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1. Inleiding - Duurzaamheid binnen Tilburg University 

Tilburg University heeft de in het Strategisch Plan 2018-2021 beschreven ambities op het gebied van 

duurzaamheid uitgewerkt in het duurzaamheidsplan ‘Towards a Sustainable University’ (2019 -

2021). Dit plan is in juli 2019 vastgesteld en beschrijft de inzet van Tilburg University op het gebied 

van duurzaamheid in vier pijlers: onderwijs, onderzoek, de campus en het vermogensbeheer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de geformuleerde ambities en de te ondernemen 

activiteiten vormen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

van de VN (UN Sustainable Development Goals – hierna 

SDGs) het kader voor inspiratie.  

 

 

Eén van de aangekondigde initiatieven betreft de oprichting van een Green Office. Een Green Office 

is een vooral door studenten gerunde organisatie die officieel wordt geïmplementeerd binnen de 

universitaire structuren en actief ideeën en energie van studenten en medewerkers in de 

universiteit bundelt om duurzame veranderingen door te voeren. De eerste Green Office begon 10 

jaar geleden in Maastricht. In 2018 en 2019 zijn voorbereidende besprekingen gevoerd en 

studenteninitiatieven ondernomen om ook binnen de Tilburg University een Green Office te starten. 

Omdat het concept van Green Office de ruimte laat om een eigen, bij de betreffende universiteit 

passende naam aan het initiatief te geven, hebben Tilburg University studenten gekozen voor de 

naam ‘Sustainability Factory’. Deze naam brengt de brede reikwijdte van ons duurzaamheidsbeleid 

beter tot uiting (het gaat om meer dan groen) en benadrukt dat het gaat om een creatieve plek 

waar ideeën en concepten worden ontwikkeld en uitgevoerd ten behoeve van een duurzamere 

wereld. De naam erkent ook de geschiedenis van de stad Tilburg, waarin textielfabrieken een 

belangrijke rol speelden. 

Sustainability vision Tilburg University: 

Tilburg University is committed to making a measurable contribution to the UN 

Sustainable Development Goals in research and in education, in the day-to-day 

management of the campus and in the management of our assets. To that end, 

 in our education, we make students aware of sustainability issues and encourage them 

to think about their current and future roles in society; 

 we aim to use research to gain a better understanding of international, regional, and 

local sustainability issues and develop knowledge to contribute to solutions. This 

knowledge is actively made available to fellow researchers, policymakers, civic 

organizations, and others; 

 on our campus, we strive for sustainable business operations, sound asset management, 

reducing the footprint of students and employees in their work and study related 

activities, and improving the health and well-being of students and employees; 

 we communicate and report transparently on the progress made in the area of 

sustainability. 
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Dit document beschrijft allereerst in meer detail het doel van de Sustainability Factory (§2). Vervolgens 

wordt ingegaan op het team, de werkwijze en de doelgroep van de Sustainability Factory (§3). Afgesloten 

wordt met een overzicht van het programma zoals dat tussen 2019-2021 zal worden uitgevoerd. (§4). 

 

 

2. Het doel van de Sustainability Factory 

 

Het doel van de Sustainability Factory is om: 
 studenten en staf te betrekken bij het bevorderen van duurzaamheid,  

 om Tilburg University vanuit een kritisch constructieve houding te ondersteunen bij de 

implementatie van het Tilburg University’s duurzaamheidsplan om zo een bijdrage te 

leveren aan de SDGs; en  

 in samenwerking met M&C over duurzaamheid en de inzet van Tilburg University intern en 

extern te communiceren. 

Centraal staat daarbij de ‘makelaarsfunctie’: de Sustainability Factory helpt studenten en 

medewerkers bij het uitdenken en uitvoeren van duurzaamheidsprojecten, bijvoorbeeld door 

studenten in contact te brengen met Tilburg University onderzoekers, door mee te denken over 

mogelijk geïnteresseerde externe actoren waarmee samenwerking kan worden gezocht, door 

studenten te adviseren bij duurzaamheidsacties op de campus, door suggesties aan te dragen voor 

subsidiemogelijkheden, etc.  

 

Projecten kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsambities op onze campus maar kunnen ook 

betrekking hebben op duurzaamheidsvraagstukken elders in Nederland of in het buitenland. 

Doordat ook opdrachten in het kader van het Tilburg University-onderwijs kunnen worden 

ondersteund, kan de Sustainability Factory voorts een rol spelen bij de verdere verduurzaming van 

ons onderwijs.  

Naast de genoemde makelaarsfunctie vervult het Sustainability Factory ook een functie in het 

informeren van studenten, medewerkers en externe actoren over het Tilburg University 

duurzaamheidsbeleid en de implementatie van dit beleid. 

 

 

3. Team, doelgroepen, werkwijze en focusgebieden 

 

3.1 Team 

 

Het duurzaamheidsteam van de Tilburg University bestaat uit een programmadirecteur (0.2 FTE), 

een programmamanager (1.0 FTE), een projectleider Sustainability Factory (0.5 FTE) en 3 tot 5 

student medewerkers (0.2 FTE). De projectleider Sustainability Factory en de student-medewerkers 

zijn werkzaam voor de Sustainability Factory (zie ook organogram op pagina 5). De inzet voor de 

Sustainability Factory wordt goed afgestemd met het bredere duurzaamheidsbeleid van de Tilburg 

University. De student medewerkers richten zich nadrukkelijk op de connectie met de andere 

studenten en de projectmanager begeleidt de samenwerking met de Tilburg University staf en 

werkt nauw samen met de programmamanager en programmadirecteur duurzaamheid. De rollen 

van de studentmedewerkers sluiten nauw aan bij de drie subdoelen van de Sustainability Factory.  
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Eén studentmedewerker richt zich vooral op outreach activiteiten om mensen bij duurzaamheid en 

de activiteiten van de Factory te betrekken.  

Een tweede studentmedewerker richt zich vooral op de inhoud van projecten en activiteiten met 

speciale aandacht voor de bijdrage daarvan aan de implementatie van het Tilburg University’s 

duurzaamheidsplan. Een derde studentmedewerker is belast met de hierboven geformuleerde 

communicatiedoelstelling. De drie subdoelen van de Factory zijn in het onderstaande organogram 

herkenbaar onder de termen ‘outreach’, ‘projecten’ en ‘communicatie’.  

 

 

ORGANOGRAM duurzaamheidsteam & Sustainability Factory (in Green) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

3.2 Doelgroepen met verschillende eigenschappen en verwachtingen 

 

Doelgroepen 

De hierboven beschreven doelstelling maakt duidelijk dat de Sustainability Factory diverse 

doelgroepen kent. Binnen de Tilburg University gaat het vooral om studenten en medewerkers, 

waarbij de aandacht uitgaat naar alle drie de subdoelen: betrekken bij duurzaamheid, ondersteunen 

bij projecten en communicatie.  

Omdat projecten ook bij kunnen dragen aan de implementatie van het Tilburg University 

Sustainability Plan, behoren ook het College van Bestuur, de besturen van de faculteiten en 

directies van de divisies tot de doelgroepen van de Sustainability Factory. Zij kunnen ook gerichte 

verzoeken tot de Factory richten om sustainability initiatieven vanuit organisatieonderdelen te 

ondersteunen.  
  

Project Manager 

Sustainability 

Factory 

Program Director 

Sustainability 

Program Manager 

Sustainability 

1 student 

medewerker 

Outreach 
1 studentmedewerker 

Projects: 

 Inclusion & Fairness 

 Health & Wellbeing 

 Environment 

 Education 

 

1 student 

medewerker 

Communication 
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Zoals in §2 is aangegeven, kunnen projecten bijdragen aan de duurzaamheidsambities op onze 

campus maar ook betrekking hebben op duurzaamheidsvraagstukken elders in Nederland of in het 

buitenland. Dit betekent dat de samenwerking gezocht kan worden met externe actoren, zoals 

overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties , waarmee ook deze organisaties tot de 

doelgroepen van de Sustainability Factory behoren.  

Bij communicatie vanuit de Sustainability Factory gaat het om alle bovengenoemde doelgroepen, 

maar ook het bredere publiek, direct of via de media. 

 

Uiteenlopende eigenschappen en verwachtingen van studenten en medewerkers  

Het is voor de Sustainability Factory belangrijk om te onderkennen dat de bovengenoemde 

doelgroepen hun eigen sterke en minder sterke eigenschappen kennen en uiteenlopende 

verwachtingen van de Sustainability Factory kunnen hebben.  

 

Medewerkers komen door hun ervaringen en observatie tijdens het werk veelal met strategisch 

relevante en haalbare ideeën. Dat is met name het geval wanneer het om verbeteringen in hun 

eigen werkveld gaat. Regelmatig willen zij daar zelf ook best meer mee doen, maar er kan 

institutionele weerstand zijn of de tijd ontbreekt hen om zelf actie te ondernemen. Soms liggen de 

ideeën niet in hun werkveld en hebben zij om die reden de medewerking van anderen nodig.  

 

Studenten komen vaak met nieuwe, frisse, out-of-the-box ideeën, die echter niet altijd zo makkelijk 

implementeerbaar zijn en vooral niet zo snel als zij graag zouden willen. Hun energie, enthousiasme 

en daadkracht om zaken aan te pakken kunnen echter wel veel in beweging zetten als die energie 

goed wordt gekanaliseerd. Studenten kunnen vaak in korte tijd veel uren aan een project van hun 

interesse besteden, zeker wanneer dit geïntegreerd kan worden in een studieopdracht. Vervolgens 

hebben zij door hun beperkte tijd op de universiteit wel een hoge drang om binnen korte tijd 

resultaten te zien. 

 

Bij medewerkers waar een verandering van het werkpatroon gevraagd wordt kan er enige tijd 

weerstand zijn, en zelfs projecten waarvoor alle medewerking bestaat kunnen de nodige tijd in 

beslag nemen eer er een structurele verandering is. Wanneer de structuren eenmaal aangepast zijn 

is er een langdurig resultaat, maar studenten zijn dan wellicht niet meer op de universiteit om echt 

mee te maken. 

 

Vooral bij projecten die een samenwerking inhouden tussen medewerkers en studenten is het 

belangrijk om de sterke punten van beide groepen te benutten, maar ook om hun verwachtingen in 

een vroege fase van de ontwikkeling van het project op elkaar af te stemmen. Dit leidt tot de 

uitdaging om ideeën uit te werken tot zinnige en op korte termijn resultaat opleverende projecten 

die op hun beurt passen in de langere termijn ideeën van stafmedewerkers en de universiteit.  

 

Studenten Staf 
a) Veel enthousiasme en energie en binnen 

een kort tijdsbestek soms veel tijd 
beschikbaar 
 

b) Fris, out-of-the-box, vaak vernieuwend 
maar niet altijd passend bij bestaande 
visies of structuren 
 

a) Veel enthousiasme en energie maar vaak zeer 
beperkte tijd 
 

b) Vaak goed passend in strategische visie, de 
bestaande structuren en het opereren van de 
universiteit, maar daardoor niet altijd ‘out-of-
the-box’ 
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c) Accent op snel resultaat, maar niet altijd 
strategisch relevant en/of goed doordacht 
vanuit haalbaarheid 

c) Veelal concreet en haalbaar, gewend aan 
processen en vaak relevant voor de langere 
termijn (strategisch) 
 

d) Met bijna 16.000 grootste groep op de 
universiteit en dus in potentie veel 
invloed 
 

e) Veelal geen budget beschikbaar 
 

d) Vanwege structurele plaats op de 
universiteit grote kans op langdurig 
resultaat 
 

e) Soms budget beschikbaar 

 

 

3.3 Werkwijze  

 

Afstemming binnen het team en prioritering van ondersteuningsverzoeken 

Het volledige duurzaamheidsteam werkt volgens de lijnen van het Tilburg University strategische 

duurzaamheidsplan en doet dat in nauw onderling overleg. De programmadirecteur en 

programmamanager houden zich met name bezig met de strategische lijnen en werken samen met 

de Tilburg University-organisatieonderdelen om de implementatie van het plan te waarborgen. De 

Factory werkt bottom-up op basis van initiatieven van de studentmedewerkers van de Factory, 

Tilburg University-studenten, Tilburg University-medewerkers en mogelijk externe actoren.  

De initiatieven en ondersteuningsverzoeken van studenten en staf worden in het brede 

sustainability team besproken op basis van concrete voorstellen vanuit de Factory om een goede 

aansluiting bij het grotere strategische plaatje (het Sustainability Plan) zoveel mogelijk te 

waarborgen. Vanwege de brede reikwijdte van het Sustainability Plan is de kans groot dat 

initiatieven een rol kunnen vervullen bij de implementatie van het plan, maar wanneer dat niet zo is 

geeft dat niet. De 17 VN-goals vragen om veel actie en het is niet de bedoeling dat het Sustainability 

Plan beperkend werkt op het enthousiasme van studenten of medewerkers. De mate van 

aansluiting bij het plan speelt wel een rol bij de prioritering van ondersteuningsverzoeken. Voor 

deze prioritering wordt door de Factory een eenvoudig toetsingskader ontwikkeld (bijv. aansluiting 

bij doelen van de Factory, aansluiting bij inhoudelijke doelen van Sustainability Plan, wie worden er 

betrokken, haalbaarheid en kans op succes, communicatiekracht, kosten en risico’s).  

 
3.4 Inhoudelijke focus-gebieden 

Duurzaamheid wordt niet bedoeld een aparte activiteit binnen de universiteit te zijn, maar integraal 

verweven te zijn met alle andere activiteiten. Het team wil dan ook vooral initiatieven van anderen 

op dit gebied belichten en ondersteunen. Het past bij de drie subdoelen van de Factory om een 

brede reikwijdte van projecten aan te houden. Dit betekent dat niet bij voorbaat beperkingen 

worden opgelegd ten aanzien van het type activiteiten of de inhoudelijke duurzaamheidsthema’s. 

Zoals ook het Sustainability Plan zelf in beginsel aandacht heeft voor alle SDGs, zo werkt ook de 

Factory aan sustainability in brede zin.  

Dit neemt niet weg dat de Factory voor de eigen initiatieven en ten behoeve van een krachtige 

communicatie wel een aantal thema’s heeft benoemd waarop met name actie wordt ondernomen. 

Het gaat hierbij om:  
- Inclusion & Fairness;  

- Health & Wellbeing,  

- Environment en  

- Education.  
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Het vierde thema’s snijdt door de andere thema’s heen, maar is afzonderlijk benoemd omdat de 

connectie met studenten en onderwijs voor de Sustainability Factory relatief (bijv. t.o.v. onderzoek) 

belangrijk is.  

 

  3.5 Outreach, inhoudelijke projecten en communicatie  

 

Outreach: actieve betrokkenheid van stakeholders 

Het betrekken van enthousiaste studenten en staf is essentieel voor de Factory. Hoe meer 

communicatie en projectmateriaal er is, hoe beter de outreach: 
- Het verhaal, de doelstellingen en de werkwijze van de Factory moeten klaarliggen 

- Er moeten best practices van binnen en buiten de universiteit liggen om te kunnen laten 

zien  

- Er moeten realistische, inspirerende concrete projectvragen klaarliggen 

Het onderwijsveld is een belangrijke stakeholder om contacten mee te leggen, om zoveel mogelijk 

ruimte te creëren om stages en praktijk opdrachten te verbinden aan duurzaamheidsprojecten. 

 

Voor het collegejaar 2019/ 2020 is gekozen om de outreach te versterken door 3 themaweken te 

organiseren: 

27-31 januari:   Thema week Inclusion & Fairness.  

9-15 maart:   Thema week health & wellbeing (nationale week zonder vlees) 

20-24 april:   Themaweek  Environment 

Het thema education is cross-cutting en krijgt aandacht door de themaweken in sterke mate met 

het onderwijs te verbinden. 

 

De themaweken dienen om zowel de Factory te belichten, als alle stakeholders op de betreffende 

thema’s meer bewust te maken van elkaars werk om de cohesie te versterken. Het is nadrukkelijk 

de bedoeling dat de Factory zo weinig mogelijk eigen events organiseert (ook tijdens de 

themaweken) maar vooral het werk van anderen laat zien. Hiermee wordt gewaarborgd dat de 

Factory-medewerkers ook voldoende capaciteit overhouden voor andere Factory-activiteiten, 

waaronder de projecten en communicatie-activiteiten (zie hierna). 

Begin 2020 wordt gestart met het thema Inclusion, waarbij de boodschap dat de Factory iedereen 

op de universiteit wil betrekken als een rode draad door de communicatie zal lopen. Daarna volgen 

het thema environment en health & wellbeing. Aan het eind van dit collegejaar wordt geëvalueerd 

of de themaweken een positieve rol in de outreach hebben gespeeld en of/op deze aanpak ten 

behoeve van outreach wordt voortgezet.  

 

Projecten: inhoudelijk bijdragen aan duurzaamheid 

Projecten die een duidelijke bijdrage leveren aan de universiteit motiveren alle betrokkenen, 

creëren enthousiasme en helpen bij de outreach naar nieuwe stakeholders. Voor een langdurig 

positief effect van het project heeft het de sterke voorkeur om de uitkomst van een project op de 

een of andere manier in de structuren van de universiteit te verankeren. Mede daarom worden 

projecten bij voorkeur in nauwe samenwerking met de staf van de universiteit ontwikkeld en 

uitgevoerd. In het bijzonder zijn Facility Services, Marketing & Communication en medewerkers di e 

actief zijn in het onderwijs belangrijke implementatiepartners. Verankering kan echter ook vorm 

krijgen door de inzet van anderen, waaronder bijvoorbeeld studie- en studentenverenigingen.  
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Duurzaamheidsprojecten kunnen veel verschillende vormen aannemen. Het kan bijvoorbeeld gaan 
om:  

 
- Het uitdenken van initiatieven om de inzet van duurzaamheid op de campus te versterken;  

- Het uitvoeren van een onderzoek naar duurzaamheid, bijvoorbeeld op verzoek van een 

externe partij en/of ter uitvoering van een opdracht in het kader van het onderwijs;  

- Het organiseren van een (serie) masterclasses over duurzaamheid; 

- Het verbinden van meerdere al lopende initiatieven om de resultaten te versterken en 

communicatiekansen te vergroten; 

- Etc.  

Ook de fase waarin een project zich bevindt kan verschillend zijn. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om 

activiteiten ten behoeve van awareness-vergroting als basis voor verdere actie, het meedenken met 

de vraagsteller over de mogelijke opzet van een project, het analyseren van een 

duurzaamheidsprobleem om te bezien waar knelpunten precies liggen en hoe die aangepakt zouden 

kunnen worden, hoe een al lopend initiatief een extra versnelling zou kunnen krijgen door 

ondersteuning van studenten en/of andere staf of juist hoe een succesvol project verder kan 

worden uitgerold.  

 

Communicatie & awareness: ook de (initieel) passieveren betrekken.  

Ook met degenen die (initieel) weinig tijd of interesse hebben voor duurzaamheid wil de Factory 

graag in contact zijn om gradueel meer bekendheid op te bouwen. Onder de rol Communicatie 

vallen onder meer de volgende activiteiten:  
- Inspirerende best practices van zowel binnen als buiten de universiteit verzamelen en in de 

etalage zetten;  

- Creëren van inspirerende content voor de website en social media-kanalen. 

- Events volgen, aankondigen en creatief vastleggen.  

In haar visuele uitingen wil de Factory natuurlijk prominent uitstralen onderdeel te zijn van de 

universiteit. Tegelijkertijd wil de Factory voor haar outreach appelleren aan de doelgroep om 

duidelijk te laten zien dat frisse, nieuwe ideeën welkom zijn.  Daartoe is in overleg met M&C voor de 

Sustainability Factory een logo ontwikkeld waarbij enerzijds wordt aangesloten bij de huisstijl van 

de Tilburg University en anderzijds een eigen identiteit wordt uitgestraald. 

 

 

4. Opbouw programma 2019-2021 
 

De Sustainability Factory zal in de beginfase (2019-2020) haar positie binnen de universiteit nog 

moeten verwerven. Dat gaat in fases waarbij Outreach, Projecten en Communicatie steeds verder 

uitgebouwd worden. Globaal is de lijn dat de doelgroepen (studenten, medewerkers, externe 

actoren) eerst moeten horen van het bestaan van de Factory en er vooral gewerkt wordt aan de 

onderwerpen waarvoor veel enthousiasme bestaat. Met de resultaten daarvan kan meer 

bekendheid worden verkregen om ook anderen bij duurzaamheid binnen de Tilburg University te 

betrekken.  
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 4.1 Fases 
 
De volgende fases zijn daarbij losjes geïdentificeerd: 

 

 

 

 

Fase 2 

 

Studenten en staf 

worden 

laagdrempelig 

uitgenodigd om te 

participeren. 

 

Schatting: Nov 

2019 – september 

2020 

Outreach Studenten Tijdens de eerste themaweken worden 

studenten op een ‘fun’ manier uitgenodigd om 

een kijkje te nemen bij de Sustainability Factory.  

 Staf  Via nieuwsbrieven; mond op mondreclame van 

het team; en gericht benaderen van staf om te 

participeren in de thema weken. Uitnodiging tot 

symbolische pledge rondom 1 van de SDG’s. 

Projects Studenten 1e projecten worden gevierd en deelnemers in 

het zonnetje gezet.  Staf  

Communi- 

cations 

 Engaging, inviting, inspiring, motivational, Can-

do 

 

 

Fase 1a 

 

Voorbereiding start 

Sustainability 

Factory 

 

Februari – 

november 2019 

 

Outreach 

Gericht bereiken 

studenten 

In deze fase is er nog geen sprake van 

systematische outreach, noch van uitvoeren van 

grotere projecten of hele gerichte communicatie; 

omdat het fundament nog ontwikkeld moet 

worden. Het grotere plan moet geschreven 

worden; de identiteit van de Sustainability 

Factory moet ontwikkeld worden en vastgelegd 

in een beeldmerk. De organisatiestructuur moet 

helder worden vastgelegd, het template van de 

meerjaren plannen op subonderdelen bepaald. 

Op alle vlakken moet met stakeholders worden 

overlegd. (Zie fase 1b). 

 Gericht bereiken 

staf 

Projects Studenten 

 Staf  

Communi- 

cations 

Allen; via 

website & soc. 

media 

Fase 1b 

 

De eerste 

stakeholders horen 

van het bestaan 

van de Factory 

 

(overlappend met 

fase 1a) 

 

Mei 2019 – 

november 2019 

 

Outreach 

 

studenten 

De eerste verkennende contacten met 

studieverenigingen (35 verenigd onder Tigeak) 

en studentenverenigingen (St Olof / Vidar / Plato 

en I*ESN) worden gelegd. 

 Staf 

 

Voor het schrijven van de plannen worden de 

eerste stakeholders benaderd, met name (maar 

zeker niet exclusief) bij M&C en FS. 

Projects Studenten 1e kleine test projecten met bestaande 

vrijwilligers zijn ‘quick wins’ met vooral ook als 

doel enthousiasme genereren. 

 Staf  1e  kleine test projecten zijn met bereidwillige 

staf met vooral ook als doel enthousiasme 

genereren. 

Communi- 

cations 

Allen; via 

website & soc. 

media 

Communicatie beleid ontwikkelen en uittesten; 

kinderziekten eruit halen en verder ontwikkelen. 
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In de eerste maanden van 2020 worden het bovengeschetste programma en de manier van werken 

nader uitgewerkt door het Sustainability Factory team. Het functioneren van de Sustainability 

Factory wordt voortdurend gemonitord en waar nodig vindt bijsturing plaats. Op basis van het in 

paragraaf 2 beschreven doel van de Factory zal aan het eind van het studiejaar 2020 -2021 een 

evaluatie worden uitgevoerd.  

 

 

Fase 3 

 

De Factory heeft 

een stabiele positie 

binnen Tilburg 

University en is 

algemeen bekend. 

 

Oktober 2020 – 

september 2021 

Outreach Studenten Van laagdrempelig kennismaken wordt nu actief 

gezocht naar meer en verder gaandere 

verbinding en samenwerking. 
 Staf  

Projects Studenten Ook binnen het onderwijs zoveel mogelijk 

ruimte aanmoedigen om stages en praktijk 

opdrachten te verbinden aan duurzaamheid 

projecten. 

Er worden wat uitdagendere projecten in gang 

gezet. 

 Staf  

Communi- 

cations 

 Playfully challenging 

(uitdagen om diepgaander na te denken en te 

veranderen) 

Fase 4 

 

De Factory heeft 

haar waarde 

bewezen met een 

eerste track-record;  

 

(overlappend met 

fase 3) 

Januari 2021 – 

december 2021. 

 

Outreach Studenten De Factory is al bekend genoeg dat outreach 

vaak al het 1e onderdeel van de projecten is: 

inhoudelijke gesprekken met stakeholders. 
 Staf  

Projects Studenten Projecten met grotere uitdaging die meer van 

zowel vrijwilligers als staf vragen.   Staf  

Communi- 

cations 

 Constructively challenging 

(Stevigere discussies op gang brengen.)  


