
BELEID
Kandidaat Praesidium

93e Werkingsjaar



Eko-Culture
Eko-Culture omvat alles wat elke FEB-student van
Ekonomika kan zien, ongeacht hun engagement of
deelname binnen de vereniging. 

Ondersteuning
Door gebruik te maken van de mogelijkheden die
Ekonomika aanbiedt, ondervindt een FEB-student
ondersteuning op verschillende vlakken.

Structuur
De manier waarop Ekonomika functioneert om haar
dagelijkse werking te realiseren. 

Drie
Steunpunten
Tijdens het 93e werkingsjaar steunen we
op 3 pijlers om onze visie in de volledige
werking van Ekonomika te vervatten.
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 Structuur

Een open vereniging
uitstralen, waarmee
elke FEB-student zich
kan identificeren. 

PIJLERS
We willen een meer open structuur en cultuur creëren om de student zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Een platform vormen
voor de FEB-student
om zich verder te
ontwikkelen. De interne werking

van Ekonomika
aanpassen om meer
geëngageerde
studenten te
betrekken.
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Eko-Culture
Een open vereniging uitstralen, waarmee elke FEB-
student zich kan identificeren. 



BRUSSEL
Hier is het cruciaal om een
goede samenwerking te
onderhouden met het
praesidium van Ekonomika
Brussel en in te zetten op de
verdere ontwikkeling hiervan. 

Om Brussel mee te
ondersteunen is het
belangrijk om verscheidene
events ook open te zetten en
te faciliteren voor deze
campus.

KORTRIJK
Slechts weinig Leuvense studenten zijn op de hoogte
van campus Kortrijk. Door samen een grote activiteit
te organiseren willen we het multicampus-gevoel bij
zo veel mogelijk studenten verankeren.

We blijven inzetten op een integratie van KULAK-
studenten in campus Leuven.

Multicampus
ANTWERPEN
We zetten graag de trend die dit jaar
gezet is verder. Het samen organiseren
van events zorgt niet enkel voor een
goede verbondenheid tussen deze
campussen, maar ook voor een
organische kennisoverdracht. Zeker
met de goede treinverbindingen tussen
deze steden is co-creatie ook praktisch
haalbaar.



Multicampus Ekonomika Brussel
In het 93e werkingsjaar willen we het kerncomité ondersteunen in de uitvoering
van Dulci activiteiten in Brussel zelf en de Utile activiteiten in Leuven openstellen
voor hen. Als eerste stap naar het openzetten gaan we inzetten op livestreams bij
onder andere lezingen zodat studenten kennis kunnen maken met de events.

Op campus Brussel zien we momenteel meer de teamstructuur aanwezig.
Aangezien studenten op de Brusselse campus minder bekend zijn met
engagement, denken we dat werken met korte termijn engagementen meer
toegankelijk gaat zijn.

We trachten de huidige samenwerking met ISCEB voort te zetten. Daarenboven willen we samen ook meer events organiseren.
Hier hebben we als voorbeeld een 'citytrip' naar Brussel voor de Leuvense student en omgekeerd voor de Brusselse student
naar Leuven. Ook op vlak van studentenvertegenwoordiging gaan we de samenwerking verder verbeteren door nog meer
samen te werken in bijvoorbeeld de studentenraad. 



Multicampus Absoc

Ekonomika Kulak

Zoals eerder aangehaald hadden we de samenwerking met Absoc graag
verder gezet. Hier hadden we het idee samen een event te organiseren waar
de Leuvense student de Antwerpse campus kan bezoeken en de Antwerpse
student de Leuvense campus. Op deze manier willen we het multicampus-
gevoel van de studenten bevorderen.

Uiteraard zal hier eerst over worden samengezeten met de kandidaat ploeg
van Absoc.

We vinden het belangrijk om een nauwe samenwerking te hebben met het Ekonomika KULAK, dit op vlak van activiteiten
maar ook op vlak van studentenvertegenwoordiging. Aangezien de meerderheid van de KULAK-studenten naar Leuven
komt, willen we actief inzetten op de integratie, dit door duidelijke informatie aan te bieden over de Eko Meeting Points.



Hernieuwd rekruteringstraject

Applicaties 
Teamleads
Door de applicaties van
teamleads openbaar te maken
verhogen we ons bereik en
geven we meer studenten de
kans om een engagement bij
Ekonomika aan te gaan.

Applicaties
Comité- en Teamleden
Door comité- en teamapplicaties
tegelijk te communiceren,
kunnen studenten enerzijds direct
voor het soort engagement
kiezen dat het best bij hen past,
anderzijds worden de twee opties
als gelijkwaardig beschouwd.

Team Kick-off
event
Openbaar event om (nieuwe)
studenten te laten zien welke
korte termijn engagementen
er mogelijk zijn bij Ekonomika.
Voorbeelden hiervan zijn:
shiften bij Dulci en Ekobar, 

Hier zal ook extra uitleg bij de
structuur van Ekonomika
voorzien worden.

       24-urenloop team...

Timeline
Maart-April Mei Oktober

Team Kick-off
event 2.0
Openbaar event om terugkerende
studenten te laten zien welke
engagementen er op korte termijn
mogelijk zijn bij Ekonomika.

Februari
         



EkoHub

Onderwijslokaal

Ekonomika Meeting 
Points

Plaats waar FEB-studenten
terecht kunnen met al hun
vragen, zowel onderwijs
als carrière gerelateerd. 

Dulci

We geloven in de
meerwaarde die EkoHub
kan bieden dankzij het
benutten van de vele
contactpunten. De
thuishaven creëren voor
elke FEB-student is en blijft
de ambitie. 

De uitbreiding van de
opleiding heeft als doel de
gehele experience van de
klanten te verbeteren.



EkoHub is een enorme opportuniteit om studenten in contact te
brengen met Ekonomika. Het is een synergie die vorig jaar gestart is
en die we in het 93e werkingsjaar zullen verderzetten. EkoHub zal
gebrand worden als een plek waar elke FEB-student welkom is om
pauze te nemen, te ontspannen of samen aan een groepswerk te
werken. 

 Er zal dan ook grondig worden nagegaan hoe we het best onze
studenten bereiken aangezien marketing hier een grote rol speelt. Met
laagdrempelige en gevarieerde themadagen en -weken betrekken
we zo veel mogelijk studenten. 

We geloven in de meerwaarde die EkoHub kan bieden dankzij het
benutten van de vele contactpunten. De thuishaven creëren voor elke
FEB-student is en blijft de ambitie. 

Binnen Ekobar zal de focus liggen op
het creëren van een gezellige en
toegankelijke sfeer. Dit kan bereikt
worden door bijvoorbeeld nog meer
ontspanningsmogelijkheden zoals
spelletjes en zitgelegenheid te
voorzien. 

Om de student te stimuleren om ook
na de middag in Ekobar te
vertoeven, zal er extra worden
ingezet op namiddag snacks, koffie
en thee. Door leuke acties zullen
deze mogelijkheden ook worden
gepromoot. 

De Kursusdienst zal
bovenop de plaats waar
boeken afgehaald kunnen
worden, instaan voor
verdere ondersteuning
van de student. Samen
met enthousiaste en open
comitéleden zullen de
FEB-studenten ook hier
terecht kunnen met hun
vragen. 

EkoHub

Ekobar Kursusdienst

EkoHub



Opleiding Uitbreiding Experience

Door een goede opleiding
kunnen (hoofd)tappers en
stewards efficiënter te
werk gaan. 

Dit leidt tot meer
ademruimte tijdens de
shifts, wat bevorderend is
voor de klant-
vriendelijkheid.

Door alle team- en
comitéleden die in
aanraking komen met het
nachtleven, een opleiding
te verschaffen, zijn er meer
shifters voorbereid op
situaties die zich in deze
context kunnen
plaatsvinden.

De opvolging van de
verschillende functies van
de hoofdtappers draagt
uiteindelijk ook bij tot de
gehele customer
experience, wat nauw
aansluit bij de peiler 'Eko-
Culture'. Het nastreven
van klantvriendelijkheid
zal ook dit jaar weer fel
worden nagestreefd.

Dulci



Dankzij het Onderwijslokaal krijgen we de kans om
studenten op toegankelijke wijze vragen te laten
stellen over hun opleiding.

Tijdens de start van het academiejaar kunnen
studenten hier vragen komen stellen over de
samenstelling van hun ISP, maar ook advies vragen
over welke vakken ze nu juist best wel of niet
opnemen. Advies wordt steeds in samenspraak met
de faculteit gegeven.

We werken naar doelgerichte hulpverlening en
branden duidelijk wanneer er over bepaalde zaken
vragen gesteld kunnen worden. 

Door ook momenten te creëren dat er vragen
gesteld kunnen worden over carrièregerichte
onderwerpen, breiden we het doel en de functie
van dit lokaal uit.

In het 93e werkingsjaar willen we nog meer gebruik 
 maken van dit lokaal:

Onderwijslokaal



Ondersteuning
Een platform vormen voor de FEB-studenten om zich
te ontwikkelen.



Heel wat studenten maken gebruik van de
faciliteiten die Ekonomika voorziet, maar
we merken dat niet alle studenten zich
betrokken voelen bij de community van
Ekonomika. 

Daarbovenop zien we een trend waarbij
jongeren geen Facebook meer gebruiken
en dit vormt een groot probleem aangezien
dit één van onze enige kanalen is waar we
de events op communiceren.

Een cruciale stap voor de betrokkenheid bij Ekonomika te verhogen ligt vooral bij de
studenten een eerste keer echt de EKO-feeling te laten ervaren. Deze feeling krijgen
studenten vaak op een 24u-loop, 3de plaats-cantus, Buizencantus, TD, Dulci-avond, thema-
avonden Ekohub, … . Het is zeer belangrijk om de student de drijfveer  te geven om de stap
naar ons toe te laten zetten. 

Om dit probleem op te lossen gaan we werken met 2 actiepunten namelijk personalisatie
en gamification. Met personalisatie trachten we het marketing probleem op te lossen, met
behulp van gamification willen we de eerste stappen zetten om het community probleem op
te lossen. We zijn er ons van bewust dat gamification niet het hele probleem gaat oplossen.
Er zijn ook andere initiatieven nodig. Zo trachten we met behulp van de Ekonomika 101’s
duidelijk te maken aan de studenten wat de mogelijkheden zijn, maar ook met behulp van
het peter-& meter project willen we mensen meer samenbrengen. 

Betrokkenheid
Probleemstelling Plan van aanpak

Samen zorgen deze twee uitdagingen ervoor
dat de FEB-studenten moeilijk te bereiken
zijn en mogelijk in de toekomst hun interesse
in Ekonomika verliezen.



Personalisatie
Door onze content meer aan te passen aan de persoonlijke interesses van de FEB-studenten, zullen deze zich persoonlijker aangesproken voelen door Ekonomika.
Daarnaast willen we de student ook meer inspraak geven en dus meer naar hen luisteren als vereniging.

Waarom?
Dankzij deze personalisatie beweging gaat de student volgens ons makkelijker informatie van Ekonomika ontvangen en verwerken. Ze gaan makkelijker naar events
komen doordat de informatie die ze krijgen is aangepast aan hun interesses. Daarbovenop gaan studenten via verschillende kanalen zoals hierboven vermeld ook
meer input kunnen geven bij Ekonomika. Zo stapt de student enerzijds sneller naar ons toe en anderzijds stappen wij ook sneller naar de student toe.

Wat?

Hoe?

Een persoonlijke nieuwsbrief op basis van interesses. Deze zou dus aan de hand van interesses de information overload moeten beperken, zodat studenten om
de week / 2 weken te zien krijgen waar ze echt geïnteresseerd in zijn.
Met focusgroepen proberen we de student ook meer inspraak te geven bij Ekonomika. Het is niet de bedoeling dat de student enkel tot Ekonomika moet komen,
maar dat Ekonomika ook meer naar de student gaat. Naast de focusgroepen willen we de student ook meer updaten en input vragen ivm de
studentenvertegenwoordiging. Hiermee bedoelen we dat er meer surveys in verband met onderwijs worden gestuurd en ook meer polls worden opgesteld zodat
de student ook input kan geven. 
Daarnaast gaan we de open vergaderingen meer promoten zodat de student meer inspraak kan geven in de vereneging.

Ons werkingsjaar



Gamification
Het concept van gamification kan men als volgt uitleggen: “De student kan door in contact te komen met Ekonomika punten verdienen en deze inzetten om rewards 
te kopen met deze punten. Met in contact komen bedoelen we bijvoorbeeld: broodje kopen, naar Dulci gaan, samenvatting uploaden, naar events gaan, shiften 
draaien… Daarnaast bedoelen we met rewards bijvoorbeeld: EKO-pull, sjaal, pet, dulci bonnetje, cantus ticket… ” 

Wat?

Waarom?
Wij willen in ons werkingsjaar de eerste stappen zetten richting gamification. Naar onze mening is dit 1 van de actiepunten richting een meer open en betrokken
Ekonomika. Dit doordat we via gamification het eerste incentive geven aan de student om Ekonomika te ontmoeten en wat we allemaal aan te bieden hebben. Zo
gaat een student aan de hand van rewards/kortingen/ (niet-monetaire)voordelen sneller in contact komen met de eko-touchpoints en events waardoor ze meer
familiair worden met Ekonomika en uiteindelijk de EKO-feeling echt ervaren.

We zouden graag de eerste stappen zetten richting een nieuw lidmaatschap systeem. Dit houdt in dat naast de actuele voordelen zoals voorverkoop op events 
ook nog extra voordelen kan ontvangen. Zo kan een student die lid is bij Ekonomika bijvoorbeeld bij het binnentreden van Dulci of broodje bestellen bij Ekobar 
zijn studentenkaart scannen en bij de zoveelste aankoop/avond een beloning als gratis broodje of dulci bonnetje ontvangen. 
Daarnaast gaan we ook de uitgebreide openshiftenlijst lanceren. Dit houdt in dat we verschillende soorten shiften zoals: tappen, broodjes smeren, op events 
meehelpen, KD… Zo verlagen we het engagement nog meer en kunnen studenten zich makkelijker engageren bij Ekonomika. Zo kunnen we ook rankings 
koppelen aan shiften zoals “brons, zilver, goud…” naargelang hoeveel je bent komen shiften. Op basis hiervan krijg je op het einde van het jaar een reward.

Idealiter gezien werken we in de toekomst naar een gamification volledig geïntegreerd in de site. Dit houdt in dat je op de site zelf kan bijhouden hoeveel punten 
je hebt en met wat te doen kan verdienen.  Je gaat in een shop online je punten kunnen inzetten als lid voor bepaalde rewards bij Ekonomika. Naargelang het 
succes van onze stappen kunnen wij ook in ons werkingsjaar ook al het systeem beginnen denken voor op de site, zodat volgende jaren hier meteen kunnen op 
inpikken.

Ons werkingsjaar

LT 

Hoe?



Ekonomika
Career
Ons doel is om van Ekonomika Career een
langdurig project te maken. We willen de FEB-
student zo goed mogelijk begeleiden in hun
zelfontwikkeling en hen ondersteunen richting
de arbeidsmarkt.

Development
Comité Development wil de studenten zo goed
mogelijk begeleiden en verschillende
mogelijkheden bieden om op vele vlakken bij te
leren. Dit gebeurt door het aanbieden van
diverse skills en leerrijke onderwerpen.

Comité Bedrijvenrelaties begeleidt de studenten
zo goed mogelijk naar en op de arbeidsmarkt. Het
ultieme doel is om de studenten te matchen met
hun ideale, toekomstige werkgever.

Bedrijvenrelaties

Onderwijs
Comité Onderwijs begeleidt de studenten
gedurende hun studie-traject. Het probeert de
student inzichten te geven in de verschillende
opleidingen om zo hun optimale traject te
kiezen. 

Ekonomika Career Brand
Career Journey
Skills Week

Actiepunten:



Ekonomika Career Brand
Het is een uitdaging om de student te bereiken met ons Career aanbod. Daarom zullen we verder investeren in de herkenbaarheid
van Ekonomika Career. Dit door een duidelijke rode lijn te trekken doorheen de activiteiten van Ekonomika Career en zo de
communicatie naar de student te verbeteren.

Ekonomika Career

Career Journey
Bij het begin van het academiejaar zal er een duidelijke kalender met het hele 'Career'-aanbod aan de studenten geboden worden.
Op deze manier weten ze wat hen wanneer te wachten staat en hopen we een veel groter deel van de studenten te bereiken. We
zullen ook duidelijk maken welke evenementen voor welke fases interessant en toegankelijk zijn. 

Skills Week 
Dit nieuwe evenement zal geïntroduceerd worden met als doel de student voor te bereiden op het komende 'Career jaar'. Er zal
gefocust worden op de voorbereiding die van pas zal komen bij onder andere jobbeurzen en casecompetities.

Multicampus
We stellen onze evenementen open voor de andere campussen en faciliteren hun deelname. Op die manier hopen we Ekonomika
Brussel warm te maken om een eigen Career aanbod te ontwikkelen. Ook voor campus Antwerpen en Kortrijk hadden we graag het
aanbod vergroot. Waar we op campus Kortrijk eerder zouden inzetten op online events, is er op campus Antwerpen meer sprake van
een samenwerking met Absoc. 



Career Journey
Het concept

We willen een duidelijker beeld geven van de Ekonomika Career events. Hierdoor proberen we de student beter te begeleiden in hun
carrière. We zullen een duidelijke catalogus maken om de student bij het begin van het academiejaar te informeren over het volledige
Career aanbod. Zo is het duidelijk wat ze wanneer van ons mogen verwachten. Op deze manier vermijden we dat interessante
evenementen studenten ontgaan.

Daarnaast willen we de student duidelijk maken welke evenementen voor hem of haar interessant zijn in elke fase van een opleiding.
Hierdoor verliezen we ook zeker de jongere studenten niet uit het oog. 

We willen echter geen traject creëren waar de student stap 1 gedaan moet hebben om mee te kunnen in het vervolg. Studenten
hebben steeds de mogelijkheid - ook in de Skills Week - om met een volgend evenement mee te doen. De bedoeling is echter wel dat
we steeds een vervolg aanbieden aan de deelnemers en de geïnteresseerde studenten. We zullen op elk evenement promo maken
wat het 'ideale vervolg' is van dat evenement. 



Career Journey

Dit evenement wordt in
samenwerking met de faculteit
georganiseerd. Hierbij zijn ook
andere verenigingen aanwezig.
De faculteit wil aan de student
duidelijk maken wat wij hen
allemaal te bieden hebben op
carrière vlak.

Skills Week

Tijdens de Skills Week willen we
de studenten klaarstomen voor
het komende 'Career jaar' met
behulp van diverse workshops.
Deze week wordt afgesloten met
Career Brunch I. 

Enterpreneurship days 

Aangezien uit surveys blijkt dat
studenten nog steeds interesse
hebben in ondernemerschap, zal dit
event behouden worden. Wel zal het
format worden aangepast. We zullen
de studenten op een laagdrempelige
manier laten kennismaken met het
onderwerp door op een gezellige
locatie enkele ondernemers uit te
nodigen en hier networking met
alumni aan te koppelen. De case, die
het dit jaar goed deed, zal behouden
blijven.  

Week 2 Week 3 Week 5 

B2U

Week 8     

Een B2U moet meer zijn dan een
gewone lezing. We willen hier
een totaal-ervaring van maken.
Dit zullen we enerzijds doen
door te focussen op één B2U
per semester, anderzijds door
een lead een grote
verantwoordelijkheid over het
event te geven.

Timeline Semester 1 

Career Kick-Off



Career        
 Brunch II
Op deze tweede
algemene
jobbeurs willen
we de student een
groot aanbod aan
bedrijven bieden.

Specifieke
beurzen
Drie sector-
specifieke
jobbeurzen

BIT fair
Finance Fair
Supply Chain
Fair

LCC

Week 4 - 5 Week 5 

B2U

Tijdens de FSD's worden er
enerzijds bedrijfsbezoeken
georganiseerd om studenten te
laten kennismaken met een
specifieke sector, anderzijds is
er de future me(et) waar
studenten kunnen praten met
young graduates.

Week 4-9     

Skills
Programs

Week 3 - 5   

Future
Self Days

In het tweede semester zullen de
Skills Programs gefocust zijn op
hard skills. Aangezien de
inschrijvingen en feedback dit
jaar zeer positief waren, zal ook
komend werkingsjaar alles 
 aangeboden worden in een
verkort, intensief traject,
gecombineerd met networking
dinners. 

LCC is al jaren één van de
grootste door studenten
georganiseerde case-
competities in België. Ook dit
jaar zullen we alles op alles
zetten voor dit event. We zullen
het format en de verschillende
steden kritisch bekijken.

Career Journey
Timeline Semester 2 
Week 2 Week 2 



Skills Week
Maandag 
Op maandag willen we de studenten de kans geven om hun zich voor te bereiden op de komende jobbeurzen. Hierbij bieden we
een CV-screening, leren we hen aan hoe je je LinkedIn professioneel maakt en hoe je een gesprek start op een jobbeurs.

Dinsdag

Woensdag

Donderdag - Career Brunch I
Donderdag organiseren we onze eerste algemene jobbeurs - de Career Brunch I.  Hier is ons ultieme doel om de perfecte match
tussen student en bedrijf te vinden. Studenten krijgen de kans om met meer dan 50 bedrijven te  praten en luisteren wat de het
bedrijf hen te bieden heeft. Gedurende de week bereiden we de studenten hier zo goed mogelijk voor voor, zodat ze weten hoe
ze iemand kunnen aanspreken op de beurs en hoe ze zich het beste voorbereiden. 

Op dinsdag krijgen de studenten de kans om hun Public Speaking te verbeteren. Verder kunnen ze een workshop volgen over
het efficiënt oplossen van een casecompetitie. Deze topics zijn beide een zeer goede voorbereiding op LCC.  Last but not least:
"Hoe ga je onderhandelingen aan?"

Veel studenten weten nog niet in welke sector ze willen gaan werken of zelfs welke studiekeuze ze zullen maken. Hiervoor
bieden we woensdag een Self-Assesment test aan. 



Onthaal & Jaarbonding

Internationaal

Door meer in te zetten op peter- en meterwerking,
hebben we als doel om zo veel mogelijk eerstejaars
te voorzien van eenzelfde, kwalitatieve ervaring.

We bouwen verder op het International Team, dat
vorig jaar geïntroduceerd werd. Tijdens het 93e
werkingsjaar hadden we dit graag opengesteld
voor Leuvense studenten met als doel de integratie
te optimaliseren.

Onthaaltraject
Net zoals bij de Career Journey gaan we de
onthaalactiviteiten niet apart branden, maar
als een geheel traject. Hiermee ogen we erop
om zo veel mogelijk nieuwe studenten te
voorzien van een gedragen en onderbouwde
onthaalervaring.



Week 0 - 1 

Onthaaltraject
Eerstejaars

Week 3

Onthaalweekend Wiskunde- en
onthaalweek

Peter- en Meter avond

Zomervakantie

Onder het motto 'You only get one
chance to make a first impression',
trachten we te werken naar een
onthaalweekend als totaalervaring.
Dit met als doel om eerstejaars
duidelijk te maken wat er allemaal
mogelijk is bij Ekonomika.

Door het onthaaltraject en de
mogelijkheden die Ekonomika biedt
duidelijk te communiceren, zetten we
stappen naar een hechte en
geëngageerde eerstejaarsgroep. 

Peter- en Meter
Teambuilding

Week 7

Dit jaar organiseren we opnieuw
elke avond een activiteit om het
aantal momenten dat nieuwe
studenten elkaar kunnen leren
kennen te maximaliseren. 

Ook hier is een branding van het
onthaaltraject en de
mogelijkheden bij Ekonomika van
belang voor de studenten die niet
mee waren op onthaalweekend.

We introduceren graag het peter-en
meterteam, dat vertaald wordt uit
het huidige doopteam. Elk jaar
meldt een enorm aantal
ouderejaars zich aan om peter of
meter te worden van een groepje
eerstejaars. Met al dit potentieel
zouden we graag aan de slag willen
gaan in het 93e werkingsjaar, en
peters en meters -die willen- de
kans geven om mee te werken aan
peter-en meteractiviteiten.

Een van de activiteiten die
dit team op poten zal
zetten, is de peter- en
meter teambuilding: een
namiddag waarop peters,
meters en eerstejaars de
kans krijgen om een hechte
groep te vormen. Hiermee
ogen we op een definitieve
omzetting van de doop. 



Week 0 Week 1 Week 6 & 10 Week 12

Orientation week Oktoberfest International Team I &
II activiteit

Goodbye Prom

We zouden graag opnieuw de
uitstap maken naar het
Oktoberfest. Door deze
weekendtrip op tijd te
branden als Onthaalweekend
voor Internationals hopen we
op een talrijke opkomst.

Verder zal er tijdens de eerste
week ook de mogelijkheid zijn
om educatieve vragen te
stellen op de Education Kick
Off  

De orientation week is zoals
elk jaar een heel belangrijk
eerste contact om
Internationals te betrekken
en vervolgens hun aandacht
te behouden.

Tijdens deze week kunnen
Internationals elkaar beter
leren kennen gedurende
meerdere ontspannende en
informatieve momenten. 

Tijdens het 93e
werkingsjaar hadden  we
dit graag verder uitgebreid.
Dit door het openstellen
van deze teams naar
gemotiveerde lokale
studenten. Het
samenbrengen van beiden
draagt bovendien ook bij
tot het integratieproces
van de internationale
student.

Om het semester af te
sluiten willen we graag het
Goodbye Prom
organiseren. Dit moet voor
studenten een moment zijn
om terug te blikken op een
leuk semester.

Voor het tweede semester zal dit Onthaaltraject
nagenoeg gelijkaardig verlopen met uitzondering van de
uitstap naar het Oktoberfest of dus het Onthaalweekend.Onthaaltraject

Internationals
Week 2 - 6

Wekelijkse 
activiteiten

Tijdens het 93e
werkingsjaar zullen er ook
één of meer activiteiten
georganiseerd worden
gericht op de integratie
van de internationale
student in het Leuvense
studentenleven, zoals een
cantus, de bekende
Beer&Chocolate Night
etc.



Structuur
De interne werking van Ekonomika aanpassen
om meer geëngageerde studenten te betrekken.



Uitbreiding
Teamstructuur  

Op gebied van applicaties stellen we deze voor teamleads openbaar
en communiceren we team- en comité applicaties gelijktijdig.

Door de team kick-off in het eerste semester in te voeren willen we
studenten duidelijk maken dat het ook mogelijk is om aan één
evenement mee te werken. 

Dankzij de introductie van de figuur aan de rechterzijde laten we
duidelijk zien welke vormen van engagement mogelijk zijn. Op deze
manier stappen we ook af van een hiërarchische visualisatie van de
werking van Ekonomika. 

We staan volledig achter de stappen die vorig jaar gezet zijn om naar een
teamstructuur te evolueren, en bouwen hier dus graag op verder. 

 

Onthaal & 
Jaarbonding

Logistiek

Sport &
Cultuur

Dulci

Internationaal

Onderwijs

Praesidium

Bedrijven-
relaties

DevelopementFeest

IT &
Analytics

Marketing

Financiën

Community
LCC

Team

Peter- en 
Meter
Team

International 
Team

EkoHub

Dulci
A-Team

Gala
Team

Eerste Bach
Team

Revue
Team

24 Uren
Team

WK
 Team



Sport & Cultuur
Team

OpenheidKwaliteit

Sport &
Cultuur 

We streven naar meer
kwaliteitsvolle evenementen
over kwantiteit. Er is één zeer
groot sport en cultuur gerelateerd
evenement, namelijk de 24
urenloop en de Revue, naast
enkele kleinere evenementen.

Aangezien er zowel studenten
met interesse voor cultuur als
sport hier zullen aan werken,
worden de evenementen vanuit
verschillende invalshoeken
bekeken. Zo zullen we
bijvoorbeeld volgend jaar zowel
culturele als sportieve
evenementen organiseren rond
het WK voetbal. 

 

De rol van de vice zal van delegerende aard zijn. Bijgevolg
krijgen de teamleads meer autonomie. De teamstructuur zal
in Sport & Cultuur zeer sterk aanwezig zijn, en kan in volgende  
werkingsjaren gebruikt worden als benchmark om de
teamstructuur te evalueren en verder uit te breiden.

Sport & Cultuur is een grote stap
richting een meer open
Ekonomika. Het is een comité
waar zeer veel studenten met
verschillende interesses
terecht kunnen. Indien ze hun
draai niet direct vinden, kunnen
ze nog altijd werken aan hun
favoriete evenementen d.m.v. de
uitgebreidere teamwerking. 



Kandidatuur
15-koppig kandidaat-praesidium voor het 93e
werkingsjaar van Ekonomika



Caitlin Cuvelier

Kandidaat Vice-Praeses
Onderwijs

Marie Notte

Kandidaat Vice-Praeses
Bedrijvenrelaties

Alexander Loontjens

Kandidaat Vice-Praeses 
Bedrijvenrelaties

Lauren De Flander

Kandidaat Vice-Praeses
Development

Career



Robin Van den Bempt Julie Van Hemelrijk

Onthaaltraject

Kandidaat Vice-Praeses
Onthaal & Jaarbonding

Kandidaat Vice-Praeses
Internationaal



Maité Van de Meulebroecke
 

Maarten de Vries

Ekonomika Meeting Points 

Kandidaat Vice-Praeses
EkoHub 

Kandidaat Vice-Praeses
Dulci



Anke Somers Ruben Vaeremans

Activiteiten & Ontspanning

Kandidaat Vice-Praeses
Sport en Cultuur

Kandidaat Vice-Praeses
Feest



Anton Speleers

Kandidaat Vice-Praeses
IT & Analytics

Julie Helsloot 

Kandidaat Vice-Praeses
Marketing

Michiel Herrebout

Kandidaat Vice-Praeses 
Logistiek

Maxime Eraly

Kandidaat Vice-Praeses
Financiën

Support



Community

Diederik Bogaert

Kandidaat Praeses
 



Individueel beleid
Het individueel beleid van elk comité



Om een zo groot mogelijk aantal studenten te bereiken is het belangrijk om te blijven inzetten op bevraging en terugkoppeling. Om dit zo goed
mogelijk te doen zijn goede fasevertegenwoordigers cruciaal. 

Door gebruik te maken van korte bevragingen in de jaargroepen kan er snel respons worden verzameld. Door breder te gaan dan enkel de
fasevertegenwoordigers en comité onderwijs, kan er een beter beeld worden gevormd van wat het standpunt van de FEB-student is. Op
Ekowiki is er de mogelijkheid per vak een form in te vullen wanneer er problemen zijn. Op die manier kan er laagdrempelig input worden
verzameld.  

Tot slot zal komend jaar de Equis-accreditatie een belangrijke factor zijn voor de studentenvertegenwoordigers. Hierbij kunnen enerzijds 
 verbeterpunten aan de faculteit worden aangekaart en anderzijds ook hun kwaliteiten. Bovendien zorgt dit ook voor een goede samenwerking
over de verschillende campussen heen. 

Ook op universitair niveau is het belangrijk de vertegenwoordiging goed te laten plaatsvinden. Dit kan worden gerealiseerd door een zo actief
mogelijke bijdrage te leveren in de studentenraad (Stura), en dit open te stellen voor iedereen die geïnteresseerd is. 

Universitair niveau

Onderwijs
Facultair niveau

Vertegenwoordiging



Van Ekowiki maken we een platform dat de peter- en meterwerking verder kan uitbreiden. Door het toevoegen van interactiemogelijkheden
kunnen studenten ervaringen delen en hun beste tips achterlaten. Als jongere student kan je via deze weg rekenen op de steun van
voorgaande studenten. Op deze manier stimuleren we studenten een actieve bijdrage te leveren op het platform.  

Ekowiki

Om de student zo goed mogelijk te begeleiden bij zijn studiekeuze organiseert comité onderwijs diverse bedrijfsbezoeken om studenten meer
hands-on gevoel te geven met een bepaalde sector. Bovendien wordt er tijdens het 93e werkingsjaar een uitbreiding toegevoegd waar we
studenten de kans geven om te praten met de Young Graduates van Ekonomika Alumni die een gelijkaardig traject als hen hebben afgelegd.
Dankzij dit event kan de student een duidelijk beeld vormen van welke weg hij wil inslaan. 

Future Self Days 

PAL

Utiles by Ekonomika

De samenwerking met VRG wordt afgestemd op de noden van de studenten. De optie PAL voor en door FEB-studenten wordt bekeken en waar
mogelijk geoptimaliseerd.

Onder het moto 'voor en door studenten' kan er dankzij Utiles by Ekonomika een bijlesplatform aan de FEB-studenten worden aangeboden. Op
deze manier kunnen zij zo goedkoop mogelijk goede begeleiding krijgen. Momenteel zijn we Utiles grondig aan het analyseren, om op korte
termijn de nieuwe richting van het platform uit te zetten.  Dit willen we doen met behulp van surveys en focusgroepen.

Onderwijs
Ondersteuning



Graag hadden we van Ekowiki een dynamischer platform gemaakt   met meer interactiemogelijkheden. Studenten kunnen bij de verschillende  OPO's
tips/ ervaringen delen. Op die manier creëren we een bredere peter- en meter werking. 

Het huidige CRM-systeem biedt zeer veer mogelijkheden, dewelke niet allemaal benut worden. Door het intensiever gebruik ervan willen we
bepaalde workflows vergemakkelijken, foutloos maken en de knowledge management verbeteren. Op deze manier kunnen we ook analyses
over verschillende jaren maken.

CRM-systeem - Pipedrive

Permanente vorming comitéleden

Aanbod voor bedrijven

We willen het comité de kans geven om verdere opleidingen te volgen om hun kennis over relevante onderwerpen te verbreden doorheen
het jaar. 

Graag hadden we van Ekowiki een dynamischer platform gemaakt   met meer interactiemogelijkheden. Studenten kunnen bij de verschillende  OPO's
tips/ ervaringen delen. Op die manier creëren we een bredere peter- en meter werking. 

We integreren de Matching Tool standaard bij een deelname aan een beurs. Op deze manier krijgt de student steeds een overzicht van de
aanwezige bedrijven en kan de student met elk van hen gematcht worden. 

Matching Tool

Aanbod voor studenten
De Matching Tool zal verder ontwikkeld worden om het gebruik ervan te vergemakkelijken. Zo kijken we naar de inschrijvingsflow en de
mogelijkheid om de Matching Tool last minute nog in te vullen.

Bedrijvenrelaties
Interne Werking



Ekonomika Alumni
In samenspraak met Ekonomika Alumni bekijken we de optie om een matching-evenement te organiseren voor Young Graduates dat wij
kunnen opnemen in ons Partnership dossier. 

Andere comités

Samenwerking met comité financiën is belangrijk op verschillende vlakken. We pakken de workflow van het opstellen van de facturen aan
en werken in samenwerking met financiën een opvolgsysteem uit voor de vervallen facturen. We proberen de betaling steeds eerst door
de contactpersoon te bekomen en zetten hier bij de opvolging op in. 

Een goede samenwerking met de andere Career-comités is essentieel. Enerzijds maken we voor alle evenementen duidelijke
contactpersonen zodat bedrijven efficiënt doorgestuurd kunnen worden. Anderzijds zetten we in op het groepsgevoel door bondings te
organiseren. 

Uiteraard is de marketing van de verschillende events zeer belangrijk. We betrekken het verantwoordelijke comitélid van marketing bij het
opstellen van het promoplan en de uitwerking ervan. 

Financiën

Development en Onderwijs

Marketing

Bedrijvenrelaties
Samenwerkingen



Graag hadden we van Ekowiki een dynamischer platform gemaakt   met meer interactiemogelijkheden. Studenten kunnen bij de verschillende  OPO's
tips/ ervaringen delen. Op die manier creëren we een bredere peter- en meter werking. 

We zouden de naam van Career Meet & Greet veranderen naar Sector Talks. Op die manier willen we de student beter begeleiden naar de
arbeidsmarkt door hen een beter beeld te geven over wat de verschillende sectoren inhouden. 

Op deze manier willen we de student, die hiervan de nood via surveys aangeeft, beter informeren over de inhoud en het format van dit
evenement.

We willen hierbij focussen op personen die de functie uitoefenen waarnaar studenten op zoek zijn. We vragen dus aan de bedrijven om
minder recruiters te laten komen naar dit evenement.

Rebranding en Refocussing Career Meet & Greet 

Bedrijvenrelaties
Sector Talks



Career Brunch II
De eerste beurs van het tweede semester wordt de tweede algemene beurs van het jaar - Career Brunch II. Hier willen we de
student een zo breed mogelijk aanbod bieden om te ontdekken wat alle mogelijkheden zijn binnen de verschillende sectoren.

BIT Fair

Finance Fair & Supply Chain Fair

Twee weken later bieden wij de BIT fair aan, hier kunnen studenten de geïnteresseerd zijn in de IT wereld komen zoeken naar
hun ideale toekomstige werkgever.

We blijven volgend jaar de Finance Fair en de Supply Chain Fair organiseren omdat we trachten de studenten een zo breed
mogelijk aanbod te bieden. Daarom vinden we het belangrijk om studenten met een specifieke interesse een beurs aan te bieden
met bedrijven die deze profielen zoeken. 

Bedrijvenrelaties
Beurzen tweede semester



Met comité Development willen we de ondersteuning van onze studenten maximaliseren. In de huidige setting gebeurt dit enerzijds door het
aanbieden van algemene topics via B2U’s en anderzijds dankzij het aanleren van hard skills tijdens de Skills Programs. 

Echter worden de studenten weinig voorbereid op ervaringen die ze nu meteen kunnen toepassen. Zo gaan ze bijvoorbeeld naar een jobbeurs
zonder te weten hoe je best solliciteert of hoe een professionele cv eruit ziet. Om dit probleem aan te pakken zullen bedrijvenrelaties en
development de handen in elkaar slaan en de 'Skills Week' organiseren. Dit event zal in teken staan van het voorbereiden op het komende
'Career jaar'. 

Structuur
We zullen verder bouwen op de lead-structuur waarvan de basis al is gelegd. Daarbovenop zullen we de leads en comitéleden veel
verantwoordelijkheid en feedback geven, om hen op die manier een betere ervaring te bieden.

Internationalisering
Om de internationals meer te betrekken bij het aanbod van Development, willen we alle workshops van de Skills Programs in het Engels laten
doorgaan. Dit met de bedoeling om zowel de deelname als de professionaliteit te verhogen.

Development
Ondersteuning



Aangezien verschillende verenigingen in het 'Career landschap' sterk aan het groeien zijn, vinden we het belangrijk om hier aandacht aan te
besteden. Ekonomika is de officiële studentenvereniging voor de FEB-studenten, dus zij moeten in eerste instantie allemaal bij ons terecht
kunnen. Dit zien we mogelijk door het aanbieden van zowel algemene topics als diverse skills. 

Voor de studenten die zich graag verder willen verdiepen in één specifiek onderwerp, zal er na de Kiesweek worden samen gezeten met
verschillende partijen. Hier zullen er concrete afspraken gemaakt worden over interessante mogelijkheden op vlak van samenwerking of het
naast elkaar werken.

Alumni
Al jaren wordt er geïnvesteerd in een goede relatie met de Ekonomika Alumni. Dit jaar zullen we de mogelijkheid bekijken om een event rond
ondernemerschap te co-creëren.  Dit op een laagdrempelige, toegankelijke manier, op een gezellige locatie in Leuven.

Development
Externe partijen



De peter- en meterwerking heeft bij Ekonomika al jaar en dag twee duidelijke doelen: het samenbrengen van studenten van verschillende
leeftijden, en het ondersteunen van eerstejaars bij hun studie. In het 93e werkingsjaar zouden we deze traditie graag voortzetten en verankeren
in Ekonomika haar werking. 

Zoals eerder vermeld, optimaliseren we deze werking graag door het peter- en meterteam. Met de introductie van dit team mikken we op twee
zaken. Enerzijds een meer begeleide en gecentraliseerde peter- en meterwerking, zodat elke eerstejaar dezelfde kwaliteit ondervindt,
ongeacht wie diens meters en peters zijn. Anderzijds willen we peters en meters mee beslissingsbevoegdheid geven over de activiteiten die
georganiseerd worden.

Eén van de speerpunten van het 93e werkingsjaar is om meer studenten te kunnen betrekken bij de werking van Ekonomika. Onthaal &
Jaarbonding wil hier aan meewerken door haar focus te leggen op het betrekken van eerstejaars bij de teamwerking. Op dit moment kunnen
eerstejaars enkel bij het Eerste Bachteam terecht. We zouden de opties hierin graag verruimen. De team kick-off van het eerste semester zal
dan ook duidelijk aan de eerstejaars gecommuniceerd worden. 

Peter- en Meterwerking

Betrokkenheid

Onthaal & Jaarbonding 
Openheid & Betrokkenheid



Onthaal & Jaarbonding heeft de laatste jaren al grote stappen gezet bij het ondersteunen van eerstejaars, dit onder andere door het
organiseren van 'Start 2 Study'-sessies. Deze trend willen we in het 93e werkingsjaar graag verderzetten, en uitbreiden naar
vakoverschrijdende ondersteuning. 

Veel studenten zijn in hun eerste jaar op zoek om bepaalde skills -die ze wel voor hun evaluatiemomenten nodig hebben- onder de knie te
krijgen. 
Hierbij breiden we de 'Start 2 Study'-sessies graag uit naar verschillende skills activiteiten. We mikken hier op een 3 tot 4 activiteiten, waarbij
eerstejaars uitleg krijgen over bepaalde onderwerpen die in hun opleiding van pas gaan komen. Het 'Start 2 Study'-concept zal zeker behouden
worden, en een prominent event blijven. Andere events kunnen gaan over zaken zoals time-management, public speaking, motivatie...

Onthaal & Jaarbonding 
Ondersteuning



Communicatie en persoonlijk contact

Terugkerende studenten
Na hun internationale ervaring, is het belangrijk om de terugkerende FEB-student niet uit het oog te verliezen. Het is voor comité internationaal
dan ook prioriteit om deze te re-integreren in de Leuvense way of life. In de eerste week van het tweede semester zullen we daarom tijdens
de Welcome Home Week opnieuw een Welcome Home Cantus en Utile event organiseren.

Tijdens de Welcome Home Week zal er ook een korte infosessie gehouden worden om terugkerende studenten te informeren over het
engagement dat je binnen Ekonomika kan aangaan en het aanbod van Ekonomika Career. Daarnaast kunnen zij zich ook aansluiten bij het
International Team van het tweede semester om samen met internationals activiteiten uit te werken.

Communicatie is een zeer belangrijke factor bij het ondersteunen van de uitgaande studenten in hun internationale ervaring. Door meer in te
zetten op  algemene communicatie en op persoonlijk contact tussen toekomstige Erasmusstudenten en oud-Erasmusstudenten willen we de
informatiestromen in verband met praktische zaken van het internationaal avontuur versterken. 

Enerzijds willen we de communicatie naar de vertrekkende student op punt stellen door het uitbreiden van de Ekonomika website met onder
andere de deadlines van het applicatieproces en door het optimaliseren van de Mobility Tool in samenwerking met de faculteit. Anderzijds
willen we studenten de kans geven om al hun vragen te stellen die volgen op eerste infomomenten zoals de Go Global Fair en de Exchange
Fair. Hiervoor zal Onderwijslokaal opengesteld worden. 

Internationaal
Uitgaande studenten



Activiteiten

International Teams

Het ultieme doel van comité internationaal is om internationale studenten een warm welkom te geven en om hen te integreren in de Eko Culture.
Ekonomika Internationaal moet voor alle internationale studenten ten allen tijde een aanspreekpunt zijn. Bovendien is het belangrijk om hen zo
veel mogelijk samen te laten komen met lokale studenten. Deze vermenging bevordert de integratie en zorgt voor de creatie van een thuisgevoel
voor iedere internationale student.

Ook de Ekonomika meeting points moeten toegankelijk zijn voor internationale studenten. Praktisch zien we deze invulling door bijvoorbeeld in
Ekohub meer Engelstalige communicatie te voorzien. 

In het 93e werkingsjaar zullen we het Utile-aanbod uitbreiden voor internationale studenten door de huidige activiteiten met educatieve
meerwaarde voor de internationale student meer toegankelijk te maken en beter te communiceren. Door de workshops van de Skills programs in
het Engels te laten doorgaan wordt er meer ingezet op Internationalisering. Verder zou een Engelstalige Future Self Day ook een mogelijkheid zijn.

Complementair aan ons speerpunt Multicampus zetten we meer in op samenwerkingen met ISCEB door samen zowel Utile als Dulci activiteiten te
organiseren voor internationale studenten in Brussel en Leuven.

De uitbreiding van de International Teams zal bestaan uit het openstellen van dit team voor gemotiveerde lokale studenten. Dit zorgt opnieuw
voor vermenging van beide studentengroepen en het bevordert de integratie van internationale studenten in het Leuvense studentenleven.

Inkomende studenten
Communicatie en persoonlijk contact

Internationaal



EkoHub is als Ekonomika Meeting Point het centrale punt om met de economist in contact te komen. Een optimale en efficiënte werking van
de Ekobar en Kursusdienst zijn daarbij noodzakelijk. Daarbovenop zal de focus dus gelegd worden op de open en toegankelijke sfeer die door
alles wat EkoHub te bieden heeft zal worden doorgetrokken.  

Er zal worden ingezet op themadagen en -weken. EkoHub heeft een ontzettend potentieel als centrale ontmoetingsplek. Tijdens deze
evenementen zal er niet enkel gefocust worden op ontspannende of feestdag-gebonden activiteiten, maar ook zal hier ruimte gemaakt
worden voor mental awareness days en het aankaarten van actuele thema’s. Ook het goede doel zal opnieuw worden betrokken met een
eigen themaweek voor De Warmste Week. 

Binnen EkoHub kan elk comitélid zich verder ontwikkelen en zijn of haar sterktes benutten. De verschillende taken en
verantwoordelijkheden zullen verdeeld worden op basis van interesses. Leads zullen de kans krijgen een grotere verantwoordelijkheid op
hen te nemen en er zullen comitéleden verantwoordelijk zijn voor de marketing, voorraad, themadagen etc. Gezien de grootte van het
comité is een goede afstemming en verdeling van taken van groot belang. Om de werkdruk niet te hoog te leggen wordt er ingezet op
voldoende comitéleden en flexibele shifturen.  

EkoHub
Eko(Hub) - Culture 



Om de toegankelijkheid te bevorderen moet er gedacht worden aan voldoende ruime openingsuren in het eerste deel van elk semester die
duidelijk gecommuniceerd worden, om op deze manier in te spelen op het ritme van de student. Daarbovenop bieden de mobile lockers
heel wat flexibiliteit aan de student. Ook de verkoopprijs van de boeken is van groot belang, deze moeten zo voordelig mogelijk worden
aangeboden en de marges zo laag mogelijk worden gehouden.

De Kursusdienst ondersteunt studenten in het zo aangenaam en makkelijk mogelijk maken van hun semestriële noodzakelijke aankopen van
boeken en slides. Toegankelijkheid, beschikbaarheid en duurzaamheid zijn dan ook drie begrippen die onmisbaar zijn om dit te bereiken. Als
comité EkoHub vinden we het belangrijk meer te zijn dan een Kursusdienst, we willen een aanspreekpunt vormen voor de student waar hij of
zij terecht kan met vragen en opmerkingen. 

Om zo veel mogelijk beschikbaarheid te garanderen is een goed voorraadbeheer en kwalitatieve data van belang. Hier zal dan ook optimaal
op worden ingezet door deze voorraad grondig te blijven opvolgen en inschattingen nauwkeurig te maken.

Duurzaamheid zal ook dit jaar een kernwaarde zijn. Het ‘bring your own bag’-concept zal in de verf worden gezet en ook zal er creatief
worden gezocht naar mogelijkheden voor de vele karton-overschotten. De tweedehandsboekenverkoop zal worden ondersteund door het
aanbieden van een fysiek evenement in het begin van beide semesters. 

EkoHub
Kursusdienst



Ekobar is al bijna 60 jaar de centrale ontmoetingsplek en chill spot voor onze studenten. 'Een thuishaven voor alle economisten' is dan ook de
slogan die mooi verwoordt welke algemene cultuur er zal worden voortgezet. Tijdens het 93e werkingsjaar gaan we dit lustrum uiteraard
vieren samen met onze voorgangers. Verder zijn er nog een paar concrete aspecten waarop gefocust zal worden. 

Ekobar zal zich uiteraard ook optimaal blijven inspannen voor het milieu. Apps zoals Too Good To Go zullen gebruikt worden om
voedselafval te vermijden. Ook zullen er voordelen gekoppeld worden aan het gebruik van een herbruikbare mok of zullen borden voor
studenten die ter plaatse blijven eten worden voorzien. Er zal zo veel mogelijk ingezet worden op biologische, vegetarische en
veganistische opties.

Iedereen die wil, zal ook de mogelijkheid krijgen om te helpen in Ekobar. Dit zal ook actief gestimuleerd worden door het koppelen van
voordelen bij het shiften en zij zullen ook bedankt worden op een eigen bedankingsmoment. 

Ten slotte wordt er ook geloofd in de meerwaarde van een fysieke bestelling voor zowel de medewerker achter de toog als de klant. Deze
mogelijkheid zal dan ook opnieuw grondig worden bekeken en geïntegreerd in ons aanbod.

EkoHub
Ekobar 



Dulci
Inmiddels vertoeft onze geliefde Fakbar alweer 7,5 jaar op de Naamsestraat 34. In het 33ste werkingsjaar van Dulci zullen we ons vooral
focussen op volgende 5 aspecten: opleiding, klantvriendelijkheid, verhuur, hygiëne & kwaliteit en interieur. 

Opleiding
Centraal voor het nastreven van bovengenoemde focuspunten staat opleiding. Hoe beter de opleiding, hoe efficiënter we te werk kunnen gaan
en dus hoe klantvriendelijker we uiteindelijk kunnen zijn. Het begint bij de hoofdtappers, die op hun beurt de tappers opleiden. De focus wordt
hier gelegd op onder andere cocktail cursussen, tapper-initiaties en steward-coach opleidingen. 

Klantvriendelijkheid
Uiteindelijk is dit een aspect wat beter wordt uitgevoerd navenant de andere aspecten worden uitgevoerd. De opvolging van de verschillende
functies van de hoofdtappers draagt uiteindelijk ook bij tot de gehele customer experience. Klantvriendelijkheid zal ook dit jaar dus weer fel
worden nagestreefd.

Verhuur
Afgelopen tijd loopt de verhuur van Dulci in de weekenden heel vlot. De zaal biedt een hoop mogelijkheden aan voor huurders. Met het oog op
het behouden van deze inkomstenbron voor Dulci zullen we zorgen dat er Goodle Ads op stand-by staan. Zo kunnen we garanderen dat ook in
het volgende jaar de verhuur vlot zal lopen.



Met oog op het behouden van de algemene gezondheid van het pand en onze kwalitatieve uitstraling is het interieur erg belangrijk. Dit moet
goed onderhouden en gerepareerd worden indien nodig. Door strikte oplettendheid kunnen we ervoor zorgen dat de Fakbar er altijd tiptop in
orde zal uitzien. Hiermee zorgen we niet alleen voor een langdurig gebruik van het pand maar ook voor de algemene uitstraling. 

Dulci
Hygiëne & Kwaliteit
De algemene ervaring van de student in onze Fakbar is enorm belangrijk. Ze zullen deze perceptie doortrekken naar hun algemene ideeën over
Ekonomika. De focus leggen op hygiëne en kwaliteit is dan ook een must. Hierdoor kan de student uitermate genieten van 'den Dulci' en
behouden we onze naam als Premium Fakbar.

Interieur



We zullen streven naar meer kwaliteitsvolle evenementen boven kwantiteit. Een nieuw comité brengt verschillende voordelen met zich mee,
onder andere de kritische blik waarmee een nieuwe groep naar bestaande evenementen zal kijken. Er worden kansen gecreëerd door de
verschillende mogelijkheden die sport & cultuur met zich meebrengt.

Uit de survey van 2021 konden we duidelijk afleiden welke evenementen het meest geliefd zijn bij de studenten. Zo kunnen we een duidelijk
beeld scheppen van hun mening, wat zeer nuttig is voor de beslissingen i.v.m. het behouden of schrappen van evenementen. Met Sport &
Cultuur hebben we nu de kans om deze geliefde evenementen beter uit te werken doordat meer comitéleden zich hierop zullen focussen. Zo
zullen we aan het einde van de rit kwaliteitsvollere evenementen kunnen neerzetten. 

Openheid is een zeer belangrijk punt binnen Ekonomika. Bij Sport & Cultuur zetten we hier op in door enerzijds de uitbreiding van de
teamwerking. Anderzijds kunnen comitéleden binnen het comité Sport & Cultuur werken aan de evenementen die hun het meeste
interesseren. De verantwoordelijkheden binnen het comité zullen verdeeld worden volgens hun interesses. 

Kwaliteit

Sport & Cultuur



Timeline

Sport & Cultuur

24 uren 
loop

Superprestige
Quiz

WK 
Evenement

Ski & Cultuur
Reis

Revue

FEB 
Voetbaltoernooi

Nieuw 
evenement

Hier wordt er een klein overzicht gegeven van de evenementen die Sport & Cultuur gaat organiseren. Doordat de sport en cultuur gerelateerde
evenementen om de beurt vallen, kunnen comitéleden met interesses in vooral cultuur of vooral sport al werken aan de evenementen die hen het
meeste liggen. Het nieuw evenement zal ik samen met mijn comité uitwerken, dit enerzijds als een comitébonding en anderzijds om te zien welke
evenementen mijn comitéleden graag organiseren. 
 



Sport & Cultuur
Teamwerking

 

Sport & Cultuur zal samenwerken met 3 teamleads. Op deze manier maken we de vereniging aantrekkelijker voor studenten die liever een lager
engagement willen aangaan. We maken van Ekonomika een plek waar er voor elke student wat wils is.

Eerstejaars krijgen de kans om toch al een engagement aan te gaan binnen Ekonomika. Zo komen ze al in aanraking met verschillende comités,
wat een grote troef voor de volgende jaren zal zijn. Niet enkel voor eerstejaars is de uitgebreidere teamwerking een voordeel, ook studenten die
uiteindelijk niet in een comité zijn geraakt krijgen nu de kans om toch aan hun favoriete evenementen te kunnen meewerken. 

We werken verder met teamleads voor de 24 urenloop en de revue. In samenwerking met comité Sport & Cultuur gaat het team de uitdaging
aan om deze evenementen mee opnieuw uit te denken. Door meer out of the box te denken gaan we kwaliteitsvollere evenementen neerzetten.
Verder breiden we uit naar een nieuwe positie, namelijk teamlead WK voetbal. 

De teamlead krijgt de verantwoordelijkheid over de teamleden. Comitéleden die een evenement 'toegewezen' gekregen hebben volgens hun
interesses, gaan automatisch in het team als dit er zou zijn. Zo vallen ze onder de teamlead en zal de teamlead ook deze comitéleden
aansturen. De andere comitéleden gaan ook vrijblijvend werken aan deze evenementen maar vallen niet onder de teamlead. 
 



Sport & Cultuur

Structuur

 

Eko@ gaat meer gericht georganiseerd worden. Dit willen we doen op basis van de evenementen die georganiseerd zullen worden in de
toekomst. Zo zal bijvoorbeeld een Eko@ naar een voorstelling georganiseerd worden vlak voordat we op zoek gaan naar acteurs en
medewerkers voor de Revue. Zo kunnen we de eventuele interesse al aanwakkeren bij de studenten. 
Eko@ is niet alleen de ideale manier om promo te maken voor de toekomstige evenementen, maar kan ook zeker extra worden ingezet op vlak
van multicampus. Dit kan bijvoorbeeld door een Eko@10miles in Antwerpen te organiseren in samenwerking met Absoc. 

De structuur in comité sport & cultuur is zeer belangrijk. Het comité zal bestaan uit 8 comitéleden. Evenementen met een team, zullen vooral
door het team georganiseerd worden en door de comitéleden die mee verantwoordelijk zijn voor dit evenement. Maar alle comitéleden zullen
steeds meewerken aan alle evenementen wanneer deze plaatsvinden. Om het groepsgevoel te behouden zullen we een wekelijkse
meeting/bonding inplannen. Hier is het de bedoeling om eerst alle comitéleden op de hoogte te houden van waar iedereen mee bezig is en wat
er van iedereen verwacht wordt, om daarna samen iets te gaan drinken. Zo leren we elkaar iedere keer beter kennen. 

Met Sport & Cultuur zetten we een eerste grote stap richting de lange termijn visie van Ekonomika, namelijk de 'projectstructuur'. Op lange
termijn zou Ekonomika liefst enkel uit teams bestaan, zo kunnen studenten zich engageren voor totaal verschillende evenementen op basis van
hun interesses. Er wordt dus telkens aan projecten gewerkt. Comité Sport & Cultuur zorgt enerzijds voor meer teams en is anderzijds een
comité die verantwoordelijk is voor alle ontspanningsactiviteiten doorheen de dag. 

 

Lange Termijn Visie 



Feest
Kwaliteit
Het neerzetten van grote kwaliteitsvolle evenementen en nog betere feestjes is het ultieme doel van comité Feest. Het doel is om voor elk
evenement minstens één eyecatcher te hebben, waarover de studenten nog lang napraten. Dit kan gaan over een locatie, promostunt,
winactie of thema. Voorbeelden hiervan zijn de 92 vaten TD en de Schaats TD met haar unieke locatie. Kortom: we willen de feestvierder niet
zomaar een evenement aanbieden, we willen ook herinneringen creëren. 

Social responsibility
In de snel veranderende omgeving moet ook comité Feest haar best doen om verantwoordelijkheid op te nemen. Deze verantwoordelijkheid
omvat meerdere aspecten. Eerst en vooral zijn we verplicht zorg te dragen voor het milieu. Hier zijn al grote stappen genomen door de
Ekocups te introduceren, wat heeft gezorgd voor minder plastic afval. Hier kunnen we echter nog verder op ingaan. Zo is er binnen andere
kringen al een Bring-Your-Own-Cup systeem, waarbij de student een klein bedrag betaalt om zijn of haar eigen te beker te hebben en die 
 vervolgens meeneemt naar cantussen. Hiernaast kunnen we ook werken met een systeem waarbij de student een bepaald aantal bekers naar
de bar brengt in ruil voor een gratis consumptie of een andere beloning. Zo zullen de bekers op Eko-events langer meegaan. Ook moeten we
als comité Feest instaan voor de nachtelijke veiligheid van onze studenten. Dit begint bij het managen van de student op het event zelf door
ervoor te zorgen dat de student niet overmatig drinkt. Concreet kan dit bewerkstelligd worden door aan de bar geen alcohol meer te geven aan
mensen die duidelijk tekenen van dronkenschap vertonen of op cantussen door water op de tafels te zetten. Daarnaast kunnen we ook
sensibiliseren rond veiligheid op de fiets. Dit kunnen we doen dmv het uitdelen van fietslichtjes aan de uitgang van onze events. 



Feest
Samenwerking andere kringen
Een van onze grote pijlers voor volgend werkingsjaar is openheid. Om dit concreter te maken kan er voor sommige events samengewerkt
worden met andere kringen. Dit is reeds het geval geweest op de zomerbar in het 91e werkingsjaar, en andere kringen hebben met project L
bewezen dat dit een succes kan zijn. Het is wel van belang om niet zomaar met iedereen samen te werken. Immers, het is noodzakelijk dat
tussen beide kringen hetzelfde niveau van engagement zit, dus dat niet één van de kringen zich er gemakkelijk vanaf maakt en het werk
overlaat aan een andere kring. Persoonlijk denk ik dat dit soort samenwerkingen een stap kan zijn richting nog betere events, grotere locaties
en betere line-ups. Ten slotte kunnen we op deze manier laten zien aan niet-Ekonomika studenten dat we geen gesloten vereniging zijn zoals
wel eens beweerd wordt, en kunnen we studenten over kringen heen verenigen. 

4 hoekstenen van grote events
Komend feestjaar zullen er 4 grote evenementen als kapstok gebruikt worden. Twee hiervan vallen in het 1e semester, twee in het 2e
semester. Hiervan vindt telkens 1 evenement plaats aan het begin en de ander aan het eind van het semester. Het nieuwe academiejaar zal
afgetrapt worden met een evenement vergelijkbaar met kick-off TD of het Welcome Back Fest, dat geïntroduceerd werd afgelopen
werkingsjaar. In beide concepten zit veel potentieel en er zal dan ook goed nagedacht worden over hoe we de studenten op de best mogelijke
manier verwelkomen. Voor veel studenten, en voornamelijk voor 1stejaars, zal dit evenement een benchmark zijn. Als we erin slagen hiervan
een succes te maken zal de toon meteen gezet zijn en is dit meteen een grote stap richting een succesvol feestjaar.



Feest
4 hoekstenen van grote events (vervolg)
In november 2022 begint het WK voetbal. Het WK wordt uitzonderlijk in de winter gespeeld, waar dit normaal in de juni examens valt. Dit is
een bijzonder mooie opportuniteit waar we als Ekonomika zijnde en specifieker Feest zijnde op willen inspelen. Voor deze gelegenheid zal er
samengewerkt worden met comité Sport&Cultuur. Het organiseren van een WK TD is een zekerheid, maar hiernaast willen we ook een
beleving maken van dit WK door een groot scherm op te zetten en studenten te verenigen om samen onze Rode Duivels aan te moedigen. Op
deze manier willen we onze studenten volledig in de WK-sfeer onderdompelen. 

Het 2e semester willen we openen met de enige echte Schaats TD. Vanaf volgend werkingsjaar willen we dit evenement van comité Sport naar
Feest verschuiven, om de druk op eerstgenoemde te verminderen. Schaats TD is een echte klassieker binnen Ekonomika en ook dit jaar willen
we hier een succes van maken.

Het laatste grote evenement is natuurlijk het Galabal van Ekonomika. Sinds afgelopen werkingsjaar wordt hiervoor samengewerkt met een
Galateam, dit zal ook in volgend werkingsjaar het geval zijn. Op deze manier wordt niet alle tijd en aandacht van comité Feest opgeslorpt door
het Galabal en is er ook nog tijd voor andere kleinere evenementen de weken hiervoor. Desondanks is een nauwe samenwerking met dit team
noodzakelijk voor het realiseren van het Galabal.



Momenteel hebben we een gecentraliseerde database waar de meerderheid van data over Ekonomika terug te vinden is. Het gaat hier
voornamelijk over data afkomstig van de site zoals boekenverkoop, events, voorraad etc. Hierop kan IT&A al haar analyses uitvoeren en voor
de verschillende comités dashboards en real-time reports maken. Zo kunnen zij deze data gebruiken om beslissingen op te baseren. Een
voorbeeld hiervan zou zijn dat een vice-praeses EkoHub kan zien welke boeken het meest verkopen en welke niet, een praeses kan zien
hoeveel leden er zijn, hoeveel een student gemiddeld naar events gaat en dergelijke.

De gecentraliseerde database wordt momenteel via Salesforce beheerd. Op KT kunnen hier nog stappen naar voor gezet worden door de
integratie tussen de site en Salesforce te optimaliseren. Momenteel is deze al gedeeltelijk geïntegreerd met de site, maar nog niet optimaal.
Hiernaar streven is een must zodat de data die we in Salesforce krijgen ook de juiste data is en we dus geen verkeerde informatie gebruiken.
Deze problemen kunnen op KT opgelost worden zodat we al snel met enkele dashboards en real-time reports kunnen werken.

Als we op LT kijken lijkt het een utopie om alles van online data te centraliseren. Hiermee wordt ook de data van Yuki, kassasystemen, dorst-
app et cetera bedoeld. Zo kan comité IT&A voor bijna elk comité dashboards, real-time reports en analyses maken waar zij hun keuzes op
kunnen baseren. Hierdoor kan comité IT&A ook analyses uitvoeren over de verschillende platformen heen. Zo kan men bijvoorbeeld zien of
een persoon die veel broodjes bestelt, ook veel naar Dulci gaat.

IT & Analytics
Gecentraliseede database (Salesforce)



Momenteel maakt comité IT&A per semester enkele surveys voor zowel events als algemene zaken. Deze worden steeds grondig
geanalyseerd door het comité. Uit elke survey komen interessante conclusies, maar zonder weerslag hebben deze surveys geen nut. Om dit te
voorkomen is het een oplossing om deze steeds in de comité-of praesidiumhub (knowledge management) te zetten, zodat deze data niet
verloren raakt. Zo moet het bij iedereen de gewoonte worden om vóór het organiseren van een event eerst naar de afgelopen analyses te
kijken. Het is belangrijk dat de vices dit heel duidelijk meegeven aan de comitéleden en dat zij deze zelf gebruiken en weten wat er in staat. Zo
zullen studenten merken dat er naar hen geluisterd wordt en zullen ze de incentive om surveys in te vullen niet verliezen. Dit zou een eerste
stap richting het gebruik van die data zijn.

Om het gebruik van de analyses te realiseren op KT, gaan we deze kort en bondig overlopen op de ploegvergaderingen. Zo weet de ploeg dit
redelijk snel vooraleer ze voor een gelijkaardig probleem staan. Deze worden dan ook in de praesidium-of comitéhub gezet, naargelang de
confidentialiteit, zodat iedereen ze na de PV nog eens kan opzoeken.

IT & Analytics
Surveys, comité- en praesidium hub



Het ontstaan van comité IT&A heeft ervoor gezorgd dat er met een meer kritische blik naar de website van Ekonomika wordt gekeken.
Hierdoor zijn er al veel vooruitgangen gemaakt zoals de matching tool of de broodjesverkoop. Ondanks alle vooruitgangen zijn er nog steeds
enkele pijnpunten die op KT zeker aangekaart moeten worden.

Eerst en vooral moet de structuur van de website in vraag gesteld worden. Hiermee wordt bedoeld dat comité IT&A de site helemaal doorgaat
en herstructureert. Dit betekent dus dat de vraag gesteld moet worden of alles wat er momenteel op staat, nog een meerwaarde biedt, of
geüpdatet moet worden. 

Efficiëntie binnen Ekonomika
Eén van de taken van comité IT&A houdt ook in om de werking binnen Ekonomika efficiënter te maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn: vloot
planning automatiseren, voorraadsysteem… Op deze manier gaan we de werking binnen Ekonomika verbeteren en is het ook voor alle comité
leden aangenamer om zich in te zetten. Bij de overhandiging gaan er natuurlijk ook nog enkele lopende projecten zijn die moeten voortgezet
worden. Deze moeten meteen zeker opgepakt worden en niet blijven liggen tot september.

IT & Analytics
Website



Het is de taak van comité Marketing om alle evenementen van Ekonomika op een duidelijke en creatieve manier naar de economiestudent te
communiceren. Hiervoor is goede interne communicatie vereist en daarom zullen er intern concrete afspraken worden gemaakt aan het begin
van het 93e werkingsjaar. Daarnaast zal elk comitélid verantwoordelijk zijn voor één of meerdere evenementen en hiervoor nauw samenwerken
met een comitélid van het desbetreffende comité. 

Tot slot beperkt de betrokkenheid van het comitélid Marketing zich niet tot enkel het designen van het evenement, maar gaat het veel verder
dan dat. Zo zal er mee worden nagedacht over hoe we onze social media kanalen optimaal kunnen gebruiken, welke creatieve stunts we
hiervoor willen uitvoeren en er zal mee worden nagedacht over het promoplan. Het comitélid zorgt dus mee voor een concept beleving.

Externe communicatie
Opdat de economist zich meer betrokken voelt tot Ekonomika, zal er in het 93e werkingsjaar gefocust worden op participatie, openheid en
toegankelijkheid. Dit is een verdere ontwikkeling van wat Ekonomika tot nu toe heeft bereikt. Zo zullen we proberen de interactie via social
media te vergroten en zullen er zowel kleine als grotere winacties worden georganiseerd. 

Bovendien zullen we zoeken naar manieren om de aanspreekbaarheid van Ekonomika en de betrokkenheid van de economiestudent te
vergroten. Een voorbeeld hiervan is personalisering, wat een samenwerking tussen comité Marketing en IT&Analytics is.

Marketing
 Interne werking



Onder de termen Eko-branding en afterbranding van Ekonomika denken wij aan de consistentie in de huisstijl van Ekonomika. Alle designs
die behoren tot een bepaald event zullen in eenzelfde stijl gedesignd worden. Deze stijl past dan weer op zijn beurt bij de huisstijl van
Ekonomika. Daaruit volgt dat er maximaal ingezet zal worden op het gebruik van templates. 
 
Ten tweede zal comité marketing zich inzetten om zowel fysieke als online promocampagnes gedurende het hele werkingsjaar door te
voeren. Op deze manier zullen we proberen om de student te bereiken via alle kanalen van Ekonomika alsook op de plek waar ze zich
begeven. Zo leggen we de focus op de Eko-branding. Ook zullen we ons meer inzetten op de afterbranding van de evenementen door
bijvoorbeeld meer aftermovies te posten via social media kanalen als Instagram. 

Tenslotte is het belangrijk om te vermelden dat er momenteel veel tijd kruipt in het designen van alle evenementen waardoor er weinig
ruimte is voor het comité om meer promocampagnes te bedenken. Daarom zullen we op zoek gaan naar manieren om hiervoor meer ruimte
te creëren. Denk aan het gebruik van een grafisch ontwerpplatform alsook het experimenteren met externe designers. 

Eko-branding en afterbranding

Marketing



Vandaag de dag wordt de vloot vaak inefficiënt gebruikt. De oplossing hiervoor is drieledig.

Bewustwording & communicatie: In de vlootplanning kan reeds gekeken worden welke ritjes er reeds gepland staan. Door de bewustmaking
bij alle comitéleden dat kleine ritjes (zoals naar de Collect&Go) gecombineerd kunnen worden, samen met goede communicatie tussen de
comité's die oorspronkelijk elk een ritje moesten maken, kunnen we het vlootgebruik optimaliseren.

Vlootgebruik analyseren: In samenwerking met het comité IT&Analytics zal het gebruik van de Eko-voertuigen gedetailleerd in kaart worden
gebracht middels geïntegreerde systemen of trackers. Dit zal dan geanalyseerd worden waarna er aanpassingen kunnen gebeuren om de vloot
beter te benutten.

Bakfiets: Het gebruik van de bakfiets zal gepromoot worden boven dat van de auto voor korte ritjes in het centrum, gezien de vele
mogelijkheden en voordelen ervan. Dit is weeral enerzijds bewustwording, maar anderzijds zullen de voordelen van de fiets om zich in Leuven
te verplaatsen voor korte ritjes zich snel tonen. Dit omdat quasi alle evenementen van Ekonomika in Leuven centrum zijn, omdat Leuven auto-
onvriendelijk is en omdat de bakfiets ook nog een degelijk laadvermogen heeft. Ook is dit een oplossing voor wanneer zowel de auto als de
mobiel bezet zijn en nog een klein ritje gedaan moet worden. Net zoals bij de auto en mobiel zal er zorg gedragen moeten worden voor de
bakfiets. Dit zal nauwlettend opgevolgd worden.

Logistiek
Vloot



Er zal extra focus gelegd worden op de persoonlijke ontwikkeling van comitéleden. Dit door enerzijds enkele Logistieke basisvaardigheden
aan te leren in het begin van het jaar, en anderzijds door in samenwerking met enkele andere comité's relevante vormingen en trainingen
te faciliteren doorheen het jaar zoals een steward-coach opleiding ism Dulci. Reeds bestaande opportuniteiten om een grotere
verantwoordelijkheid bij comitéleden te leggen worden verder doorgevoerd.

De Knowledge Hub zal verder uitgebreid en geüpdatet worden, net als de inventaris van (Logistiek) materiaal. Er zal ook sterk ingezet
worden op overdracht van informatie rond de Kiesweek. Daarnaast zullen enkele 'quick start guides' voor zowel basisconcepten als niet vaak
gebruikte tools worden gemaakt om enerzijds de werkdruk op het comité te verminderen en anderzijds de reeds vergaarde kennis niet
verloren te laten gaan.

Knowledge transfer

Logistiek
Vorming comitéleden



Nu de louter boekhoudkundige taken uitgevoerd worden door de externe boekhouder kan het comité financiën de aanwezige
analysemogelijkheden van bijvoorbeeld de boekhoudsoftware Yuki benutten om zo bij te dragen tot de ontwikkeling van een Data Driven
Ekonomika, nu ook met financiële data. Dit biedt de comitéleden een minder repetitief en meer analytisch takenpakket. 

Dit alles moet leiden tot een standaard policy waardoor het makkelijker wordt om analyses overheen meerdere jaren te maken en te vergelijken.

Naast de louter financiële aspecten op de audits, moet er ook een meer uitgebreide operationele audit worden uitgevoerd over het
evenement. De aanwezigheid van de desbetreffende vice-praeses van dit evenement op de audits is hier voor grote evenementen noodzakelijk.

Financiële analyses

Operationele analyses

Financiën 
Analyses

Persoonlijke ontwikkeling

Comitéwerking

Zoals andere jaren vindt er in september een grondige opleiding in de boekhoudsoftware plaats. Nu breiden we dit verder uit met specifiekere
opleidingen met een focus op de financiële analyses die we zullen voeren, bijvoorbeeld een Excel cursus of een basis in Salesforce.



In samenwerking met comité Bedrijvenrelaties werken we door middel van het credit-managementprogramma IController een specifieke
aanpak uit per partner zodat we de opvolging van onze debiteuren efficiënter en met meer respect voor de partner kunnen voeren. Deze
opvolging zal ook de persoonlijke verantwoordelijkheid worden van een comitélid. Dit leidt tot een vlottere workflow voor beide comités en een
betere relatie met partners.

Ownership voorraadkot en career materiaal

Financiële ondersteuning multicampus
Vanuit Ekonomika Leuven vinden we het essentieel om het praesidium van Ekonomika Brussel te ondersteunen, om op deze manier hun
activiteiten en Kursusdienst efficiënt financieel op te volgen en te analyseren.

Door middel van een nieuw voorraadsysteem zal het makkelijker worden voor comitéleden om zelf, in real time, hun voorraadwijzigingen in te
geven in het systeem. We werken hiervoor met een tablet in voorraadkot of door middel van een app op de gsm’s van de comitéleden zelf. Dit
laat ook toe om makkelijker eventuele problemen op te volgen, laat reservaties van voorraad toe en laat toe om als comitélid de voorraadstand
te controleren van producten, wat leidt tot meer gebruik van het voorraadkot. Een goede briefing van comitéleden in het begin van het jaar is
hierin cruciaal.

Financiën 
Debiteurenopvolging



Ontwikkeling van de comitéleden is een prioriteit. Door gedurende het academiejaar regelmatig workshops te organiseren, proberen we de
kennis van de comitéleden te vergroten. Bij het begin van ons werkingsjaar polsen we bij de comitéleden wat ze interessant vinden of waaraan
ze nood aan hebben. Zo kunnen we ons aanbod hierop aanpassen en zoveel mogelijk comitéleden bereiken.

Om de communicatie gemakkelijker te maken zullen we vanaf de comitévorming het gebruik van Google Chat naar voor schuiven om 
 Ekonomika-gerelateerde zaken zoals shiftenlijsten, vragen aan ploeg, algemene communicatie… te bespreken. Zo kunnen we de Messenger
groep gebruiken voor meer informele momenten. Het zal de taak zijn van elke vice-praeses om deze werking te introduceren in het comité. 

Uit de interne bevraging merkten we dat comitéleden niet goed weten wat een ander comité doet. Om een echte Ekonomika 'Community' te
creëren zullen we op elke Community-avond een update geven van de hoogtepunten van elk comité. In combinatie met het actief promoten
van intercomitérelaties. We gaan verder de weg op die vorig jaar is ingezet, door nog meer te focussen op kleine bondingsactiviteiten. Het doel
van Community is om iedereen zich verbonden te laten voelen met Ekonomika.   

Vorig jaar zijn de Eko Labs weer geïntroduceerd. Dit is vooral intern gehouden. Volgend jaar zouden we dit graag open trekken naar mensen
buiten de comitéwerking. Als ze met een leuk idee komen, geven wij hen de middelen om er een fantastisch event van te maken.
Ook willen we de OV bekender maken bij het publiek. Zo proberen we een zo open mogelijke visie te creëren bij Ekonomika.       

Community
Interne werking



Vorig jaar werden de teams volledig geïntroduceerd bij Ekonomika. We merkten dat deze werking goed werkt. Het kan echter soms onduidelijk
zijn hoe Ekonomika in elkaar zit. Zoals reeds aangegeven zouden we aan het begin van elk semester een infosessie, Team Kick-off, willen
introduceren om aan de studenten duidelijk te maken wat er allemaal mogelijk is. De student kan dan duidelijk inschatten wat de verschillende
engagementen zijn bij Ekonomika. 

Uit de interne bevraging meldden veel teamleden dat ze zich niet deel van de 'community' voelen. Dit proberen we op te lossen door de teams
ook uit te nodigen op de grote Community-avonden. Hierdoor voelen ze zich meer betrokken bij Ekonomika en zal de samenwerking beter
verlopen. Ook nodigen we de teamleden uit op de workshops die we organiseren. Zo proberen we ook hun ontwikkeling te stimuleren. 

                          

Community
Teams




