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Samenvatting 1 09 november: Algemene omgangsvormen & Etiquette en Netwerkvaardigheden 
 
Woensdag 9 November heeft het eerste deel van het BSP plaatsvonden waarin netwerkvaardigheden en 
etiquette aan de orde kwamen. Jan Karel Mak en Gerda Feunekes namen de studenten stap voor stap 
mee in de wereld van het netwerken. Anekdotes van over de hele wereld werden op een spontane en 
ongedwongen wijze gedeeld met de studenten.  
Delia de Vreeze en Daniëlle Grashuis, beiden van University Fund Wageningen, hebben de studenten 

daarna meegenomen in de sfeer van hospitality en omgangsvormn. Deze workshop werd gecombineerd 
met een maaltijd waarin komische gefigneerde hindernissen verwerkt waren. Aan de hand daarvan 
volgden praktische suggesties en tips voor het organiseren van een op en top verzorgd diner en werd 



aandacht geschonken aan passende kledingkeuze. De avond werd afgesloten met een hapje en een 

drankje waar de studenten, hoe kan het ook anders, gelegenheid hadden om te netwerken. 
 
 
Samenvatting 2 23 november: Basale bedrijfskunde en financiële vaardigheden 
 
Woensdag 23 november stond in het teken van bedrijfskunde en financiële vaardigheden. Dit thema kan 
binnen het curriculum van Wageningers nog extra aandacht gebruiken, de stof was dan ook nieuw voor 
veel studenten. Via een informatief en inactief programma kregen de studenten een kijkje in de wereld 
van euro’s en financiën.  
Jules van Berlo vertelde o.a. over het opstarten van een bedrijf en dat ondernemen niet louter een 
kwestie is van een goed idee; ook passie, besluitvaardigheid en het kunnen leggen van verbindingen zijn 
essentieel. 

Albert van Zadelhoff heeft de studenten uitleg gegeven over bankzaken en de verschillende stakeholders 
en Niels Back informeerde bij de studenten waar zij hun geld zoal aan uitgaven. Dat leverde originele 
antwoorden op: aan huur, collegegeld en bier. De studenten kregen een heuse case voorgeschoteld 
“Biologisch akkerbouwbedrijf zoekt duurzame financier”. Met de kennis die in de eerste BSP opgedaan is, 
konden de studenten aan de hand van gecalculeerde risico’s bepalen of er wel of niet werd geïnvesteerd. 
De studenten hielden kennelijk van een gokje en kozen allen om wel te investeren. 
 
 
Samenvatting 3 30 november: Primaire rechts- en bestuurlijke begrippen 
 
Op het prachtige stadhuis van Wageningen werden de studentenbesturen  en de kennis vanontvangen 
door Burgemeester Geert van Rumund voor de derde workshop over het Nederlands recht.  

Voor veel van de deelnemende studenten van hen was bestuurskunde ver weggezakte stof. Hoe zat het 
ook al weer met het parlement, de regering en de ministers? De burgemeester van Wijk bij Duurstede,  
Tjapko Poppens, legde  de grondbeginselen van de staatsinrichting uit. Ook besprak hij de steeds grotere 
macht van (sociale) media. Voor burgemeesters is op een correcte manier inspelen en reageren op 
verschillende mediakanalen aan de orde van de dag. Hij gaf aan dat kennis van de samenleving juist 
voor de Wageningse studenteverenigingen van groot belang is. De studenten weten na deze avond vast 
beter aan welke partij zij hun stem gaan verbinden met komende de verkiezingen. 
Aansluitend leidde Astrid Kraag, die op levendige wijze de discussie over de Nederlandse wetgeving, 

grondrechten, advocatuur en mediation. Advocaat zijn bleek toch wel meer te zijn dan wat men ziet bij 

Law&Order! Leuk feitje en een tip: er werden in 2015 1,7 miljoen uitspraken gedaan, wat aangeeft 

hoeveel mensen er in aanraking komen met de rechtbank èn dien je bezwaarschriften echt binnen 6 

weken in, anders worden ze niet ontvankelijk verklaard! 

 

Samenvatting 4 07 december: In gesprek met de media 
 

De laatste avond van het Business Skills Programma vond plaats in de Vakschool Rijn IJssel in 

Wageningen. Hier gaven Simon Vink en Ward van Beek een workshop over communicatie en media. Een 

interactieve discussie kwam los naar aanleiding van recente voorbeelden in de media. Voorbeelden die 

lokale verenigingen hebben geraakt en hun reputatie hebben veranderd. Er waren veel vragen vanuit de 

studenten over hoe je het beeld dat men heeft, beïnvloeden kan. Dit blijkt dus altijd een interessant 

vraagstuk omdat de media grillig kan zijn. De grootste tip, gesteund door beide heren, was om altijd 

transparant en open te zijn over wat er gebeurt binnen  je organisatie. Iets wat zeker niet onder alle 

verenigingen leeft. Aansluitend aan het BSP-programme werden we uitgenodigd in het restaurant waar 

de scholieren van de Vakschool ons diner verzorgden. Aan het einde werden aan alle deelnemers 

certificaten uitgereikt door de heer Mak. Al met al was het gehele BSP-programme een groot succes. Vier 

avonden waarin zeer verschillende onderwerpen werden behandeld, hebben de studentenbesturen veel 

geleerd. Zij zullen er zeker voordeel van hebben bij het vervolg van hun studie en bij hun toekomstige 

de carrière. 
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 Albert van Zadelhoff, directeur Private Banking van de Triodos Bank en Wageningen Ambassador 
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