	  Het	  doel	  van	  de	  pilot	  was	  kansen	  te	  verkennen	  voor	  e-‐
bikegebruik	  onder	  zowel	  scholieren	  als	  studenten	  in	  de	  stad.	  Wij	  hebben	  per	  onderwijscategorie	  de	  
potentie	  van	  de	  e-‐bike	  gevisualiseerd	  in	  kaarten	  en	  figuren.	  

Groningen	  Bereikbaar	  
Na	  de	  ‘Student	  op	  de	  fiets’	  en	  ‘Planning	  &	  Infrastructuur’	  blijven	  we	  veel	  opdrachten	  uitvoeren	  voor	  of	  
samen	  met	  Groningen	  Bereikbaar.	  Na	  een	  presentatie	  aan	  het	  gehele	  team	  van	  Groningen	  Bereikbaar	  
weten	  nog	  meer	  medewerkers	  ons	  te	  vinden.	  Zo	  ondersteunden	  Klaas	  en	  Marijke	  bij	  het	  afnemen	  van	  
sollicitaties	  voor	  de	  uitvoering	  van	  een	  business	  case	  gericht	  op	  de	  e-‐bike	  pilot,	  maakten	  Daniël	  en	  Fabian	  
al	  vele	  kaarten	  en	  staat	  er	  wederom	  een	  opdracht	  voor	  ‘Planning	  &	  Infrastructuur’	  in	  de	  stijgers.	  	  
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	  Activiteitenoverzicht  
Januari	  
Projecten:	  Planning	  &	  Infrastructuur	  +	  Alfa-‐college	  

• 12	   Jaaropening	  Groningen	  Bereikbaar	  
• 20	   Voorstellen	  aan	  het	  faculteitsbestuur	  
• 29	   Brainstormsessie	  PIED	  winkelgebieden	  binnenstad	  
• 30	  	   Klaas	  sluit	  weer	  aan	  na	  zijn	  rondreis	  door	  Australië	  

Februari	  
Projecten:	  Planning	  &	  Infrastructuur	  +	  Alfa-‐college	  

• 3	   Hoorcollege	  Planning	  &	  Infra	  
• 6	   Werkcollege	  Planning	  &	  Infra	  
• 10	   Werkcollege	  Planning	  &	  Infra	  
• 24	   Workshop	  Planning	  &	  Infra	  DUO	  
• 27	   Werkcollege	  Planning	  &	  Infra	  

Maart	  
Projecten:	  Planning	  &	  Infrastructuur	  +	  Alfa-‐college	  

• 2	   Werkcollege	  Planning	  &	  Infra	  
• 10	   Luuk	  pakt	  werkzaamheden	  weer	  op	  na	  bestuursperiode	  NSO	  
• 10	   Workshop	  Planning	  &	  Infra	  Expertsessie	  
• 13	   Werkcollege	  Planning	  &	  Infra	  
• 13	  	   Bezoek	  aan	  notaris:	  Stichting	  SAC	  officieel	  opgericht	  
• 19	   Bestuursvergadering	  2015	  Q1	  
• 23	   Vertrek	  Jasper	  naar	  de	  Verenigde	  Staten	  
• 25	   Overleg	  met	  Buro	  Bries	  

April	  
Projecten:	  Afronding	  en	  oplevering	  Planning	  &	  Infrastructuur	  +	  Alfa-‐college	  

Mei	  
Project:	  Alfa-‐college	  

• 8	   Carrièredag	  Ibn	  Battuta	  
• 16	   Jasper	  terug	  uit	  Phoenix	  
• 27	   Presentatie	  University	  of	  Reading	  

Juni	  
Project:	  Alfa-‐college	  

• 3	   Vergadering	  met	  Young	  Advisory	  Group	  (YAG)	  
• 10	   Presentatie	  Alfa-‐college	  aan	  Groningen	  Bereikbaar	  
• 12	   Zomerborrel	  Regio	  Groningen-‐Assen	  
• 25	   Congres	  Adviescommissie	  Verkeer	  &	  Vervoer	  

Juli	  
Project:	  Alfa-‐college	  

• 1	   Bestuursvergadering	  2015	  Q2	  
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	   • 8	   Sollicitatiegesprekken	  studentadviseurs	  

Augustus	  
Project:	  Alfa-‐college	  

• 1	   Rondleiding	  summerschool	  ´Planning	  the	  Cycling	  City´	  
• 6/7	   Beleidsweekend	  in	  Soest	  
• 12	   Eerste	  bijeenkomst	  nieuwe	  studentadviseurs	  
• 14	   Bezoek	  aan	  JongeHonden	  in	  Utrecht	  
• 25	  	   Bestuursvergadering	  2015	  Q3	  
• 31	   Borrel	  Groningen	  Bereikbaar	  
• 31	  	   Welkomstborrel	  nieuwe	  SAC-‐team	  

September	  
Projecten:	  Alfa-‐college	  en	  E-‐bike	  Pilot	  

• 8	   Eindpresentatie	  Alfa-‐college	  
• 8	   Overleg	  over	  samenwerking	  met	  Ibn	  Battuta	  
• 14	  	   Symposium	  Grontmij	  
• 15	   Akkoord	  opdrachtomschrijving	  E-‐bike	  Pilot	  
• 16	  	   Presentatie	  Learning	  Communities	  
• 21	  	   Presentatie	  Slim	  Studeren	  Slim	  Reizen	  in	  Amsterdam	  
• 22	   Hessel	  en	  Ferenc	  winnen	  ontwerpwedstrijd	  Maastricht	  Bereikbaar	  
• 28	  	   Maandelijkse	  borrel	  

Oktober	  
Projecten:	  Rijkswaterstaat	  +	  E-‐bike	  Pilot	  +	  Ondersteuning	  sollicitaties	  Groningen	  Bereikbaar	  

• 1	   Robin	  zijn	  wetenschappelijk	  paper	  geaccepteerd	  
• 5	   Oplevering	  concept	  deel	  A	  en	  B	  e-‐bike	  Pilot	  
• 7/9	  	   Lezing	  Platform	  Gras	  
• 12	  	   Presentatie	  bij	  teamoverleg	  Groningen	  Bereikbaar	  
• 19	  	   Maandelijkse	  borrel	  
• 23	   Oplevering	  conceptrapport	  deel	  A,	  B	  en	  C	  e-‐bike	  pilot	  
• 30	   Verkenning	  mobiliteitsklankboord	  G1000	  Groningen	  Bereikbaar	  

November	  
Projecten:	  Rijkswaterstaat	  +	  Groningen	  Bereikbaar	  +	  E-‐bike	  Pilot	  

• 3	  	   Flyeren	  in	  kubiepak	  
• 16	  	   Bijeenkomst	  BikeXperience	  
• 19	  	   Let’s	  Gro	  2015	  
• 19	  	   Oplevering	  definitieve	  rapport	  E-‐bike	  Pilot	  
• 23	  	   Maandelijkse	  borrel	  

December	  
Projecten:	  Groningen	  Bereikbaar,	  Planning	  &	  Infrastructuur	  en	  Noorderpoort	  

• 3	  	   Lezing	  aardbevingen	  
• 9	   Bedrijfsbezoek	  Royal	  HaskoningDHV	  
• 14	   Maandelijkse	  borrel	  

	  


