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De OWee organiseren
Lieve lezer, 

Het feit dat je dit document aan het lezen bent, 
betekent dat jij geïnteresseerd bent om de 
OWee van 2023 te organiseren. Dat is geweldig 
nieuws! Waarschijnlijk heb jij zelf de OWee al een 
(aantal) ke(e)r(en) meegemaakt. Je hebt ‘m zelf  
gelopen als deelnemer en misschien ben je ook wel  
mentor geweest of heb je geholpen als  
werkactie of in een van de vele commissies. De 
organisatie van de OWee houdt veel meer in 
dan je in eerste instantie zou denken. 

Als OWee Bestuur zet je je een half jaar in voor 
alle studenten die in Delft komen studeren. Dit zijn 
studenten van de TU Delft, Haagse Hogeschool 
of Inholland Delft die vaak nog niet bekend zijn 
met Delft, de campus en het studentenleven. Jij 
kan hier verandering in brengen!

Alle activiteiten die op het programma staan 
worden van begin tot eind door het OWee 
Bestuur opgezet. 

Naast het organiseren van activiteiten, is 
het ook belangrijk om het contact met vele  
partijen te onderhouden. Zo zitten we om de 
tafel met alle studie- en studentenverenigingen 
van Delft, die allemaal zichzelf graag 
van hun beste kant willen laten zien 
met een eigen kleur en verschillende 
promotiestunts. Vele organiseren ook een  
eigen avondprogramma en bieden 
overdag of ‘s avonds maaltijden aan. Dit 
moet allemaal in goede banen worden  
geleid door het OWee Bestuur als overkoepelende 
coordinator. 

Tijdens de OWee moet er niet alleen rekening 
gehouden worden met de studenten maar ook 
met de stad. Hiervoor is nauw contact met de 
gemeente en de bewonersvereniging waarmee 
je vaak aan tafel gaat zitten. Daarnaast ga je  
koffiedrinken met de wethouder van Delft en 
voor de vergunningaanvraag zit je vaak om  
tafel met gemeenteambtenaren, de brandweer, 
de politie, parkbeheer van de campus en vele  
andere partijen.  
 
De OWee wordt georganiseerd ten behoeve 
van de drie onderwijsinstellingen van Delft: 
TU Delft, Inholland Delft en de Haagse 
Hogeschool. Je  zult dus ook met deze 
instellingen veel te maken hebben. Verder krijg 
je begeleiding vanuit de TU Delft. Elke twee 

weken vergader je met de OWee supervisors,  
Alexander Lokhorst, Sanne Gijsberts en twee  
adviseurs die allebei de OWee in het verleden  
georganiseerd hebben. Zij helpen je met allerlei  
ingewikkelde en ook praktische zaken. 
Daarbij krijg je verschillende trainingen en  
workshops aangeboden. Tijdens de Insights  
workshop leer je jezelf beter kennen. Wat voor 
type persoonlijkheid ben jij? En wat voor type zijn 
je bestuursgenoten? Hoe zorg je ervoor dat jullie 
met al deze verschillende types een goede groep  
vormen die elkaar aanvult en ondersteunt? 

Naast de Insights workshop, wordt er een  
acquisitie-, timemanagement- en feedbacktraining  
gegeven. Is er iets waarvan jij denkt dat het  
handig is om te leren voor het organiseren van de 
OWee? Er is altijd ruimte voor suggesties en voor  
nieuwe ideeën! De bestuursperiode zelf is natuurlijk 
het meest leerzaam van al.  

Natuurlijk organiseer je de OWee vooral voor 
alle aankomende studenten van Delft. Om hen 
draait de OWee! Jij kan ervoor zorgen dat ruim  
drieduizend eerstejaars een geweldige start van 
hun studietijd krijgen en hun plekje gaan vinden in 
Delft! 

Om een indruk te geven van de inhoud van  
verschillende functies, staat in dit document per  
functie kort beschreven wat deze inhoudt en 
waarmee je zoal te maken kan krijgen. Sommige 
taken staan vast bij een functie, maar veel taken  
kunnen ook door andere functies 
uitgevoerd worden. Zo kan het dat de 
Voorzitter de backstage campus tour  
organiseert en het Hoofd Acquisitie de 
kookworkshop opzet. Onderling verdeel je dus alle 
taken, zodat iedereen een takenpakket krijgt dat 
bij hem/haar past. 

Wil je meer informatie? Houd je dan vooral niet 
in en neem contact met ons op! Bel ons gewoon 
even of maak een afspraak met een van ons om 
een kopje koffie te drinken, zodat we al je vragen 
kunnen beantwoorden! 

Voor een direct gesprek kan je dinsdag 20 
september langskomen vanaf 17:00. We houden 
dan een interesseborrel waar jij al je vragen 
kan stellen en de sfeer van de OWee alvast kan 
proeven. 

Tot snel! 



• Er 6.500 Binassen zijn gedrukt?
• Er meer dan 25.000 e-mails naar deelnemers zijn verstuurd?
• Er jaarlijks meer dan 250 meehelpende studenten zijn?
• Er meer dan 49 mensen een commissie hebben gedaan bij de OWee?
• Er 49+14 studentenverenigingen hebben meegeholpen aan de OWee? 
• Er ieder jaar meer dan 3.000 OWee deelnemers zijn?
• De digitale dag door meer dan 1.000 deelnemers is bekeken?
• Er meer dan 10.000 uur voorbereiding is gestoken?
• Er al 49 OWee’s hebben plaatsgevonden?
• Er jaarlijks 600 broden zijn gegeten?
• Je na de OWee als traditie samen met je bestuur een week op vakantie gaat?
• Max, de oprichter van de OWee, nog steeds betrokken is ook al is hij 85 jaar oud?
• Er elk jaar onder andere een ereledendiner, oud-besturendiner, zomerborrel, com-

missie uitjes en functiediner zijn?

Wist je dat...
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Aanmelden
Deadline: zondag 25 september 23:59
Aanmelden kan via www.OWee.nl. Stuur je motivatiebrief 
(één A4), CV en een foto van jezelf mee. In je  
motivatiebrief verwachten wij een inzicht in je  
enthousiasme, je geschiktheid en je achtergrond, zodat 
wij ons al een beeld kunnen vormen van jou als persoon. 
Geef daarbij ook aan hoeveel studiepunten je hebt c.q. 
denkt te hebben bij de start van de fulltime-periode 
(half februari 2023).

Sollicitatiegesprekken
Indicatie: 3 oktober t/m 7 oktober
Wij zullen alle motivatiebrieven en CV’s doornemen. 
Vervolgens krijg je van ons bericht of je wel of niet wordt 
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Tijdens dit 
gesprek zullen we je een aantal gerichte vragen stellen 
zodat we een goede indruk van je kunnen krijgen, qua 
persoonlijkheid, kwaliteiten en motivatie.

Workshopronde
Woensdag 12 oktober (de hele middag)
Aan de hand van de sollicitatiegesprekken zal een  
aantal mensen geselecteerd worden die doorgaan 
naar de workshopronde. In groepjes werk je een  
middag aan verschillende cases. 

Mocht jij de OWee 2023 gaan organiseren, dan is 
het belangrijk dat de volgende data alvast in je 
agenda staan! Buiten deze data zijn er nog een 
aantal andere momenten waarop je aanwezig 
dient te zijn. Deze momenten moeten nog bepaald 
worden.

Kennismaking
Vrijdag 14 oktober (avond)
Vandaag maak je kennis met je bestuursgenoten 
en je voorgangers.

Facts & Figures
Nog niet bekend
Afsluiting van OWee 2022, tevens eerste 
kennismaking met vele partijen die bij de OWee 
betrokken zijn.

Overdrachtsweekend
11 t/m 13 november
Tijdens jouw OWee periode zal je regelmatig 
vragen hebben over vorig jaar. Het is dan fijn om 
je voorgangers goed te kennen zodat je ze altijd 
even kan bellen. In dit weekend leren wij elkaar 
beter kennen. Daarnaast zullen we een start 
maken met de overdracht.

Functieverdeling
25 november
Na het overdrachtsweekend heb je een beter 
idee wat alle functies inhouden en is het tijd om 
samen functies te gaan verdelen. 

De periode voordat je start
Vanaf 13 februari 2023 begint de fulltime periode. 
Voor deze tijd is het nog gewoon mogelijk om 
al je studiepunten te halen, echter zijn er wel 
een paar dingen die al voor de fulltime periode 
plaatsvinden. Een aantal hiervan staan hierboven, 
de rest is wat vrijer in te delen. Zodra bekend is dat 
jij de OWee mag gaan organiseren kan je rustig 
beginnen met je in te lezen in de taken en functies. 

Aan het begin van Q2 krijg je een Insights cursus, 
waarbij je jezelf en elkaar beter leert kennen en 
ga je de functies verdelen. Dit gebeurt meestal 
op één dag. Zodra je functie vaststaat kan je 
beginnen met inwerken door een paar keer met je 
voorganger te gaan zitten, dit gaat vaak ook nog 
door tijdens je fulltimeperiode.

Daarbuiten is het natuurlijk leuk om je bestuur al 
beter te leren kennen. Hierin zijn jullie helemaal 
vrij, een aanrader is wel om de CoBo’s van de 
introductieweken in andere steden mee te pakken!

Aanmelden & data
Ben jij al enthousiast geworden? Meld je dan aan voor de sollicitaties! 
Hieronder staat alle informatie die je nodig hebt.



NIELS OPPELAAR
Studie (bij start van OWee Bestuur)
4e jaars Technische Bedrijfskunde (HBO)

Leeftijd
25 jaar

Algemeen
Als voorzitter ben je het gezicht van de OWee. Je bent 
het eerste aanspreekpunt voor veel externe partijen 
en je bent overal een beetje bij betrokken. Denk 
hierbij aan de gemeente, de onderwijsinstellingen, 
de pers en de TU Delft, jij ben het contactpersoon. 
Hiernaast ben je verantwoordelijk voor je bestuur. Je 
leidt de vergaderingen en bereidt deze ook voor,. 
Je weet waar iedereen mee bezig is en hoe ver ze 
zijn. Het is dus belangrijk dat je altijd scherp bent!
Ieder jaar heeft de voorzitter een ander takenpakket 
naast de vaste taken die bij de functie horen. Het 
belangrijkste is dat je het overzicht houdt en dat 
je er voor zorgt dat je hele bestuur bij blijft. Ook is 
de Centrale Opening elk jaar een evenement 
wat voornamelijk door de voorzitter wordt 
georganiseerd, waarbij je zelf ook een speech mag 
geven. Heel vet!

Waarom ben jij OWee Bestuur gaan doen?
Ik vond als deelnemer al de OWee iets heel moois. 
Na het eerstejaarsweekend had ik een heel leuk 
groepje waarmee ik de grootste lol had tijdens de 
OWee. Dit wilde ik graag overdoen als mentor, 
om deze ervaring ook aan mijn groepje over te 
brengen. Vorig jaar werd ik door een vriend van mij 
die toen in het bestuur zat gevraagd om Bar Hoofd 
te worden. Hierdoor zag ik hoe het is om de OWee 
achter de schermen mee te maken en hoe het is 
om een evenement neer te zetten voor meer dan 
3000 mensen. Dit vond ik toen zo gaaf, dat ik heel 
graag OWee Bestuur wilde worden. Zo’n kans krijg 
je vaak maar één keer in je studententijd!

Wat heb je geleerd tijdens je bestuurstijd?
Voor mijn bestuurstijd had ik nogal last van 
uitstelgedrag. Ik wist vaak wel wat ik moest doen, 
maar vond vaak niet de motivatie om het te doen. 
Tijdens de bestuursperiode kwam ik erachter dat dit 
kwam omdat ik niet goed kon plannen en niet goed 
mijn to-do’s uit kon schrijven. Ik leerde dat het handig 
is om één grote to-do op te splitsen in meerdere 
kleine to-do’s. Hierdoor begin je makkelijker aan 
je taken en ben je tegelijkertijd al heel ver met het 
uitdenken van het grote plaatje. Ideaal!

Wat zal je nooit vergeten?
Ieder jaar heeft de OWee een thema, en zo ook dit 
jaar weer. Ons thema is ‘van Absolute Waarde’. Dit 
thema wordt altijd traditiegetrouw geheim gehouden 
voor alles en iedereen, tot het moment dat dit 
publiekelijk wordt bekend gemaakt. Wij hadden de 
eetzaal van Virgiel gehuurd en al onze vrienden en 
familie uitgenodigd. Uiteindelijk stond er bijna 400 
man in de zaal. Het moment dat ons thema onthuld 
werd en het luide gejuich uit de zaal kwam, is een 
kippenvel moment dat ik nooit meer zal vergeten.

Waarom raad jij het aan om je op te geven voor 
OWee Bestuur?
Een reeks evenementen neerzetten voor meer 
dan 3000 studenten, is iets wat je meeneemt voor 
de rest van je leven. De energie die je krijgt van al 
die blije gezichten die op jouw evenement staan, 
is onevenaarbaar. Daarnaast bouw je (zeker als 
voorzitter) een gigantisch netwerk op, waar je 
nog heel veel aan gaat hebben in de rest van je 
studententijd of carrière. En als kers op de taart, houd 
je er een hele hechte vriendengroep aan over. Ik 
weet zeker dat ik mijn bestuur over 49 jaar nog zie!

Voorzitter

5



6

ELISABETTA FOGLIA

Studie (bij start van OWee Bestuur)
2e jaars Lucht- en Ruimtevaarttechniek

Leeftijd
19 jaar

Algemeen 
Als Secretaris & Hoofd Deelnemers heb ik mij dit 
jaar met van alles en nog wat bezig gehouden. 
De functie bestaat eigenlijk uit twee delen, zoals 
de naam verklapt. Aan de ene kant heb ik als 
Secretaris heb contact onderhouden met de HBO’s, 
de studieverenigingen, brieven geschreven en de 
infomail bijgehouden. Aan de andere kant als Hoofd 
Deelnemers was ik verantwoordelijk voor het maken en 
bijhouden van de inschrijfformulieren, contact met de 
deelnemers, het verhogen van de participatiegraad 
en het werven en trainen van de mentoren. Ik heb mij 
tijdens mijn bestuursperiode ook veel bezig gehouden 
met acquisitie.

Persoonlijke ervaring 
Tijdens mijn functie heb ik twee piekmomenten gehad. 
Eentje toen alle inschrijfformulieren (deelnemers, 
mentoren, sleep-inn, Ladies Intro etc.) live moesten en 
net voor/eerste dag van de OWee. Voor de rest was 
mijn functie goed te combineren met extra taken. 
Het contact met de deelnemers, mentoren en andere 
externe partijen heb ik niet in mijn eentje gedaan, 
aangezien dit veel werk is. Om me hierbij te helpen was 
ik samen met Marijn de QQ’er van de Communicatie 
Managers. Deze commissie heeft ons geholpen met 
het bouwen van de app en website, beheren van de 
infomail en infotelefoon en nog veel meer. 
Het leukste aspect van mijn functie vond ik het 
meedenken met de deelnemer. In je informatie mails 
naar de deelnemers, in de beslissingen die door het 
jaar heen worden gemaakt en op de (social media) 
platforms moet uiteindelijk de deelnemer centraal 
staan. Vooral omdat ik zelf geen normale OWee heb 
gehad, vond ik het heel mooi om me volledig in te 
leven in de deelnemer en te denken ‘Wat zou ik willen 
weten als ik in hun schoenen stond? Hoe zie ik mijn 
ideale OWee voor me en hoe kunnen we dat voor de 
aankomend eerstejaars waarmaken?’ 

Waarom ben jij OWee Bestuur gaan doen? 
Van nature ben ik een actief persoon die zich graag 
buiten studie om bezig houdt met veel andere dingen. 
Aangezien ik dit jaar niet bij een vereniging ben gegaan 
miste ik naast mijn studie een sociaal aspect en niet-
studie gerelateerde uitdaging. Dit heb ik gevonden bij 
het OWee bestuur! Wat ik heel inspirerend vond aan 
dit bestuur is dat je echt ergens naartoe werkt. Wat 
jij organiseert kan het verschil maken voor duizenden 
aankomende studenten. Nu ik dit schrijf word ik 
meteen weer helemaal enthousiast! Verder is het fijne 
aan het OWee bestuur dat het 7 maanden is; genoeg 
om heel veel te leren maar niet zo lang dat je er op 
een gegeven moment helemaal klaar mee bent.  

Wat heb je geleerd tijdens je bestuurstijd? 
Het afgelopen half jaar heb ik geleerd hoe je goed 
communiceert binnen een groot team zodat alles 
zo efficiënt en gezellig mogelijk kan gebeuren. Door 
samen te werken aan zo’n enorm project leer je dat het 
belangrijk is om compassie te hebben voor anderen. Het 
is menselijk om fouten te maken, het is menselijk dat niet 
alles van een leien dakje gaat en het is ook menselijk om 
af en toe niet goed in je vel te zitten. Wat belangrijk is, 
is dat je begrip voor elkaar toont, elkaar helpt en altijd 
oplossingsgericht te werk gaat!

Wat zal je nooit vergeten? 
Het realisatiemoment dat wij het grootste evenement 
van Delft hebben georganiseerd en daarmee duizenden 
aankomend eerstejaars op weg hebben geholpen in 
hun eerste stapjes in de universitaire wereld! Van dag tot 
dag ben je veel bezig met details, een belletje hier, een 
mailtje daar. Je vergeet dan af en toe uit te zoomen en 
te beseffen wat het grote plaatje is van wat je aan het 
doen bent. De OWee maakt echt het verschil voor veel 
mensen en dat besef is een van de meest motiverende 
dingen die ik heb ervaren tijdens mijn bestuursperiode.

Waarom raad jij het aan om je op te geven voor OWee 
Bestuur? 
Als je op zoekt bent naar een hechte vriendengroep en 
een uitdaging op gebied van logistiek en communicatie 
op grote schaal, dan is dit bestuur wat voor jou. Tijdens je 
bestuursperiode leer je enorm veel over jezelf, wat je al 
wel en niet goed kan, en ontwikkel je skills waar je heel je 
leven nog baat bij hebt. Verder staat het OWee bestuur 
erom bekend dat oud-besturen ook heel betrokken en 
actief blijven, je krijgt er een (OWee) familie bij! 

Secretaris & Hoofd Deelnemers



MARIJN VAN
  TIENHOVEN
Studie (bij start van OWee Bestuur)
3e jaars Technische Bestuurskunde

Leeftijd
21 jaar

Algemeen
Als Penningmeester ben je verantwoordelijk voor 
alle geldzaken van de OWee. Jij bent degene die 
het beste inzicht heeft in hoe de OWee er financieel 
voorstaat en jij bepaalt dan ook waar er wel en waar 
er geen geld aan wordt uitgegeven. Dit is een grote 
verantwoordelijkheid, maar daardoor ook super 
leerzaam! Verder werk je als Penningmeester met al 
je bestuursgenoten veel samen en heb je veel inzicht 
in wat er allemaal gebeurt, omdat nou eenmaal 
bijna alles wat je als OWee wilt realiseren geld kost. 
Daarnaast heb je veel contact met externe partijen, 
zoals leveranciers en afdelingen binnen de TU. 
Een van je grootste verantwoordelijkheden als 
Penningmeester is het maken en vervolgens blijven 
updaten van de begroting. Dit kan best een uitdaging 
zijn, omdat er door het jaar heen heel veel kan 
veranderen. Je moet hierbij denken aan het verwachte 
aantal deelnemers, opgehaalde acquisitie en allerlei 
onverwachte situaties/kosten. Los van je taken als 
Penningmeester heb je ook meer dan genoeg tijd om 
evenementen te organiseren, zo ben ik afgelopen jaar 
onder andere bezig geweest met het Schiediner, het 
Openingsfeest en de Infomarkt.

Waarom ben jij OWee bestuur gaan doen? 
In 2021 heb ik voor het eerst de OWee vanaf de andere 
kant meegemaakt als commissielid. Ik heb toen zo’n 
leuke tijd gehad en zo veel geleerd dat het niet meer 
dan logisch was om daarna voor bestuur te gaan 
solliciteren. Ik was al langer op zoek naar iets om buiten 
mijn studie om te gaan doen en de OWee stak voor 
mij met kop en schouders boven alle andere opties 
uit. Hoe hecht en betrokken oud besturen en ook 
commissies zijn heb ik nog nergens anders gezien. Ik 
weet nog dat ik een beetje verbaasd was toen ik in het 
begin als commissielid mensen hoorde praten over de 
‘OWee familie’, maar toen ik er eenmaal inrolde kon ik 
de OWee niet meer loslaten. Los van de sfeer binnen 
de OWee leek het mij een geweldige ervaring om hét 
grootste evenement van Delft te organiseren! Ik wilde 
hieraan bijdragen omdat ik denk dat de OWee van 
absolute waarde is voor de deelnemer en ook voor 
jezelf super leerzaam is.  

Wat heb je geleerd tijdens je bestuurstijd? 
Door mijn bestuursjaar heen heb ik geleerd hoeveel 
verandering je met een groep van 8 studenten te 
weeg kan brengen. Elke beslissing die jij maakt heeft 

effect op duizenden mensen.
Verder heb ik nog nooit zo nauw samen gewerkt met 
7 anderen. Hierdoor leer je je bestuursgenoten heel 
goed kennen, maar ook vooral jezelf. Ik ben er in het 
afgelopen half jaar pas echt goed achter gekomen wat 
mijn (mindere) kwaliteiten zijn en ik denk dat het heel 
nuttig is om dit van jezelf te weten. 

Wat zal je nooit vergeten?
Er zijn dit jaar te veel dingen gebeurd die ik nooit zal 
vergeten om hier allemaal op te noemen. Met een 
groep zo hecht worden en alles samen meemaken is al 
onvergetelijk op zich. Een onvergetelijk moment waarop 
ik het gevoel had alsof het allemaal echt ging beginnen 
was onze themapresentatie. Het gevoel dat je hebt 
als je met je bestuursgenoten op het podium staat en 
je themafilmpje laat zien aan honderden mensen die 
speciaal voor jullie zijn gekomen is echt onbeschrijfelijk. 
Hoe leuk alle momenten die ik tot nu toe heb 
meegemaakt ook zijn, ik denk dat het onvergetelijkste 
moment nog moet komen tijdens de OWee zelf, wanneer 
we het resultaat gaan zien van waar we met zijn alle een 
half jaar naartoe hebben gewerkt!

Waarom raad jij het aan je op te geven voor OWee 
bestuur?
Waar moet ik beginnen? De ervaring om het grootste 
evenement van Delft te organiseren is geweldig. Je 
leert hierdoor super veel nieuwe dingen, ook over 
jezelf. Verder ben ik nog nooit in zo’n korte tijd zo hecht 
geworden met een groep mensen. Niet alleen je eigen 
bestuur, maar je houdt er een hele OWee familie aan 
over. Verder denk ik dat dat de OWee uniek is in het feit 
dat je een half jaar toewerkt naar één doel: De OWee. 
Om dan uiteindelijk het resultaat te zien en duizenden 
blije en vrolijke deelnemers door Delft heen te zien lopen 
is onbeschrijfelijk. En om af te sluiten, hoewel 49 natuurlijk 
het allermooiste is, is het lustrumjaar ook lang zo gek nog 
niet!

Penningmeester
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PEPIJN DE HAAN

Studie (bij start van OWee Bestuur)
4e jaars Technische Bestuurskunde

Leeftijd
21 jaar

Algemeen
Als Vice-voorzitter en Hoofd Acquisitie waren mijn 
verantwoordelijkheden het ondersteunen van de 
voorzitter en het binnenhalen van zo veel mogelijk 
acquisitie. Acquisitie nam het meeste van mijn tijd in; 
sponsorbrochure opstellen, bedrijvenlijst opstellen, 
acquisitieteam aansturen, en natuurlijk bellen! 
Contracten opstellen en facturen opstellen hoorde 
er ook bij, voor dat laatste had ik veel contact met 
Finance van de TU.

Waarom ben jij OWee Bestuur gaan doen? 
De belangrijkste reden waarom ik voor het OWee 
Bestuur heb gesolliciteerd, is dat ik het vet vond om 
zo’n groot evenement te organiseren. Ik had tijdens 
mijn studie al commissies en een part-time bestuur 
gedaan, en was in 2021 betrokken bij de OWee als 
Event Manager. Dit vond ik zo’n vette ervaring dat ik 
van mezelf wel moest solliciteren. Je zet een geweldige 
week neer voor de eerstejaars studenten en daarnaast 
leer je zelf ook nog heel veel nieuwe dingen. Dat 
laatste was een andere grote reden voor mij om het 
OWee bestuur te gaan doen. De OWee is de start 
van het studentenleven van ruim 3500 studenten. Jij 
bepaalt met zeven andere studenten hoe deze week 
gaat lopen en of de nieuwe Delftse studenten een 
succesvolle start maken. Dit kan bepalend zijn voor de 
rest van zijn/haar studentenleven. Het is een hele grote 
verantwoordelijkheid, en hoewel dat soms best eng 
kan zijn, is het ook iets waar je enorm veel van leert en 
waardoor je echt leert wat je allemaal kan. Ook niet 
onbelangrijk, je maakt vrienden voor het leven! Ik heb 
een super leuke tijd gehad met mijn bestuursgenoten, 
dat heeft echt mijn (half) jaar gemaakt. 

Wat heb je geleerd tijdens je bestuurstijd? 
Het meeste dat ik heb geleerd komt eigenlijk helemaal 
niet voort uit mijn functie. Ik kwam er in de loop van het 
jaar achter dat ik het niet leuk vond om te focussen op 
acquisitie. Begrijp me niet verkeerd, het is heel vet om 
over zo’n grote bedragen te onderhandelen, maar ik 
miste het organiseren van evenementen heel erg. Dat 
heb ik toen aangegeven, en zodoende ben ik steeds 
meer logistieke taakjes gaan doen. Hierdoor kreeg ik 
een heel breed takenpakket, omdat ik me naast de 
andere dingen nog steeds bezig moest houden met 
acquisitie. Dit zorgde ervoor dat ik moest leren om veel 
verschillende balletjes hoog te houden, iets wat ik voor 
de OWee eigenlijk niet zo goed kon. Je leert ook heel 
snel schakelen; er gaat natuurlijk altijd van alles en 
nog wat mis en dat moet jij fixen. De mentaliteit om 
je schouders onder een probleem te zetten en het te 

fixen leer je heel snel als OWee bestuur, en is iets waar 
je heel veel aan hebt. 

Wat zal je nooit vergeten? 
Het is echt onmogelijk om één ding te benoemen dat ik 
nooit zal vergeten. De eerste keer dat we onze pakken 
aanhadden, onze themapresentatie, de eerste keer 
dat ik op acquisitiegesprek ging, de eerste keer dat ik 
een grote fout maakte, Tour de Parents met bestuur, 
en veel van de OC borrels. Je doet erg veel tijdens de 
OWee, maar wat me altijd bij zal blijven is de band die 
we met elkaar hadden als bestuur en hoe gezellig het 
altijd was op het hok. 

Waarom raad jij het aan om je op te geven voor OWee 
Bestuur? 
Omdat je iets gaat doen wat je waarschijnlijk nooit 
meer gaat of kan doen. Je organiseert een meerdaags 
evenement voor ruimt 4200 studenten, terwijl je zelf 
‘maar’ student bent. Het is een onvergetelijke ervaring 
waar je ongelooflijk veel leert en hele goede vrienden 
maakt, en je zet je in voor een heel belangrijk doel. 
Ook niet onbelangrijk, je wordt onderdeel van een 
hele leuke, actieve, en hechte community van (oud) 
OWee-bestuurders. OWee bestuur doen is met kop en 
schouders de beste beslissing die ik heb gemaakt in mijn 
studentenleven, en ik zou het aan iedereen aanraden. 

Vicevoorzitter 
& Hoofd Acquisitie



Studie (bij start van OWee Bestuur)
1e jaar master Transport, Infrastructuur en Logistiek (TIL)

Leeftijd
23 jaar

Algemeen
Als Commissaris Extern ben je verantwoordelijk voor de 
communicatie naar meer dan 65 (!) studenten-, sport-, 
en cultuurverenigingen in Delft die op dit moment aan 
de OWee deelnemen. Elke vereniging is verschillend en 
iedere vereniging heeft dus zo zijn eigen wensen voor de 
OWee. Als Commissaris Extern neem je de belangen van 
deze verenigingen mee, informeer je verenigingen over 
updates omtrent de OWee en daarnaast representeer 
je de verenigingen binnen het OWee Bestuur. Zo zorg je 
ervoor dat voor iedere vereniging het beste uit de OWee 
wordt gehaald. Verder heb je elke week meerdere 
vergaderingen met verenigingen gepland staan, die 
eerst serieus zijn en hierna vaak overgaan in een gezellige 
borrel. Je hebt veel mailcontact met de verenigingen 
en krijgt veel belletjes om vragen te beantwoorden. 
Hiernaast ben je tijdens de OWee verantwoordelijk voor 
super leuke evenementen zoals de Verenigingsparade, 
Informatiemarkt en de Activiteitenmarkt. Kortom, 
Commissaris Extern is de leukste en mooiste functie!

Persoonlijke ervaring 
Voorafgaand aan mijn bestuursjaar was ik al een paar jaar 
bij de OWee organisatie betrokken geweest. Zo heb ik in 
2019 mogen proeven aan de OWee als Eventmanager en 
heb ik vorig jaar geholpen als Barbaas. Door van dichtbij 
te zien wat er allemaal plaatsvindt binnen de organisatie, 
raakte ik erg enthousiast. Sinds 2019 wist ik eigenlijk al dat 
ik OWee Bestuur wilde doen. Het leek mij ontzettend gaaf 
om zo’n groot professioneel evenement neer te zetten, 
waar zo veel mensen je dankbaar voor zijn, samen met 
een groep studenten waar je een half jaar lief en leed 
mee deelt. Mijn enthousiasme is tijdens de bestuursperiode 
alleen nog maar groter te worden. Er komt zoveel meer 
bij kijken dan wat ik vooraf had bedacht. De organisatie 
van zo’n evenement heeft impact op de hele stad 
waardoor je met enorm veel partijen rond de tafel komt 
te zitten. Het is onwijs leerzaam om al die belangen van 
deze partijen te leren afwegen en zo uiteindelijk tot een 
oplossing te komen waarbij iedereen tevreden is. Verder 
heb ik door mijn functie heel veel verenigingen goed 
leren kennen. Elke week had ik een vergadering op een 
andere vereniging en daarna word je ook heel vaak nog 
uitgenodigd voor borrels. Zo stond ik met mijn bestuur bijna 
de gehele maand mei elke dag weer op een andere 
vereniging te borrelen.

Wat heb je geleerd tijdens je bestuurstijd?
Als Commissaris Extern heb je contact met heel veel 
verschillende soorten partijen en leer je in de loop van 
de tijd met iedereen te communiceren. Iedereen wil iets 
anders en het is dus nodig dat je het voor die partijen en 

EVELINE GIELISSE
Commissaris Extern

ook voor jezelf duidelijk communiceert wat je van ze 
wil, en wat zij van de OWee willen. Je bent verder ook 
veel bezig met uitzoeken hoe je alle partijen tegemoet 
kan komen, niet iedereen deelt de visie van de OWee 
zoals het Bestuur of andere partijen die vast hebben 
gesteld. Dit jaar was dit een grote uitdaging, zeker 
omdat de OWee twee jaar niet zoals normaal was 
doorgegaan. 

Wat zal je nooit vergeten?
In juni organiseerde we dit jaar weer voor het eerst 
sinds 2019 de Ladies Intro. Op deze dag kwamen 350 
meiden naar Delft toe om alvast kennis te maken met 
de stad en de verenigingen. Als Commissaris Extern ben 
ik erg druk bezig geweest met de organisatie van deze 
dag, omdat deze zich grotendeels op de verenigingen 
afspeelde. Ik zou nooit vergeten hoe het voelde toen 
daadwerkelijk al deze meiden aankwamen en hoe blij 
zij waren met deze dag. Het maakte mij trots dat wij als 
OWee bestuur in samenwerking met de verenigingen 
in juni al zo’n mooie dag konden neerzetten. Na deze 
dag werkte ik met nog meer plezier naar de OWee 
toe. Ik kon niet wachten om in augustus nog een veel 
grotere groep nieuwe studenten te ontvangen en 
deze een geweldige ontvangstweek te bezorgen! 

Waarom raad jij het aan om je op te geven voor OWee 
Bestuur?
Het doen van OWee bestuur geeft je de unieke kans 
om op jonge leeftijd al zo’n grootschalig evenement 
neer te zetten. Je leert heel veel over organiseren en 
vooral ook over jezelf. Een aantal aspecten die je niet 
zult meekrijgen tijdens het doen van je studie. Hiernaast 
is het bestuursjaar voornamelijk ook gewoon heel erg 
leuk! Je leert niet alleen je eigen bestuur goed kennen, 
maar de besturen die voor jou gaan, samen met alle 
commissies. Het gaat als een soort familie voelen 
waarmee je een week die je nooit zal vergeten neer 
gaat zetten!
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AUKE SONNEVELD
Studie (bij start van OWee Bestuur) 
3e jaar Computer Science and Engineering

Leeftijd 
22 jaar 

Algemeen 
De functie Logistiek is een dusdanig grote taak 
binnen de OWee dat deze wordt gedaan door twee 
personen. Dit jaar hebben wij, Auke en Aileen, deze 
functie op ons genomen. De functie Logistiek kan 
eigenlijk ook wel worden gezien als hoofd materialen 
en personeel. Dat is namelijk het belangrijkste waar 
je je mee bezig houdt. Zorgen dat alle materialen op 
het juiste moment op de juiste plek aanwezig zijn. Een 
greep uit alle materialen die langskomen: hekken, 
tenten, tafels, stoelen, podia, afvalbakken, stroom, 
licht en geluid, toiletten, bewegwijzering, portofoons, 
barren, bier, pinautomaten, opslagcontainers, en 
voertuigen. Aan de Logistieken de opdracht om in 
de voorbereiding de beste leveranciers te kiezen en 
goed af te stemmen wat, wanneer en waar alles 
nodig is. 

Verder zijn de Logistieken ook verantwoordelijk 
voor de veiligheid tijdens de OWee. Dit houdt 
tijdens de voorbereiding in dat je werkt aan de 
vergunningsaanvraag. Hiervoor overleg je nauw met 
de gemeente, de Politie en de veiligheidsafdelingen 
van de TU Delft. Je leert daarbij veel over wat er 
komt kijken bij het professioneel organiseren van 
grote evenementen. Hoeveel beveiligers zijn er 
bijvoorbeeld nodig, welke ontheffingen heb je 
nodig voor het schenken van consumpties en wat 
zijn de aanrijroutes voor de brandweer op mijn 
evenemententerrein. 
Eigenlijk is het de taak van de Logistieken om 
overzicht te houden en toch aan al deze details 
te denken. Uiteindelijk leer je bij deze functie alles 
wat nodig is om een professioneel groot evenement 
neer te zetten, van licht en geluid tot vergunningen 
en van drankleveranciers tot totale planning. 

Wat heb je geleerd tijdens je bestuurstijd? 
Wat ik tijdens mijn bestuurstijd uiteindelijk geleerd 
heb is totaal iets anders dan ik van te voren had 
verwacht. Waar ik bij het begin van mijn bestuurstijd 
vooral verwachtte veel te leren over het organiseren 
van grote evenementen en overleggen met veel 
verschillende partijen. Uiteindelijk heb ik ook veel 
algemenere vaardigheden geleerd die ook in hele 
andere situaties en rollen waardevol zijn. Zo blijkt het 
op een gegeven moment dat het onmogelijk is om 
alles zelf te willen doen en dan moet je wel delegeren 
en andere mensen aansturen. Dit is iets wat aan het 
begin heel onnatuurlijk voor mij was maar wat ik zo 
veel heb moeten doen dat ik daar ook veel beter in 
ben geworden. Ook heb ik geleerd het overzicht te 
bewaren in de enormiteit en complexiteit die bij de 

Logistiek I

organisatie van de OWee komt kijken. Als logistiek 
heb je met alle onderdelen van de week te maken 
en ben je bij alles betrokken. Ik heb geleerd om de 
balans te vinden tussen in grote lijnen het overzicht 
bewaren en tot in de detail dingen uit werken. 

Wat zal je nooit vergeten? 
Ongeveer 10 weken voor de OWee had ik op 
maandagochtend samen met mijn mede-
logistiek Aileen onze tweewekelijkse meeting met 
EventsOnCampus. Eén van de dingen die ter sprake 
kwam was ons stroomplan (wat heeft stroom nodig, 
waar kan stroom vandaan  worden gehaald en 
hoe verbinden we de twee) en EventsOnCampus 
begon over een nieuw geplaatst elektriciteitskastje 
op de P-aula dat we misschien konden gebruiken. 
Na de meeting zijn we gaan zoeken en kwamen we 
i.p.v. een kastje een gigantisch huisje tegen waar 
onafgemaakte kabelleidingen naartoe liepen. Toen 
we terug op het hok kwamen vertelden we dit aan 
onze Junior Advisors die eerst even moeilijk keken en 
daarna in de lach schoten. Nadat ze uitgelachen 
waren vertelde ze dat ze een jaar eerder een 
verzoek hadden gestuurd voor het aanleggen van 
elektriciteit aansluitingen op dat terrein en dat ze 
daar nooit reactie op hadden gekregen. Zonder 
enige communicatie stond er een jaar later opeens 
een elektriciteitshuisje speciaal voor de OWee, 
zonder dat iemand er van wist!

Waarom raad jij het aan om je op te geven voor 
OWee Bestuur? 
Omdat je echt mega veel leert van het doen van 
OWee bestuur, veel meer dan je van te voren 
verwacht. Verder maak je een geweldige nieuwe 
vriendengroep en leer je (heeeel) veel nieuwe 
mensen kennen via de OWee. Daarnaast is het 
natuurlijk heel gaaf om te leren grote evenementen 
te organiseren. Je duikt in een ruim half jaar heel 
diep in de logistieke wereld en wordt daar ook 
echt een expert in. Ondanks dat je student bent 
krijg je opeens de kans en vrijheid om het grootste 
evenement van Delft te organiseren.



Studie (bij start van OWee Bestuur)
3e jaars Werktuigbouwkunde

Leeftijd
21jaar

Algemeen
Zie Algemeen van mijn mede-logistiek <3

Waarom ben jij OWee Bestuur gaan doen?
Ik heb de OWee gelopen in 2019 en heb toen zo 
genoten dat de OWee altijd in mijn hoofd bleef 
hangen. Ik heb daarna commissies gedaan bij mijn 
studie- en studentenvereniging, maar wilde graag 
ook wat doen met verschillende soorten groepen 
mensen. Toen ik het eerstejaarsweekend van 
werktuigbouwkunde organiseerde in 2021 kwam 
ik weer in aanraking met de grote organisatie van 
de OWee. Ik merkte ook na twee corona jaren hoe 
belangrijk deze introductie is in je aankomende 
leven als student. Verder vond ik het heel vet hoe je 
als student zoiets groots kan neerzetten. Naast het 
organiseren van de OWee is het ook heel gezellig 
om een half jaar lang fulltime te zitten met je bestuur 
en om te gaan met alle commissies die er nog bij 
komen. 

Wat heb je geleerd tijdens je bestuurstijd?
Ik had nog niet eerder meegewerkt aan zoiets groot. 
Als logistiek ben je in contact met partijen waarmee 
je in je normale dagelijks leven als student nooit 
mee om gaat. Dit is aan het begin best spannend 
en na een tijdje kom je zo in je rol dat je helemaal 
meepraat met de gesprekken. Als logistiek heb 
je het contact met de gemeente en veiligheid 
waarbij het er vaak wel serieuzer aan toe gaat. 
Maar ik weet nu bijvoorbeeld ook dat een bouwhek 
3.5 meter lang is en hoeveel stroom er nou echt 
nodig is voor een openingsfeest. Deze diversiteit 
in de functie zorgt ervoor dat je heel veel leert 
van verschillende aspecten van een evenement 
organiseren. Als logistiek werk je samen in een duo, 
dus in het begin was het ook even zoeken hoe Auke 
en ik dit samen gingen aanpakken. Dit was even 
proberen maar uiteindelijk heb ik hier ontzettend 
veel van geleerd. Ondertussen zijn we een geoliede 
machine geworden die elkaar precies aanvoelen. 
Uiteindelijk ben ik er wel achter gekomen dat ik de 
logistiek echt top vind en dat ik in staat ben om 
deze mega evenementenweek te organiseren. 

AILEEN VAN 
  DER STEEN
Logistiek II

Wat zal je nooit vergeten?
Er zijn heel veel dingen die ik nooit zou kunnen 
vergeten zoals al het plezier dat wij hebben tijdens 
het organiseren. De vele uren die we doorgebracht 
hebben op het hok met vaak ook wel een grappig 
moment tussendoor. Maar vooral de hechtheid 
die je krijgt als groep zal ik nooit vergeten. Het 
motto van die OWee; dat fixen wij wel. Elk moment 
als je er even doorheen zat, was er meteen een 
bestuursgenoot naast me die gelijk vroeg wat er 
aan de hand was. De passie van iedereen die met 
de OWee te maken heeft is ook iets om nooit te 
vergeten. Maar mijn echte moment wat ik nooit zal 
vergeten is toen de oprichter van de OWee, Max, 
die nog steeds erg betrokken is het verhaal van het 
ontstaan van de OWee vertelde. Aankomend jaar 
bestaat de OWee 50 jaar en nog steeds is dit een 
organisatie die super hecht is. Toen hij dit vertelde 
besefte ik echt wat wij neer gingen zetten en wat 
de OWee voor mij als eerstejaars student heeft 
betekend en wat wij dus nu kunnen betekenen 
voor alle aankomende studenten. 

Waarom raad jij het aan om je op te geven voor 
OWee Bestuur?
Als je begint aan een bestuursjaar bij de OWee doe 
je het nooit alleen. Je stapt binnen bij de OWee 
Family, dit klinkt heel cliché maar het is echt zo. 
Je gaat een jaar tegemoet waarbij je hard moet 
werken ontzettend, veel leert maar bovenal veel 
plezier gaat maken en dingen meemaakt die je 
onthoudt voor je leven. Ik sta veel zekerder in mijn 
schoenen en ben echt klaar voor de volgende stap 
in mijn leven. Verder sta ik straks heel trots terug te 
kijken op alles wat ik samen met mijn bestuur en alle 
commissies georganiseerd heb. Dat is écht iets wat 
iedereen mee moet maken.
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ANNABEL FRANSEN
Studie (bij start van OWee bestuur)
3de jaar Life Science & Technology

Leeftijd
21 jaar

Algemeen
Zoals je aan mijn functie kan zien, is het opgedeeld in 
twee grote hoofd onderdelen, namelijk Communicatie 
en Design. Hoe verschillend deze onderdelen of taken 
kunnen zijn, gaan ze ook heel goed hand in hand 
met elkaar. Je communicatie naar deelnemers maar 
ook studenten en inwoners van Delft moet je op 
verschillende manieren aanpakken en dat kan je weer 
doen aan de hand van het design of format waarin 
je de communicatie brengt. Ik vond het zelf heel leuk 
om hierover na te denken en hier creatief mee bezig 
te zijn.

Het design gedeelte van mijn functie sprak mij heel erg 
aan. Hieronder valt het ontwerpen van de BINAS, de 
scheurkalender, alle bewegwijzering tijdens de OWee 
maar ook het design van de online platforms zoals de 
website, de app en alle social media. Je bent volledig 
vrij in het ontwerp van al deze producten of platforms 
want jíj bent hoofd verantwoordelijk. Zelf wist ik aan het 
begin van mijn bestuursperiode niks af van Illustrator 
en InDesign en ik vond het heel leuk om dit te leren 
in de maanden die toen nog voor mij stonden. Het 
allerleukste? Dat je zoveel maakt wat je daarna fysiek 
terug ziet in de OWee! Communicatie is het tweede 
grote onderdeel van deze functie. Dit betekent dat 
jij verantwoordelijk bent voor de communicatie naar 
de bewoners, de studenten in Delft en gedeeltelijk 
ook naar de deelnemers. Als Hoofd Communicatie 
& Design krijg je ook een perstraining en leer het 
communiceren met verschillende doelgroepen. Zelf 
heb ik veel geleerd van deze taak omdat opeens inziet 
met hoeveel mensen je rekening moet houden bij het 
organiseren van zo’n groot evenement en je hierdoor 
dus leert hoe je iedereen door communicatie het best 
betrokken houdt bij de OWee.

Waarom ben je OWee Bestuur gaan doen?
Vorig jaar ben ik Eventmanager geweest tijdens de 
OWee. Terwijl ik dit deed ontdekte ik hoe ontzettend 
leuk de sfeer binnen het OWee Bestuur is, maar ook 
met de commissies, supervisie en oud besturen samen. 
Iedereen is en blijft erg betrokken en het leek mij leuk 
om hier deel van uit te maken. Daarnaast was ik toe 
aan een uitdaging (en ook aan creativiteit) buiten mijn 
studie om, waarbij je jezelf kan ontwikkelen maar ook 
veel kan samenwerken met andere studenten. En dat 
is meer dan gelukt afgelopen jaar!

Wat heb je geleerd tijdens je bestuurstijd?
Er zijn zoveel dingen die je tijdens zo’n half jaar 
opdoet, ook onbewust, dat ik ze her niet allemaal 
kan opnoemen. Bij een evenement van deze schaal 
komen zoveel verschillende aspecten, doelgroepen, 
betrokken partijen en verantwoordelijkheid kijken dat 
je persoonlijke groei zonder dat jet bijna doorhebt al 

Hoofd Communicatie & Design

enorm groeit. Er zijn een paar dingen waar ik enorm 
blij mee ben dat ik ze heb geleerd. Je leert op een 
hele bijzondere en intensieve manier met mensen 
samenwerken. Ik heb wel eerder commissies of 
groepsopdrachten gedaan maar dat is niet te 
vergelijken met wat ik het afgelopen jaar heb geleerd 
omtrent samenwerken. Daarnaast heb ik geleerd te 
multitasken. Hier was ik zeker niet altijd even goed in 
maar omdat je naast je functie nog zoveel andere 
taken hebt, leer je om deze allemaal te combineren. 
Tot slot is mijn mindset bij een probleem veranderd 
en bekijk ik het nu altijd oplossingsgericht. Tijdens je 
bestuursperiode maar ook tijdens de OWee heb je 
zoveel stressvolle momenten en lopen dingen niet altijd 
zoals je wilt maar ik weet nu, er is altijd een oplossing 
dus no stress ;).

Wat zal je nooit vergeten?
Er zijn teveel mooie herinneringen die wij tijdens dit 
half jaar hebben meegemaakt samen als bestuur. 
Momenten zoals de themapresentatie, Tour de Parents 
en alle borrels door het jaar heen zijn al onvergetelijk. Ik 
kan me niet voor stellen hoe geweldig de OWee dan 
wel niet gaat zijn na een half jaar lang hard te hebben 
gewerkt met z’n allen. Niet te vergeten dat we daarna 
met het bestuur op vakantie gaan, maakt het voor mij 
echt af om zo nog een weekje te kunnen nagenieten 
van al het moois wat we hebben neergezet.

Waarom raad jij het aan om je op te geven voor OWee 
Bestuur?
Naar mijn mening is OWee Bestuur een unieke ervaring 
waarbij je het grootste studentenevenement van 
Delft neerzet en hiermee alle aankomende studenten 
de beste start van hun studententijd kan geven 
en tegelijkertijd hier zoveel uit leert en een enorme 
persoonlijke groei doormaakt. Je krijgt bepaalde 
kwaliteiten die je niet leert met alleen een studie en 
die neem je mee in de rest van je leven. Ten slotte blijf 
je na je OWee avontuur voor altijd deel van de OWee 
familie!



Wie zoeken wij?

Wat bieden wij?

• Ben jij goed in plannen en overzicht houden?
• Ben jij goed in samenwerken? 
• Ben jij een doorzetter? 
• Kun je tegen een hoge werkdruk? 
• Kun jij goed communiceren? 
• Is de OWee ook jouw leukste week van het jaar?

• Een geweldig halfjaar;
• Een leerzame tijd vol trainingen en workshops om jezelf te ontwikkelen;
• Een grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid;
• Erkenning voor je studievertraging en een bescheiden financiële vergoeding, ter-

wijl de persoonlijke kosten beperkt kunnen blijven;
• Een prachtige kans om samen met 7 andere studenten een mooie en originele 

OWee neer te zetten.

Direct solliciteren?
Kijk op www.OWee.nl. Stuur je motivatiebrief, CV en een foto van jezelf 
in. Eind september zullen we contact met je opnemen om te laten weten 
of je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek*. 

*Bedenk dat we mensen op gesprek vragen van wie we denken dat zij zich serieus voor een half jaar voor 100% willen com-
mitteren.

13



14

...via www.OWee.nl!

Solliciteer nu...


