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Voorwoord 
 

Beste lezer,  

Voor u ligt zoals voorgaande jaren het secretarieel jaarverslag van de Student Advies Commissie 
Groningen. In het jaar 2017 hebben wij ons weer op meerdere vlakken verder ontwikkeld als 
organisatie. In dit jaarverslag zal u lezen dat wij weer uitdagende opdrachten hebben uitgevoerd 
voor verscheidene opdrachtgevers. Naast een aantal adviesrapporten hebben we ons dit jaar ook 
beziggehouden met het ontwikkelen van verscheidene (mobiliteit) tools. Afgelopen jaar stond ook in 
het teken van een nieuwe lichting studentadviseurs, in totaal hebben wij onze organisatie met maar 
liefst tien nieuwe mensen versterkt. In het voorjaar zijn de volgende studentadviseurs aangenomen: 
Veronique Rietman, Marije Kootstra, Johnno Kuipers, Luuk Meijer, Jurgen Jaakke en Roelof 
Koudenburg. Afgelopen december kwamen hier nog eens vier studentadviseurs bij: Inge de Vries, 
Hanneke Koedijk, Marlies Rijkeboer en Tobias Deelstra. Zij hebben gelijk hun bijdrage geleverd in 
meerdere projecten en daarmee de SAC verder ontwikkeld binnen meerdere terreinen van de 
ruimtelijke ordening. Ook hebben wij afscheid genomen van een aantal studentadviseurs. Zo hebben 
Anne Groenendijk, Daniël Ghobrial, Jorrit Albers, Leon Lukkien en Fabian Kruiper de SAC verlaten.   
 
Naast projecten zijn wij ook veelvuldig aanwezig geweest bij allerlei intermediaire activiteiten zoals 
lezingen, congressen en netwerkevenementen.  In het voorjaar van 2017 hebben wij samen met het 
Urban Gro Lab een workshop gegeven tijdens het Geo Promotion Congres in het NoordLease stadion. 
Tijdens deze workshop hebben wij samen met deelnemers op een interactieve manier nieuwe 
woonwijken ingepland. Afgelopen jaar hebben wij ook weer veel geïnvesteerd in ons huidige netwerk 
en hebben wij contact gelegd met nieuwe partijen. Zo hebben wij nog steeds een nauwe en bovenal 
leerzame samenwerking met Groningen Bereikbaar en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van 
de Rijksuniversiteit Groningen.  
 
Op dit moment zijn Hessel Engbrenghof (secretaris & penningmeester) en Jesse Zwiers (voorzitter) 
ruim één jaar actief binnen het bestuur van de SAC. De SAC staat echter voor een transitie dit jaar; de 
bestuurlijke taken en de dagelijkse organisatie zullen worden overgegeven aan de ‘nieuwe’ lichting 
studentadviseurs. Zo zal Veronique Rietman in april van dit jaar de taak van secretaris & 
penningmeester van Hessel overnemen. De nieuwe voorzitter zal later dit jaar worden gekozen.  
 
De SAC zal ook in het aankomende jaar nog steeds een platform zijn waar studenten op een leuke en 
leerzame manier praktijkervaring kunnen opdoen. De teambuilding is nog steeds een belangrijk 
aspect binnen de SAC, zo organiseren wij maandelijkse borrels en hebben we afgelopen zomer een 
beleidsweekend georganiseerd. Als team kijken we gezamenlijk terug op een geslaagd jaar en kijken 
uit naar een voorspoedig 2018 waarin wij als organisatie weer aan veel mooie projecten kunnen 
werken voor verschillende opdrachtgevers. Hier komt bij dat 2018 een bijzonder jaar zal zijn 
aangezien de SAC dan vijf jaar bestaat! Houdt onze verschillende media kanalen daarom goed in de 
gaten omdat wij dit lustrum graag met u willen vieren.  Veel leesplezier!  
 
Januari 2018,  
 
Het bestuur en het projectbureau van de Stichting Student Advies Commissie Groningen 
  

  



 
 
 
 
 

3 
 

Secretarieel jaarverslag 2017 

 

 

 

 

Thematisch jaaroverzicht  

Binnen de SAC 

Afscheid oude studentadviseurs 

De poorten van de SAC staan altijd open. Dit betekent dat ook het afgelopen jaar is getekend door 
een wisseling van de wacht. Nieuwe studentadviseurs hebben de plek ingenomen van de oude garde. 
Ondanks dat we deze personen zeker niet uit het oog verloren zijn, hebben wij in 2017 respectievelijk 
afscheid genomen van Leon, Jorrit, Daniël, Anne en Fabian. Dankzij hun inzet heeft de SAC zich 
kunnen ontwikkelen tot de organisatie die het vandaag de dag is. Zij hebben in hun looptijd 
bijgedragen aan beduidende projecten, onder andere voor het Noorderpoort, het Groninger 
Landschap en de Gemeente Groningen. Jorrit en Leon toonde zich een expert in de tekst- en data-
analyse, Anne onderscheidde zich door haar creativiteit en bekwaamheid met Indesign, en Daniel en 
Fabian hebben veelvuldig hun vaardigheden in ArcGIS getoond. 

Fabian rond momenteel, net als Jorrit en Anne, zijn scriptie af. In dit kader is hij stage gaan lopen bij 
RoyalHaskoningDHV om onderzoek te doen naar de toekomstige mogelijkheden van waterstof. 
Daniel heeft zijn studie afgerond en is momenteel werkzaam als trainee bij Enexis. Leon heeft het 
over een andere boeg gegooid en heeft nu een eigen bedrijf in barbecues. Wij wensen ze allemaal 
enorm veel succes met afstuderen en in hun verdere loopbaan, waar zij ongetwijfeld hoge ogen gaan 
gooien.  

Verwelkoming alle nieuwe studentadviseurs 

In 2017 hebben wij veel nieuwe studentadviseurs mogen 
verwelkomen bij de SAC. Vanwege het vertrek van o.a. de 
oprichters is er in januari 2017 een aantal van 6 
studentadviseurs bijgekomen, namelijk Jurgen, Johnno, Luuk, 
Roelof, Marije en Veronique. Dit was een gevarieerde groep 
van bachelor- en ook masterstudenten met verschillende 
achtergronden. Met kennis van Sociale Geografie en 
Planologie tot aan Technische Planologie,  
maar ook Economische Geografie, Rechten, GIS en 
Vastgoedkunde was het een breed georiënteerde groep.  
Door het groeiende aantal projecten konden zij snel hun 
draai vinden binnen de organisatie.  

Bijna een jaar later, in december 2017, hebben wij 
na een sollicitatieperiode een viertal nieuwe 
collega’s aangenomen, namelijk Marlies, Tobias, 
Hanneke en Inge. Twee bachelor studenten 
Technische Planologie, één masterstudente 
Environmental and Infrastructure Planning en één 
studente Ruimtelijke Ontwikkeling & Mobiliteit 
aan de NHL, dus wederom een gevarieerde groep. 
Met een aantal interessante nieuwe projecten die 
eraan zitten te komen in 2018 hopen we ze een 
leuke en leerzame periode te bieden.  
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Activiteiten  

Skillsessies 

Anne’s InDesign 

Omdat wij als SAC’ers vaak te maken krijgen met het opmaken van diverse rapporten of het maken 
van een poster ter ondersteuning van de eindpresentaties van projecten, leek het Anne een mooie 
kans om haar collega’s de basics van het 
ontwerpprogramma InDesign te leren. InDesign 
maakt onderdeel uit van de Adobe-reeks 
Photoshop, Illustrator en InDesign. Deze drie 
programma’s werken bijna hetzelfde, met een 
lesje InDesign ben je dus ook een stapje dichter bij 
de vaardigheden voor de andere twee 
programma’s. Tijdens de skillsessie heeft iedereen 
geprobeerd een CV te maken aan de hand van de 
stapjes die Anne ons heeft uitgelegd. Het was een 
leuke leerzame middag waarin we de kansen 
hebben gezien die de beheersing van het 
programma InDesign kan brengen voor de SAC.  

RHDHV Projectmanagement 

Vrijdag 7 april heeft de SAC een inspirerende 
expertsessie bijgewoond georganiseerd door 
Royal Haskoning. Tijdens de expertsessie is ons 
inzicht gegeven in de optimalisatie van 
projectmanagement, klantrelaties en 
toepassingen van GIS in het werkveld. Zo werden 
ons bijvoorbeeld veel bruikbare adviezen en tips 
betreffende verwachtingsmanagement en 
facturering uitgelegd. De dag werd afgesloten met 
een gezellig borrel en gevolgd door een diner. Al 
met al was het een uitermate leerzame en 
interactieve expertsessie! 
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Jurgen’s Vastgoed  

Op vrijdag 1 december is door Jurgen een expertsessie georganiseerd over vastgoedontwikkeling en 
vastgoedinvesteringen. Eerst werden enkele basisprincipes en managementniveaus uitgelegd. Met 
het in acht nemen van de basisprincipes en de soorten vastgoed zijn de verschillende fasen van de 
vastgoedcyclus toegelicht. Vervolgens is aansluitend dieper ingegaan op het ontwikkelingsproces van 
vastgoed zelf. Alle aspecten die tijdens het ontwikkelproces aan bod komen zijn middels de casus 
‘Het Groninger Forum’ uitgelegd. Door de extra kennis en het inzicht over vastgoed kunnen wij 
tijdens het uitvoeren van projecten beter rekening houden met het vastgoed in de gebouwde 
omgeving.  Na de gehouden presentatie hebben wij gewerkt aan een fictieve casus waarbij we de 
totale kosten voor de ontwikkeling van een urban villa moesten berekenen. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de kengetallen van de 
app van IGG Bouweconomie 
(Bouwkostenkompas). Na deze 
berekening en de bespreking hiervan 
is gebruik gemaakt van de 
‘discounted cashflow’. Dit wordt 
gebruikt om het rendement op 
vasthoed te berekenen. 
Samenvattend gaf de expertsessie 
een goed beeld van de gebouwde 
omgeving vanuit vastgoedkundig 
perspectief.  

Skillsessie PEB 

Dinsdag 11 juli stond er weer een 
expertsessie op het programma. Dit 
keer van Peter Edward Boer, die ons 
inzicht heeft gegeven in een nieuwe 
manier van projectmanagement; de 
Best Value Methode. Als Best Value 
expert adviseert Peter Edward Boer 
inschrijvers en opdrachtgevers bij 
aanbestedingen. Best Value staat 
voor het verhogen van de 
voorspelbaarheid door de inzet van 
experts. Hierbij draait het om een 
omslag in denken, een omslag in je houding en in je gedrag. Door gebruik te maken van de Best Value 
aanpak kunnen opdrachtgevers leren gebruik te maken van experts die de meeste waarde uit het 
beschikbare budget kunnen halen. De vraag die voortvloeit uit de Best Value aanpak is: Hoe stel ik de 
markt in staat een aanbieding te doen waar ik als opdrachtgever de meeste waarde uit haal? Peter 
Edward Boer heeft samen met ons nagedacht over een antwoord op de vraag. Gezamenlijk hebben 
we de volgende conclusie gemaakt: Je haalt als opdrachtgever de meeste waarde uit een aanbieding: 
(1) als je ervoor zorgt dat slimme mensen de mogelijkheid hebben om hun expertise toe te passen, 
(2) wanneer potentiële risico’s geïdentificeerd worden door projecten van begin tot eind te plannen, 
(3) wanneer maatregelen om deze risico’s te kunnen beheren geïdentificeerd worden, (4) en 
wanneer presentaties en afwijkingen gemeten worden tijdens een project en deze informatie 
toegepast wordt om de uitkomsten van het project te verbeteren. Dit zijn inzichten die wij zeker 
zullen toepassen binnen onze organisatie. Wij bedanken Peter Edward Boer voor deze leerzame en 
interactieve expertsessie nogmaals. 
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Geo Promotion Congres 

Naast het uitbrengen van advies, hebben wij ook zelf op 
een congres mogen staan! Wij mochten samen met het 
Urban Gro Lab een workshop verzorgen op het Geo 
Promotion Congres in het Noordlease Stadion dat op 10 
maart plaatsvond. Deze workshop had als onderwerp: De 
Groningse woonopgave. Op de foto is een voorbeeld te 
zien van de vele resultaten die de deelnemers van deze 
workshop hebben geleverd. 
Deze ervaring was erg waardevol voor ons als SAC, omdat 
dit een verbreding is op onze dagelijkse activiteiten en 
hierdoor meer studenten kunnen laten zien hoe de 
theorie wordt toegepast in de praktijk. 

 
 

 

 

Nieuwe website 
Als SAC Groningen proberen wij altijd zo vernieuwend en jong mogelijk te zijn. Hierbij past ook een 
frisse start op onze media. Hierom hebben wij besloten onze website opnieuw vorm te geven! Kijk op 
http://www.sacgroningen.nl om onze vernieuwde website te bekijken! Hier is ook te zien wat wij 
plaatsen op Facebook. Naast onze nieuwe website zijn wij sinds september actief op Instagram! Volg 
ons op dit platform en op alle andere social media! Klik op de volgende buttons om ons hier op te 
volgen. 

  

http://www.sacgroningen.nl/
https://www.facebook.com/SACGroningen
https://www.instagram.com/sacgroningen/


 
 
 
 
 

7 
 

Secretarieel jaarverslag 2017 

 

 

 

 

Beleidsweekend 
Onze doorloop in studentadviseurs vroeg om 
een beleidsweekend. Hierin konden nieuwe 
studentadviseurs beter kennismaken met de 
geest van de SAC Groningen. Tevens 
functioneerde dit weekend als 
teambuildingsweekend. De oude adviseurs 
konden zo goed de nieuwe studentadviseurs 
leren kennen en andersom. Dit weekend, wat 
voornamelijk is georganiseerd door Jesse 
Zwiers, Hessel Engbrenghof en Daniël 
Ghobrial, zat vol interessante en leuke 
activiteiten. Dit betrof niet enkel het denken over de organisatie en de toekomst hiervan, maar ook 
de stimulering van de teamvorming. Voorbeelden van deze activiteiten waren vlotbouwen en een 
brainstormsessie omtrent de toekomst van de SAC Groningen. 

Blik in de toekomst – Wisseling bestuur  
Het jaar 2017 was op bestuurlijk vlak een uitdagend jaar. Voor het eerst sinds de oprichting zat er 
geen student van het eerste uur meer in het bestuur van de SAC. Ondanks dat is de SAC 
doorgegroeid. Het afgelopen jaar is er voor het eerst gewerkt met een externe boekhouder. Wiebe 
Zwart, WZ-administratieservices, heeft maandelijks de salarisadministratie verzorgd en per kwartaal 
de boekhouding gecontroleerd. Naast het professionaliseren van de organisatie heeft het bestuur 
getracht de continuïteit van de SAC voor de toekomst te garanderen. Er zijn maar liefst tien nieuwe 
studentadviseurs aangenomen verdeeld over twee periodes.   

En wij gaan door! Althans de SAC gaat door. Hessel en Jesse zullen in 2018 na anderhalf jaar het 
bestuur gaan verlaten. In 2018 zullen zij namelijk hun studies hebben afgerond. Hessel gaat aan de 
slag bij Groningen Bereikbaar als medewerker planning en monitoring. Jesse gaat zich, na een 
afstudeerstage bij Royal HaskoningDHV, oriënteren op de arbeidsmarkt. Veronique zal Hessel gaan 
opvolgen als penningmeester/secretaris. Over de positie van voorzitter zal in een later stadium meer 
duidelijkheid komen.  
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Projecten 
De SAC is dit jaar weer hard aan het werk geweest om zich bezig te houden met ruimtelijke 
vraagstukken. Hieronder is een overzicht gegeven van alle projecten. Hier is elk project kort 
beschreven, staan de studentadviseurs die hebben gewerkt aan het project erbij en wordt de 
opdrachtgever vermeld. 

Liftproject  

Naar aanleiding van een vraag van 
de gemeente Groningen werd binnen 
dit project onderzoek gedaan naar de 
behoefte en locatiemogelijkheden voor 
een tweede officiële liftplaats in 
Groningen. Tot op heden bevindt de 
enige officiële liftplaats in Groningen 
zich op de oprit van het Emmaviaduct. 
Antwoord op de vraag of en waar een 
tweede liftplaats wenselijk is, werd 
gegeven door een vergelijking te maken 
met andere steden met een liftplaats, 
het uitvoeren van een locatieonderzoek in het softwareprogramma van ArcGIS en het opstellen, 
verspreiden en analyseren van een enquête onder lifters. 
Na de uitvoering van de analyse hebben wij mogen presenteren voor de gemeente Groningen wat de 
uitkomsten waren van dit onderzoek. Tijdens deze presentatie is aangegeven dat dit rapport de basis 
zal worden van de besluitvorming over dit specifieke onderwerp. 
 
Studentadviseurs: Luuk Meijer  

Jesse Wermelink  
Marije Kootstra 

Opdrachtgever:  Gemeente Groningen 

Postcodeanalyse 

Werkgevers hebben vaak geen helder beeld van de reismethoden die hun werknemers gebruiken om 
naar werk te komen. Het overgrote deel van de werknemers reist met de auto, maar ten tijde van de 
Aanpak aan de Ring Zuid zal dit lang niet altijd de voordeligste reismethode zijn. Daarom 
heeft Groningen Bereikbaar aan de SAC gevraagd om postcodeanalyses uit te voeren. In deze 
analyses bracht de SAC per bedrijf voor werkgevers in kaart waar hun werknemers wonen. Daarnaast 
werd voor verschillende modaliteiten de reistijd naar het desbetreffende bedrijf inzichtelijk gemaakt. 
Het eindresultaat besloeg zeven kaarten waarop bedrijven in één oogopslag kunnen zien waar hun 
werknemers vandaan komen, en voor welke afkomstregio’s het voordelig is om op een andere 
manier naar werk te reizen. Het afgelopen jaar heeft de SAC meerdere postcodeanalyses uitgevoerd 
voor: Hefpunt, Martini ziekenhuis, Atos, Ordina,  MVGM, GSV en Onderwijsgroep Noord. De 
postcode analyses zijn niet altijd in dezelfde vorm uitgevoerd. Voor Widar en GSV zijn aangepaste 
postcodeanalyses uitgevoerd waarbij de focus lag op de potentie van het inzetten van schoolbussen 
voor de leerlingen van de basisscholen.  
 
Studentadviseurs: Daniël Ghobrial 
   Veronique Rietman 
   Marije Kootstra 
Opdrachtgever:  Groningen Bereikbaar 
 
 
 

 

https://gemeente.groningen.nl/
http://groningenbereikbaar.nl/
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Monitoring QuickScan 

Om het reisgedrag van werknemers van verschillende bedrijven in kaart te kunnen brengen is de SAC 
door Groningen Bereikbaar gevraagd om een QuickScan te ontwerpen. De QuickScan is gebaseerd op 
een enquête die wordt uitgezet onder de werknemers van een bedrijf dat in relatie staat tot 
Groningen Bereikbaar. In 2017 hebben we deze analyse voor de Van Mesdag uit mogen voeren. Aan 
de hand van de enquêteresultaten hebben we verschillende kaarten ontworpen. Hieronder vallen 
kaarten die de verdeling van vervoersmiddelen waarmee werknemers werk afreizen weergeven, 
maar ook kaarten die de potentie van verschillende vervoersmiddelen presenteren. De kaarten zijn 
aangevuld met een poster die de resultaten van de enquête op een statistische manier weergeeft. 
Deze poster bevatte figuren en grafieken die onder andere de verdeling van het spits rijden van de 
werknemers weergeven, evenals de groeipotentie van de maatregelen die door Groningen 
Bereikbaar worden aangeboden aan het desbetreffende bedrijf. In 2018 hopen we de QuickScan 
voor nieuwe bedrijven uit te mogen voeren.  
 
Studentadviseurs: Daniël Ghobrial 

   Veronique Rietman 

   Marije Kootstra 

Opdrachtgever:  Groningen Bereikbaar 

Power of Design  

In opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de SAC drie excursies georganiseerd voor het 
vak Power of Design. Voor tachtig eerstejaars studenten is een informatieve excursie georganiseerd 
bij verschillende infrastructurele en planologische projecten in de gemeenten Emmen, Almere en 
Assen. Zo is onder andere gekeken naar het 
vernieuwde stationsgebied in Assen, de 
gerevitaliseerde binnenstad in Emmen en de 
planologische opbouw van het stadshart in Almere. 
De SAC heeft een verbindende rol gespeeld bij het 
organiseren en uitvoeren van de excursies en bood 
gedurende het project een ondersteunende en 
proactieve rol.  

Studentadviseurs: Roelof Koudenburg 
   Jesse Zwiers 
   Anne Groenendijk 
Opdrachtgever:  Rijksuniversiteit Groningen 
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UMCG Tool 

Het UMCG is de grootste werkgever van het Noorden. De vele medewerkers reizen op verschillende 
wijzen naar het werk. Bezoekers van het UMCG hebben ook verscheidene opties om naar het UMCG 
te reizen. Ondanks de vele opties reizen relatief veel mensen met de auto naar het UMCG. Om een 
goed beeld te geven van de verschillende reisalternatieven is de SAC gevraagd om een reiskostentool 
te ontwikkelen. Het doel van de reiskostentool is reizigers de mogelijkheid geven een goede afweging 
te maken tussen de verschillende alternatieven. De reiskostentool toont de kosten van een enkele 
reis uitgedrukt in reiskosten (euro’s), reistijd (minuten), de hoeveelheid CO2-uitstoot (gewicht) en het 
aantal verbrande calorieën (kilocalorieën). Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat de verschillen 
tussen de vervoersmiddelen zijn. Met het ontwikkelen van een reiskostentool heeft de SAC laten zien 
goed in staat te zijn in het verzamelen van de benodigde input, het verwerken van grote datasets en 
het overzichtelijk presenteren van deze gegevens in Excel. 
 
Studentadviseurs: Fabian Kruiper 
   Daniël Ghobrial 
   Veronique Rietman 
Opdrachtgever:  Groningen Bereikbaar en UMCG 

Traffic Insight Tool 

Groningen Bereikbaar heeft de Traffic Insight tool ontwikkeld waarmee bereikbaarheidsgegevens uit 
de gemeente Groningen geanalyseerd kunnen worden. Vanaf september 2017 voert de SAC 
Groningen een controle op deze bereikbaarheidsgegevens van Groningen Bereikbaar uit, waarbij de 
tool met bruikbare data van goede kwaliteit gevuld dient te worden. Daarnaast dienen de 
verbeterpunten aan Groningen Bereikbaar gerapporteerd te worden. Een van de doelen die 
Groningen Bereikbaar gesteld heeft voor Traffic Insight is het dienen van de aanwezige informatie als 
input voor analysesessies waarin verschillende betrokken partijen bijeen zullen komen om de 
wekelijkse data te analyseren. Daarvoor dient de website werkzaam te zijn waarbij de informatie op 
een juiste manier gepresenteerd wordt, waar de SAC zich in 2017 dan ook op heeft gefocust. Met het 
aanboren van dit project breidt de SAC haar takenpakket uit. Het bijhouden, vullen en analyseren van 
een tool die gebruikt wordt om bereikbaarheidsgegevens te analyseren zijn nieuwe werkzaamheden 
waar de SAC zich mee bezig kan houden. 

 
Studentadviseurs:  Johnno Kuipers 
   Marije Kootstra 
   Veronique Rietman 
Opdrachtgever:  Groningen Bereikbaar 

OV-Tool  

Voor zowel het OV-bureau Groningen Drenthe als Groningen Bereikbaar hebben wij een programma 
van eisen gemaakt voor een digitale tool waarmee statistieken betreft het openbaar vervoer in 
Groningen kunnen worden geanalyseerd en gepubliceerd (OV-tool). Het contract met de aanbieder 
van de vorige tool liep af, waardoor een nieuwe tool ontwikkeld diende te worden. Voorafgaand aan 
het project was afgesproken dat middels ons programma van eisen een tender zou worden 
uitgeschreven. De opdrachtgever was echter zo tevreden met het resultaat dat middels ons 
programma van eisen onderhands aanbesteed gaat worden.  
Uitdagingen binnen dit project waren de multidisciplinaire aspecten die verwacht worden bij het 
programma van eisen van een digitale tool. Als SAC hebben we ons goed voorbereid en ingelezen 
over databasestructuren, beveiliging, privacy en over het uitzetten van een tender. Hierdoor konden 
we een product leveren wat veruit aan de verwachtingen voldeed. Door middel van het houden van 
een plenaire focusgroep en het wekelijks anticiperend bijsturen konden wij het OV-bureau 

Groningen Drenthe en Groningen Bereikbaar gedurende het proces begeleiden en ontzorgen.   
  

http://groningenbereikbaar.nl/
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Studentadviseurs:  Jurgen Jaakke  
Johnno Kuipers 

   Marije Kootstra 
   Veronique Rietman 
Opdrachtgever:  Groningen Bereikbaar en OV-bureau Groningen Drenthe 

 

Spits Battle 

De Spits Battle is een opdracht die onder 
studenten van het Alfa College is uitgevoerd en 
begeleid door ons. De opdracht vroeg 
studenten mee te denken over de 
mogelijkheden die er (1) voor kunnen zorgen 
dat studenten niet tijdens de spits met het 
openbaar vervoer reizen en/of (2) dat 
automobilisten niet tijdens de spits met de 
auto naar Groningen reizen. Communicatie- en 
accountingstudenten van het Alfa college 
hebben zich gedurende vijf weken in 18 
verschillende groepen beziggehouden met 
oplossingen die wekelijks aan de studenten van de SAC werden gepresenteerd. Wij hebben de 
studenten van feedback voorzien en geholpen met het innoveren van hun ideeën. Na een periode 
van vijf weken hebben de studenten de verschillende oplossingen gepresenteerd tijdens een 
infomarkt. 
 
Studentadviseurs: Jesse Zwiers 

Johnno Kuipers 
Jurgen Jaakke  
Jorrit Albers 
Anne Groenendijk 

Opdrachtgever:  Alfa College, Groningen Bereikbaar  

MKB aanpak 

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) omvat rond de negentig procent van alle bedrijven in Groningen. 
Om het MKB te kunnen informeren over de werkzaamheden tijdens de Aanpak Ring Zuid (ARZ) en de 
mogelijke gevolgen die de ARZ heeft voor de bedrijfsvoering van het MKB, heeft Groningen 
Bereikbaar een MKB-aanpak ontwikkeld. Ongeveer twintig procent van het MKB in Groningen is lid 
van een bedrijvenvereniging en deze groep is naar verwachting goed op de hoogte van de 
aanstaande wegwerkzaamheden. De overige tachtig procent is niet verenigd en is daardoor minder 
goed te bereiken. Groningen Bereikbaar vraagt zich af of de huidige MKB-aanpak deze groep bereikt 
en voldoende doeltreffend is. De SAC Groningen is zodoende gevraagd om deze doelgroep onder de 
loep te nemen. Het doel van de SAC is om bestaande inzichten omtrent het MKB in Groningen te 
bevestigen en/of aan te vullen en waar mogelijk nieuwe inzichten aan het licht te brengen. De 
analyse zal worden voltooid met behulp van enquêtes en GIS-analyses.  
 
Studentadviseurs: Roelof Koudenburg 
   Jesse Zwiers 
Opdrachtgever:  Groningen Bereikbaar 
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OV-Probeerkaart  

In opdracht van Groningen Bereikbaar hebben wij een analyse mogen uitvoeren op de dataset van de 
OV-probeerkaart, een initiatief van Groningen Bereikbaar. Het doel van deze analyse was om een 
idee te krijgen van het gebruik van deze kaart. Hierin werd voornamelijk gekeken of het effect groot 
genoeg was om dit initiatief te continueren. Dit werd gedaan door het gebruik van het openbaar 
vervoer van de deelnemers voor de aanmelding van dit initiatief te vergelijken met het gebruik na de 
deelname aan dit initiatief.  

Uitdagingen zaten hier voornamelijk in het koppelen van databestanden. Door een rapportage van 
data in verschillende formats in verschillende documenten, zat de grote uitdaging in het bruikbaar 
maken van deze data. Een andere uitdaging was het effectief weergeven van de analyse.  
 
Studentadviseurs: Luuk Meijer 
   Jesse Wermelink 
Opdrachtgever:  Groningen Bereikbaar 

Onderwijsaanpak 

In het kader van de werkzaamheden rondom de Zuiderlijke 
Ringweg is Groningen Bereikbaar ook intensief bezig met een 
onderwijsaanpak. Groningen kent naast de Universiteit ook de 
Hanze Hogeschool, MBO scholen en scholen van het voortgezet 
onderwijs. Veel van deze studenten en scholieren maken 
gebruik van het openbaar vervoer om van en naar de instelling 
te komen. Binnen de onderwijsaanpak wil Groningen 
Bereikbaar samen met de verschillende school instellingen 
kijken naar manieren om anders naar scholen te reizen en op 
verschillende tijdstippen. De SAC ondersteunt meerdere 
projecten binnen deze aanpak. Het laatste project waar de SAC 
in meewerkt is de Gratisreizenbuitendespits OV-kaart. Met 
deze kaart kun je doordeweeks na 9:00 uur gratis in en om 
Groningen met de bussen van Qbuzz en de treinen van Arriva in 
het Noorden reizen. Daarnaast kun je met deze kaart in het 
weekend met het OV door heel Nederland gratis reizen.  
De SAC heeft onderzoek gedaan naar de bevindingen van de deelnemers van het project. Door 
middel van een enquête hebben wij o.a. het volgende onderzocht: Waar komen ze vandaan? Wat 
zijn hun beweegredenen? Hoe kan de kaart worden verbeterd.  
Deze bevindingen zijn  in een adviesrapport gepresenteerd aan Groningen Bereikbaar, zij gaan 
hiermee vervolgens langs de verschillende instellingen. Ook in 2018 zal de SAC, Groningen Bereikbaar 
weer veelvuldig ondersteunen met allerlei projecten binnen de onderwijsaanpak. 
 
Studentadviseurs: Jesse Zwiers 
Opdrachtgever:  Groningen Bereikbaar  
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Activiteitenoverzicht 

 Januari 

Lopende projecten: - 

9 Nieuwjaarsborrel Groningen Bereikbaar 
10 Afspraak RIO en SAC 
17 Gesprek Noorderpoort 
18 Burgerparticipatiesessie begeleiden 
24 Gesprek met OV-bureau Assen  

Februari 
Lopende projecten:- 

2 Presentatie voor Het Groninger Landschap 
6 Presentatie MIP 
9 Sustainability Career Event 
9 Werkgroep Onderwijs & Bereikbaarheid 
15 Diner SAC Groningen 

Maart 

Lopende Projecten: Spits Battle - Monitoring Quick Scan -  Postcodeanalyse  

1 Bikeshare 050 
7 Doe en Denktank GB 
10 Geo Promotion Congres 
10 Borrel SAC Groningen 
22 ALV Fietsersbond 
23 Werkgroep Onderwijs & Bereikbaarheid 
27 Borrel SAC Groningen 
28 Presentatie Spits Battle 

April 

Lopende Projecten:  Spits Battle - Monitoring Quick Scan -  Postcodeanalyse 

5 Kuby lopen in Noordlease Stadion 
6 Pitches begeleiden Spits Battle 
7 Skillsessie RoyalHaskoningDHV 
13 Gesprek Groningen Bereikbaar 
19 Pitches begeleiden Spits Battle 
26 Flyeren voor Spits Battle 
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Mei 

Lopende Projecten: Spits Battle - Monitoring Quick Scan -  Postcodeanalyse 

1 Borrel SAC Groningen 
4 Werkgroep Onderwijs & Bereikbaarheid 
4 Pitches begeleiden Spits Battle 
8 Presentatie OV-Bureau in Assen 
9 Bike Experience 
10 Afspraak Stout Groep 
16 Kuby lopen Meeuwerderweg ‘roadshow’ 
17 Afspraak Platform GRAS 
17 Gesprek met Ruimteschepper 
18 Onderwijsdag Bereikbaarheid 
18 Kuby lopen Nationale fiets naar je werkdag 
24 Skillsessie Indesign van Anne Groenendijk 
29 Afspraak Femke Niekerk omtrent MIP 

Juni 

Lopende projecten: Monitoring Quick Scan -  Postcodeanalyse - Liftproject 

3-4 Beleidsweekend SAC Groningen 
15 Werkgroep Onderwijs & Bereikbaarheid 
15 Gesprek Provincie Groningen 
28 Gesprek vernieuwing OV-tool 

Juli 
Lopende projecten: UMCG Tool - Monitoring Quick Scan -  Postcodeanalyse - Liftproject 

6 Screw-up evenement 
11 Skillsessie Peter Edward Boer 
20 Presentatie voor Provincie Groningen 
27 Werkgroep Onderwijs & Bereikbaarheid 

Augustus 

Lopende projecten: UMCG Tool - Monitoring Quick Scan – Postcodeanalyse - Liftproject 

6 Kuby lopen open dag FC Groningen 

September 

Lopende projecten: OV-tool - Traffic Insight Tool - UMCG Tool - Power of Design - Monitoring Quick 
Scan – Postcodeanalyse -  Liftproject 

7 Werkgroep Onderwijs & Bereikbaarheid 
7 Flyeren 
11 Afspraak Let’s Gro 
19 Excursie naar Almere voor Power of Design 
22 Overleg MKB Aanpak GB 
26 Instructie Traffic Insight Tool 
27 Afspraak OV-Tool en Verkeerssessie 
27 Presentatie Liftproject bij Gemeente Groningen 
27 Afspraak omtrent GIS kaarten GB 
29 Participeren in fietsparkeerdiscussie 
29 Gesprek met Statistische afdeling gemeente Groningen 
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Oktober 

Lopende projecten: OV-tool - Traffic Insight Tool - Power of Design - Monitoring Quick Scan –
Postcodeanalyse – MKB Aanpak 

2 Afspraak omtrent Fiets parkeren met Gemeente Groningen 
2 Afspraak Postcodeanalyse met Groningen Bereikbaar 
4 Excursie naar Emmen voor Power of Design 
9 Afspraak gemeente omtrent Fiets parkeren 
10  Zorg en Innovatie congres 
12 Economisch Platform Regio Groningen-Assen 
15 Gesprek gemeente fietsproblematiek 
17 Expertsessie Mobiliteit & Infrastructuur 
17 Excursie naar Assen voor Power of Design 
19 Werkgroep Onderwijs & Bereikbaarheid 
23 Fietslampjes uitdelen & Kuby lopen 
25 Voortgangsoverleg  OV-tool 

November 
Lopende projecten: OV-tool - Traffic Insight Tool -  Monitoring Quick Scan – Postcodeanalyse – MKB 
Aanpak – OV-Probeerkaart - Onderwijsaanpak 
2 BikeXperience 
2 Fietstocht langs ARZ van GB 
7 Kuby lopen bij Noordelijke Promotiedagen te Martiniplaza 
8 Kuby lopen bij Noordelijke Promotiedagen te Martiniplaza 
9 Officiële lancering nieuwe website 
14 Gesprek met Hanzehogeschool Groningen 
15 Voortgangsoverleg  OV-tool 
20 MKB Aanpak: VBZO overleg Helma Krekels 
22 Voortgangsoverleg  OV-tool 
29 Presentatie UMCG Tool Hanzehogeschool 
30 Werkgroep Onderwijs & Bereikbaarheid 

December 

Lopende projecten: OV-tool - Traffic Insight Tool - Monitoring Quick Scan – Postcodeanalyse – MKB 
Aanpak – OV-Probeerkaart - Onderwijsaanpak 

1  Borrel SAC Groningen 
2 Slotsessie OV-Tool 
2 Voortgangsoverleg  OV-tool 
6 Slotsessie OV-Tool 
12 Bereikbaarheidskrant Groningen Bereikbaar rondbrengen 
15 Bereikbaarheidskrant Groningen Bereikbaar rondbrengen 
19 Kuby lopen in Haren 
20 Terugkoppelingsoverleg OV-tool  
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