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Manifest – Enschede Studentenstad van de Toekomst 
 
Studenten zijn innovatief, hebben een grote organisatiekracht en vórmen de toekomst. Studenten 
verlevendigen de (binnen)stad en zijn na hun studie belangrijk voor de economische ontwikkeling 
van Enschede en Twente. 
 
Daarom is het belangrijk dat Enschede investeert in haar studenten en wat zij nodig hebben. D66 
heeft dan ook vijf jaar geleden het initiatief genomen voor de wethouder Studentenzaken. Nu stelt 
D66 de concrete vraag: wat zou Enschede, of liever de Gemeente Enschede, kunnen doen om van 
deze stad een betere studentenstad te maken? 
 
D66 Enschede heeft tijdens een paar inhoudelijke sessies aan studenten gevraagd wat (Gemeente) 
Enschede beter zou kunnen doen om aantrekkelijker te worden voor studenten en afgestudeerden: 
wat is nodig om van Enschede een betere studentenstad te maken? Dit heeft geleid tot het volgende 
achtpuntenplan dat samen met deze studenten is opgesteld. 
 
 

1. Vergroot inspraak – vergroot inspraak van studenten in de stad 

2. Aanspreekpunt gemeente – creëer een zichtbaar en laagdrempelig aanspreekpunt 

3. Verbinding met de stad – verbind studentenactiviteiten met de binnenstad 

4. Internationale studenten – faciliteer internationale studenten en onderzoekers beter 

5. Ondersteuning bedrijven – help bedrijven om studenten te vinden voor bijbanen en werving 

6. Stimuleer sociale innovatie – zet een sociaal ondernemersfonds op, geleid door studenten 

7. Perspectief in Twente – toon studenten wat Twente na de studie te bieden heeft 

8. Toon resultaten – maak de resultaten van onderzoek en ontwikkeling zichtbaar in de stad 

Studenten roepen niet enkel vanaf de zijlijn, maar denken graag mee over goede oplossingen. 

Daarom volgt nu per punt een korte uitwerking van het geconstateerde probleem en suggesties voor 

mogelijke oplossingen. 

  



1) Vergroot inspraak van studenten in de stad 
Probleemstelling 
10-15% van de Enschedese bevolking is student. Toch zijn studenten nauwelijks vertegenwoordigd in 
organen en overleggen in de (binnen)stad. Hierdoor wordt bij niet-specifiek studentenbeleid te 
weinig rekening met studenten gehouden. Ook is het voor studenten lastig om hun goede ideeën aan 
te dragen bij andere partners in de stad. 
 
Mogelijke oplossing 
ENSCHEDESE STUDENTEN ADVIESRAAD - Een Enschedese Studenten Adviesraad kan met de 
gemeente en partners meedenken en -spreken over belangen van studenten. Dit kan structureel, of 
gevraagd bij bepaalde thema’s en vraagstukken. Tevens kunnen leden van deze adviesraad 
studenten vertegenwoordigen met een afvaardiging in relevante overlegstructuren in de stad, zoals 
het binnenstadsoverleg. Deze adviesraad kan gekozen worden, of worden samengesteld uit leden 
van bestaande structuren. 
 
 
2) Creëer een zichtbaar en laagdrempelig aanspreekpunt bij de gemeente 
Probleemstelling 
Binnen studenten- en studieverenigingen zit een enorme organisatiekracht. Enschede kent minstens 
130 studentenverenigingen – van sport, cultuur tot studie en gezelligheid. De besturen van deze 
verenigingen wisselen doorgaans jaarlijks, waardoor collectieve kennis snel vergaat en relaties van 
korte duur zijn. Zo helaas ook de relatie met (de welwillende) ambtenaren van Gemeente Enschede. 
 
Mogelijke oplossing 
STUDENTENLOKET - Een studentenloket is een laagdrempelig contactpunt voor allerhande vragen 
over wat (niet) mogelijk is in de stad, of voor vragen waarbij de gemeente kan helpen met het vinden 
van een antwoord. Op een website is het mailadres en telefoonnummer van de (bestaande) 
contactpersonen te vinden. Ook is hier algemene informatie te vinden wat wel en niet kan en wat er 
nodig is om iets te kunnen organiseren, zoals vergunningen. Ook kunnen de ambtenaren 
Studentenzaken met regelmaat een dagdeel kantoor houden op de Universiteit en het Saxion. 
 
 
3) Verbind studentenactiviteiten met de binnenstad 
Probleemstelling 
Op de universiteitscampus is de fysieke en financiële (infra)structuur ideaal ingericht om 
studentenactiviteiten te organiseren. Dit is nog niet het geval in de stad en is een praktische barrière 
die een goede verbinding tussen stad en studentenleven in de weg staat. Hier de brug slaan is een 
belangrijke voorwaarde om van Enschede een echte studentenstad te maken. 
 
Mogelijke oplossing 
ENSCHEDE STUDENTFESTIVAL - een vitale structuur creëer je niet in een keer, maar groeit organisch. 
Het Enschede Studentfestival is daarin een start: één week in het jaar waarin studenten hun 
activiteiten op gebied van cultuur, sport en gezelligheid gemakkelijk in de (binnen)stad kunnen 
organiseren. Eén moment geeft gelegenheid, momentum en maakt het (gezamenlijk) organiseren 
van activiteiten makkelijker. 
 
  



4) Zet in op internationale studenten 
Probleemstelling 
Internationale studenten en onderzoekers komen naar Enschede voor hoogwaardig onderwijs en 
onderzoek. Het zijn vaak goede studenten en werknemers en ze zijn goede PR voor Enschede, 
Universiteit Twente en het Saxion. Internationale studenten hebben echter andere wensen qua 
faciliteiten, huisvesting en sociale behoeften dan 'gewone studenten'. Internationale medewerkers 
vinden minder gemakkelijk ‘de weg’ in de stad. Zo is het vinden van praktische informatie over 
wonen en leven voor buitenlanders in Enschede nog slecht te vinden of niet beschikbaar. 
  
Mogelijke oplossing 
Lanceer een Engels- én Duitstalige website met informatie voor internationale studenten en 
werknemers. Hier is praktische informatie te vinden over Enschede, de hier geldende regels en 
praktische zaken zoals hoe je een OV-chipkaart kunt aanvragen of over gemeentelijke verkiezingen. 
Ook een Duits- en Engelstalig loket op het stadskantoor kan zorgen dat zij sneller hun draai vinden en 
een betere bijdrage leveren aan de stad. Daarnaast is specifieke aandacht voor passende huisvesting 
voor internationale studenten belangrijk. 
 
 
5) Ondersteun bedrijven met het helpen vinden van studenten 
Probleemstelling 
Een goede baan is de belangrijkste reden voor studenten om in Twente te blijven. Er zijn veel 
initiatieven om studenten te helpen bij het vinden van werk of stages (vacaturebanken, websites, 
Kennispark etc.). Toch zijn veel Twentse bedrijven, en dan vooral het MKB en start-ups, voor 
studenten onbekend of slecht bereikbaar. Tegelijk blijkt het voor bedrijven moeilijk om gericht 
studenten te vinden voor stages, opdrachten of banen. 
 
Mogelijke oplossing 
Verbind waar mogelijk de verschillende diensten die er nu zijn om studenten in verbinding te 
brengen met bedrijven. Maar zet daarnaast ook in vanaf de andere kant: help vanuit de gemeente 
Twentse bedrijven om studenten te vinden en bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door het actief leggen 
van verbindingen tussen lokale bedrijven en studenten via verenigingen en opleidingen, het 
organiseren van een evenement waar specifiek start-ups, MKB en spin-offs zich aan studenten 
kunnen presenteren, en door bedrijven te adviseren over behoeften en mogelijkheden van 
studenten als het gaat over werkgelegenheid. 
 
6) Stimuleer sociale innovatie  
Probleemstelling 
Stimulerings- en innovatiefondsen ondersteunen ondernemingen veelal met venture capital: 
leningen of investeringen van > € 100.000,-. Deze fondsen worden over het algemeen geleid door 
mensen met veel ervaring in grote bedrijven en multinationals. Studenten en studentondernemers 
hebben vaak goede, creatieve, disruptieve en sociaal innovatieve ideeën. Deze vinden echter geen 
klankbord bij stimulerings- en innovatiefondsen die geleid worden door mensen die groot geworden 
zijn in de ‘oude economie’. Daarnaast is er meer behoefte aan kleinere subsidies en investeringen die 
minder (administratieve) eisen stellen. 
 
Mogelijke oplossing 
Zet in samenwerking met het Twentse bedrijfsleven een Stimuleringsfonds Sociale Innovatie op. Laat 
dit fonds geleid worden door studenten en jongeren. Ondersteun hiermee jaarlijks vijf sociaal 
innovatieve ideeën in hun opstart, met kleinere bijdragen (< €20.000,-). 
 
  



7) Toon studenten wat Twente na de studie te bieden heeft 
Probleemstelling 
Voor studenten en (bijna) afgestudeerden biedt Enschede onvoldoende perspectief wat zij als stad te 
bieden heeft. Studenten geven zelf aan vrijwel zonder nadenken weer terug te zullen gaan naar het 
westen. Daar zijn toch immers de leuke banen? Totdat je ze vraagt waarom! Als je uitlegt wat Twente 
nu echt te bieden heeft, blijkt het plots een serieuze optie om te overwegen… 
 
Mogelijke oplossing 
Enschede heeft veel te bieden: een bijzonder ondernemersklimaat, innovatieve bedrijven, goede 
banen, bijzonder onderzoek, goedkope woningen, de Oude Markt en Twente als landgoed van 
Nederland. Toon beter en actief wat Enschede en omgeving te bieden hebben voor studenten en 
afgestudeerden door dit specifiek te laten zien en het gesprek erover aan te gaan. 
 
8) Toon resultaten van onderzoek en ontwikkeling 
Probleemstelling 
Op de Universiteit Twente en het Saxion wordt veel (baanbrekend) onderzoek gedaan en worden 
bijzondere toepassingen ontwikkeld. Maar wat hier precies gebeurt en hoe dit ons (dagelijks) leven 
beïnvloedt is nauwelijks zichtbaar. Het is moeilijk trots zijn op dingen die je niet kent. 
 
Mogelijke oplossing 
LIVING LABS / POSTERS – Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Maak daarom (resultaten van) 
onderzoek en ontwikkeling zichtbaar in de (binnen)stad. Dit kan door het creëren van living labs, een 
science pop-up-store of simpelweg foto’s in poster-frames of billboards die onderzoek en 
ontwikkeling concreet laten zien. Maak daarnaast als gemeente jaarlijks van Enschede een proeftuin 
voor één bijzonder afstudeerproject, om de resultaten en aanbevelingen in het echt te toetsen. 
 

 
Dit manifest – Enschede Studentenstad van de Toekomst – kwam tot stand met medewerking van:  
Pim Jager, Nik Huisintveld, Rens Weustink, Ronald van der Weijden, Michiel Schuhmacher, Wout op ’t 
Ende, Rient Wigchering, Thijs Casper de Jong, , Marnix Jansen, Pim van der Wal, Evelien Kip, Ietze 
Janssen, Peter van Arkel, Edwin van Boven, Maarten Takken, Vera Leonhart, Joris van Dijk, Laura 
Koot, Jasper Driessens, Sjoerd Peters, Arjan Frederiks, Amy Maduro, Joren van Dijk, Claar Grooten en 
Martijn Braber. 


