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Voorwoord 
2021 was het tweede jaar waarin het welzijn van studenten extra onder druk stond. Door 

corona, afstandsonderwijs en de al eerder aanwezige prestatiedruk was het voor studenten 

soms moeilijk de moed erin te houden. Gelukkig heeft onze stichting een bijdrage kunnen 

leveren aan het verzachten van de pijn. Ondanks dat er minder mogelijk was dan in pre-

coronajaren, kwamen er toch mooie aanvragen bij ons binnen. Ook is er van de tijd gebruik 

gemaakt om het fonds flink te professionaliseren. Hierdoor is het fonds in 2022 klaar voor de 

beoogde groei van het aantal aanvragen, zodat de rol van het fonds in het verbeteren van 

het welzijn van studenten nog beter vervuld kan worden. 

Aan de kant van de zorgverzekering is er voor de langere termijn wat reden tot zorg. In 2021 

werd door het demissionair kabinet een wetvoorstel ingediend om de collectiviteitskorting op 

basisverzekeringen af te schaffen. In het nieuwe jaar wordt het een uitdaging om ervoor te 

zorgen dat de zorgverzekering ondanks het verdwijnen van deze korting in 2023 en daarna 

interessant blijft voor de doelgroep. Kortom: in 2021 zijn er veel stappen gezet om het fonds 

effectiever te maken, maar er is nog genoeg te doen in het nieuwe jaar. 
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1. Algemene informatie stichting 
1.1 Oorsprong en algemene informatie stichting 
Iedere Nederlander ouder dan 18 jaar is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. 

Veel mensen doen dat via hun werk, omdat de werkgever een collectiviteitskorting af kan 

dwingen bij een zorgverzekeraar. Studenten kunnen doorgaans niet bij een werkgever 

terecht om deel te nemen aan een collectiviteit, zij zijn immers fulltime student. 

Met die gedachte in het achterhoofd hebben studentenorganisaties ISO en LSVb in 2006 

een stichting in het leven geroepen. Via die stichting hebben ISO en LSVb, in samenwerking 

met Zilveren Kruis en AON als onafhankelijk adviseur, een zorgcollectiviteit opgezet 

waardoor studenten van hogescholen en universiteiten wél collectiviteitskorting kunnen 

krijgen: Studenten Goed Verzekerd. Zo hoopt Studenten Goed Verzekerd de best mogelijke 

zorgverzekering aan studenten te bieden. 

Naast het bieden van een gunstige zorgverzekering, willen ISO, LSVb en SGV ook bijdragen 

aan het verbeteren van het studentenwelzijn in brede zin. Uit recentelijk onderzoek blijkt dat 

studenten hun welzijn negatief beoordelen. Om het studentenwelzijn te verbeteren is daarom 

het Studentenwelzijn Fonds in het leven geroepen. Het fonds heeft als doelstelling het fysiek 

en/of mentaal studentenwelzijn te bevorderen door financiële ondersteuning te bieden aan 

projecten die de problematiek aanpakken. Het Studentenwelzijn Fonds doet dit in 

samenwerking met de Triodos Foundation. 

Het belangrijkste is dat projecten bijdragen aan studentenwelzijn. Hierbij is het zinvol om aan 

te haken bij landelijke ontwikkelingen. 

Het fonds ambieert om aanvragen te honoreren die aansluiten op de doelstellingen die 

opgesteld zijn in 2019 en voortgevloeid zijn uit het Actieplan Studentenwelzijn, opgesteld 

door het Platform Studentenwelzijn en gesteund door ISO en LSVb:   

• Awareness creëren voor studentenwelzijn  

• Binding en een veilig studieklimaat  

• Preventie en vroeg signalering  

• Professionalisering van docenten en studentbegeleiders  

• Hulpaanbod en Psychosociale interventies 

1.2 Doelstellingen 
Stichting Studenten Zorgverzekering ISO/LSVb is gevestigd in Utrecht. In haar statuten staat 

het doel van de stichting omschreven als:   

a. het benutten van voordelen, voortvloeiend uit het vormen van een 

collectiviteit, zoals bedoeld in artikel 18 Zorgverzekeringswet, gevormd door 

studenten uit het hoger onderwijs;  

b. het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven die het (collectief) 

psychisch en/of fysieke welzijn van studenten in het hoger onderwijs op peil 

houden en/of verbeteren; 

https://www.rivm.nl/publicaties/monitor-mentale-gezondheid-en-middelengebruik-studenten-deelrapport-I
https://www.rivm.nl/publicaties/monitor-mentale-gezondheid-en-middelengebruik-studenten-deelrapport-I
https://www.windesheim.nl/~/media/files/windesheim/over-windesheim/nieuws/actieplanpartnershipstudentenwelzijn.pdf?la=nl-nl
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2. Bestuursverslag 
2.1 Studenten goed verzekerd 
Dit was het tweede jaar van het huidige aanbod dat Studenten Goed verzekerd (SGV) 

leverde in samenwerking met Zilveren Kruis. Het collectief biedt, naar de korting op de 

basisverzekering, enkele aanvullende vergoedingen zoals zorg in het buitenland, 

alternatieven geneeswijzen, brillen en contactlenzen en psychische hulp. Het jaar 2020 werd 

afgesloten met 65.610 verzekerden bij de collectiviteit. Gedurende het jaar zijn hier nog meer 

leden bijgekomen, maar na de overstapperiode in december 2021 is het totale aantal 

verzekerden toch afgenomen tot 59.679. 

Tijdens de overstapperiode heeft SGV-campagne gevoerd. Hiervoor is voor het tweede jaar 

op rij gebruik gemaakt van het marketingbureau Box Concepts. De digitale campagne heeft 

gebruik gemaakt van Facebook, Instagram, Snapchat en YouTube. Dit was zowel gericht op 

de studenten als op de ouders. Er is gebruik gemaakt van afbeeldingen en filmpjes die zich 

richten op de lage prijs; de aanbeveling voor LSVb; uitvoering dóor en vóór studenten; extra 

dekking psychologische hulp; en de bijdrage aan het Fonds. Verder is er gebruik gemaakt 

van maillijsten van Box Concepts en is SGV onder de aandacht gebracht in de nieuwsbrief 

van ZK. Tot slot hebben LSVb en ISO een bericht over SGV op hun sociale media gedeeld 

en een bericht geplaatst.  

Gedurende het hele jaar konden mensen via Facebook Messenger en Instagram Direct 

berichten sturen naar een van de medewerkers van SGV, die zo spoedig mogelijk de vragen 

beantwoordde.  

2.2 Studentenwelzijn Fonds 
Naast het bieden van een zorgverzekering wil de stichting ook bijdrage aan het verbeteren 

van studentenwelzijn in brede zin. Aan het eind van 2021 is een rapport verschenen van o.a. 

het Triombos en RIVM waaruit blijkt dat veel studenten hun geestelijke gezondheid negatief 

beoordelen1. Dit heeft de doelstelling van het Fonds onderstreept. Het Fonds wilt fysiek en/of 

mentaal studentenwelzijn bevorderen door financiële ondersteuning te bieden aan projecten 

die deze problematiek aanpakken.  

Aanvragers kunnen een subsidie bij het Fonds aanvragen wanneer zij voldoen aan de 

gestelde criteria (zie bijlage). In 2021 is een pitchformulier ontwikkeld, waarmee er voor de 

volledige beoordeling al een beeld kan worden gevormd over een project. Wanneer het 

bestuur positief is, volgt een volledige aanvraag, die een projectomschrijving, -begroting, 

motivatiebrief en (wanneer nodig) aanvullende documenten omvat. In de beoordeling 

overweegt de selectiecommissie of het project aansluit op een van de pijlers die volgt uit een 

nationaal actieplan (zie onderdeel 1.1) en of de aanvrager in staat is de doelstellingen met 

het project te behalen. Er is een beoordelingsformulier ontwikkeld zodat bestuursleden 

makkelijk en gestructureerd hun oordeel kunnen vormen. De selectiecommissie bestaat uit 4 

studenten, aangevuld door 3 experts in het geval van aanvragen boven de €5000. Na de 

beoordeling wordt een advies gegeven aan Triodos Foundation, die daarna zijn eigen 

beoordeling uitvoert. In 2021 zijn Triodos en het Fonds altijd tot een gezamenlijk besluit 

gekomen. Daarnaast zij gesprekken gevoerd die in de toekomst moeten leiden tot de 

separatie van het Fonds van Triodos. 

In tegenstelling tot het beleidsplan van 2021 is er geen toetsingscommissie opgericht die het 

bestuur van advies voorziet bij het toekennen van subsidies. Er is ervoor gekozen om een 

 
1 https://www.rivm.nl/publicaties/gevolgen-coronapandemie-voor-de-gezondheid-en-welzijn-van-de-jeugd  

https://www.rivm.nl/publicaties/gevolgen-coronapandemie-voor-de-gezondheid-en-welzijn-van-de-jeugd
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ambassadeurspool op te richten die de bekendheid van het Fonds moet vergroten én in 

algemene zin het bestuur adviseren. Hiervoor zijn in 2021 voorbereidingen getroffen en 

wordt in 2022 mee verder gegaan. 

Al deze ontwikkelingen dragen bij aan de professionalisering van het Fonds. Daarbij zijn ook 

interne processen verbeterd. Zo worden vergaderingen verder vooruit gepland en is het 

archief opgeschoond.   

Daarnaast hebben in 2021 ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van de 

naamsbekendheid en promotie van het Fonds. Het Fonds heeft een presentatie gehouden bij 

het Landelijk Overleg Fracties, een bijeenkomst van de universitaire medezeggenschap. 

Daar zijn studentenvertegenwoordigers geïnformeerd over de doelstelling en werking van het 

Fonds. Zij zijn aangespoord na te denken over projecten en aanvragen te doen. In Tilburg is 

een traject gestart met de medezeggenschap en studieverenigingen om hen te 

ondersteunen bij het ontwikkelen van een project. Het Fonds hoopt door dat traject meer 

inzicht te krijgen in de moeilijkheden die studieverenigingen bij een aanvraag en 

projectontwikkeling. Dit kan helpen bij het doorontwikkelingen van bijvoorbeeld 

aanvraagdocumenten.  Dit traject loopt nog, dus er kunnen geen conclusies getrokken 

worden. Het is wel al duidelijk dat het traject ook bijdraagt aan de mond-tot-mond reclame.  

In 2021 hebben ook twee campagnes plaatsgevonden op sociale media om de 

naamsbekendheid van het fonds te vergroten en te activeren om aanvragen tot subsidies bij 

het Fonds te doen. In totaal zijn er 233 pagina vind-ik-leuks bijgekomen, zijn op het 

hoogtepunt 15.312 personen bereikt en verschillende berichten extra onder de aandacht 

gebracht. Het is niet bekend of de campagnes hebben geleid tot meer aanvragen. Er was de 

intentie om ook LinkedIn en Google Ads in de campagnes te gebruiken, maar dit is lastig 

gebleken doordat het Fonds geen creditcard heeft. 

2.3 Subsidies 2021 
In 2021 zijn er 6 aanvragen ontvangen waarvan en 3 gehonoreerd zijn. Onderstaande 

aanvragen zijn in 2021 goedgekeurd en gesubsidieerd. De aanvragen die eind 2021 zijn 

gedaan en in behandeling zijn genomen zullen in het jaarverslag van 2022 worden 

meegenomen. 

2.3.1 Gewoon kwetsbaar 

Deze documentaire laat een onderzoek naar de link tussen identiteitsformatie en mentaal 

welzijn zien. De documentaire is 18 juni in première gegaan. In de documentaire vertellen 

Floortje Scheepers, afdelingshoofd psychiatrie van het UMC Utrecht, en drie studenten open 

over hoe kwetsbaar je je als student kan voelen en hoe we die kwetsbaar meer mogen 

accepteren. 

Gewoon Kwetsbaar is gemaakt door onderzoeksjournaliste Deborah Fidder, filmmaker Sikko 

Medema en editor Antione Cedric. Om het taboe omtrent ontregeling te doorbreken, en 

mensen te inspireren om dichter naar elkaar toe te treden. Het fonds heeft bijgedragen aan 

de productiekosten van de documentaire.  

2.3.2 Reset 2021 

Met Reset 2021 heeft Stichting Op de Toekomst buitenlandse studenten op hun wijngaard 

mogen ontvangen om in de buitenlucht aan de slag te gaan. In dit project werd lichtfysiek 

werk in het groen met ruimte voor sociale contacten gecombineerd met doelgerichte 

coaching, begeleiding en een wijncursus om studenten in het nieuwe studiejaar weer fris en 

met vertrouwen te laten starten. Het doel was het herstel en verwerking van de stress en 

eenzaamheid die Covid voor veel studenten meebracht. Er zijn verschillende 
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coachingsgesprekken met coaches gevoerd waarin moeilijkheden met betrekking tot Covid 

zijn aangestipt. Op het Nederlands wijnbouwcentrum werken mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt. Deze vorm van inclusie van arbeidsbeperkten in de samenleving was voor de 

meesten onbekend en werd gewaardeerd en inspirerend gevonden. 

2.3.3 Rolstoelbasketbal Stichting Rolstoelbasketbal Utrecht 
Stichting Rolstoelbasketbal Utrecht wil studenten de mogelijkheid bieden om te gaan 

rolstoelbasketballen. De insteek is om clinics aan te bieden aan studenten in Utrecht en 

demonstratiewedstrijden te geven. Zo is de bedoeling om de interesse te trekken bij 

studenten. Hiernaast worden de sportrolstoelen gebruikt voor wekelijkse trainingen om te 

zorgen dat studenten met een handicap ook bij Olympos kunnen sporten. De subsidie vanuit 

het Fonds is toegekend om 4 rolstoelbasketbalstoelen aan te schaffen, 12 keer 

sportrolstoelen te huren, tegemoetkoming voor het eerste half jaar van de zaalhuur en 

inschrijvingskosten bij de verzekering te bekostigen. 

3. Organisatie 
3.1 Bestuur 
Het bestuur is opgebouwd uit 7 personen. Hiervan zijn er 2 werkzaam namens het 

Interstedelijk Studenten Overleg, namelijk een huidig bestuurslid (Thomas) en een oud-

bestuurslid (Zoey). Hiernaast zijn er ook 2 werkzaam namens de Landelijke 

Studentenvakbond, ook een huidig bestuurslid (Nol) en een oud-bestuurslid (Carline). Deze 

bestuursleden wisselen elk studiejaar, zo zijn deze bestuursleden in juli begonnen. Hiervoor 

waren de bestuursleden vanuit het ISO: Zoey de Jong en Laura Korn en de LSVB: Esma 

Kendir en Roos van Leeuwen. De huidige bestuursleden zullen hoogstwaarschijnlijk de 

plaats van de oud-bestuursleden innemen vanaf juli. De huidige bestuursleden ontvangen 

een vergoeding voor hun werkzaamheden, maar de overige personen in het bestuur zijn 

onbezoldigd. Daarnaast zijn er drie expert bestuursleden, waaronder de voorzitter. Zij zijn 

onafhankelijk. 

Overzicht bestuur: 

Voorzitter (expert-lid):  Wouter de Haan 

Penningmeester:  Nol van Gerven & Thomas van der Meer 

Secretaris:    Nol van Gerven & Thomas van der Meer 

Bestuurslid:   Carline van Breugel 

Bestuurslid:   Zoey de Jong 

Bestuurslid (expert-lid): Paul Rullmann 

Bestuurslid (expert-lid): Tineke Zweed 

De taken van de bestuursleden is het beoordelen van de aanvragen, het bijhouden van de 

financiën en de algemene aansturing van de werknemers.  

3.2 Werknemers 
De werknemers van de stichting zijn Devin Lemmens en Anouk Greeven. Anouk werkt vanuit 

de LSVB 6 uur per week voor het SWF en Devin werkt vanuit ISO 9 uur, waarvan hij 6 uur 

inzet voor het SWF en 3 uur voor het SGV. In de maanden november en december werkt hij 

12 uur, waarvan 6 voor het SWF en 6 voor het SGV. Devin is werkzaam sinds september 
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2021 en zijn voorganger was Lily Voge. Anouk is werkzaam sinds eind november en heeft 

Sophie Kuipers overgenomen.  

De werkzaamheden voor het SWF zijn: 

− Coördineren van vergaderingen 

− Zorgen voor de aanvraagprocedure 

− Promotie van het fonds 

− Professionaliseren van het fonds 

− Zorgen voor verslaglegging (en opstellen van andere documenten) 

De werkzaamheden voor het SGV zijn: 

− Jaarlijkse overtapcampagne opzetten en uitvoeren 

− Contact met externe partners onderhouden 

− Zorgen voor verslaglegging (en opstellen van andere documenten) 

3.3 Vergaderingen 
Er zijn verschillende vergadermomenten van het SGV. Ten eerste zijn er tweewekelijkse 

vergaderingen met de medewerkers, de penningmeesters en secretarissen. Hierin worden 

nieuwe aanvragen besproken, updates over de verzekering en het fonds, ontwikkelingen 

rondom de verzekeringen en het fonds en overige zaken.  

Hiernaast zijn er vier keer per jaar bestuursvergaderingen waarin in principe alle 

bestuursleden aanwezig zijn (tenzij afwezig door omstandigheden). Hierin worden 

belangrijke ontwikkelingen besproken en grote beslissingen gemaakt. De medewerkers van 

het SWF bereiden deze vergadering voor en zijn aanwezig voor inbreng en notulen. Dit jaar 

waren door Covid-19 alle vergadering online. Tot slot heeft het bestuur ook nog gesprekken 

gevoerd met externen en onderling informele gesprekken gevoerd. 

4. Overige informatie 
De jaarrekening van 2021 wordt in een apart document gepubliceerd. Dit geldt ook voor het 

beleidsplan van 2022.  
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Bijlage 
Criteria: 

In 2020 heeft het Studentenwelzijn Fonds de volgende criteria voor aanvragen opgesteld: 

• Het project heeft als doel het bevorderen van studentenwelzijn en heeft hier een 

aantoonbaar effect op; 

• Het project heeft als doel een knelpunt in het mentale en/of fysieke welzijn van 

studenten aan te pakken; 

• Er is een duidelijke doelgroep vastgesteld en het project is van maatschappelijk 

belang voor deze doelgroep. Denk hierbij aan studenten in brede zin of een 

specifieke subgroep; 

• Het project heeft een meetbaar eindresultaat; 

• Het project is tijdelijk (in principe maximaal drie jaar); 

• Het project wordt ingediend door een rechtspersoon en heeft geen winstoogmerk. 

 

 

 


