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Beleidsplan 2013-2014
In het aankomende bestuursjaar wil het Grobos zich met name richten op de volgende beleidspunten:
Werkgroepen met Lefier
In overleg met Lefier heeft het Grobos besloten om een tweetal werkgroepen op te richten over de volgende
onderwerpen:
Communicatie met Lefier
Momenteel verkrijgen wij gegevens over nieuwe studenthuurders bij het tekenen van hun huurcontract. Het
digitaliseren en bijwerken van deze gegevens kost het Grobos veel tijd en kan effectiever. Vanwege
privacywetgeving is het volgens Lefier niet mogelijk om ons permanent van actuele gegevens te voorzien. De
invulling van deze werkgroep is dat wij deel gaan nemen aan een werkgroep(enreeks) ‘communicatie’ met als
doel een georganiseerde gegevensuitwisseling tussen Lefier, Grobos, huurders en bewonersverenigingen, met
als onderliggend doel: weten wie onze bewoners(vertegenwoordigers) zijn, hoe wij hen gemakkelijk kunnen
bereiken en op een minder omslachtige wijze de ledenadministratie bij kunnen houden.
Samenwerkingsovereenkomst
Onze huidige samenwerkingsovereenkomst dateert uit 1997. In samenwerking met Lefier gaan wij een
werkgroep vormen om de huidige samenwerkingsovereenkomst te vergelijken met de hedendaagse praktijk.
Momenteel vinden er veranderingen plaats bij Lefier. In deze werkgroep gaan wij onderzoeken welke gevolgen
dit heeft voor onze samenwerking. Daarnaast is het Grobos weggehaald bij het overleg op bedrijfsniveau. Dit
wordt door de nieuw opgerichte KAR (Klanten Adviesraad) opgevuld. Met wie wij precies om tafel gaan is
momenteel nog niet bekend.
Samenwerking KAR
Aankomend jaar gaat de KlantenAdviesRaad (kortweg KAR) van start. De KAR wordt het hoogste advies- en
instemmingsorgaan van Lefier. Om te zorgen dat we op de hoogte blijven over wat er gebeurt bij de KAR gaan
we actief contact zoeken en onderhouden met de vier studentraadsleden die plaats zullen nemen om het
studentenbelang te behartigen. We willen graag regulier met ze vergaderen en zodoende op de hoogte blijven
van het reilen en zeilen binnen de KAR. Ook zullen we ze nadrukkelijk vragen om aanwezig te zijn bij onze ALV’s
zodat zij ook vanuit onze kant aan kunnen horen wat er zoal speelt binnen de studentenwereld op het gebied
van huisvesting.
Landelijk Overleg Studentenhuisvesting
Een delegatie van het Grobos is onlangs naar Utrecht afgereisd om te praten met bestuurders van vergelijkbare
verenigingen elders in het land. Een platform, het Landelijk Overleg Studentenhuisvesting (LOSh) is in
oprichting. Een belangrijk doel van dat platform zal informatie-uitwisseling zijn. Het is handig voor het Grobos
om op de hoogte te zijn van problemen die andere studentenhuurdersorganisaties in het land ondervinden en
te weten welke standpunten collega-verenigingen hebben ingenomen. Neem bijvoorbeeld het campuscontract
(kort gezegd: je mag tot 1 jaar na je afstuderen in je kamer blijven wonen, daarna moet je verhuizen): al
ingevoerd in Utrecht en in invoering in enkele andere steden. Mocht Lefier op termijn ook met een dergelijk
voorstel komen, dan hebben we een voorsprong als we weten hoe dat in andere steden is bevallen. Vanwege
de vooordelen die het Grobos ziet in een dergelijke uitwisseling van informatie, is een beleidsvoornemen voor
het komende verenigingsjaar om actief te participeren in de oprichting van het LOSh.

Onderzoek voordrachtwensen
Voordracht en coöptatierecht is een belangrijk terugkerend thema binnen het Grobos. Recent hebben wij nog
een advies gegeven over het dan wel niet toekennen van coöptatierecht in een aantal Lefierpanden. Dit advies
is te lezen op onze site. Komend jaar wil het Grobos onderzoeken wat de wensen van haar achterban zijn ten
aanzien van dit voordrachtsrecht. Grobos is onder andere benieuwd naar hoe het voordrachtsrecht in de
verschillende panden functioneert. Vooral wil het Grobos onderzoeken of er problemen zijn met dit
voordrachtsrecht. Aan de hand van dit onderzoek wil Grobos een mening vormen over het beleid rondom
voordrachtsrecht. Grobos zal aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek een standpunt innemen en
waar nodig zal het Grobos zich inzetten voor verbeteringen van het voordrachtsrecht.
Bijeenkomst/discussieavond organiseren
Tijdens het bestuursjaar 2012/2013 is de wens naar voren gekomen om een bijeenkomst te organiseren
rondom een actueel thema waarmee studenthuurders (bij voorkeur van woningcorporatie Lefier) in aanraking
komen. Dit zal bijdragen aan versterking, verdieping en/of verbreding van de visie van Grobos rondom dit
thema in het bijzonder en de naamsbekendheid van het Grobos in het algemeen. Mogelijke thema's zouden
kunnen zijn: 'internationale huisvesting', 'de studentenkamer van de toekomst', 'huurprijzen' of 'wonen en
studeren'. De verdere invulling van de bijeenkomst staat nog volledig open. Gedacht kan worden aan het
uitnodigen van een of meerdere sprekers. Ook zou er een denktank- / brainstormavond van kunnen worden
gemaakt waarin er in groepen wordt gebrainstormd over onderwerpen waarna wordt afgesloten met een
presentatie van de conclusies. Ter afsluiting zou kunnen worden gedacht aan een borrel. Er bestaat tevens een
optie om deze avond samen te organiseren met andere organisaties die te maken hebben soortgelijke thema's.
Te denken valt aan politieke organisaties voor onderwijs (Lijst Calimero of Studenten Organisatie Groningen) of
politieke jongeren organisaties (Jonge Democraten, JOvD of Jonge Socialisten). De bijeenkomst staat
vooralsnog volledig los van een bepaalde tijd of periode en plaats. Voor de hand ligt het Grobospand. Er zijn
ruim voldoende financiële middelden om een soortgelijke avond te begroten en financieren.

