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Introductie
Beste lid,

Wat leuk dat je interesse hebt in het helpen van een
commissie! Naast de commissie interesse borrel hebben
we dit jaar een folder opgesteld waarin oud-
commissieleden aan het woord komen over hun
commissie. Zo hoor je het verhaal eens van een andere
kant en kun je je alvast inlezen voor de borrel!

Natuurlijk ben je alsnog van harte welkom op de borrel.
Deze zal dit jaar online plaatsvinden. Houd voor meer
informatie hierover vooral de sociale media kanalen in de
gaten! Solliciteren is mogelijk via de website. Ook voor
meer informatie hierover, zoals deadlines, kan je terecht
op onze sociale media.

Hopelijk tot snel!
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Feest-bier-instituut (FBI)
Volgens Emma

Taken binnen de commissie
Hier is het normaal gesproken zo
dat je het openingsfeest, gala,
eindfeest en als het kan nog de
beerfreax georganiseerd. Helaas
hebben we door corona alleen de
eerste twee kunnen organiseren.
Mijn taken daarbij waren vooral
het mailen van mogelijke locaties
en voor het gala ook kijken naar
wat voor aankleding we zouden
willen voor het feest.
Waarom deze commissie?
Ik heb voor deze commissie
gekozen, omdat ik al meer ervaring
had met het organiseren van
feesten. Ik vind het ook altijd
superleuk om andere mensen het
naar hun zin te zien hebben bij iets
wat jij in elkaar hebt gezet.

Hoeveel tijd ben je kwijt?
Je zult voor deze commissie rond
de feesten wat meer tijd kwijt zijn,
maar voor mij was het goed te
combineren met andere
bezigheden. Ik volgde rond gala
geen vakken, maar ik had wel twee
baantjes, maar het was alsnog
goed te doen om samen met de
rest een paar keer samen te
komen. Op die momenten kregen
we het ook altijd goed voor elkaar
om te bespreken wat er in de
weken daarna moest gebeuren.
Het leukst aan de commissie?
Het leukste van de commissie
vond ik denk ik ook wel het gala.
De locatie was top, het thema
paste perfect, mensen waren ook
echt daadwerkelijk op het thema
gekleed en het was gewoon een
supergezellige avond met
superleuke commissiegenootjes. Ik
vind het super jammer dat we de
laatste feesten niet nog kunnen
hebben organiseren, maar ik hoop
dat de commissie van aankomend
jaar daar wel de mogelijkheid voor
krijgt!
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Goede doelen commissie
Volgens Layla

Taken binnen de commissie
Binnen de commissie kreeg ik de
rol van Coördinator Bedenk- en
Doesessies. Het was mijn taak om
lessen voor te bereiden voor onze
leerlingen en hun creativiteit
daarin te stimuleren. Naast het
maken van de les, was ik ook
verantwoordelijk voor het
bedenken van leuke
kennismakingsspellen in de klas en
het ontwerpen van posters en
flyers met de leerlingen.
Waarom deze commissie?
Het doel van de commissie
überhaupt is natuurlijk super,
namelijk wat doen voor mensen.
Stichting Move met name brengt
studenten en jongere leerlingen
echt samen, wat ik zelf echt een
geweldig initiatief vind. Natuurlijk
speelde het ook mee dat mijn
vriendinnen ook bij deze
commissie wilden, waardoor ik
wist dat het extra gezellig en
leerzaam ging worden.

Hoeveel tijd ben je kwijt?
Het werk wordt onderling wel echt
heel gelijk verdeeld onder de
leden, wat het voor iedereen fijn
maakte om samen te werken.
Tuurlijk had de een het soms
drukker dan de ander, maar al met
al denk ik dat ik nooit langer dan 2
of 3 uur ben bezig geweest in een
week (en dat was wel echt toen ik
het druk had). Het is daardoor heel
fijn te combineren met school.
Het leukst aan de commissie?
De uitdaging om met kinderen te
werken heeft mij wel echt super
veel bijgebracht over hoe kinderen
zijn en hoe je kinderen het beste
kan benaderen. Dat was soms
moeilijk, maar uiteindelijk echt iets
waar ik heel positief op terugkijk.
We hebben echt een super tof
project met elkaar neergezet en
iedereen vond het te gek. Daar
mogen we echt trots op zijn en dat
is ook echt het allerleukste om aan
terug te denken.
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Reis commissie
Volgens Jonne

Taken binnen de commissie
Er was niet echt een vaste
verdeling van wie welke taken had.
Iedere keer als we een vergadering
hadden werd er daarna gevraagd
wie welke taak op zich wilde
nemen. Vervolgens ging je jouw
aangewezen taak dan uitvoeren
voordat de volgende vergadering
gepland stond. Zo heb ik
bijvoorbeeld hostels
gecontacteerd, terwijl anderen de
beste vliegtickets zochten.
Waarom deze commissie?
Ik vind het echt fantastisch om een
vakantie te plannen. Waar gaan we
heen? Waar gaan we slapen? Wat
ligt het meest centraal, maar is
toch betaalbaar? Daarom sprak de
reiscommissie me meteen aan
toen ik me in de verschillende
commissies ging verdiepen. Plus,
hoe leuk is het om samen met een
groep een reis te plannen en deze
vervolgens met hen en anderen te
maken!

Hoeveel tijd ben je kwijt?
Ik ben in m’n eerste jaar lid
geworden van de reisco en dit was
goed te combineren. Als reisco
kom je vooral in het begin van het
jaar veel samen, omdat de reis
meestal rond maart gepland staat.
Op z’n drukst hebben we twee
keer per week vergaderd en dan
meestal zo’n twee uur per keer. Als
je gewoon goed plant is het echt
makkelijk te combineren! Het
maakt totaal niet uit of je een
eerstejaars bent. Iedereen heeft
hetzelfde doel waar je studiejaar
geen invloed op heeft. Je leert juist
alleen maar mensen uit andere
jaren kennen en zo kan je sociale
contacten lekker uitbreiden.
Het leukst aan de commissie?
Eigenlijk alles wel. Van het kiezen
van een locatie tot het bedenken
van de allerlaatste activiteit. Ook
gingen we buiten vergaderingen
om nog wel eens wat eten of een
drankje doen. Een commissie is
dus meer dan alleen maar
vergaderen. Je maakt er ook
nieuwe vrienden.
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Partnership commissie
Volgens Kimberly

Taken binnen de commissie
Als lid van de partnership
commissie houd je je bezig met
contacten leggen met allerlei
criminologisch relevante (en soms
iets minder criminologisch
relevante) bedrijven. Je helpt
eigenlijk mee geld in het laatje te
brengen voor de vereniging
middels bijvoorbeeld leuke
sponsordeals die je hebt geregeld.
Daarnaast leg je contacten voor
leuke stageplekken voor je
studiegenoten (of jezelf natuurlijk).
Het contact verloopt veelal per
mail en telefonisch, maar je zal ook
zeker op bezoek komen op
kantoren om het een en ander te
overleggen. Zo was ik afgelopen
jaar bijvoorbeeld een ochtendje in
het Exodushuis in een van de
kubuswoningen.
Waarom deze commissie?
Het onderhandelen en
brainstormen met eventuele
partners voor de vereniging is erg
leuk en leerzaam. Dit en het
netwerken zijn voor mij ook zeker
de redenen geweest om lid te
worden van deze leuke commissie.

Hoeveel tijd ben je kwijt?
Handig aan deze commissie is dat
je redelijk vrij bent om zelf te
bepalen hoeveel tijd je steekt in je
activiteiten. In een drukke week
zocht ik geen contact met nieuwe,
potentiële partners en plande ik
geen afspraken in. In een rustige
week deed ik dat dan weer wel.
Natuurlijk kom je af en toe nog
met je commissieleden bijeen om
verder te brainstormen.
Het leukst aan de commissie?
Het leuke aan lid zijn van deze
commissie is dat je al een beetje
kan netwerken, maar ook het
bestaan van leuke baanopties
ontdekt waarvan je misschien van
het bestaan niet afwist. Zo heb ik
een heel leuke telefonische
afspraak gehad met iemand van
Booking.com. Wellicht niet de
potentiële werkgever waaraan je
als eerste denkt als criminoloog.
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ICD commissie
Volgens Jaella

Taken binnen de commissie
Als ICD-lid heb je verschillende
taken, waaronder het bedenken
van een thema voor de dag, het
benaderen van potentiële
sprekers, het onderhouden van het
contact met de geworven
sprekers, een indeling maken van
de workshops en het indelen van
de studenten die deelnemen aan
de dag. Daarnaast verricht je ook
promotiewerkzaamheden en zorg
je op de dag zelf dat alles goed
verloopt en maak je zowel
sprekers als studenten wegwijs op
de universiteit. Als je
gastuniversiteit bent (dit rouleert
jaarlijks tussen Leiden, Amsterdam
en Rotterdam) dien je ook zalen te
reserveren en de catering te
verzorgen.

Waarom deze commissie?
Als derdejaars student wilde ik
graag bij een wat serieuzere
commissie, waarbij ik mijn
organisatie-skills kon combineren
met het verkennen van het
werkveld en tevens een beetje kon
netwerken met mensen uit het
werkveld.

Hoeveel tijd ben je kwijt?
Het zwaartepunt van je
commissiewerkzaamheden ligt in
de maanden februari tot en met
november (wanneer de ICD
daadwerkelijk plaatsvindt). In het
begin van het academische jaar is
de commissie van het voorgaande
jaar nog actief, dus dan ben je
(meestal) nog niet actief. In de
actieve periode vergader je
gemiddeld één keer in de 4 tot 6
weken. Ik vond dat goed te
combineren met mijn afstuderen
en mijn bijbaantjes.

Het leukst aan de commissie?
Het contact dat je legt met
mensen uit het werkveld en de
samenwerking met de
commissieleden van de
Universiteit Leiden en de Vrije
Universiteit Amsterdam. Door
deze samenwerking krijg een
inkijkje in de studie criminologie op
andere universiteiten en leer je
nieuwe mensen kennen.
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Activiteiten commissie
Volgens Floor

Taken binnen de commissie
We hadden niet echt specifieke
taken. Per activiteit bespraken we
wie wat zou doen. Ik vond dat zelf
heel fijn omdat dat voor veel
afwisseling zorgde. Een groot deel
van mijn werkzaamheden bestond
uit mailtjes sturen om bijvoorbeeld
sprekers of locaties te regelen.
Maar bijvoorbeeld het bedenken
van vragen voor de pubquiz deden
we gezellig samen.
Waarom deze commissie?
Ik vind het zelf gewoon heel leuk
om dingen te organiseren, dus een
commissie als de ActCo sluit daar
dan goed bij aan. Daarnaast vond
ik de activiteiten die de ActCo
regelt heel leuk en wou ik daar
actief aan bijdragen. Maar ook wou
ik wat meer betrokken zijn bij de
CIA en wat andere mensen leren
kennen dus dat was meer een
algemenere reden om bij een
commissie te gaan.

Hoeveel tijd ben je kwijt?
Het was ontzettend goed te doen!
We hadden wel regelmatig een
vergadering (om de week
ongeveer, maar dat verschilt ook
weer of er veel activiteiten gepland
stonden of niet). Verder was je ook
niet veel tijd kwijt per week voor
het daadwerkelijk organiseren.
Dus je hebt meer dan genoeg tijd
over voor andere dingen.
Het leukst aan de commissie?
Wat ik heel leuk vond was dat we
niet alleen studiegerelateerde
activiteiten organiseerden, maar
ook informele activiteiten. Die
afwisseling vond ik heel fijn. Maar
eigenlijk waren de activiteiten zelf
het leukst. Als commissielid heb je
een plekje gegarandeerd bij de
meeste activiteiten waardoor je
bijna overal naartoe kan. Ik heb
dus veel interessante en/of
gezellige dingen gedaan afgelopen
jaar die ik als ik niet in een
commissie zat misschien niet had
gedaan.

Pagina 7



Eerstejaarsweekend commissie
Volgens Emma

Taken binnen de commissie
Afgelopen jaar was ik lid van de
Eerstejaarsweekendcommissie,
waarmee we het
Eerstejaarsweekend voor de
nieuwe criminologie studenten
georganiseerd hebben. Zo hebben
we een planning gemaakt voor het
weekend en vervolgens allerlei
spellen en andere activiteiten
uitgedacht. Ook hebben we
contact gezocht met personen die
bereid waren te spreken op het
weekend. Verder moesten we
bijvoorbeeld ook vervoer regelen
en een begroting voor het
weekend maken.

Waarom deze commissie?
Ik heb voor de EJW-commissie
gekozen omdat ik enorm genoten
had van het EJW toen ik zelf aan de
opleiding criminologie begon. Het
leek me erg leuk om hier zelf ook
een bijdrage aan te leveren en het
weekend nog een keertje mee te
maken. Ik wou me sowieso graag
aanmelden voor een commissie
om mijn studiegenoten wat beter
te leren kennen.

Hoeveel tijd ben je kwijt?
Lid zijn van de EJW-commissie
was prima te combineren met
studeren en andere bezigheden; in
het eerste half jaar hadden we een
paar keer afgesproken om elkaar
te leren kennen. Pas in Maart
begonnen we met ‘serieuze’
vergaderingen, die eens per maand
plaatsvonden. Tussen de
vergaderingen door hadden we
allemaal wat eigen taken (zoals
bijvoorbeeld een specifiek spel
uitwerken) die we thuis
uitvoerden.

Het leukst aan de commissie?
Het leukste aan de commissie
vond ik dan ook de vergaderingen;
toen we (voor corona nog) onder
het genot van een biertje elkaar
wat beter leerde kennen en
brainstormden over het EJW.
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Media commissie
Volgens Daphne

Taken binnen de commissie
Bij de mediacommissie zorgde ik
met 4 anderen ervoor dat de
sociale media up to date bleven.
Wanneer een andere commissie
een activiteit organiseerde
zorgden wij ervoor dat dit bekend
werd op Instagram en Facebook.
Ook maakten we voor de reis naar
Praag een reisbekendmakings-
filmpje, die we dan vervolgens
lieten zien bij de
reisbekendmakingsborrel! Verder
maakte we foto’s bij evenementen
en zorgden we voor Instagram
stories, dit vond ik het leukste om
te doen.

Waarom deze commissie?
Ik koos voor de mediacommissie,
omdat de mediacommissie mij
redelijk laagdrempelig leek. We
hoefden niet wekelijks te
vergaderen en konden dus veel via
onze telefoon doen.

Hoeveel tijd ben je kwijt?
Ik word tijdens het studeren vaak
genoeg afgeleid door Instagram en
Facebook, dus tijd voor het
plaatsen van een post had ik wel.
De vergaderingen die we hadden
waren tegelijkertijd wel extreem
gezellig. Vaak vergaderde we in
het Paviljoen op de uni, en na een
vergadering belandden we in de
Smitse of bij Tante Nel voor
frietjes! De commissie is dus zeer
goed te combineren met je studie
en werk.

Het leukst aan de commissie?
Het leukste van de commissie
vond ik misschien nog wel het
actief lid zijn! Zo hadden we in het
begin van het jaar het actieve
leden diner, hier maakte ik voor de
commissie foto’s. Tegelijkertijd
leerde ik veel nieuwe mensen
kennen, wat ik dan weer gezellig
vond.
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Redactie commissie
Volgens Madelief

Taken binnen de commissie
Bij de redactiecommissie was mijn
taak om de artikelen te schijven.
We schrijven artikelen voor het
magazine dat twee keer per jaar
uitkomt, en tussendoor komen er
ook artikelen op de website. Alle
artikelen moeten wel een link
hebben met criminaliteit, maar
verder zijn we heel vrij om te
schijven over onderwerpen die we
interessant vinden. Tijdens de
coronacrisis hebben we als
redactie nog korte artikelen
geschreven over de ‘criminaliteit in
quarantainetijd’ hier lag de focus
op nieuws dat door COVID naar de
achtergrond werd geschoven.

Waarom deze commissie?
Ik vind schijven echt super leuk! Op
de middelbare zat ik ook bij de
schoolkrant en toen ik zag dat ik
dat tijdens mijn studie door kon
zetten, wist ik dat ik moest
proberen bij de redactiecommissie
te komen! Bovendien vond ik het
ook heel leuk om meer mensen
van mijn studie, ook uit andere
jaren, te leren kennen!

Hoeveel tijd ben je kwijt?
Op sommige momenten was het
wel iets drukker, bijvoorbeeld
tijdens het schrijven van het
magazine, maar het was altijd
goed te doen! De hoeveelheid tijd
die ik eraan kwijt was verschilde
ook heel erg, maar het was goed te
combineren met het andere werk
dat ik moest doen voor
criminologie. De beslissing om al
eerste jaars gelijk bij een
commissie te gaan, kan ik aan
iedereen aanbevelen! Juist naast je
studie bezig zijn met de commissie
maakt het studeren zelf ook
leuker!

Het leukst aan de commissie?
Het publiceren van een magazine
waar je met z’n allen hard aan hebt
gewerkt is een heel fijn gevoel! Om
dit samen te doen met super
gezellige mensen, maakt het
alleen nog maar beter!
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Kom naar de commissie
interesse borrel of solliciteer via
de website.

Houd onze social media in de
gaten voor meer informatie!

Is je interesse gewekt?

www.svcia.nl

info@svcia.nl

@criminologieinactie

www.facebook.com/svcia


