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I. VOORWOORD 

Door Camille de Valk, penningmeester ’16-’17, voorzitter ’17-’18 en lid Raad van Toezicht. 

Daar ligt het dan! Het Meerjarenplan van Stichting Rino. Het document dat de komende 

jaren hopelijk vaak uit de la gehaald wordt. Het document waar besturen, de RvT en de 

Rino’ers de komende jaren op terug kunnen vallen. Misschien wel het document dat Rino 

naar een hoger niveau brengt? Het moge duidelijk zijn dat een ‘document’ zelf natuurlijk 

weinig teweeg gaat brengen. 

De potentie voor impact van dit plan ligt voornamelijk bij jou, de lezer. Of je dit nu leest als 

bestuur in de toekomst, Rino’er, oud-Rino’er, lid Raad van Toezicht of een andere 

betrokkene bij Rino. Als jij dit document leest, betekent dat waarschijnlijk dat je 

geïnteresseerd bent in de toekomst van Rino. Dat betekent dat jij, de lezer, kan bijdragen. 

Ikzelf ben ten tijde van schrijven wat ze noemen een ‘oude lul’. Ik weet dat Rino, en alles 

om Rino heen, in korte tijd veel kan veranderen. Soms is dat goed, maar helaas niet altijd. 

Zo werden er bijvoorbeeld plannen gemaakt door bestuur A, die bestuur B weer niet vond 

passen bij Rino, waarna bestuur C de plannen weer oppakte. Daardoor konden plannen 

en projecten vaak eigenlijk maar 1 jaar duren en was er gebrek aan langetermijnbeleid. 

De neuzen moesten meer dezelfde kant op staan en daarom is in bestuursjaar 2019-2020 

de eerste opzet gemaakt voor dit plan. 

Milan Heinsohn Huala, Marcel Kolenbrander, Jesse Ruigrok, en ik zijn ongeveer een jaar 

geleden begonnen met dit plan. Voor ons was het schrijven erg leerzaam en inzichtvol. Ik 

weet van ons allemaal dat we sowieso erg veel plezier halen uit nadenken over de 

stichting. We hebben veel inzichten gekregen uit ervaringen van (oud-)bestuursleden, 

(oud-)Rino’ers en onszelf. We hebben ook veel data verzameld en geanalyseerd.  

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk van onze inzichten gestructureerd in dit document 

op te schrijven. Daarmee is het wel erg lang geworden. Toch zou ik je, de lezer, aanraden 

om dit document aandachtig te lezen. Onthoud dat wij voornamelijk inzichten hebben 

verzameld en adviezen geven. De uitvoering ervan ligt bij jou: een bestuur, een Rino’er, 

een lid van de Raad van Toezicht of een andere betrokkene bij Rino. Veel leesplezier! 

 

Ook namens Jesse Ruigrok, Marcel Kolenbrander, Milan Heinsohn Huala, 

 

Camille de Valk  
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II. INLEIDING 

Introductie 

Stichting Rino bestaat uit een groep wetenschapsstudenten uit Leiden. Die studenten maken al ruim 

20 jaar scholieren enthousiast voor de wetenschap. Door zich hiervoor in te zetten, leren de studenten 

van Rino, de Rino’ers, erg veel over verschillende zaken zoals wetenschapscommunicatie, werken in 

teams en verantwoordelijkheid. In de afgelopen jaren is Rino niet altijd stabiel gebleken. Rino heeft 

soms te maken met verschillende ‘schokken’ die een grote impact hebben op de stichting. Voorbeelden 

van ‘schokken’ zijn de jaarlijkse bestuurswissel of een kleine werving. Om die schokken goed op te 

vangen is de wens ontstaan om meer houvast te hebben voor meerdere jaren, in de hoop dat de 

schokken dan minder impact hebben. 

In dit meerjarenplan zullen we die houvast proberen te bieden. We gaan eerst beschrijven wat (de 

komende vijf jaar) de missie en de visie van de stichting zijn, wat de waarden van Rino zijn en welke 

doelen er zijn voor de komende vijf jaar. De komende vijf jaar willen we dichter in de buurt van onze 

visie, missie en doelen komen door 3 strategieën te implementeren. Die strategieën worden uitgebreid 

besproken in dit plan in de verschillende hoofdstukken. De hoofdstukken kunnen worden gezien als 

‘extra uitleg’ of naslagwerk bij het eerste hoofdstuk. Door de hoofdstukken heen worden verschillende 

concrete adviezen gevormd, die terug te lezen zijn aan het eind van ieder hoofdstuk en in het hoofdstuk 

Conclusies. 

Stichting Rino 

Het is belangrijk dat Rino’ers en bestuursleden zich ervan bewust zijn waarvoor de stichting bestaat. In 

het verleden hebben we gezien dat Rino’ers erg van mening kunnen verschillen over het bestaansdoel 

van de stichting. Een resultaat hiervan is geweest dat keuzes die het ene jaar zijn gemaakt, het 

volgende jaar weer ongedaan werden gemaakt. Door een concrete visie en missie op te stellen, worden 

Rino’ers beter in staat gesteld om keuzes te maken ten behoeve van de stichting. Met een duidelijke 

missie en visie kun je jezelf altijd afvragen bij een keuze: wat helpt de stichting het meest de missie en 

visie waar te maken? 

VISIE 

Een visie kan ook het ‘einddoel’ genoemd worden. Dit is datgene waar bestuurders van zouden moeten 

dromen. Rino is een bijzondere organisatie omdat Rino niet alleen bestaat voor haar ‘klanten’, maar 

ook voor de studenten. Voor Rino hebben we de volgende visie opgesteld: 

Rino voor studenten 

Studenten de kans geven zichzelf te ontplooien. 

Rino voor de maatschappij 

Een brug tussen de wetenschap en het publiek. 

MISSIE 

Een missie beschrijft wat we doen. Het is datgene waarmee Rino’ers gemotiveerd worden om 

bijvoorbeeld shows te geven en shows te ontwikkelen. Voor Rino hebben we de missie als volgt 

opgesteld: 
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Interesse en fascinatie voor wetenschap aan te wakkeren in 

jonge mensen. We willen het beeld van de wetenschap voor 

hen verbeteren en verhelderen. 

KERNWAARDEN 

De kernwaarden van de stichting moeten ervoor zorgen dat mensen zich bewust zijn van de gewenste 

cultuur binnen Rino. Bij lastige dilemma’s kunnen Rino’ers naar deze kernwaarden kijken om een keuze 

te maken die het beste past binnen de stichting. De 6 kernwaarden die wij hebben bedacht voor 

stichting Rino zijn de volgende: 

▪ Excellente wetenschapscommunicatie door studenten voor iedereen 

▪ Rino’ers voelen zich altijd welkom binnen Rino 

▪ Excellente wetenschapscommunicatie betaalbaar aanbieden 

▪ Impact is belangrijker dan geld 

▪ Rino’ers kunnen bij ons leren 

▪ Rino’ers zijn eerlijk naar elkaar 

Strategische analyse (SWOT) 

Met dit meerjarenplan willen we voor de komende vijf jaar willen een duidelijke strategie formuleren. 

Een startpunt om strategieën te formuleren is de SWOT-analyse. Door in een brainstorm een SWOT-

analyse te doen, kom je gezamenlijk achter krachten (Strengths), zwaktes (Weaknesses), kansen 

(Opportunities) en bedreigingen (Threats). Door je bewust te worden van deze punten, weet je als 

organisatie beter waar je staat. Daarnaast kun je de SWOT-analyse gebruiken om strategieën te 

bedenken voor de organisatie. Voor Rino hebben we een SWOT-analyse gedaanop pagina 50￼. Een 

kleine samenvatting kan gegeven worden door het volgende plaatje, maar u wordt zeker geadviseerd 

de SWOT-analyse￼ te bekijken. 

De analyse heeft ons geïnspireerd en we hebben geprobeerd om, aan de hand van onze positieve 

aspecten (krachten en kansen) de negatieve aspecten (zwaktes en bedreigingen), strategieën te 

bedenken voor dit meerjarenplan. Het vormt dus uiteindelijk een basis voor het hele meerjarenplan. 
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De verschillende strategieën zijn gegroepeerd in 3 grote thema’s. Die thema’s zijn Rino’ers maken Rino, 

Standaard met Speelruimte en Financieel Fundament. Hieronder in dit hoofdstuk worden de thema’s 

kort uitgelegd. Daarna wordt ieder thema in een hoofdstuk uitgebreid besproken. 

Strategieën 

RINO’ERS MAKEN RINO 

De grote realisatie die we kregen uit de interviews, enquêtes en de SWOT-analyse was dat er een 

enorme kans ligt bij de Rino’ers. Voor veel Rino’ers is het begrip ‘Rino’ eerder een vriendengroep of 

vereniging dan een stichting die wetenschapscommunicatie doet. Verder zijn de Rino’ers degene die 

de stichting draaiende houden. Door in hen te investeren, bijvoorbeeld door ze te trainen, zal de 

stichting dus ook gedraaid worden door capabelere mensen. Het is  van belang dat je genoeg Rino’ers 

hebt die actief zijn bij Rino. Zonder Rino’ers geen Rino, kortom: Rino’ers maken Rino. 

STANDAARD MET SPEELRUIMTE 

In de afgelopen jaren is er veel veranderd bij Rino: Freezing Physics gaat om onderwijs werd Freezing 

Physics gaat om entertainment; de Rino’ers krijgen gemiddeld €25 voor een show werd de Rino’ers 

krijgen gemiddeld €35 voor een show; wel audities voor Rino’ers werd geen audities voor Rino’ers. Het 

blijkt dat dit voor veel verwarring zorgt en dat hierdoor nieuwe ideeën niet volledig tot hun recht kunnen 

komen. Ook weten we dat er ieder jaar veel kennis verloren gaat bij de bestuursoverdracht. Die 

constante verandering vraagt om standaardisering. Tegelijkertijd is flexibiliteit een kracht van Rino en 

er moet dus niet te veel vastgelegd worden, er moet speelruimte blijven. Zo komen we bij: Standaard 

met Speelruimte. 

FINANCIEEL FUNDAMENT 

Financiën zijn vaak een probleem bij Rino. Er lijkt altijd te weinig geld te zijn voor projecten en het is 

altijd weer een kunst voor de penningmeester om de begroting rond te krijgen. Daarnaast zijn de 

reserves van Rino niet optimaal wat voor problemen kan zorgen. De financiële strategie van Rino krijgt 

in dit plan een herziening. Er wordt anders gekeken naar hoe we uitgaven doen en waar we in willen 

investeren. We gaan werken aan een Financieel Fundament. 
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III. RINO’ERS MAKEN RINO

Als er één ding duidelijk wordt uit verschillende analyses, is het dat Rino voor veel Rino’ers (vooral) 

gemaakt wordt door de groep Rino’ers. Woorden als ‘gezelligheid’ en ‘leuke groep’ komen bijzonder 

vaak naar voren en het lijkt dat die aspecten nog wel belangrijker zijn dan bijvoorbeeld het doen van 

shows. Toch gaat het de Rino’ers uiteindelijk om de combinatie van alle aspecten bij Rino. 

Om ervoor te zorgen dat Rino gezond blijft, is het belangrijk dat er genoeg nieuwe aanwas is. Hiervoor 

is de werving erg belangrijk. Er zijn jaren geweest waar er 30 Rino’ers zijn getraind, maar helaas zijn er 

in de afgelopen 5 jaar ook wervingsrondes geweest waar minder dan 5 nieuwe Rino’ers uit 

voortkwamen. 

Veel Rino’ers worden actief omdat ze erg veel kunnen en willen leren. Rino’ers die veel geleerd hebben 

zijn natuurlijk erg waardevol voor de stichting. Bij Rino valt erg veel te leren: studenten kunnen leren 

voor een groep mensen te staan door shows te doen, maar studenten kunnen ook enorm veel soft skills 

leren, omdat het doen van commissies en bestuur redelijk laagdrempelig is bij Rino. 

De vraag die opkomt is ‘hoe houd je de Rino’ers vast?’ Het lijkt er misschien op dat ‘veel leren’ en 

‘gezelligheid’ voor veel Rino’ers genoeg is om actief te worden bij Rino. Een probleem is echter dat het 

doen van shows niet altijd met die twee aspecten, leren en gezelligheid, wordt beloond. Mede hierom 

is er de vrijwilligersvergoeding. In dit plan wordt later een aantal mogelijke alternatieven beloningen 

genoemd. Die beloningen moeten ervoor zorgen dat Rino’ers shows blijven doen. 

In dit hoofdstuk willen we ook even stilstaan bij de Rino’er zelf. Wie is de Rino’er en waaraan typeert 

‘de Rino’er’ zich? Daarnaast willen we ook de huidige cultuur binnen Rino kenmerken en uitwerken. 

Focus op werving 

In dit meerjarenplan gaan we uitgebreid in op de werving van nieuwe Rino’ers. Dit doen we omdat de 

werving ontzettend belangrijk is. Dit mag nooit onderschat worden. Iedereen bij Rino lijkt zich daarvan 

bewust te zijn, maar er is meer nodig dan alleen het besef dat werving belangrijk is. In dit stuk wordt 

uitgelegd wat veelgemaakte fouten zijn, wat er vaak goed gaat en waar kansen liggen. Ook wordt het 

belang van werving nog een keer benadrukt.  

IN DE GESCHIEDENIS 

Eerst willen we een observatie doen over het verleden. In Figuur III-A is het verband te zien tussen de 

grootte van de poule Rino’ers die shows1 geven en het totaal aantal showdagen2 dat werd gegeven. 

Het resultaat was voor ons schrikwekkend: waar er in 2010-2011 meer dan 100 showdagen waren, 

waren er in 2018-2019 slechts 57 showdagen. Vóór 2015 lijkt het verband tussen aantal nieuwe 

Rino’ers en aantal showdagen minder sterk te zijn dan daarna. Sinds het begin van Rino is het duidelijk 

dat je met meer Rino’ers meer shows kunt doen. De daling van ‘Aantal nieuwe Rino’ers getraind’ is in 

2015-2016 ingezet. Vermoedelijk valt dit samen met de afschaffing van de basisbeurs in de 

studiefinanciering. Het is echter lastig om deze conclusie hard te maken, mede omdat het om relatief 

kleine aantallen (ordegrootte 10) gaat. 

 
1 Het betreft hier Freezing Physics ‘schoolshows’. 
2 Dit betreft opnieuw Freezing Physics ‘schoolshows’. 
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Figuur III-A Het verloop van het aantal showdagen en het aantal Rino’ers dat shows geeft. In het totaal aantal 

Rino’ers is ook het aantal nieuw getrainde Rino’ers opgenomen. Uit deze grafiek blijkt dat er de laatste 5 jaren 

(sinds 2015-2016) minder showdagen worden gegeven en minder Rino’ers worden getraind.  

Niet alleen kun je met meer Rino’ers meer shows doen, met meer Rino’ers is het bijvoorbeeld 

makkelijker om een goed bestuur te vinden voor het volgende jaar. Een grotere actieve groep Rino’ers 

in de RinoKamer (waarover meer op pagina 15), zal op den duur weer zorgen dat er juist meer Rino’ers 

actief betrokken blijven bij Rino. 

WAT IS ÉÉN RINO’ER WAARD? 

In de Figuur III-B is voor ieder jaar te zien hoeveel Rino’ers hoeveel showdagen hebben gedaan. Het is 

belangrijk om te zien dat jaren erg verschillen. In jaren als 2013-2014 zijn er 2 Rino’ers geweest die 

veel showdagen hebben gedaan (22 tot 27) en veel Rino’ers die 1 tot 6 showdagen hebben gedaan. 

Aan de andere kant, in 2017-2018 waren er veel meer mensen die tussen de 7 en 12 showdagen 

hebben uitgevoerd. We denken dat er dat jaar een gezondere verdeling was, aangezien de stichting 

draaide op meer actieve Rino’ers. In het maken van beleid kan dus gestuurd worden op die gezondere 

verdeling, maar vergeet niet dat Rino’ers die bijzonder veel shows doen een fijne back-up kunnen zijn. 
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Figuur III-B De activiteitverdeling van Rino’ers. Per jaar is te zien hoeveel Rino’ers op hoeveel showdagen zijn 

geweest. In 2013-2014 zijn er Rino’ers geweest die op 25 tot 27 showdagen zijn geweest (in 1 jaar)! De 

verhouding lijkt ‘gezonder’ te worden waar meer mensen een groot deel van de shows geven, en niet slechts 

een paar. 

De activiteitverdeling Rino’ers (Figuur III-B) vertelt ook iets over de cultuur die heerst bij Rino. Het laat 

vooral zien of de stichting afhankelijk is van een aantal individuen voor shows, of dat de stichting 

gedragen wordt door een grote groep. 

In de grafiek hiernaast (Figuur 

III-C) is voor 1 specifiek jaar 

(2017-2018) nogmaals dezelfde 

data vertoond. Uit dit taartdiagram 

blijkt dat een groot deel van de 

beschikbare plaatsen is opgevuld 

door een klein deel van de 

Rino’ers die shows hebben 

gegeven. 

De kernboodschap van Figuur III-B 

en Figuur III-C is dat de potentie 

van een individuele Rino’er enorm 

is. Sommige Rino’ers geven heel 

veel shows en als het lukt om 

ieder jaar een paar Rino’ers te 

werven die zoveel shows doen, is 

dat zeer waardevol. 
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Opvallend is hoe 4 Rino’ers bijna een kwart van beschikbare plaatsen 

hebben opgevuld. 
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Figuur III-D Een inzicht in hoeveel mensen Rino’ers bereiken. Gemiddeld bereikt een Rino’er 3080 mensen 

(waarvan de meeste scholieren zijn) tijdens zijn/haar carrière bij Rino. Let op de logaritmische y-as. 

Eerst werd geschetst hoeveel shows Rino’ers doen en daaruit blijkt dat er vooral een kleine club van 

ongeveer 10 studenten Rino’ers veel shows doet. Het biedt ook inzicht om te onderzoeken hoeveel 

bezoekers (middelbare scholieren) de geworven Rino’ers daadwerkelijk bereiken in hun carrière bij 

Rino. Met Figuur III-D is dit in kaart gebracht. Gemiddeld bereikt een Rino’er 3.080 mensen. Wat 

betekent dit getal voor de werving? Dat is eigenlijk erg simpel: iedere student die wordt geworven, 

bereikt gemiddeld 3.080 mensen, dus hoe meer Rino’ers er geworven worden, hoe beter we ons 

maatschappelijk doel kunnen waarmaken. 

EFFECTIEF WERVEN 

Iedere nieuwe student die geworven wordt, heeft enorme potentie. We hebben net gezien dat die 

potentie gemiddeld al groot is: het bereiken van ruim 3.000 mensen. Het belang van werving van 

nieuwe Rino’ers kan dus niet genoeg benadrukt worden. 

Hoe is de werving nu effectief te doen? Daar hebben we verschillende data over verzameld. Zo zijn er 

vragenlijsten ingevuld en interviews afgenomen. Hieruit blijkt dat eerstejaarsstudenten in het begin van 

hun studietijd zelf op zoek gaan naar een leuke plek. Het blijkt dat een aantal zaken erg belangrijk zijn 

bij de werving voor Rino: persoonlijk contact, uitstraling en wetenschap (niet in volgorde van 

belangrijkheid)I. 

PERSOONLIJK CONTACT 

Veel huidige Rino’ers geven aan dat ze het tijdens de werving erg positief hebben ervaren dat ze door 

wervers werden gezien als individu en niet als ‘weer een eerstejaars’. Het werkt heel goed om een band 

te scheppen met nieuwe studenten door hun namen te leren en onthouden. In tegenstelling tot 

bijvoorbeeld bij een studievereniging, voelen studenten zich heel erg uitgenodigd bij Rino. De open 

manier van werven is erg effectief. In het onderzoek wordt ook opgemerkt dat de werving hierdoor soms 

als een beetje wanhopig gezien kan worden, omdat Rino’ers misschien net te lang doorgaan met 

werven, zelfs als een student al een duidelijk beeld over Rino gevormd heeft. Rino wordt ook wel eens 

als ‘wanhopig’ gezien omdat we te veel van dezelfde soort activiteiten doen, die steeds dezelfde groep 

eerstejaarsstudenten moeten aanspreken. Er moet een goede balans gevonden worden tussen 

mensen persoonlijk benaderen en inbreken op het persoonlijke leven van nieuwe studenten. Niet-

geïnteresseerde eerstejaarsstudenten moeten niet overladen worden. 

1

10

100

1000

A
a

n
ta

l 
R

in
o

'e
rs

Bereik van de Rino'ers

Hoeveel mensen bereiken Rino'ers?



   

 

   

   

Stichting Rino Strategie 2021-2026 Rino’ers maken Rino 

 

8 

De werving bestaat momenteel niet alleen uit momenten waar studenten actief worden aangesproken. 

Bij iedere wervingsronde is vaak ook een moment waar nieuwe studenten worden uitgenodigd om 

kennis te maken met Rino en Rino’ers: een open Rinoactiviteit. Deze activiteiten worden leuk gevonden 

vanwege het persoonlijke contact. Voorbeelden van open Rinoactiviteiten zijn de spelavond en de IJs 

Cursus Eerstejaars (ICE). Deze activiteiten zijn enorm waardevol gebleken en veel huidige Rino’ers 

herinneren zich die momenten nog steeds na een paar jaar. Bij open Rinoactiviteiten moet de focus 

voor de wervers (en alle aanwezige Rino’ers) op persoonlijk contact liggen. Het is dus zaak om alle 

aanwezige Rino’ers hierover in te lichten. 

UITSTRALING 

Uit het onderzoek blijkt dat de uitstraling van (de wervende) Rino’ers niet altijd even positief werd 

ervaren. De werving van Rino zag er nog wel eens ongemakkelijk, wanhopig of ongeorganiseerd uit. Dit 

beeld is vorig jaar (2019-2020) al enorm verbeterd, mede omdat er een wervingscommissie is opgezet. 

Die commissie bestond uit ervaren Rino’ers met een leuke uitstraling. De wervingscommissie heeft erg 

veel focus gelegd op de uitstraling van (de wervende) Rino’ers. 

Alles wat nieuwe studenten zien en horen over Rino, is onderdeel van communicatie, marketing en 

werving. Om van dit feit gebruik te maken, moet er een boodschap ontwikkeld worden die via alle 

kanalen gecommuniceerd wordt. In 2019-2020 was die boodschap ‘Rino is iets voor jou’. De 

wervingscommissie moet er alles aan doen om die boodschap consequent te uiten. Op breder niveau 

moet bedacht worden wat Rino moet uitstralen. De kernwaarden, visie en missie (op pagina 1) kunnen 

een basis vormen voor wat uitgestraald moet worden. 

Om ervoor te zorgen dat de werving niet meer als ongeorganiseerd gezien wordt, is een goede 

organisatie erg belangrijk. Het advies is om ieder jaar in het voorjaar een wervingscommissie op te 

richten.II Die commissie heeft het doel om zo veel mogelijk studenten te werven die goed bij Rino 

zouden passen. Het is aan hen om een boodschap te ontwikkelen die tijdens de werving 

gecommuniceerd wordt. Vanzelfsprekend moeten de studenten die werving gaan doen vlotte, 

comfortabele Rino’ers zijn. Een voordeel van het opzetten van een wervingscommissie is dat de druk 

van werving niet op het bestuur komt te liggen. Een wervingscommissie met ervaren Rino’ers kan ook 

andere inzichten hebben in de uitvoering van de werving. De Rino’ers die de werving gaan doen, dat 

zijn dus ook de Rino’ers die aanwezig zijn op open Rinoactiviteiten, moeten zich ervan bewust zijn wat 

ze uitstralen naar de studenten. Dit moet in overeenstemming zijn met de eerder geformuleerde 

boodschap. 

WETENSCHAP 

Wat veel studenten aantrekt tot Rino is de wetenschap en wetenschapscommunicatie. Bij veel vormen 

van werving wordt in ieder geval een klein experiment getoond of er wordt met vloeibaar stikstof ijs 

gemaakt om te eten. Studenten die natuurwetenschappen studeren, zijn vaak makkelijk te 

interesseren met experimenten en dit zorgt dan ook voor het eerste contact. Dit blijkt uit de enquêtes: 

veel Rino’ers hebben als eerst iets wetenschappelijks gezien van Rino. Spektakel werkt hierbij het best. 

Ook de mogelijkheid om shows te doen, trekt mensen naar Rino. Sommige Rino’ers zijn expliciet naar 

Rino gekomen om wetenschapscommunicatie uit te oefenen. Sommige studenten worden ook 

aangetrokken tot Rino omdat ze er veel kunnen leren (bijvoorbeeld over wetenschapscommunicatie). 

Het is echter van belang om te beseffen dat Rino meer is dan wetenschapscommunicatie, spektakel 

en wetenschap (zie Cultuur). Daarom moet tijdens de werving de focus liggen op meer dan de proeven 

en shows. Ook de andere aspecten van Rino moeten worden gecommuniceerd. Alleen dan krijgen 

studenten een volledig beeld van Rino. De experimenten en shows zijn in de werving voornamelijk een 

middel om contact te zoeken met bètastudenten, maar bieden op zichzelf nooit een volledig beeld van 

Rino. 

HET VASTHOUDEN VAN (NIEUWE) RINO’ERS 

De eerste stap in het creëren van nieuwe Rino’ers is de werving. Minstens net zo belangrijk is dat de 

nieuwe studenten zich bezig gaan houden met de stichting zoals Rino’ers dat doen. Dat betekent onder 
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andere shows uitvoeren, commissiewerk en eventueel bestuurswerk (zie De Rino’er). Voor de Rino’ers 

is het belangrijk, zeker in de beginfase, dat de stichting waarde creëert voor ze. Ze moeten het naar 

hun zin hebben en ze moeten zich onderdeel voelen van het grote geheel ‘Rino’. Kortom: de nieuwe 

Rino’ers moeten worden vastgehouden. 

Rino’ers blijven voor verschillende redenen bij Rino. Sommige Rino’ers blijven actief bij Rino vanwege 

de gezelligheid, andere weer vanwege de shows (meer over waarom studenten bij Rino blijven in de 

rest van dit hoofdstuk). Om zo veel mogelijk Rino’ers vast te houden, moeten zo veel mogelijk Rino’ers 

bediend worden in hun verschillende behoeften. Hieronder wordt een aantal suggesties gedaan over 

hoe (nieuwe) Rino’ers goed vastgehouden kunnen worden. 

(EERSTEJAARS)ACTIVITEITEN 

Om nieuwe Rino’ers onderdeel van de groep te laten voelen, wordt er sinds een paar jaar vlak na de 

werving een eerstejaarsactiviteit georganiseerd. Dit is een activiteit die speciaal voor de nieuwe 

Rino’ers georganiseerd wordt en voor hen goedkoop/gratis is. Een eerstejaarsactiviteit is een goede 

manier om Rino’ers kennis te laten maken met het gezelligheidsaspect van Rino. Tijdens de werving is 

het niet altijd gemakkelijk om dit aspect over te brengen. De studenten die wel de gezelligheid zoeken 

in een groep, worden met een leuke activiteit dus goed bediend. 

SHOWS 

Een belangrijk deel voor de loopbaan van iedere Rino’er is het uitvoeren van wetenschapsshows. Veel 

Rino’ers zien het zelfs als hun ‘rol’ binnen Rino om shows te geven. Om die reden is het belangrijk dat 

nieuwe Rino’ers zo snel mogelijk in aanraking komen met shows. De eerste shows zijn erg belangrijk 

voor het beeld dat nieuwe Rino’ers vormen. Een paar shows die als niet leuk genoeg worden ervaren, 

kunnen er al voor zorgen dat iemand geen shows meer gaat doen. Hierom is het belangrijk dat de 

eerste shows bijzonder leuk zijn en dat showteams in het begin van het jaar zorgvuldig gekozen worden. 

Het is bijvoorbeeld fijn voor nieuwe Rino’ers om op show te gaan met degene die ze getraind heeft, 

omdat ze daar al een band mee hebben. Wat Rino’ers doorgaans leuk vinden aan shows is uitgebreid 

beschreven in De showdag op pagina 18. 

COMPETITIES 

Om Rino’ers uit te dagen om meer shows te doen, zijn er in verschillende jaren verschillende soorten 

‘competities’ geweest. In 2019-2020 zijn er twee ‘cups’ in het leven geroepen: de eerstejaarscup en 

de ouderejaarscup. Hoe meer shows iemand uitvoerde, hoe hoger die Rino’er in de ranglijst kwam te 

staan om kans te maken op de cup. Dit zorgde ervoor dat Rino’ers elkaar aanspoorden om shows te 

doen. Door deze competities zijn Rino’ers misschien eerder met meer shows in aanraking gekomen, 

wat hun band met de stichting heeft versterkt. Meer over deze competities staat beschreven in 

Uitdagen van de Rino’er op pagina 15. 

SFEER 

De sfeer die heerst bij Rino, is misschien wel de belangrijkste reden waarom Rino’ers bij Rino blijven. 

In het begin van het jaar zien de nieuwe Rino’ers vooral het bestuur en de commissies die activiteiten 

organiseren. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe Rino’ers goed ‘vastgehouden’ worden, moeten het 

bestuur en de commissies hun uiterste best doen om de nieuwe Rino’ers zich zo welkom mogelijk te 

laten voelen. 

Na de werving is het vasthouden van de nieuwe Rino’ers het belangrijkst. Een goede sfeer die heerst 

bij Rino is hiervoor essentieel. In enquêtes en interviews komt keer op keer naar voren dat mensen bij 

Rino blijven plakken vanwege het gevoel dat ze van de sfeer krijgen. Die sfeer komt voort uit de cultuur, 

waarover uitgebreid gesproken wordt op pagina 15. 
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Ontwikkeling van de Rino’er 

Er ligt een grote kans voor Rino in het stimuleren en begeleiden van de Rino’ers om zichzelf te 

ontwikkelen. Rino is een plek waar mensen, vaak zonder er actief mee bezig te zijn, veel groeien. 

Rino’ers leren om zelfverzekerd voor een groep mensen te staan, ze krijgen ervaring met middelbare 

scholieren. Rino’ers leren allerlei aspecten van wetenschapscommunicatie en Rino’ers leren veilig 

omgaan met gevaarlijke stoffen zoals vloeibaar stikstof. Bij Rino is het zelfs mogelijk om als student 

van amper 20 jaar oud in een bestuur te gaan: een jaar lang een grote verantwoordelijkheid dragen, 

‘evenementen’ organiseren (trainingsdagen, kerstdiner, etc.) en nadenken over de richting en toekomst 

van een stichting. Kortom: studenten die bij Rino gaan kunnen zichzelf enorm ontplooien. Wij denken 

dat Rino hier nog meer op moet inzetten, omdat dat goed is voor zowel de studenten als voor de 

stichting. 

ZELFONTWIKKELING 

Uit de eerdergenoemde SWOT-analyse (zie ook SWOT-analyse op pagina 50) is gebleken dat meer focus 

op zelfontwikkeling van de Rino’ers een goede strategie voor Rino zou zijn. Een Weakness van Rino is 

namelijk het werken met onervaren studenten. Zeker soft skills, zoals werken in een team en 

organisatievaardigheden, ontbreken vaak bij studenten. Werken met (onervaren) studenten is echter 

wel inherent aan het bestaan van Rino, dus het is een lastige uitdaging voor de stichting. Een oplossing 

voor Rino is zorgen dat de studenten geen zwakte meer vormen, door de studenten beter op te leiden. 

In de huidige vorm van Rino leren Rino’ers al erg veel. Een groot probleem is echter dat dit leren vaak 

ongecoördineerd gaat: mensen leren werken in teams door commissiewerk te doen, mensen leren hoe 

het is om leiding te geven door in het bestuur te gaan. Er wordt niet expliciet geleerd hoe men in een 

team moet werken of leiding moet geven, terwijl dit waardevolle eigenschappen voor een student 

zouden zijn. Daarnaast is het ook waardevol voor de stichting als haar Rino’ers beter worden in soft 

skills, omdat Rino dan (per definitie) gerund wordt door mensen die meer kunnen. 

Het advies luidt om vanuit de stichting de zelfontplooiing van de Rino’ers beter te begeleiden en aan te 

moedigen, en om hierin te investeren met tijd en geldIII. Het doel is om de stichting te laten draaien 

door studenten die over meer soft skills beschikken. Het zal er ook voor zorgen dat Rino aantrekkelijker 

wordt voor mensen van buitenaf. In onderstaande paragrafen wordt uitgelegd wat de stichting zou 

kunnen doen om haar Rino’ers beter te ontwikkelen. 

TRAININGEN 

Rino’ers worden momenteel nog niet optimaal begeleid in het opdoen van vaardigheden bij Rino. Als 

Rino’ers gevraagd wordt wat ze leren, zeggen ze vooral dat ze leren hoe ze voor een groep moeten 

staan en hoe ze verantwoordelijk moeten optreden. Er wordt nog weinig gezegd over andere soft skills 

die wel waardevol zijn en zeker geleerd kunnen worden bij Rino, bijvoorbeeld: goed werken in een team, 

storytelling, feedback geven, lichaamstaal, stressbestendigheid, effectief vergaderen, omgaan met 

conflicten, gedrevenheid en timemanagement. 

Om de Rino’ers te begeleiden met het ontwikkelen van soft skills, is het belangrijk dat ze hiervoor de 

kans krijgen, bijvoorbeeld door het bijwonen van trainingen. Vooraf aan zo’n training moet duidelijk zijn 

wat het leerdoel van de training is, voor wie de training is en of de training interactief/effectief genoeg 

is, met andere woorden, of de Rino’ers actief leren en het geleerde blijft hangen. Ook moet (door de 

organisatie) de trainer goed gekozen worden: dit moet iemand zijn met kennis van zaken die die kennis 

goed kan overbrengen en de Rino’ers kan uitdagen om met het leerdoel aan de slag te gaan. 

Rino’ers krijgen op het moment al verschillende soorten trainingen, sommige worden goed uitgevoerd 

en zijn effectief, andere niet. Een voorbeeld van een goede training is de ieder jaar terugkerende 

trainingsdag. Hier leren nieuwe Rino’ers van ervaren Rino’ers om de proeven veilig uit te voeren. Vaak 

is er op een trainingsdag ook aandacht voor presentatievaardigheden en improvisatie. Het leerdoel van 

deze training is duidelijk: Rino’ers moeten worden klaargestoomd voor het geven van de show Freezing 

Physics. Ook is er veel bekend over de behoefte van degenen voor wie de training is. Zij weten namelijk 

(bijna) niets over de proeven die gegeven worden en over de show. De trainingsdag werkt ook goed 
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omdat deze training interactief is, de Rino’ers gaan daadwerkelijk aan de slag met de proeven. Het 

secundaire doel van de trainingsdag is presenteren en improviseren. Dit is al lastiger in te steken: het 

is vaak voor de trainer niet duidelijk wat de nieuwe Rino’ers al weten over presentatie/improvisatie en 

het niveau onderling kan heel erg verschillen. 

Een voorbeeld van een slechte training is de reeks pizzaparties. Sinds een aantal jaar worden er door 

het bestuur van Rino zogeheten pizzaparties georganiseerd. Dit zijn avonden waar gratis pizza3 wordt 

uitgedeeld waarna er een activiteit (‘training’) plaatsvindt. Het thema van die activiteit is vaak 

‘ontwikkeling’ geweest, bijvoorbeeld een workshop of een lezing over wetenschapscommunicatie. In de 

praktijk kwamen er meestal rond de 10 Rino’ers op deze pizzaparties af, waarvan een groot deel (4 à 

5) de bestuursleden waren, van wie toch al verwacht werd dat ze er zouden zijn. Ook waren de lezingen 

vaak te natuurwetenschappelijk georiënteerd en leerden de Rino’ers geen vaardigheden die ze konden 

toepassen bij Rino. De pizzaparties waren een voorbeeld van slechte trainingen (dat wil niet zeggen dat 

ze niet leuk/gezellig waren, maar wel dat het doel niet behaald werd). 

Het leerdoel van een pizzaparty kon bijvoorbeeld zijn: Rino’ers zelfverzekerder maken voor een groep. 

Het doel was duidelijk, maar het was niet duidelijk voor wie de training was. Bij Rino zijn er mensen die 

al heel comfortabel voor een groep staan. Voor hen zou de training het effect kunnen hebben dat ze 

van goede kwaliteit naar excellente kwaliteit gaan. Tegelijkertijd zijn er Rino’ers die een dergelijke 

training zouden kunnen gebruiken om naar voldoende zelfverzekerdheid te rijzen. De pizzaparties 

probeerden voor beide doelgroepen hetzelfde leerdoel aan te houden. Dit werkte slecht: de Rino’er die 

al erg goed voor een groep staat, vond de training niet uitdagend genoeg en de Rino’er die de training 

zou willen gebruiken om echt comfortabeler voor een groep te staan vond de training te uitdagend. Ook 

was er vaak maar matige oefening en interactie met de groep Rino’ers die bij de pizzaparties aanwezig 

waren, dit bevorderde het leerproces niet. 

Trainingen kunnen waardevol zijn, dat zien we bij de trainingsdag, maar het goed uitvoeren ervan is 

een kunst. Het hoeft niet van het bestuur verwacht te worden dat ze excellente trainingen kunnen 

bedenken en uitvoeren, daarom is het noodzakelijk om training uit te besteden waar nodig. Dit kan in 

de vorm van een externe zijn, maar het kan ook gevraagd worden aan Rino’ers. Bij uitbesteding moet 

uiteraard gelet worden op het eerdergenoemde: de trainer moet kennis van zaken hebben en dit 

kunnen overbrengen. Ook moet het doel van de training voor zowel de Rino’ers als de trainer duidelijk 

zijn. Ook moet duidelijk zijn wie de doelgroep is. 

COMMISSIEWERK 

Commissies vormen een belangrijk onderdeel van Stichting Rino. Zonder commissies zou de stichting 

niet kunnen voortbestaan. Niet alleen zijn commissies belangrijk voor Rino, commissies kunnen ook 

belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de Rino’er. In een commissie maken Rino’ers kennis met zaken 

als vergaderen, organiseren en plannen. 

Vaak leren Rino’ers veel van commissiewerk, zeker als ze een grote taak in de commissie krijgen. Het 

ontwikkelen door en leren van commissiewerk zou wel erg verbeterd kunnen worden. Het gebeurt 

geregeld dat commissies in het diepe worden gegooid. De commissies kunnen geholpen worden door 

een duidelijke opzet te krijgen, in de vorm van een overdracht. Hierover meer op pagina 22. 

BESTUURSWERK 

Het doen van bestuurswerk bij Rino is een zeer unieke en waardevolle ervaring waar iemand veel kan 

leren en veel uit kan halen. Er kan vanuit Rino ook veel geboden worden om te leren van een 

bestuursjaar. 

DE KRACHT VAN EEN BESTUURSJAAR  

Rino is een unieke organisatie met een unieke hoofdactiviteit, namelijk het opvoeren van shows. Maar, 

naast het opvoeren van shows is Rino ook steeds meer een plek geworden voor Rino’ers, studenten, 

 
3 De pizza’s konden vaak gratis zijn door Grants van EPS: Young Minds waar Rino een sectie van is. 
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om hun studietijd iets extra’s te geven. Als bestuur ben je daarom niet alleen bezig met het uitvoeren 

van de shows, maar ook met de Rino’ers zelf. 

Een bestuur heeft een jaar lang de verantwoordelijkheid over Rino. Het hebben van die 

verantwoordelijkheid is iets wat voor veel studenten een nieuw idee is. Tijdens een bestuursjaar leer je 

omgaan met de verantwoordelijkheid die komt bij het doen van bestuur. Als bestuur ben je veel bezig 

met organisatie van zowel shows als met mensen. Als Rino’er kun je in een bestuursjaar dan ook veel 

ervaring opdoen met het organiseren van allerhanden zaken binnen Rino. Je leer hierdoor onder andere 

om te gaan met stress en ook hoe je activiteiten effectief organiseert. 

Verder leer je ook hoe je in teamverband moet samenwerken. Je bent met een groep Rino’ers een heel 

jaar lang bezig met hetzelfde doel, dat vereist een zekere samenwerkingsvaardigheid. Je leert ook veel 

over je specifieke taak . Wat eenieder leert uit zijn of haar bestuurstaak is volledig afhankelijk van de 

vaardigheden van dat persoon en ook van de taak zelf. 

KANSEN IN EEN BESTUURSJAAR 

Naast de standaard aspecten, zoals hierboven omschreven, van een bestuursjaar waar je veel van kunt 

leren zijn er ook veel kansen binnen een bestuursjaar. Doorgaans zijn Rino’ers geen perfecte 

bestuursleden en heeft ieder bestuurslid ook veel te leren tijdens een bestuursjaar. Ook iemand die 

meerdere jaren bestuur heeft gedaan kan er nog altijd veel van leren.  

Tijdens de sollicitatiegesprekken voor de bestuursjaar kunnen er veel punten naar boven komen waar 

een potentieel bestuurslid veel van kan leren. De sollicitatiecommissie kent vanuit de 

sollicitatiegesprekken deze punten, maar mag deze normaliter niet delen. Ons advies is dat 

sollicitanten vooraf wordt duidelijk gemaakt dat de sollicitatiecommissie sterke en zwakke punten van 

sollicitanten verzamelen. Bij de bekendmaking van het kandidaatsbestuur wordt dan vanuit de 

sollicitatiecommissie vervolgens gecommuniceerd waar men zich in kan verbeterenIV. De punten vanuit 

de sollicitatiecommissie zijn vanuit een zorgvuldig proces naar voren gekomen en kunnen daarom 

mogelijk meer over iemand vertellen dan normaalgesproken in een gesprek naar boven kan komen. 

Het kandidaatsbestuur kan met deze punten aan de slag gaan, door bijvoorbeeld bestuurstrainingen 

te volgen. 

Om het besturen verder waardevoller en effectiever te maken worden besturen geacht om een aantal 

trainingen te volgen. Deze trainingen moeten een bestuurslid helpen in het bouwen van een sterke 

band met je bestuur en deze trainingen moeten de bestuursleden helpen met het versterken van de 

bestuursvaardigheden. Verder worden bestuursleden geadviseerd om trainingen of online cursussen 

te nemen voor hun persoonlijke verbeterpuntenV. 

In Financieel Fundament staat omschreven dat er vanuit Rino ook meer financiële middelen moeten 

worden vrijgemaakt om deze trainingen te kunnen schenken vanuit de stichting. Het is aan het bestuur 

om de trainingen in te vullen. Bij het zoeken van gepaste trainingen kunnen de student-RvT leden 

assisteren. 

Een bestuursjaar bij Rino is een waardevolle toevoeging aan een studietijd en heeft ook zeker een 

plaats op een CV. Dat het nuttig is voor Rino’ers en dat je er veel van kan leren mag bij het zoeken naar 

een nieuw bestuur genoemd worden. Het doen van een bestuursjaar is niet alleen heel erg leuk, maar 

bovendien enorm leerzaam en waardevol voor je persoonlijke ontwikkeling. Dat een bestuursjaar een 

nuttige toevoeging aan je CV is mag ook absoluut gedeeld worden met anderen, zeker tijdens 

bijvoorbeeld de activiteiten voor bestuurswerving. 

Beloning/waardering Rino’er 

Bij Rino worden de shows uitgevoerd door de Rino’ers, de Rino vrijwilligers. Voor het uitvoeren van de 

shows krijgen de Rino’ers een kleine beloning, doorgaans in de vorm van een vrijwilligersvergoeding. 

Het belonen van de Rino’ers wordt gedaan om de tijd te compenseren die zij spenderen aan het 

uitvoeren van de show. Verder belonen wij de Rino’ers om waardering te tonen voor hun werk. Het 

uiteindelijke doel van de beloningen en de blijk van waardering moet zijn dat Rino’ers meer geneigd 
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zijn om op show te gaan. In andere woorden, met beloningen willen wij de inzetbaarheid van de 

vrijwilligerspool vergroten. 

Vooral het tonen van waardering voor het uitvoeren van de shows is een belangrijk onderdeel van de 

beloning en vergoeding voor de Rino’ers. Feit is dat Rino in de huidige vorm nooit een volwaardig salaris 

kan betalen en daarmee ook nooit de volledige waardering in geld aan Rino’ers kan geven die zij 

verdienen. Daarom is het belangrijk om een deel van de beloning en waardering elders te zoeken. 

Bij het opstellen van de verhouding in beloningen voor de Rino’ers zijn er een paar gedachtes die 

belangrijk zijn om te onthouden. De vrijwilligersvergoeding kost veel geld en het verhogen van deze 

beloning is doorgaans beperkt te merken op individueel niveau, maar sterk te merken op niveau van 

de financiën van Rino. Het is daarom van belang om slim om te gaan met de beloningen van Rino’ers. 

Simpelweg het verhogen van de vrijwilligersvergoeding betekent vaak een minimaal verschil voor de 

individuele Rino’er op de eindrekening, maar kan ervoor zorgen dat er te weinig geld over is voor andere 

belonende activiteiten en gebaren die sterker de waardering kunnen weergeven.  

Rino draait om meer dan alleen de shows. Rino’ers kunnen zich ook enorm goed inzetten voor de 

stichting door actief te zijn in commissies of het bestuur. Voor het werk dat Rino’ers op deze plekken 

doen, moeten ze ook zeker gewaardeerd worden. Commissie- en bestuursleden zouden het gevoel 

moeten krijgen dat de stichting erg blij met ze is. De bestuursleden krijgen bijvoorbeeld (meestal) van 

alle Rino’ers een cadeau aan het eind van het bestuursjaar. De commissieleden zouden ook een kleine 

waardering kunnen krijgen aan het eind van het jaar. Zo is er een keer een ‘commissiebedankborrel’ 

geweest. Een dergelijke activiteit laat zien dat je de commissies serieus neemt. Vaak gaat het niet eens 

om de uitvoering, maar om het gebaar. Toch is het mooi als de waardering in verhouding is met de 

hoeveelheid werk die iemand heeft verricht. Het zal voor scheve gezichten kunnen zorgen als leden van 

Sollicitatiecommissie (een grote taak) op dezelfde manier worden gewaardeerd als de  commissieleden 

in een kleine commissie. Zorg ook dat er (financiële) ruimte is om je waardering te kunnen uiten en 

onderschat het positieve effect er niet vanVI. 

Een thema wat vaker terugkomt in dit plan is dat Geld Een Slechte Besteding Van Geld Is. Aansluitend 

op bovenstaande is het in die trant interessant om te kijken naar andere manieren om Rino’ers te 

belonen voor hun werk.  

VRIJWILLIGERSVERGOEDING 

Eerst kijken we naar de simpelste vorm van beloning en hoe deze is opgesteld. Ten tijden van schrijven 

werkt Rino met de vrijwilligersvergoeding voor het belonen van de Rino’ers die shows uitvoeren. De 

vrijwilligersvergoeding is een eenvoudige constructie waarmee Rino’ers een beloning in de vorm van 

geld ontvangen. Wat duidelijk moet zijn is dat deze vorm van vergoeding, de vrijwilligersvergoeding, 

geen loon is. Vrijwilligersvergoeding is slechts een kleine compensatie die omgerekend ook veel minder 

is dan een uurloon. Dit is volledig belastingvrij en daarmee doorgaans ook vrij van andere zorgen. Maar, 

aan het voordeel van belastingvrij werken kleeft ook een nadeel. Vrijwilligers, in ons geval de Rino’ers, 

mogen slechts een maximaal bedrag per maand én per jaar ontvangen. Dit limiet is vastgesteld door 

de belastingdienst4 en is een limiet waar wij ons aan moeten houden. 

Het limiet dat vastgesteld wordt door de beperkingen aan de vrijwilligersvergoeding is een probleem 

waar al meerdere jaren een discussie over gevoerd wordt. Op verschillende manieren is er gezocht om 

Rino’ers meer te kunnen belonen door bijvoorbeeld het limiet weg te werken. Er zijn andere 

mogelijkheden om “loon” uit te keren aan Rino’ers waar geen maandelijks limiet aan vastkleeft, zoals 

een uurloon of een freelance/flexwerk contract. Echter, de reden dat hier vaak niet voor gekozen wordt 

is helaas altijd een kwestie van budgetmogelijkheden. Het voordeel van vrijwilligersvergoeding is dat 

het goedkoop is voor Rino, niet per se door het lage uurloon, maar door het belastingvrije aspect. 

Andere vormen van “loon” zijn doorgaans veel duurder omdat er belasting moet worden betaald door 

Rino. De belasting maakt de beloning Rino’er voor Rino aanzienlijk duurder en vaak gaan Rino’ers er 

niet (veel) op vooruit.  

 
4 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_reg

elingen/stichtingen_en_verenigingen/u_hebt_vrijwilligers_voor_u_werken_en_of_personeel 
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Om het aanbod van Rino, de shows, betaalbaar te houden is het advies dan ook om te blijven bij de 

constructie van vrijwilligersvergoeding. Vrijwilligersvergoeding kost het minste voor Rino en is ook in 

uitvoering de eenvoudigste vorm van vergoeding. 

HOOGTE VRIJWILLIGERSVERGOEDING 

De hoogte van de vrijwilligersvergoeding komt elk jaar ter discussie te staan. Het eerste waar men aan 

moet denken bij het opstellen van de hoogte van deze vergoeding, is dat Rino zeer beperkte financiële 

middelen heeft. De prijzen van de shows zijn expres laag om een breed publiek te kunnen trekken, 

maar dat betekent ook dat de beloning van Rino’ers in de vorm van vrijwilligersvergoeding niet hoog 

kan zijn. Verder is, zoals eerder ook beschreven, het verhogen van de vrijwilligersvergoeding vaak niet 

heel effectief. De Rino’ers gaan er bij een verhoging slechts beperkt op vooruit, terwijl het de stichting 

veel geld kost. 

Ten tijden van schrijven is de vrijwilligersvergoeding opgebouwd uit een basisvergoeding plus een show 

vergoeding, wat inhoudt dat je per extra show een vooraf vastgesteld bedrag krijgt, met daar bovenop 

nog een kilometervergoeding. Het advies bij het opstellen van de vergoeding is om uit te gaan van een 

gemiddelde vergoeding per vrijwilliger per show. Ons voorstel is dat de vrijwilligersvergoeding de 

komende jaren wordt vastgesteld op €23,00 basis per show, €5,00 voor elke extra show bovenop de 

shows in het basispakket en een kilometervergoeding van €0,10 per vooraf vastgestelde kilometer. 

De gemiddelde vrijwilligersvergoeding komt in dat geval uit op €35,50 per Rino’er per showdagVII. Dit 

gemiddelde is gebaseerd op een gemiddelde van 4 shows per showdag en een gemiddelde afstand 

van 75km per showdag. De precieze indeling van de vrijwilligersvergoeding kan (in samenspraak met 

de raad van toezicht) aangepast worden, maar mag niet boven het gemiddelde van €35,50 per show 

uitkomen. 

ANDERE VORMEN VAN WAARDERING 

Naast de vrijwilligersvergoeding om de Rino’ers te waarderen zijn er ook andere mogelijkheden van 

beloning en waardering. Deze beloningen moeten er sterk op toegespitst worden om een show plezierig 

en aantrekkelijk te maken. Het doen van shows moet binnen Rino voor de Rino’ers een voordeel 

opleveren. Dit moet het makkelijker maken om Rino’ers op een showdag te krijgen en om ze in een 

commissie te krijgen. Als Rino’ers, onder anderen door een andere vorm van waardering, gemakkelijker 

op show gaan kan dit een positief effect hebben op de showcapaciteiten van Rino. 

Wanneer je met alternatieve beloningen de Rino’er zich extra gewaardeerd laat voelen, zal de Rino’er 

mogelijk ook makkelijker en vaker op show willen gaan. De beloning moet in dit geval iets zijn wat 

duidelijk en haalbaar is. Enkele voorbeelden kunnen zijn dat na een show het showteam een pizza 

mag bestellen op kosten van Rino. Deze pizza is haalbaar, hiervoor hoef je maar één show te doen, het 

is iets wat je direct kan krijgen en waar je direct van kan genieten en hoe je de pizza krijgt is ook 

duidelijk. Nog een voorbeeld kan zijn dat je een aantal streepjes/snacks uit de streepkast gratis krijgt 

per show, wederom haalbaar en duidelijk.  

Een voorbeeld van een slechte alternatieve beloning is: bij het bereiken van 5.000 mensen op een 

show of met het voltooien van een aantal showuitdagingen, zoals bedenk een nieuw “banaanverhaal”, 

krijg je speciale benoeming in de maandmail. Allereest is de manier van behalen niet haalbaar noch 

duidelijk, het is erg lastig om 5.000 mensen te bereiken en ook een aantal showuitdagingen is niet 

direct duidelijk. En is dit op een manier te combineren? Wat als je ze allebei haalt? Deze beloning is 

voldoet niet aan de twee maatstaven voor een beloning en is daarom een slechte beloning. 

Bij het opstellen van deze alternatieve beloningen moet je goed bedenken wie je probeert te bereiken. 

Er zijn per jaarlaag altijd een paar Rino’ers die hoe dan ook vaak op show gaan. Hen belonen met iets 

extra’s is leuk om je waardering te laten blijken, maar het levert de stichting niet meer showcapaciteit 

op. Zij gaan hoe dan ook op show en een extra beloning zal hier waarschijnlijk niets in veranderen. Het 

kan wel veel andere positieve effecten teweegbrengen, bijvoorbeeld een positief beeld over de stichting 

of het bestuur. Dit kan er weer voor zorgen dat ze eerder naar activiteiten komen, of bijvoorbeeld in 

commissies willen. Vergeet daarom ook niet de actieve mensen te waarderen. 
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Qua showcapaciteiten is er veel winst te behalen bij Rino’ers die af en toe of show gaan. Zij gaan 

meestal niet omdat ze te weinig tijd hebben voor Rino, of omdat ze hun tijd niet over hebben voor Rino. 

Door juist voor deze Rino’ers de show aantrekkelijker en leuker te maken kan je veel winnen in de 

inzetbaarheid van je vrijwilligerspool. 

Iets wat in onze onderzoeken onder de Rino’ers naar voren kwam is dat Rino’ers het erg belangrijk 

vinden met wie ze op show gaan. Rino’ers geven aan dat ze liever op show gaan als er iemand mee 

gaat met wie zij het beter kunnen vinden. In lijn van de adviezen die wij brengen over het aantrekkelijker 

maken van een show, adviseren wij besturen om de extra waardering bijvoorbeeld op het gezelliger 

maken van de showsVIII. Teruggrijpend op het eerdere voorbeeld: een pizza na de show is extra leuk als 

je dit met vrienden kunt delen. 

De alternatieve vormen van waarderingen en beloningen kunnen en mogen aardig wat geld kosten. 

Hier mag zeker geld voor vrijgemaakt worden in de begroting. Het is juist bij deze vorm van belonen 

belangrijk om na te gaan wat het oplevert. In de trant van Geld Is Een Slechte Besteding Van Geld, is 

het advies om mogelijk minder te spenderen aan vrijwilligersvergoeding en dan een deel van 

vrijgemaakte middelen te spenderen aan de alternatieve vormen van waarderingIX. 

UITDAGEN VAN DE RINO’ER 

Aansluitend op Andere vormen van waardering is het ook de moeite waard om Rino’ers uit te dagen 

met bijvoorbeeld het doen van zo veel mogelijk shows met daartegenover een prijsuitreiking. In 2019-

2020 werden daarvoor de showcups in het leven geroepen, verdeeld in een wisselbeker voor 

ouderejaars en eerstejaars. De Rino’ers werden hiermee uitgedaagd om zo veel mogelijk op show te 

gaan waar ze uiteindelijk een prijs mee konden winnen. Dit nodigde uit tot een competitie tussen de 

Rino’ers zelf waardoor ze elkaar aanspoorden om op show te gaan. De beloning voor het uitvoeren van 

de show was in dat geval dan ook niets meer dan een punt voor een van de bekers. Dit idee zorgde 

ervoor dat vooral eerstejaars zeer veel op show gingen en een sterke band met Rino opbouwden. Door 

een duidelijke beloning tegenover een show te zetten werden de shows zeer aantrekkelijk en werd het 

ook eenvoudiger om shows te vullen. 

Cultuur 

Binnen Rino, en eigenlijk binnen elke groep en organisatie, heerst een zekere cultuur. Het begrijpen en 

beheersen van die cultuur kan een krachtig stuk gereedschap zijn in het bereiken van je doelen. Het 

begrijpen en het sturen van de cultuur binnen een groep kan een grote uitdaging zijn, een cultuur is 

niet in één dag, week, maand of zelfs soms jaar gevormd. Het vormen, dan wel het sturen, van een 

cultuur is een bezigheid waar veel tijd, energie en vooral consistentie in moet zitten.  

HUIDIGE CULTUUR 

Bij het onderzoek onder de Rino’ers is vrij duidelijk geworden dat in de afgelopen jaren een zekere 

cultuurverschuiving is geweest ten opzichten van jaren daarvoor. Hoe men de cultuur van Rino nu 

ervaart, hoe men dit ervaart en of men dit als goed of slecht acht zullen wij hier omschrijven. 

HUISKAMERSFEER 

Rino beschikt over een eigen ruimte, de RinoKamer (RK), die door de jaren heen door een aantal 

veranderingen is gegaan. Van kantoor en werkplek voor het bestuur is de RinoKamer steeds meer een 

huiskamer voor Rino’ers geworden. Tijdens pauzes is het een belangrijke verzamelingsplek voor 

Rino’ers en ook voor activiteiten wordt er vaak in de RinoKamer samengekomen. 

De huiselijke sfeer is onder andere te danken aan de openheid van de ruimte, de 

ontspanningsmogelijkheden, zoals voldoende zitruimtes, muziek en snackmogelijkheden. Men voelt 

zich bijzonder op hun plek en de RinoKamer is tijdens pauzes dan ook vaak erg druk bezocht. 

Het druk bezoeken van de ruimte maakt dat de bonding tussen Rino’ers beter verloopt en het zorgt 

voor een sterker groepsgevoel. De RinoKamer wordt tegenwoordig vaak gebruikt als ontmoetingsplek 

voor mensen om tussen de colleges door te ontspannen en de gezelligheid op te zoeken. 
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Er zit echter ook een keerzijde aan het drukker bezoeken van de RinoKamer. Het is door de drukte 

lastiger om als bestuur je werk uit te kunnen voeren door de vele afleidingen. Steeds meer is ook de 

vraag gesteld of de RinoKamer het kantoor van het bestuur is waar de Rino’ers te gast zijn of dat de 

RinoKamer de huiskamer van de Rino’ers is waar het bestuur te gast is. Het is belangrijk voor een 

bestuur om zich af te vragen hoe zij in deze kwestie staan. 

PERSOONLIJKER EN BENADERBAAR 

Een andere verschuiving is dat Rino en het bestuur door de jaren heen persoonlijker en benaderbaar 

zijn geworden. In Rino staat niemand boven een ander, maar werk je meer samen. Natuurlijk bepaalt 

het bestuur het beleid en maken zij uiteindelijk de beslissingen, maar dit doen ze vaak samen met de 

Rino’ers. Bij Rino is het makkelijk om mensen te leren kennen en wilt men altijd graag dat je meedoet. 

Tijdens activiteiten spelen en werken Rino’ers samen hand in hand met het bestuur en vice versa. Dat 

Rino en het bestuur benaderbaar en persoonlijker zijn, maakt het makkelijker voor mensen om binnen 

Rino er bij te komen. Het persoonlijker worden van Rino betekent doorgaans wel dat het bestuur snel 

betrokken wordt bij kleine geschillen binnen Rino en mogelijk een partijdigheid kan worden verweten.  

WELKOMSGEVOEL EN OPENHEID 

Dat mensen makkelijk bij Rino kunnen aansluiten, is ook precies een kracht van Rino en ook iets wat 

erg binnen de gedachtengoed van Rino past. De laatste jaren is het de cultuur geworden dat iedereen 

bij Rino mag en dat je ook meer dan welkom bent. 

Dat mensen welkom zijn is ook terug te zien in de omgang onder elkaar. Iedereen wordt zo veel mogelijk 

uitgenodigd om mee te doen met activiteiten. Wat hier ook bij speelt is de openheid van Rino. Iemand 

die nieuw bij Rino is wordt met open armen ontvangen en er wordt vaak veel energie gestoken in het 

betrekken en integreren van een nieuwe Rino’er. Mensen worden bij Rino niet snel buitengesloten. 

Deze openheid en dit welkomsgevoel maakt dat mensen die zich willen aansluiten bij Rino snel de kans 

krijgen om volledig tot de groep te integreren. Ze krijgen snel een nieuwe vriendengroep en zullen zich 

ook makkelijker willen inzetten voor deze groep. 

GEZELLIG EN INFORMEEL 

Waar Rino vroeger vaak een zeer serieuze groep was waar alleen de slimste studenten van 

natuurkunde bij gingen is het nu vaak meer een gezellige groep waar iedereen welkom is. Er heerst 

steeds minder een elitaire sfeer en steeds meer een informele sfeer.  

Een informele sfeer kan het lastiger maken voor besturen om een nieuw besluit door te voeren omdat 

de impressie kan ontstaan dan mensen over een besluit de discussie aan kunnen gaan. Het is voor het 

bestuur daarom extra belangrijk om je op dat moment juist wel boven de Rino’ers te stellen en je vast 

te houden aan de verandering. 

KLEINSCHALIG 

Wat als laatste vaak aangehaald wordt binnen Rino is dat Rino kleinschalig is. De grootte van 

organisatie lijkt op het eerste gezicht niet direct een cultuur bepaling te zijn, maar dat Rino makkelijk 

binnen te komen is, informeel en benaderbaar is, is vrijwel een direct gevolg van de kleinschaligheid. 

Uiteraard zijn er binnen Rino kleinere sub-groepjes, maar de meeste mensen kennen elkaar en de 

groep, Rino, bestaat doorgaans als een entiteit. 

Hoe groot of klein je een groep maakt kan erg bepalend zijn voor cultuur van deze groep. De 

benaderbaarheid en openheid is een gevolg van kleinschaligheid, men kent elkaar. Wanneer je deze 

groep te groot maakt kunnen deze eigenschappen verloren raken. 

GEWENSTE CULTUUR (WAAROM DIT GEWENST IS) 

Omdat Rino erg afhankelijk is van haar vrijwilligers, de Rino’ers, om haar doelstellingen te halen is het 

belangrijk dat Rino open en verwelkomend blijft. Het bestuur, en de rest van de Rino’ers, moeten veel 

energie stoppen in het binnen krijgen van Rino’ers, maar daarna is het ook erg belangrijk dat Rino’ers 

bij Rino blijven. Rino moet aantrekkelijk zijn. 
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Maar, niet alleen moeten Rino’ers bij Rino blijven, ze moeten ook weten dat ze inzetbaar moeten zijn 

en ook inzetbaar blijven, niet alleen op shows maar ook binnen commissies. Binnen Rino heerst nu een 

sterke vrijblijvendheid, zeker binnen commissies. De indruk lijkt niet altijd te bestaan dat er wat 

verwacht mag worden van Rino’ers. Dat heeft zowel bij shows als bij commissies tot de nodige 

frustraties geleidt en dat is iets waar meer aandacht aan besteed mag worden. Wanneer iemand iets 

aangaat moet ook duidelijk zijn wat de consequenties hiervan zijn. 

Zoals eerder genoemd is Rino kleinschalig en eigenlijk moet die kleinschaligheid als een kracht worden 

gezien. Het te groot worden van Rino kan betekenen dat je de groep kan gaan splitsen en splijten en 

dat niet langer het zelfde goed door iedereen gedragen wordt. Het is natuurlijk wel belangrijk dat we 

elk jaar veel nieuwe mensen er bij krijgen, maar deze mensen moeten wel kunnen integreren in “de 

groep” Rino. 

Het advies hieruit luidt dan ook, omarm de openheid en het welkomsgevoel binnen Rino. Zorg dat 

iedereen die bij Rino past en wilt welkom is. Maar, leg wel meer de nadruk op vrijwilligheid is geen 

vrijblijvendheid. Uiteraard zijn Rino’ers vrij om hun momenten te kiezen om op show te gaan, maar er 

wordt wel verwacht dat zij op show gaan. En wanneer men zich gaat inzetten voor bijvoorbeeld een 

commissie, moet duidelijk zijn dat ze hier ook hier ook serieus mee aan de slag moeten. 

STUREN VAN EEN CULTUUR 

Wanneer je een cultuur een zekere kant op wilt sturen is het belangrijk om te kijken wat de “nieuwe” 

cultuur betekent en ook waar deze cultuur “geïmplementeerd” gaat worden. Binnen Rino bestaan 

verschillende jaarlagen, elk jaar komen er nieuwe mensen bij, er blijven mensen bij Rino en er gaan 

oude mensen weer weg bij Rino. Voor elke jaarlaag is er een bepaalde moeilijkheidsgraad om iets te 

veranderen. Maar voor elke jaarlaag is ook een zekere effectiviteit te bedenken. Doorgaans is het bij 

een nieuwe lichting het makkelijkst om een nieuwe cultuur te implementeren, en is het bij een oudere 

lichting lastiger om een cultuur te implementeren. Ook is bij een nieuwe lichting de effectiviteit hoger 

omdat zij vaak meer en langer betrokken zullen blijven bij shows, commissies, activiteiten en bij Rino 

zelf. Dat is belangrijk om te onthouden in het bedenken van een nieuwe cultuur, bedenk waar je je 

energie wilt spenderen en waar het ook zin heeft om je energie te spenderen. Dit is ook belangrijk om 

te onthouden voor het zoeken naar obstakels in het vormen van je nieuwe cultuur. De nieuwe lichting 

neemt het waarschijnlijk direct aan, maar de oude lichting kan wel een obstakel vormen omdat het bij 

hen altijd al op een andere manier ging. 

Het belangrijkste om te onthouden bij het vormen en vasthouden van een cultuur is dat je consistent 

en duidelijk moet zijn. Zodra een nieuwe cultuur wordt omarmd moet je dit doorzetten en vol overtuiging 

overbrengen. Een voorbeeld hiervan is het woord vrijwilliger veranderen naar Rino’er, dit is vanaf de 

invoering consistent en intensief gehandhaafd en is daardoor vrijwel volledig geïntegreerd in de cultuur 

binnen Rino. 

DE RINO’ER 

Zonder Rino’ers geen Rino, maar ook zonder Rino geen Rino’ers. De relatie tussen Rino en de Rino’ers 

is een unieke relatie waar een sterke band uit bestaat. Zoals eerder gezegd is Rino een kleinschalige 

organisatie waar de Rino’er een belangrijke rol in speelt. Het is belangrijk om te beseffen wie de Rino’er 

is en wat zijn/haar rol binnen Rino is. 

WIE IS DE RINO’ER 

De Rino’er zoals die graag gezien wordt heeft een aantal kenmerkende eigenschappen. Deze 

eigenschappen zijn belangrijk om te kennen zodat je weet waar je tijdens de werving op moet focussen, 

en ook zodat je weet wat je kunt verwachten van de Rino’ers. 

We kunnen de Rino’er doorgaans omschrijven als iemand die vooropstaand gezellig en enthousiast is. 

Iemand die gezellig is, is vaak leuk om mee samen te werken en ook prettiger om naar te kijken tijdens 

een show. Iemand die enthousiast is kan doorgaans op een hele prettig de stof overbrengen en het 

publiek meetrekken. Niet alleen kan een enthousiast iemand het publiek meetrekken tijdens een show, 

maar ook kan een enthousiast iemand andere Rino’ers meetrekken in activiteiten of op shows. 
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Een Rino’er is ook gedreven om op show te gaan, om zich in te zetten voor Rino, maar ook minstens zo 

belangrijk, om iets te leren. De ideale Rino’er staat te popelen om meer te leren over wetenschap en 

Wetenschapscommunicatie. 

Omdat onze shows meestal voor grote groepen plaatsvinden is het belangrijk dat een Rino’er 

comfortabel voor een groep staat. Maar ook minstens zo belangrijk staat de Rino’er niet alleen 

comfortabel voor een groep, maar ook in een groep. Rino’ers zijn doorgaans sociaal en vinden het leuk 

om met elkaar aan de slag te gaan. 

Als we kijken naar de doelgroep van Rino, bij uitstek jongeren op middelbare scholen, is het ook 

belangrijk om met leeftijd rekening te houden. We maken gebruik van studenten omdat zij dicht bij de 

doelgroep staan wat voor een betere verhouding kan zorgen.  

Als laatste heeft de ideale Rino’er een sterk inzicht op het gebied van wetenschap en deinst een Rino’er 

ook niet terug voor improvisatie. Dit sluit natuurlijk aan bij de hoofdactiviteit van Rino: 

wetenschapscommunicatie met wetenschapsshows. Om deze shows goed te kunnen geven moeten 

Rino’ers uiteraard kennis hebben van de wetenschap maar sterke ook improvisatievaardigheden 

hebben. 

Buiten de eigenschappen is de verwachting van Rino’ers ook dat zij zich actief inzetten voor shows en 

voor Rino in het algemeen.  

HET WOORD RINO’ER 

Zoals eerder gezegd kan het vormen van een cultuur een krachtig middel zijn om een bepaald doel te 

bereiken. In het geval van het woord Rino’er, een samentrekking van Rino Vrijwilliger, is dit bedacht om 

een sterke groepsidentiteit te vormen. Voorheen werden vrijwilligers, tegenwoordig Rino’ers, bij Rino 

slechts en enkel vrijwilligers genoemd. Dit vormde geen groepsidentiteit, men was geen onderdeel van 

een groter geheel, namelijk Rino. Met het invoeren van het woord Rino’er hebben we gedachte van 

Rino als een groep en een eenheid verstevigd.  

Het uiteindelijke doel van het invoeren van het woord Rino’er was een sterkere betrekking van de 

Rino’ers bij Rino. Met deze nieuwe groepsidentiteit moest er meer waarde aan het doen van shows en 

het bijwonen van activiteiten gehecht worden. Het werd aantrekkelijker om je bij deze groep te voegen 

en om samen met deze groep activiteiten uit te voeren. Men kon zich nu eindelijk deel voelen van en 

identificeren met Rino. 

DE SHOWDAG 

Een groot onderdeel van Rino is het doen van wetenschapsshows. Om deze shows uit te kunnen voeren 

moeten Rino’ers tijd vrij maken voor een dergelijke show en hier ook graag op willen gaan. Vooral het 

bereid vinden van Rino’ers om op show te gaan is door de jaren heen nog wel eens een uitdaging 

geweest. Uiteraard geldt dit niet voor alle jaren, maar in het verleden zijn er veel momenten geweest 

waar het uitzonderlijk lastig is gebleken om genoeg Rino’ers voor een showdag te vinden.  

Of er voor een showdag genoeg Rino’ers gevonden kunnen worden hangt af van een aantal aspecten. 

Het eerste, en het meest voor de hand liggende, is de grootte van de vrijwilligerspool. Als je meer 

vrijwilligers hebt is het makkelijker om iemand te vinden die de tijd heeft om op show te gaan. Met een 

grotere pool is het ook mogelijk om de druk onder Rino’ers beter te verdelen zodat Rino’ers niet te veel 

tijd kwijt raken met het doen van shows.  

Iets minder voor de hand liggend is de aantrekkelijkheid van een showdag. Bij het interviewen en 

ondervragen van Rino’ers kwam duidelijk naar voren dat de aantrekkelijkheid van een showdag erg 

belangrijk is in het maken van de keuze of iemand wel op show wilt gaan. Wat het meest naar voren 

kwam was dat het showteam een showdag zeer aantrekkelijk kan maken. Een leuk showteam, ook wel 

een showteam waar een Rino’er graag mee op pad gaat, is veel belangrijker bij het vinden van genoeg 

Rino’ers voor een showdag dan welke andere factor dan ook. Men ziet een showdag vaak meer als een 

gezellig uitje dat je met vrienden kan doen, en daarom is het belangrijk om precies op die vriendschap 

te focussen. 
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Om die aantrekkelijkheid goed te kunnen gebruiken moet er rond shows een zeker idee hangen dat het 

een leuke dag uit kan zijn met mede Rino’ers. Uiteraard moet dit met zekere mate, het moet niet ten 

kosten gaan van de kwaliteit van de show. Bij het formeren van een showteam kan er focus gelegd 

worden op het opstellen van een aantrekkelijk showteam. Een voorstel hiervoor kan zijn dat een 

coördinator mee kan helpen met het zoeken naar een leuk showteam van vrienden dan wel gezellig 

mensen. Dit maakt het niet alleen makkelijker voor een bestuur om voor een showdag genoeg Rino’ers 

te kunnen vinden, maar het kan ook de kwaliteit van de shows verhogen omdat er een betere dynamiek 

kan heersen tussen de leden van een showteam. Hierbij moet er wel op gelet worden dat er geen 

Rino’ers buiten de boot vallen en door buitensluiten niet meer op show kunnen gaan. 

Eindnoten Rino’ers maken Rino

 
I  Effectief werven (advies): voor de werving zijn de volgende zaken erg belangrijk: 

persoonlijk contact, uitstraling en wetenschap. 

II Wervingscommissie (dringend advies): om een goede werving neer te zetten, moet er 

ieder jaar een wervingscommissie opgericht worden. Die commissie heeft als doel zo veel 

mogelijk studenten te werven die bij Rino passen. Het is zaak voor de commissie om een 

boodschap te ontwikkelen en die tijdens de werving consequent te uiten. 

III Investering in Rino’ers (advies): vanuit de stichting mag de zelfontplooiing van de student 

beter begeleid en aangemoedigd worden. Hiervoor mag geïnvesteerd worden met tijd en 

geld. 

IV Sterke/zwakke eigenschappen delen (advies): de sollicitatiecommissie vormt tijdens het 

sollicitatieproces een beeld over sterke en zwakke eigenschappen van de 

kandidaatsbestuursleden. Het advies is om die eigenschappen openlijk te bespreken met 

het hele kandidaatsbestuur. 

V Trainingen voor bestuursleden (dringend advies): het bestuur wordt geacht actief te 

investeren in hun ontwikkelen door trainingen te volgen. Hiervoor wordt geld gereserveerd. 

VI  Bestuurs- en commissieleden waarderen (dringend advies): zorg dat bestuurs- en 

commissieleden, net als showende Rino'ers, gewaardeerd worden voor hun werk voor de 

stichting. 

VII Vrijwilligersvergoeding (dringend advies): de Rino’ers worden gecompenseerd voor een 

showdag met een vrijwilligersvergoeding die gemiddeld €35,50 is. Die vergoeding is 

opgebouwd uit een basisvergoeding van €23,00, een extra vergoeding van €5,00 per show 

en een extra vergoeding van €0,10 per kilometer (volgens navigatie). 

VIII  Nieuwe vormen van waardering (advies): bij het bedenken van extra vormen van 

waardering, kan ‘gezelligheid’ een goed uitgangspunt vormen. 

IX Extra vormen van waardering (advies): de vrijwilligersvergoeding is niet altijd de meest 

efficiënte vorm van waardering. Op de begroting kan geld vrijgemaakt worden 

(bijvoorbeeld uit de vrijwilligersvergoeding) om te investeren in andere, effectievere (niet-

monetaire) vormen van waardering.  
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IV. STANDAARD MET SPEELRUIMTE

 

Naast het streven naar een stabieler Rino binnen 5 jaar, is het ook belangrijk om dit streven vast te 

houden in de jaren erna. Om dit te behalen zijn standaarden met speelruimte nodig.  

We kunnen Rino zien als een groep mensen die over hun actieve periode bij Rino veel kennis hebben 

opgedaan over de processen binnen Rino en de effectiviteit van die processen. Een van de positieve 

eigenschappen van Rino is dat zij flexibel en snel vernieuwend is. Elk jaar is er een nieuwe aanwas 

Rino’ers en een nieuw bestuur, wat ervoor zorgt dat er makkelijk een andere wind waait door het beleid 

van Rino. De flexibele eigenschap heeft ook een keerzijde. Bij elke overdracht (van bestuur op bestuur, 

commissie op commissie of anderzijds) gaat per definitie kennis verloren. Het is bij Rino een bekend 

probleem dat besturen en commissies tegen problemen aanlopen waar voorgaande leden al veel 

ervaring mee hebben. Het is vrijwel onmogelijk om alle ervaring van een oud-bestuurslid over te 

brengen op een nieuw bestuurslid, waardoor elke overdracht onvolledig is. 

Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk nuttige kennis verloren gaat, heeft Rino een uitstekende 

overdracht nodig. Het behalen van een uitstekende overdracht zal veel energie en aanpassingen nodig 

hebben van hoe het ten tijde van schrijven gaat, omdat het nog niet optimaal verloopt. 

Bestuursoverdracht 

De belangrijkste overdracht van kennis gebeurt tijdens de inwerkperiode van het nieuwe bestuur. 

Tijdens dit inwerken worden veel verschillende vormen van overdracht ingezet, zodat geen kennis 

verloren gaat. We lichten de verschillende vormen kort toe. 

HOOFDOVERDRACHTI 

In de eerste instantie is er het hoofddocument dat algemeen omschrijft hoe het is om bestuur te zijn.  

Dit omvat een aantal van de meest globale kenmerken van een bestuur: de bestuurlijke 

verantwoordelijkheden en hoe men binnen het bestuur met elkaar om dient te gaan. Ook richtlijnen 

voor communicatie naar Rino’ers en externen worden beschreven in dit document. 

Als toevoeging op dit hoofddocument is er nog een document die een tijdlijn geeft van belangrijke 

gebeurtenissen die elk bestuursjaar terugkomen. Denk hierbij aan een kerstdiner of een periode voor 

bestuurssollicitaties. Aan deze tijdlijn is ook goed af te leiden in welke periodes het bestuur relatief veel 

werk heeft. Tijdens de periode van trainingsdagen bijvoorbeeld, moeten de bestuursleden meer tijd 

investeren in Rino dan in andere periodes. Het is belangrijk dat het nieuwe bestuur kan anticiperen op 

veranderende werkdruk.  

FUNCTIESPECIFIEKE OVERDRACHT 

Naast een algemeen hoofddocument zijn er de functiespecifieke overdrachtsdocumenten. Vrij 

vanzelfsprekend omvatten deze documenten de informatie die nodig is om een bepaalde bestuurstaak 

uit te voeren. Hierbij kan ook behoorlijk het detail in getreden worden, door bijvoorbeeld voor de 

penningmeester een lijst van hotkeys voor de boekhoudsoftware toe te voegen. Deze documenten 

kunnen uitbundig zijn en worden vaak tijdens de inwerkperiode bijgestaan door inwerksessies. Tijdens 

deze sessies wordt een nieuw bestuurslid ingewerkt door een oud-bestuurslid. Voor de meeste functies 

omvatten deze sessies een aantal volle dagen. Op deze manier kan een nieuw bestuurslid onder 

begeleiding praktijkervaring opdoen.  

De taken waarvoor in ieder geval een overdrachtsdocument opgesteld moet worden zijn als volgt: 

voorzitter, secretaris, penningmeester, lid intern en lid extern. Deze vijf rollen zullen in principe de enige 

rollen binnen het bestuur zijn, echter, het kan voorkomen dat er na enige overwegingen een nieuwe 
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bestuursrol in het leven wordt geroepen. Ook voor deze nieuwe rol zal het bestuur een 

overdrachtsdocument moeten opstellen.  

Aangezien de vaste bestuurstaken jaarlijks vrijwel onveranderd blijven, kunnen de 

overdrachtsdocumenten ook jaarlijks hergebruikt worden. Het is de verantwoordelijkheid van het 

bestuur om voorafgaand aan een inwerkperiode het document te controleren op achterhaalde 

informatie. Ook kan het overdrachtsdocument jaarlijks aangevuld worden door de bestuursleden met 

nieuwe informatie, waaronder bijzondere (functiespecifieke) situaties die zich dat jaar voorgedaan 

hebben (hierover meer op pagina 24). 

OVERLEGWEEKEND 

Een ander belangrijk onderdeel van de overdracht is het overlegweekend. Dit vindt doorgaans plaats in 

de zomervakantie en duurt 4 à 5 dagen. In tegenstelling tot de overdrachtsdocumenten ligt de 

voornaamste focus niet bij het overbrengen van ruwe kennis, maar bij het bepalen van het beleid voor 

het komende jaar. Hierdoor raken de nieuwe bestuursleden ook bekend met overleggen en 

discussiëren over Rinozaken.  

Het overlegweekend kan opgedeeld worden in verschillende punten die vrijwel elk jaar behandeld 

worden (de details waarover besluiten gemaakt worden, hoeven niet in dit document genoemd te 

worden):  

• De geschiedenis van Rino 

Hiermee worden de nieuwe bestuursleden bekend gemaakt met de historie van het ontstaan 

van Rino. Dit is ook een goed moment om verhalen en ervaringen te delen, waar lessen 

uitgehaald kunnen worden voor de toekomst.  

• Financiën van Rino 

Bij de financiën wordt de begroting van het komende jaar en een streven voor het aantal shows 

opgesteld. De samenstelling van de showprijs wordt uitgelegd en de vrijwilligersvergoeding 

wordt vastgesteld. De prijs voor de show mag wel veranderd worden, maar ons dringend advies 

is om eerst advies te vragen bij de Raad van Toezicht (zie ook Eindnoten financieel fundament 

op pagina 38). De overige indelingen van de begroting worden gedurende het weekend 

opgesteld. 

• Het doel van komend jaar 

Elk bestuursjaar heeft een aantal voorgedefinieerde doelen. Deze doelen houden de visie en 

missie van Rino, zoals verwoord in dit document, in het zicht. De doelen zijn concrete 

veranderingen die in de loop van een jaar uitgevoerd kunnen worden en zetten de toon van het 

beleid dat in de rest van het overlegweekend bepaald wordt.  

• De cultuur van Rino 

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe jaar is de beoogde cultuur die bij Rino moet heersen. 

Hiervoor is vooral de communicatie binnen het bestuur en naar de Rino’ers toe erg belangrijk. 

De grondslag hiervan wordt al gelegd in de overdrachtsdocumenten. Een gewenste cultuur 

wordt ook in het vorige hoofdstuk beschreven, wat terug moet komen in de jaarplannen. 

• Het functiespecifieke beleid 

De bulk van het overlegweekend wordt gebruikt om het functiespecifieke beleid vast te leggen. 

Grote onderwerpen zijn o.a. de begroting, de werving en aanpak m.b.t. externen.   

 

Voor het overlegweekend zijn er nog twee subtiele adviezen die meegegeven wordenII: 

• Nodig een groot aantal oudere Rino’ers uit 

Een significant deel van het overlegweekend is erop gericht dat ervaringen gedeeld worden met het 

nieuwe bestuur. Hierbij is het nuttig om zoveel mogelijk ervaren Rino’ers met verschillende ervaringen 

aanwezig te hebben op het overlegweekend. Het advies is om de studentleden van de raad van toezicht 
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uit te nodigen tijdens het overlegweekend. Zij zullen vanuit hun ervaringen sturing bieden voor het 

kandidaatsbestuur en zullen erop toezien dat het meerjarenplan wordt nageleefd. 

• Maak ruimte voor leuke activiteiten 

Naast het delen van ervaringen en de beleidsvorming is er nog een derde essentiële reden om een 

overlegweekend te houden: het is een kans voor het nieuwe bestuur om met elkaar te verbinden. De 

hechte band van een bestuur is erg belangrijk om een omgeving van vertrouwen te creëren tijdens het 

bestuursjaar. Maak tijd vrij voor verbindende activiteiten en luchtige gesprekken (die niet Rino-

gerelateerd zijn). 

Overige overdracht 

COMMISSIEOVERDRACHT 

Veel activiteiten binnen Rino worden uitgevoerd in commissieverband. Dankzij de focus op 

bestuursoverdracht wordt de overdracht van commissie vaak over het hoofd gezien. 

ALGEMEEN 

De commissies van Rino worden jaarlijks opnieuw geformeerd onder toezicht van het bestuur. 

Doorgaans bestaat een commissie uit een aantal persoon die al langer in een commissie hebben 

gezeten, maar grotendeels uit nieuwe personen zonder ervaring in deze commissie. Aangezien het vaak 

voorkomt dat personen meerdere jaren actief blijven in een commissie, blijft kennis vaak langer 

behouden dan in het geval van een nieuw bestuur. Op den duur vertrekken ook deze personen uit de 

commissie en zonder adequate overdracht gaat ook deze kennis verloren. Sommige commissie maken 

momenteel gebruik van documenten waarin voorgaande activiteiten worden beschreven, alhoewel dat 

niet altijd een volledig document is.  

Het is belangrijk dat elke commissie een specifiek overdrachtsdocument krijgtIII. De inhoud hiervan kan 

veranderen per commissie en de minimale punten die aan bod moeten komen worden hieronder 

toegelicht.  

• Materiaalcie 

Ledenadministratie, lijst materialen, lijst actieve en inactieve showelementen, geschiedenis 

van projecten en financiën; 

• DUSC 

Ledenadministratie, geschiedenis van activiteiten met betrokken partijen (denk aan een 

betaalde activiteit of de afname van bbq-pakketen) en financiën; 

• Overige commissies 

Ledenadministratie, financiën, omschrijvingen van herhalende activiteiten en eventuele 

leerpunten. 

Het is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van een commissie om het overdrachtsdocument bij 

te houden en ervoor te zorgen dat een nieuwe voorzitter en nieuwe commissieleden op de hoogte zijn 

van de inhoud. In elk overdrachtsdocument kunnen relevante ervaringen verzameld worden voor later 

gebruik. Voor commissieoverdracht geldt dat deze kort en bondig moet kunnen worden gehouden. 

WERVING 

In de afgelopen paar jaar is besloten de organisatie van de werving over te geven van het nieuwe 

bestuur aan een groep oudere Rino’ers. Hierdoor wordt de druk op het bestuur lichter en wordt de 

werving uitgevoerd door een commissie met veel ervaring. Aangezien het functioneren van de 

Wervingscommissie van groot belang is voor het functioneren van Rino, wordt de overdracht van deze 

commissie apart behandeld IV. Een ledenadministratie en overzicht van financiën zijn ook voor de 

Wervingscommissie vanzelfsprekend. 
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Voorafgaand aan elke wervingsperiode wordt door de Wervingscommissie besproken welke vormen 

van werving toegepast zullen gaan worden. Dit komt vooral naar voren in het soort activiteiten dat 

georganiseerd gaat worden. Welk type persoon een goede Rino’er zou maken (en dus welk type persoon 

aangetrokken moet worden door de werving) wordt niet door de commissie bepaald, maar door het 

bestuur. De commissie houdt zich enkel bezig met de beste manier om ervoor te zorgen dat dit type 

persoon zich bij Rino aansluit. Onderdeel van de overdracht van de wervingscommissie is een 

document die de centrale ideeën van de werving in kaart brengt.  

Het is voor de werving uitermate belangrijk dat de effectiviteit van verschillende vormen van werving 

geregistreerd wordt. Niet alleen moet er een overzicht zijn van alle activiteiten die tijdens de werving 

georganiseerd worden, er moet van alle activiteiten gekeken worden naar de kwaliteit van de uitvoering, 

het geboekte resultaat en de lessen die meegenomen kunnen worden naar een volgende 

wervingsperiode.  

Als laatste is het aan te raden een overdrachtsmoment te organiseren tussen leden van de nieuwe 

wervingscommissie en de leden van de wervingscommissie van een jaar terug. Onderling kunnen zij 

ervaringen uitwisselen over vormen van werving die wel en niet resultaten opleveren. Dit moet 

voorkomen dat een nieuwe wervingscommissie technieken toepast die eerder al ineffectief zijn 

gebleken. 

PASSIEVE MIDDELEN  

Naast actieve methodes van overdracht zijn er nog een aantal punten waarop kennis verloren kan gaan 

als deze punten niet worden gedocumenteerd. Het gaat voornamelijk over punten die niet jaarlijks van 

toepassing zijn en daarom alleen wanneer nodig opgevraagd hoeven te worden. Archivering van de 

documentatie is van belang om de geschiedenis van de stichting vast te leggen, omdat er onder andere  

veel leerpunten in verwerkt zijn. Om de relevantie van de gedocumenteerde geschiedenis hoog te 

houden, moet het archief actief bijgehouden worden.  

DOKUWIKI 

In het verleden is een grote hoeveelheid aan documentatie bijgehouden op de Dokuwiki van Rino. Dit 

is een soort Wiki waarin voor elk onderwerp een pagina aangemaakt kan worden en waarin m.b.v. 

subpagina’s uitgebreide netwerken met documentatie kan worden bijgehouden. Na een aantal jaren 

verwaarlozing, is het overzicht op deze wiki verloren geraakt en is het lastig te onderscheiden tussen 

relevante informatie en achterhaalde informatie. Om deze reden wordt er geen nieuwe informatie meer 

toegevoegd aan de Dokuwiki en worden andere manieren van documentatie gebruikt. Er kan nog wel 

op informatie gezocht worden en aangezien er nog wel nuttige informatie op de Dokuwiki staat en 

zolang er nog geen alternatief is, is het van belang dat deze bron blijft bestaan.  

Onderdeel van het concept van de Dokuwiki is dat alle Rino’ers pagina’s met interessante informatie 

kunnen toevoegen. Dit werd bijvoorbeeld gebruikt om leuke verhalen te delen of ijsrecepten op te slaan. 

Rino beschikt momenteel niet over een middel dat deze functionaliteit biedt voor Rino’ers en het kan 

daarom nuttig zijn om een verbeterde versie van de Dokuwiki in het leven te roepen. De Dokuwiki zelf 

is een relatief oud middel wat hoog aan vervanging toe is.  

Nieuwe oplossingen van archiveren zouden gerealiseerd kunnen worden met een open map in de 

huidige OneDrive of via een Sharepoint-pagina van Rino. Dit zou kunnen dienen als archiefplaats van 

de nuttige informatie van de oude Dokuwiki, naast dat het moet kunnen functioneren zoals de Dokuwiki 

voorheen werd gebruikt. Het opzetten van een alternatief is een lang project wat veel tijd gaat kosten. 

Ga er van uit dat de Dokuwiki uitbundig is en het overzetten van informatie een project kan worden wat 

meerdere jaren gaat duren. Ondanks dit is het echter wel van belang dat deze vervanging in de 

komende jaren gaat plaatsvindenV. 

DOCUMENTATIE VAN MIDDELEN 

Wat in het verleden minder goed gedocumenteerd is, zijn de middelen die Rino gebruikt om haar taken 

uit te voeren. Dit kan o.a. gaan over de documentatie van RinOS, de webmail en het archief.  In veel 
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van de gevallen is er bij het ontstaan van het middel geen goede documentatie gemaakt over het 

gebruik ervan. Een goede documentatie bevat het volgende:  

• Hoe het middel het beste gebruikt kan worden (Bijv: hotkeys en funtionaliteiten) 

• Hoe het middel aangepast kan worden (Bijv: documentatie van programmering) 

• Hoe het middel moet worden onderhouden (Bijv: server hosting) 

• Hoe het middel in het verleden is aangepast 

Het is belangrijk dat dit voor alle passieve middelen wordt toegepast. 

ANEKDOTISCHE DOCUMENTATIE 

Het valt op dat bepaalde problemen zich meer dan eens voordoen. Helaas is vaak de ervaring waarmee 

zo’n probleem relatief makkelijk opgelost kan worden, verloren gegaan doordat incidentiele ervaringen 

niet standaard onderdeel zijn van de overdracht. Veelvoorkomende onderwerpen zijn bijvoorbeeld 

problemen met de belastingdienst of lease-/huurcontracten voor een bus. Zoals eerder genoemd 

kunnen bestuursleden jaarlijks de overdrachtsdocumenten aanvullen met relevante informatie. 

Hieronder zou ook een verzameling van bijzondere situaties die bestuursleden zijn tegengekomen 

kunnen vallen. Deze anekdotische ervaringen kunnen dan tijdens een bestuursjaar geraadpleegd 

worden om nieuwe bestuursleden bij te staan in bijzondere situaties. Dit is niet alleen nuttig voor de 

bestuursoverdracht, maar kan ook toegepast worden bij de commissieoverdracht. Het is handig om alle 

anekdotes te voorzien van de naam van het relevante bestuurslid en een datum. 

Door de overdracht te langdradig te maken of door jaarlijks een nieuw overdrachtsdocument op te 

stellen kan de overdracht (ondanks goede bedoelingen) onoverzichtelijk worden. Het is erg belangrijk 

dat het format van de overdracht duidelijk is en dat er enkel bestaande overdrachten worden aangevuld 

of aangepast, tenzij een nieuw onderdeel in de overdracht essentieel is. 

Kwaliteit van de show 

DOEL FREEZING PHYSICS 

Een gezonde oefening voor elk nieuw bestuur van Rino is het discussiëren over het doel van de shows 

die Rino geeft. Vaak wordt dit doel besproken tijdens het overlegweekend en soms neemt het bestuur 

de tijd om over het doel van de shows te brainstormen tijdens het bestuursjaar. Om het doel van de 

shows te bepalen kunnen meerder vragen gesteld worden: Hoe dragen onze shows bij aan de missie 

van Rino? Welke invulling van onze shows heeft de grootste impact? Wat is de doelgroep van onze 

shows?  

Deze vragen hebben met elkaar gemeen dat ze onderling veel besproken worden en onbewust 

verschillen de antwoorden van Rino’ers vaak. Om deze verschillen zoveel mogelijk weg te nemen, 

presenteren we hier de Freezing Physics show die het meest op één lijn ligt met onze missie.  

DOEL FP (ENTHOUSIASMEREN TOV EDUCATIE) 

Het doel van de FP-shows die Rino geeft, is mogelijk het meest besproken onderwerp onder Rino’ers. 

Je kunt een willekeurige Rino’er vragen wat hij/zij wil bereiken met een FP-show en het antwoord zal 

waarschijnlijk afwijken van je eigen mening over het onderwerp. De verschillen komen in essentie neer 

op de volgende vraag: Is de show meer gericht op het enthousiasmeren of het aanleren van informatie? 

De antwoorden bevinden zich op een spectrum tussen deze twee doelen van FP. Het is een kunst om 

de balans te vinden tussen deze twee uitersten, hoewel er altijd verschillen zullen blijven tussen de 

individuele Rino’ers.  

In de loop van de afgelopen 5 jaar is een punt gevonden op het spectrum wat in onze ogen het beste 

overeenkomt met de missie van Rino. Hierin wordt overwegend meer waarde gehecht aan 

enthousiasmeren dan kennis bijbrengen. Om in beeldende termen te spreken:  

Op een schaal van 1 tot 10, waar 1 enthousiasmeren voorstelt en 10 kennis bijbrengen, hoort een 

FP-show rond 3 te liggenVI. 
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Een goed voorbeeld van het beoogde effect van een FP-show is de verbazing die het publiek heeft op 

het moment dat hun verwachtingen verbroken worden. Het directe effect is dat het publiek nieuwsgierig 

wordt naar de verklaring van een bepaald fenomeen en in de toekomst nieuwsgierig blijft naar 

informatie die breekt met hun verwachtingen. Deze subtiele wetenschappelijke intuïtie en het 

enthousiasme is het meeste wat op langer termijn vastgehouden kan worden. 

DOELGROEP (LEEFTIJD, BASISSCHOOL, WELGESTELD T.O.V. ACHTERSTAND) 

Rino is niet veel anders dan andere bedrijven in het feit dat zij een product aanbiedt dat gericht is aan 

een bepaalde doelgroep. Een goed gedefinieerde doelgroep is van belang voor een eenduidige 

uitstraling en voor een stabiel product dat niet veel verandert ten opzichte van de verwachtingen van 

klanten. Voor Rino is het belangrijk dat de doelgroep zo wordt gekozen dat we een maximaal effect voor 

onze missie mogen verwachten. Rino zou als doelgroep een volwassen publiek kunnen kiezen, maar 

een volwassen publiek is minder vatbaar voor een verandering van interesse en een enthousiasme 

voor wetenschap zou hen niet veel meer beïnvloeden in hun keuzes.  

De meeste effectieve leeftijdsgroep voor een FP-show is leerlingen tussen de 12 en 15 jaarVII.  

Hier is bewust gekozen voor leerlingen vóór hun profielkeuze, aangezien Rino nog kan bijdragen aan 

een meer wetenschappelijk gerichte toekomstkeuze.  

Aan de randen van deze leeftijdsgroep liggen twee categorieën die ook door Rino benaderd kunnen 

worden, maar niet de focus van onze missie mogen verwachten. Hieronder vallen leerlingen na hun 

profielkeuze (16 tot 18 jaar) en basisschoolleerlingen (8 tot 12 jaar). Er zijn ook praktische 

overwegingen voor de gespecialiseerde doelgroep van 12 tot 15 jaar. Middelbare scholen hebben over 

het algemeen meer budget voor een show dan basisscholen. Onze bestaande infrastructuur is 

gebaseerd op middelbare scholen. Daarnaast is de FP-show zo ingericht dat deze het beste uitgevoerd 

kan worden voor een wat jonger publiek.  

Als we kijken naar de scholen waar Rino haar shows geeft, zien we dat we voornamelijk naar 

overwegend welvarende, blanke scholen gaan. Het blijkt dat scholen uit minder welvarende, stedelijke 

gebieden met een hoger percentage leerlingen met een migratieachtergrond een lagere doorstroom 

naar bèta-opleidingen hebben. Dit is voornamelijk het resultaat van vooroordelen over 

wetenschappelijke opleidingen en cultuurverschillen. Dit zou betekenen dat Rino de meeste impact zou 

kunnen behalen door deze scholen te verkiezen boven scholen die een betere doorstroom naar bèta-

opleidingen hebben. Dit is de basis van het Diversiteitsplan, waarin met een lucratieve samenwerking 

met het LION en de Honours Academy meer impact behaald kan worden zonder dat dit financieel 

nadelig is voor Rino. 

INVULLING FP (KLEINE VERANDERINGEN EN ANDERE PROJECTEN) 

Door de jaren heen heeft Rino veel geëxperimenteerd met verschillende shows en showvormen. De 

mogelijkheid om op korte termijn te kunnen vernieuwen op het moment dat daar vraag naar is, is wat 

Rino veel succes heeft gebracht in het verleden. Veel van deze nieuwe projecten hebben het stof 

moeten delven dankzij het succes van Freezing Physics. Uit deze projecten kunnen wel veel lessen 

getrokken worden over de ontwikkeling en implementatie van toekomstige projecten.  

Het ontwikkelen van een nieuwe show of nieuwe showelementen voor FP moet waarde creëren voor 

Rino en de betrokken Rino’ersVIII. 

Voor de betrokken Rino’ers geldt dat zij een deel zelfontwikkeling kunnen halen uit hun werk voor het 

project. Ze zullen niet alleen werken aan de inhoud van de show, maar zich ook moeten bekommeren 

om de neventaken van een project. Hieronder valt bijvoorbeeld marktonderzoek naar de wensen van 

mogelijke klanten. Idealiter wordt een project gestart na het marktonderzoek en niet andersom. Er moet 

draagvlak zijn voor een nieuw project dat niet concurreert met bestaande projecten. Een nieuwe show 

moet een nieuw publiek aanspreken, niet concurreren met de bestaande klanten voor FP. De Rino’ers 

zullen meer leren van de complete “start to finish”-ontwikkeling van het project en Rino zal meer profijt 

kunnen halen uit een project met goede voorbereiding.  
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De ontwikkeling van een nieuw project kost veel tijd en energie van Rino en haar Rino’ers. Het is dus 

belangrijk dat de meerwaarde van het project voor Rino vooraf bewezen wordt. Neem als voorbeeld het 

project voor “modulair FP”. In dit project wordt de tweede helft van FP vervangen door verschillende 

modules die ieder een andere tak van wetenschap behandelen. De klanten zouden dan kunnen kiezen 

tussen deze verschillende modules. Dit plan is ontstaan door de vraag van scholen naar een show die 

bijvoorbeeld meer “scheikundig” is. Er is dus draagvlak voor modulair FP op de markt. Dit project creëert 

echter ten tijde van het schrijven geen meerwaarde voor Rino. Een diverser aanbod van onze show is 

alleen nuttig als Rino behoefte heeft aan meer klanten en een bredere markt. In het geval dat het geen 

meerwaarde geeft aan Stichting Rino, zou Modulair FP niet de moeite en energie waard zijn die de 

ontwikkeling vereist. Om te voorkomen dat er te veel tijd en energie wordt gestoken in zo’n project, 

moet eerst worden gekeken of het daadwerkelijk waard is om uit te voeren.  

WAARBORGING KWALITEIT  

Het belang van Rino’ers voor Rino is al een aantal keer benadrukt. Investeren in de vaardigheden van 

de Rino’ers heeft directe, positieve gevolgen voor Rino. In het verleden heeft er minder nadruk gelegen 

op de verbetering van de showkwaliteit en dit reflecteerde op de Rino’ers. Zonder dit element van 

verbetering zijn er veel shows uitgevoerd die bij hedendaagse standaard niet door de bocht kunnen. 

Vaak gaat het in deze gevallen naast weinig focus op zelfverbetering ook simpelweg om ongeschikte 

Rino’ers. Niet elk persoon zou zich kunnen ontwikkelen tot een goede Rino’er en deze kunnen vaak 

met een goede selectie vooraf gefilterd worden. Los van deze selectie zijn er genoeg manieren om 

goede showkwaliteit te waarborgen en Rino een professionelere uitstraling te geven. We behandelen 

een aantal middelen die gebruikt worden voor evaluatie en zelfverbetering en benadrukken hoe deze 

het beste kunnen worden toegepast. Hierna kijken we kort naar de rol van scholen in het op peil houden 

van de kwaliteit van onze shows. 

ZELFEVALUATIE 

Een belangrijke eigenschap van een Rino’er is de bereidheid tot zelfverbetering. Als de middelen 

aanwezig zijn, zal een goede Rino’er daar gebruik van maken. De verantwoordelijkheid van Rino ligt bij 

het aanleveren van de juiste middelen en het stimuleren van de zelfverbetering. Zelfevaluatie heeft 

veel vormen gekend en het blijft een actief onderwerp. Een veel toegepaste manier voor zelfevaluatie 

is evaluatieformulieren. Deze formulieren kunnen door Rino’ers na elke activiteit ingevuld worden om 

hun prestaties te analyseren. Momenteel worden deze formulieren fysiek ingevuld en door een van de 

bestuursleden verwerkt en gedigitaliseerd. Het eerste advies luidt dan ook om deze formulieren volledig 

digitaal te maken. Dit maakt de drempel voor het invullen van de evaluatie kleiner, aangezien de 

Rino’ers het op hun mobiel zouden kunnen invullen. Dit scheelt ook werk voor de bestuursleden, 

aangezien zij geen fysieke formulieren meer hoeven te digitaliserenIX. 

Er moet nog een tweede stap gezet worden voordat de zelfevaluatie optimaal gebruikt kan worden. De 

zelfevaluatie zal beter inzichtelijk gemaakt moeten worden voor de Rino’ers. Momenteel kan de 

geschiedenis van ingevulde formulieren wel opgevraagd worden, maar moeten Rino’ers daar zelf 

nuttige informatie uit destilleren. Wanneer de zelfevaluatie volledig gedigitaliseerd is, kan die informatie 

gemakkelijk omgezet worden naar nuttige grafieken om inzicht uit te halen. Dit zou voor een Rino’er 

makkelijk toegankelijk moeten zijn, bijvoorbeeld doormiddel van een zelfverbeteringspagina in RinOS. 

Er moet ook de mogelijkheid zijn om extra actie te ondernemen wanneer een Rino’er dat nodig heeft. 

Biedt bijvoorbeeld aan dat Rino’ers kunnen aangeven welke vaardigheden zij zouden willen verbeteren 

en dat vanuit het bestuur een ervaren Rino’er wordt gevraagd om hierbij te begeleiden. 

Inhoudelijk moet een evaluatieformulier met een aantal dingen rekening houden. Om de digitalisatie 

en inzichtelijkheid van de data makkelijk te houden, moet een formulier voornamelijk bestaan uit 

kwantificeerbare vragen. Vragen die beantwoord kunnen worden met een getal op een schaal van 1 tot 

10 werken hier goed voor. Helaas kunnen getallen niet alle ervaringen van de Rino’ers samenvatten. 

Er moet ruimte blijven voor Rino’ers om zich in woorden uit te drukken en mocht een Rino’er daarvoor 

kiezen, moet dit ook terug te vinden zijn op hun zelfverbeteringspagina. Uit het formulier moet duidelijk 

zijn dat er altijd ruimte is voor verbetering en dat je als Rino’er best kritisch mag zijn op je eigen 

prestaties. Naast kwantificeerbare vragen die de persoonlijke showkwaliteiten analyseren en vragen 
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die betrekking hebben tot de samenwerking tussen Rino’ers, zou een formulier goed aangevuld kunnen 

worden met een open vraag waar Rino’ers een leerpunt moeten invullen.  

De vertrouwelijkheid van de zelfevaluatie vereist ook nog wat aandacht. Er moet duidelijk naar de 

Rino’ers gecommuniceerd worden wie toegang heeft tot de inhoud van hun evaluatieformulieren. 

Doorgaans zijn dit de bestuursleden en de Rino’er zelf. Een Rino’er moet zich onbezwaard voelen om 

opmerkingen achter te laten over de samenwerking met andere Rino’ers. Over de communicatie tussen 

Rino’ers wordt hieronder meer besproken.  

COÖRDINATOREN 

Ook de coördinatoren hebben een belangrijke taak bij evaluatie. Zij zijn in veel gevallen de meest 

ervaren Rino’ers op een show en hebben de taak om de prestaties van de andere aanwezige Rino’ers 

te beoordelen en advies te geven waar nodig. Het geven van advies kan soms lastig zijn. Dit grijpt terug 

op de gewenste eigenschappen die een goede Rino’er hoort te hebben. Een van die eigenschappen is 

dat een Rino’er ontvankelijk moet zijn voor kritiek en bereid moet zijn om na elke show in gesprek te 

gaan met de coördinator om de showkwaliteit te bespreken. Het geven van constructieve kritiek is een 

vaardigheid die niet alle coördinatoren bezitten. Hier zal dus in moeten worden geïnvesteerd. 

Momenteel hebben we bij Rino niet de expertise om deze vaardigheid van Rino’er op Rino’er door te 

geven. Het is een vaardigheid die correct aangeleerd moet worden en er zal dus gebruik gemaakt 

moeten worden van een professionele training. Let erop dat zelfs voor bestuursleden geldt dat zij niet 

vanzelfsprekend deze vaardigheid hebben (eveneens is een bestuurslid niet vanzelfsprekend een 

goede shower of een goede werver). Dit houdt natuurlijk ook in dat coördinatoren niet vrijgesteld 

moeten worden van zelfevaluatie of een bespreking aan het eind van een showdag.  

Er moet een open sfeer heersen bij Rino. Rino’ers moeten gestimuleerd worden om actief om hulp te 

vragen bij lastige situaties en actief te leren van de vaardigheden van andere Rino’ersX 

Op deze manier voorkom je dat een aantal Rino’ers foutief onder de impressie zijn dat ze geen fouten 

maken. 

SCHOLEN 

Natuurlijk kan de kwaliteit van onze shows ook bepaald worden door onze klanten te vragen naar hun 

ervaringen. Dit doen we doorgaans doormiddel van een enquête die scholen na ons bezoek kunnen 

invullen. Naast een enquête kunnen ook andere methoden gebruikt worden, zoals een telefonisch 

gesprek met de contactpersoon. Door een brede variatie aan vragen te stellen krijgen we een goed 

beeld van de klanttevredenheid en de vragenlijst kan zelfs gebruikt worden voor marktonderzoek. 

Streef ernaar om minimaal 1 keer per jaar een beeld te krijgen van de klanttevredenheidXI. Ongeacht 

van de methode waarmee de ervaringen van scholen gepeild worden, is het weer van belang om de 

resultaten digitaal op te slaan en inzichtelijk te maken. Gebruik de resultaten ook om inzichten uit te 

trekken en focus voornamelijk op punten die systematische goed of fout gaan in de ogen van de 

contactpersoon. In het geval van slechte ervaringen is het belangrijk dat er extra aandacht wordt 

gespendeerd om dit in de toekomst te voorkomen.  

Als we van scholen gemiddeld een 7 krijgen voor onze shows en we kunnen garanderen dat hun 

ervaring minimaal een 6 waard zal zijn, is dat beter dan een gemiddelde score van 8 zonder garantie 

Het is lastig om systematische trends te vinden als weinig scholen meedoen aan de enquête. Bij 

scholen moet het bestaan van de enquête bekend zijn. Maak het invullen van de eventuele vragenlijst 

zo makkelijk mogelijk voor de contactpersoon en zoek naar een manier om het invullen aantrekkelijk 

te maken. Het doel is natuurlijk dat het vanzelfsprekend wordt dat scholen na een showdag de enquête 

invullen. Een goede optie om de enquête meer onder de aandacht te brengen is het versturen van een 

bedankmail na het bezoek van Rino. Hierin kunnen we de school bedanken voor hun gastvrijheid en de 

aandacht vestigen op de enquête. De mooie bijkomstigheid is dat we met een attente boodschap nog 

meer tevredenheid mogen verwachten van de scholen. In de enquêtes moeten duidelijke vragen staan 

en de lijst met vragen moet niet te lang zijn. Houd de vragenlijst op ongeveer 3 tot 4 vragen en vraag 

alleen de dingen die je echt wilt weten. 
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Als laatste moeten we ons wel realiseren dat we momenteel indirect de kwaliteit van de show proberen 

te bepalen. We vragen naar de ervaringen van Rino’ers, over henzelf en elkaar, en we vragen naar de 

ervaringen van de contactpersoon van de school. Helaas kijken we nog niet naar de tevredenheid van 

ons publiek, de leerlingen. Sommige Rino’ers maken gebruik van het eind van de show om aan 

leerlingen te vragen wat zij van de show vonden. Dit is goed voor hen persoonlijk om van te leren, maar 

dit geeft geen globaal idee van het effect dat onze show heeft op de leerlingen. Dit effect heeft 

meerdere lagen die allen onderzocht kunnen worden. In de eerste plaats is er het enthousiasme van 

de leerlingen te meten in hun vermaak. Ten tweede is er de verandering van het beeld dat leerlingen 

hebben over wetenschap en natuurkunde in het bijzonder. Als laatste is er de impact op de lange 

termijn, waarbij leerlingen vaker voor een bètaprofiel of -opleiding kiezen als zij in contact zijn geweest 

met Rino. Deze punten lopen op in schaal en complexiteit. De laatste twee punten zijn niet van belang 

op korte termijn, maar wel interessant om ooit in kaart te brengen. Het zou wel veel toevoegen als er 

een manier ontwikkeld wordt om de tevredenheid van leerlingen te meten na onze shows. In de periode 

van de komende 5 jaar kan een project opgezet worden die probeert te achterhalen wat de impact van 

Rino op langere termijn is. 

Uitstraling en strategie naar buiten 

MARKETING EN COMMUNICATIE 

Rino kan erg veel mensen aanspreken: tientallen medewerkers van de faculteit, tientallen werknemers 

van middelbare scholen, honderden studenten op de universiteit en duizenden scholieren of ander 

publiek. Met andere woorden: Rino wordt door velen gezien. De uitingen die Rino doet zijn helaas niet 

altijd consequent. Om een voorbeeld te geven: sommige Rino’ers geven shows met een polo, andere 

met een hoodie. Die twee kledingstukken stralen iets heel anders uit. Een hoodie straalt comfort en 

nonchalance uit, terwijl een polo een actieve en uitnodigende uitstraling heeft. Verder is de 

communicatie van Rino niet altijd professioneel. Voorbeelden hiervan zijn het logo en de website. Ik zal 

eerst uitleggen waarom het belangrijk is om consequent te zijn in de communicatie en daarna waarom 

die professioneel moet zijnXII. 

CONSISTENTIE 

Door consequent te communiceren kun je als organisatie een ‘DNA’ creëren. Dit is wat mensen, zowel 

intern als extern, van je denken. Dit DNA zou je visie, missie en waarden moeten reflecteren. Het is erg 

lastig voor mensen om een helder beeld van Rino te ontwikkelen als Rino steeds iets anders 

communiceert. Iedere uiting van Rino, van nieuwsbrief tot uitnodiging voor een DUSC-activiteit, van 

telefoongesprek naar een school tot een standaardmail, draagt bij aan het beeld dat de ontvangers 

hebben van Rino. Daarom is het belangrijk dat al die uitingen consequent zijn. 

Bij Rino is het extra lastig om consequent te zijn, omdat de groep Rino’ers elke 4 à 5 jaar compleet 

verandert. Dit kan als gevolg hebben dat elke paar jaar de communicatie van Rino (onopgemerkt) op 

de schop gaat en dus niet meer consequent is. Mensen die Rino al langere tijd kennen zien hierdoor 

een organisatie die steeds anders verandert en zullen dus niet weten wat ze aan Rino hebben. 

Op de kortere termijn, nieuwe Rino’ers gaan in erg korte tijd een beeld vormen van de stichting. Rino is 

als zender in de communicatie verantwoordelijk voor dit beeld. We kunnen niet in de eerste uiting, 

bijvoorbeeld de werving, heel uitnodigend en los zijn en later in de communicatie over de training heel 

streng en kortaf zijn. Dit zal de ontvanger in de communicatie (de nieuwe Rino’er) niet helpen met het 

vormen van het beeld van Rino dat we willen. Welk beeld we willen uitstralen wordt besproken de 

Inleiding. 

PROFESSIONEEL 

Rino wil graag gezien worden als een professionele organisatie met een visie, missie en bepaalde 

waarden. Een consequente communicatiestrategie kan erg helpen bij dit beeld. De uitingen die we 

doen, intern en extern, moeten ook van een bepaalde kwaliteit zijn. Vaak zijn deze uitingen veel of 
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misschien zelfs het enige van wat mensen zien van Rino en wat ze kunnen gebruiken om een beeld te 

creëren (een ‘DNA’). Als alle uitingen er verzorgd, net en professioneel uitzien, zullen mensen je ook 

herkennen als een professionele organisatie. Voor studenten betekent het dat er wat te halen valt bij 

Rino (zie ook Rino’ers maken Rino). Voor scholen en de universiteit zal het betekenen dat ze inzien dat 

Rino een bepaalde ‘waarde’ heeft, waar ze eventueel ook geld voor overhebben. Een belangrijke les is 

dat niet onderschat moet worden hoeveel invloed iedere individuele uiting van Rino heeft op het beeld 

dat mensen van je krijgen. 

COMMUNICATIESTRATEGIEXIII 

Om ervoor te zorgen dat er een handvat is voor de communicatie komende jaren willen we adviseren 

dat er op korte termijn gewerkt gaat worden aan een communicatieplan. Hiervoor kan veel van dit 

document gebruikt worden, bijvoorbeeld de visie, missie en kernwaarden, maar kan ook in detail 

ingegaan worden op: de kleur van Rino, het lettertype van Rino, de (e-mail) handtekeningen van Rino, 

de website, wanneer wordt wat verstuurd, etc. Door deze zaken in detail vast te leggen, zal in de 

toekomst niet steeds een nieuwe communicatie gevoerd worden, maar zal Rino een consequente 

communicatiestrategie kunnen voeren en professioneler overkomen. Dit communicatieplan moet met 

grote zorg ontwikkeld worden en hierbij moet zeker hulp ingeschakeld worden (bijvoorbeeld de afdeling 

communicatie & marketing van de faculteit). In 2019-2020 zijn hierbij al de eerste stappen gezet. 

COMMUNICATIE NAAR EXTERNEN 

Rino heeft vaak genoeg contact met groepen en organisaties die niet in de categorie “scholen” vallen 

en vaak ook een iets ander programma van Rino vragen. Hierdoor behoren externe shows tot de meest 

diverse shows die Rino geeft. Veel van deze externe evenementen liggen op een lijn met de missie van 

Rino en de doelgroep komt vaak overeen met onze doelgroep. Bij sommige shows is dit niet het geval 

en moet Rino zich afvragen of zo’n activiteit de moeite wel waard is. Dit is waar een afweging tussen 

impact en geld ontstaatXIV.  

Zodra er een afweging moet worden gemaakt op impact en geld, volgt uit de kernwaarden (beschreven 

in hoofdstuk II) dat impact belangrijker is dan geld. Hoe dan ook betekent dit niet dat activiteiten, die 

weinig impact opleveren maar wel geld, geweigerd moeten worden. Deze activiteiten kunnen namelijk 

indirect helpen met het behalen van de doelstellingen van Rino. Veel van deze shows zijn erg leuk voor 

de Rino’ers en het geld kan worden gebruikt om andere activiteiten beter te organiseren die wel meer 

de doelen van Rino behalen. Bij activiteiten waar meer geld voor wordt gevraagd, wordt aan de andere 

kant ook meer kwaliteit verwacht van de opdrachtgever. Er moet met uiterste zorgvuldigheid en 

professionaliteit worden omgegaan met deze opdrachtgevers, anders kan dat negatieve gevolgen 

hebben voor de stichting.  Voor activiteiten met weinig impact en weinig geld, moet er een afweging 

worden gemaakt tussen geld en tijd en moeite die er wordt ingestoken om het project te voltooien.  

De commerciële evenementen die veel geld betalen voor de diensten van Rino, geven vaak ook veel 

meer dan de kosten die Rino maakt. Aangezien het vaak onduidelijk is hoeveel commerciële 

evenementen kunnen sparen voor een activiteit, is het verstandig om hoog in te zetten bij het eerste 

contact en dan gebaseerd op gesprekken meer kortingen en vrijstellingen toe te voegen. In het verleden 

is er veel competitie geweest over de hoeveelheid geld die een bestuurslid via externe shows kon 

binnenhalen. Dit heeft ertoe geleid dat soms een kans voor Rino verloren is gegaan, aangezien en te 

veel geld gevraagd werd. Dit kwam o.a. omdat een belangrijk punt uit het oog verloren werd: de waarde 

voor de Rino’er. Een show op een bijzondere locatie of een bijzondere soort show is vaak een heel leuke 

ervaring voor de betrokken Rino’ers.  

Er zijn initiatieven die bijzonder goed binnen de missie van Rino vallen en vaak een grote impact met 

zich meebrengen, maar vaak niet genoeg geld hebben om dit te betalen. Neem als voorbeeld een 

zomerkamp voor beginnende middelbare scholieren. Veel zomerkampen hebben een “not for profit” 

karakter en hebben dus vaak niet het geld om Rino de reguliere prijs te betalen. Toch zou dit een mooie 

kans voor Rino zijn om een grote impact te hebben, zelfs als we met dit evenement geen winst maken. 

Er zijn ook andere manieren om een organisatie tegemoet te komen, door bijvoorbeeld vrijstelling te 

geven van het maximumaantal leerlingen per show. 
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Dit aait over een punt dat ook veel te maken heeft met de flexibiliteit van Rino: De algemene 

voorwaarden. Kort gezegd hebben de algemene voorwaarde als taak om Rino te beschermen in het 

geval van onenigheid met een school. Dit kan in allerlei vormen gebeuren, van aansprakelijkheid bij 

schade tot de behandeling van het showteam op de showdag. Om deze taak uit te voeren moeten de 

voorwaarden in zeer specifieke taal geschreven zijn. In realiteit kan Rino erg flexibel zijn in het uitvoeren 

van haar shows en daar wordt door scholen vaak gebruik van gemaakt. Het is niet direct een probleem 

dat dit gebeurt; het zorgt vaak voor een prettigere ervaring voor de scholen en de leerlingen. Zorg ervoor 

dat de voorwaarden waar niet van afgeweken kan worden extra goed worden benadrukt. Hieronder valt 

bijvoorbeeld de noodzaak dat er in een lokaal ventilatie of voldoende ramen aanwezig zijn. Enkel 

wanneer een school de voorwaarden in grove schaal of met regelmaat overtreedt is het goed om actie 

te ondernemen. Passende actie kan liggen tussen het schrijven van een email tot het afzeggen van 

(toekomstige) showdagen. 

Nawoord 

Een belangrijke afweging in “Standaard met Speelruimte” is de balans tussen het leggen van een 

bekwame fundering en het openlaten van ruimte voor creativiteit en verandering. In sommige aspecten 

van Rino is het erg belangrijk dat er een consistentere basis wordt gelegd. Overdrachten, hoofdinzichten 

en goede communicatie moeten consequent worden uitgevoerd in de komende 5 jaar en hopelijk 

daarna doorgezet worden. Anderzijds moeten we ons realiseren dat de flexibiliteit van Rino een 

positieve eigenschap is. Niet alleen maakt dat mogelijk dat Rino zich aan kan passen aan veranderende 

omstandigheden, maar het maakt ook mogelijk dat elk bestuur verbeteringen aan kan brengen. 

Nieuwe, doelbewuste projecten motiveren elk bestuur om zich actief in te zetten voor Rino. Dit is waar 

we de speelruimte vinden in dit meerjarenplan. Het meerjarenplan heeft niet de intentie om komende 

besturen vast te zetten in hun beslissingen of projecten. Besturen moeten zich vrij voelen om te 

ondernemen voor een beter Rino. Hoe deze speelruimte eruitziet zal verder niet behandeld worden, 

maar er mag uitgegaan worden van het volgende:  

Binnen de lijnen van het meerjarenplan wordt elk bestuur aangemoedigd om het meeste te halen uit 

hun bestuursjaar. Wees creatief, maar wel doelbewust en bovenal enthousiast. 

Eindnoten Standaard met speelruimte 

 
I Bestuursoverdracht (dringend advies): zorg voor een overdrachtsdocument voor de 

besturen dat minimaal bestaat uit 1) een sectie over hoe het is om bestuur te zijn, 2) een 

algemene tijdlijn voor een Rinojaar en 3) functiespecifieke overdracht. 

II Overlegweekend (advies): twee algemene adviezen voor een overlegweekend: 1) nodig 

een groot aantal oude Rino’ers uit en 2) maak ruimte voor gezellige activiteiten. 

III Overdracht commissies (advies): om de overdracht van commissies goed te laten 

verlopen is het waardevol om voor alle commissies een overdrachtsdocument te maken. 

IV Overdracht wervingscommissie (advies):  de overdracht (en organisatie) van de 

wervingscommissie is zo belangrijk voor de stichting dat daar altijd bijzonder veel 

aandacht aan besteed moet worden. 

V Dokuwiki (advies): zoek op redelijke termijn een alternatief voor de Dokuwiki en zorg dat 

de kennis die op de Dokuwiki is gedocumenteerd niet verloren gaat. 
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VI Doel FP (dringend advies): Freezing Physics is een combinatie van entertainment en 

educatie. Het is belangrijk om een standaard aan te houden als het om de verhouding van 

entertainment en educatie gaat. Er moet niet te veel van die standaard afgeweken worden. 

VII  Doelgroep FP (opmerking): De meeste effectieve leeftijdsgroep voor een FP-show is 

leerlingen tussen de 12 en 15 jaar. 

VIII  Nieuwe shows (advies): Het ontwikkelen van een nieuwe show of nieuwe 

showelementen voor FP moet waarde creëren voor Rino en de betrokken Rino’ers. Voordat 

vernieuwingen worden doorgevoerd, moet marktonderzoek gedaan worden om te 

onderzoeken of er draagvlak is voor de nieuwe show of verandering. 

IX Zelfevaluatieformulieren (advies): het digitaliseren van zelfevaluatieformulieren maakt 

de drempel lager om de formulieren in te vullen en maakt het makkelijker voor 

bestuursleden om de formulieren te verwerken. 

X  Open sfeer (advies): Er moet een open sfeer heersen bij Rino. Rino’ers moeten 

gestimuleerd worden om actief om hulp te vragen bij lastige situaties en actief te leren van 

de vaardigheden van andere Rino’ers. 

XI Klanttevredenheid (advies): om een goed beeld te krijgen van de tevredenheid van onze 

klanten (scholen), is het zaak om minimaal eens per jaar onderzoek te doen naar die 

tevredenheid. De resultaten moeten netjes (digitaal) opgeslagen worden. 

XII Communicatie (advies): communicatie-uitingen moeten consistent en professioneel zijn, 

zodat de ontvangers een helder beeld van het ‘DNA’ van Rino kunnen vormen. 

XIII Communicatiestrategie (dringend advies): op de korte termijn moet er een gedetailleerd 

communicatieplan ontwikkeld worden zodat Rino professionele en consistente 

communicatie gaan voeren. 

XIV Overweging externe shows (advies): bij sommige externe shows moet gelet worden op 

de verhouding impact en geld. Sommige externe shows kunnen ons veel impact opleveren 

en weinig geld, of andersom. Ga voorzichtig om met het bepalen van de juiste prijs (offerte) 

voor een opdrachtgever en doe dit wanneer nodig op basis van impact, niet geld. Er kan, 

wanneer nodig, advies ingewonnen worden bij de Raad van Toezicht. 
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V. FINANCIEEL FUNDAMENT

Bij het uitvoeren van het hoofddoel van Stichting Rino komen een hoop kosten kijken. Om deze reden 

kunnen de shows niet gratis worden opgevoerd aan scholen. Er is ook een hoop waarop moet worden 

gelet zodat Rino die shows kan blijven uitvoeren. Wij zullen in dit hoofdstuk vooral focussen op de 

toekomst van de financiën van Stichting Rino. We zullen kijken naar de inkomsten en uitgaven van Rino 

en we zullen bespreken welke keuzes en beslissingen moeten worden genomen om een stabiel 

fundament te vormen in de financiën van Stichting Rino. 

Eerst zullen we bespreken waarom het eigen vermogen van belang is. Dan bespreken we hoe we dat 

gaan opbouwen en vasthouden gedurende de 5 jaar van dit plan in de hoofstukken erna.  

Eigen vermogen opbouwen 

Het eigen vermogen bij een onderneming is het verschil van de bezittingen (activa) en de schulden 

(passiva of vreemd vermogen). Bij Stichting Rino bestaan de bezittingen uit hetgeen wat op de 

inventaris staat en andere voorwerpen met een bepaalde waarde (vaste activa), al het geld wat op de 

rekening staat (vlottende activa) en geld wat wij nog krijgen van scholen en dergelijke (debiteuren). De 

passiva bij Stichting Rino zijn relatief laag vergeleken met de activa. Rino heeft geen openstaande 

leningen bij banken, alleen bedragen die we doorschuiven naar volgende jaren (doteren). Het eigen 

vermogen van Stichting Rino bestaat voor het overgrote deel uit activa.  

WAAROM EIGEN VERMOGEN BELANGRIJK IS 

In het jaar kan het nog wel eens voorkomen dat er een financiële tegenvaller is. Ze zijn onvoorspelbaar, 

dus het is lastig om er goed op voorbereid te zijn. Een manier om deze tegenvallers tegemoet te gaan 

is met behulp van een metaforisch opvangnet wat bestaat uit een reserve van geld.  Het kan namelijk 

gebeuren dat het voor Rino niet meer mogelijk is om shows op scholen uit te voeren om wat voor reden 

dan ook. Doordat er wel nog vaste lasten zullen zijn, bijvoorbeeld een leasecontract van een bus, zal 

Rino in die periode ongetwijfeld forse verlies krijgen. Met een reserve van geld kunnen we de financiële 

schade beperken. 

Verlies opvangen is niet de enige reden waarom activa belangrijk is. Een hogere activa geeft ons meer 

ruimte om te investeren om bijvoorbeeld de kwaliteit van de showspullen hoog te houden. 

Het eigen vermogen is dus een belangrijke mate van de bezittingen van Stichting Rino. Meer eigen 

vermogen betekent dat de stichting meer geld heeft en een beter financieel fundament.I  

ACTIVA OPBOUWEN 

Over de jaren heen heeft Stichting Rino veel groei meegemaakt. De kosten en inkomsten die Rino 

maakt/krijgt zijn aanzienlijk gegroeid, maar het eigen vermogen is niet meegegaan in die groei. Zie 

Figuur V-A. Dit vormt een risico voor Stichting Rino, doordat ze steeds minder ruimte krijgt om eventuele 

extra onvoorziene kosten op te vangen.  
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Figuur V-A Een grafiek van het eigen vermogen, totale uitgaven en inkomsten per jaar.  

Het eindpunt van deze strategie is meer eigen vermogen en het middel waarmee Stichting Rino dat kan 

bereiken is meer winst. Meer winst is wel een lastige en onduidelijke kwestie bij Rino, omdat ze een 

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status heeft. Er zijn namelijk een aantal voorwaarden van de 

belastingdienst waar de stichting rekening mee moet houden met het vergroten van het eigen 

vermogen5. Een van die eisen is dat een ANBI geen winstoogmerk mag hebben op de middelen die zij 

aanbiedt van de doelstelling. Zo mag een museum geen winst maken op entreekaartjes. Het mag wel 

winst maken op commerciële activiteiten zoals een cadeauwinkel maar dan moet daar strikt gezien wel 

belasting over worden betaald (BTW). Gelukkig is dit in de meeste gevallen bij Stichting Rino niet het 

geval geweest en gaat dit vrijwel altijd goed. 

Wat de hoogte van het eigen vermogen uiteindelijk moet zijn is een lastige kwestie. Idealerwijs is eigen 

vermogen van de stichting even hoog als de vaste uitgaven in een jaar. Dit komt neer op een bedrag 

van ongeveer €15.000,-, breed genomen. Hier bovenop moet ook nog een buffer komen van geld om 

eventueel te investeren/uitgeven om vervolgens de stichting weer op te bouwen in het geval van een 

financiële tegenslag. Hiermee komen we uit dat het ideale eigen vermogen rond of boven de €20.000 

moet zitten. 

Om dit doel te behalen moeten er in de komende 5 jaar meer inkomen zijn dat uitgaven, maar dit doel 

is vanwege de Corona pandemie niet meer realistisch geworden. Het is veel beter om elk jaar 

dynamische parameter te hebben als streven voor het maken van een begroting. Bij het maken van 

een begroting moet 5% van de uitgaven als positief resultaat komen. In een ‘normaal’ jaar zijn er 

ongeveer €30.000 aan uitgaves, dus moet er naar €1.500 winst worden gestreefd.II 

Zodra Stichting Rino weer voldoende eigen vermogen heeft, zal het niet meer nodig zijn dat de stichting 

nog naar 5% van de uitgaven als winst streeft. Deze winst-parameter kan dan worden verlaagd naar 

2%, zolang het de stichting niet te veel geld geeft en ook nog binnen de redelijkheid valt van de 

hoeveelheid geld die de stichting mag hebben. 

 
5 Voor alle eisen waar een ANBI-stichting aan moet voldoen, zie de website van de belastingdienst. 
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Prijs van de show 

Om het resultaat per jaar te verhogen, kunnen er twee strategieën worden toegepast:  

1. Inkomen verhogen d.m.v. de prijs te verhogen. 

2. Uitgaven te verlagen door te bezuinigen/geld beter slimmer besteden.  

Om een resultaat van ongeveer 5% van de uitgaven te behalen, zijn beide strategieën sterk aan te 

raden.  

STABIELE EN BETROUWBARE INKOMSTEN 

De hoofdactiviteit van Stichting Rino is het geven van Freezing Physics shows op middelbare scholen 

om wetenschap te enthousiasmeren onder jongeren. Dit kunnen we scholen niet gratis aanbieden, 

omdat er veel kosten bij komen kijken. Om Rino draaiende te houden moeten scholen dus betalen.  

Uit verschillende modellen en mock-up begrotingen is een prijs bepaald als volgt: €325,- voor het 

standaardpakket6, €40,- voor elke extra show tot maximaal 5 op een dag en nog €10,- per staffel van 

25km waarvan de eerste 75 km gratis zijn7. Gemiddeld betaalt een school dus ongeveer €375,-. Van 

alle prijzen gaat geen BTW over. Dat heeft te maken met het feit dat de activiteiten die onder een 

onderwijsvorm vallen vrijgesteld zijn van BTW.III 

In de prijs wordt ervanuit gegaan dat er geen subsidiegeld bij de inkomsten staat die de stichting kan 

uitgeven aan het uitvoeren van shows. Dit is niet het geval met alle subsidies, zoals subsidies voor 

andere projecten. Denk aan subsidie voor de YouTube-commissie en dergelijke. 

Deze prijs is dus representatief van alle kosten die de stichting maakt, als er minstens een bepaalde 

hoeveelheid schoolshows worden uitgevoerd in een jaar. In Figuur V-B is een voorbeeld hiervan te zien 

waarbij een willekeurige standaardbegroting is gebruikt, zie appendix Standaardbegroting. Voor elk jaar 

is dit erg handig om deze berekening te herhalen. 

De reden dat we er van uit gaan dat we geen subsidie krijgen, is omdat subsidies niet betrouwbaar zijn. 

De kans is klein dat we elk jaar weer een subsidie van een paar duizend euro krijgen, en als we dan 

afhankelijk er van zijn en dan het niet krijgen, komt de begroting lastig rond. In dat opzicht zijn de 

scholen betrouwbaarder en een stabielere vorm van inkomen. Onafhankelijkheid van subsidies is een 

stap in de juiste richting voor een stabieler fundament. 

 
6 Het standaardpakket houdt in drie shows per dag. Minder dan 3 shows kan niet, dus een school vraagt 

altijd minstens het standaardpakket. 
7 Voor de kilometerbepaling wordt alleen de heenreis gemeten via Google Maps. 
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Figuur V-B Een grafiek van de het resultaat (verticale as) ten opzichte van de hoeveelheid uitgevoerde shows 

(horizontale as). Dit is berekend voor een willekeurige standaardbegroting, zie appendix Standaardbegroting. 

De licht blauwe lijn is de te behalen resultaat van €1.500,-. 

Met deze verhoogde prijs ten opzichte van vorige jaren8 wordt het makkelijker om geprojecteerde 

resultaat van €1.500,- (dus ervanuit gaande dat er €30.000 aan uitgaves zijn) te behalen. 

OVERIGE VORMEN VAN INKOMSTEN 

Naast subsidies en inkomsten van het uitvoeren van shows krijgt Rino ook geld van donaties. In het 

jaar `15-`16 is het donateursprogramma Vrienden van Rino gestart. In dit programma wordt er elk jaar 

een bedrag tussen de €25 en €50 gedoneerd aan de stichting door Rino’ers, oud-Rino’ers en vrienden 

van de stichting. 

Dit is een erg goed initiatief en heeft in het jaar `19-`20 ongeveer €2.000,- opgehaald. Elk jaar groeit 

het bedrag een beetje en dat is erg behulpzaam. Er kan actief geworven worden naar meer Vrienden 

van Rino door een cultuur te creëren waar actieve Rino’ers Vriend van Rino worden.  

Externe shows die we uitvoeren kunnen ook een behoorlijk deel van de inkomsten in een jaar vormen. 

Deze shows kunnen we helaas niet garanderen en is het dus ook lastig in te schatten hoeveel we in 

een jaar krijgen en hoeveel geld wij er aan verdienen. Als de kans zich voordoet, is het vaak meer dan 

waard om het uit te voeren, omdat er meestal veel winst op dit soort shows kan worden gemaakt. Vooral 

omdat met externe shows veel mensen kunnen worden bereikt. 

Strategische uitgaven 

De ander gemelde strategie om te bezuinigen en/of geld slimmer te besteden, zullen we in dit 

hoofdstuk bespreken. 

COMPENSATIE BESTUUR EN RINO’ERS 

Zoals eerder vermeld in hoofdstuk II. Vrijwilligersvergoeding, krijgen Rino’ers een geldbedrag ter 

compensatie van het uitvoeren van shows. Deze vergoeding is per Rino’er per showdag gemiddeld 

€35,50. Deze vergoeding wordt ook gebruikt ter waardering naar de Rino’er toe. Over de jaren heen is 

er veel gediscussieerd over de hoogte van de vrijwilligersvergoeding en deze is nooit echt consistent 

geweest, zoals te zien in Figuur V-C. In hoofdstuk II. Beloning/waardering Rino’er wordt besproken hoe 

de hoogte van de vergoeding invloed heeft op de Rino’ers zelf. Hieruit is te concluderen dat een hogere 

 
8 €295,- standaardpakket en €50 per extra show in het jaar `18-`19. 
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vergoeding vrij weinig effect heeft t.o.v. de waardering die ze daarvan voelen. Een verhoging van iets 

van €5 per show per Rino’er zal bijna niet te merken zijn en het verhoogt de waardering amper, terwijl 

het de stichting zomaar bijna duizend euro extra in een jaar kan kosten. 

Aan de vrijwilligersvergoeding wordt veel geld uitgegeven die beter kan worden besteed en wellicht 

effectiever. Op de manieren beschreven in hoofdstuk II. Beloning/waardering Rino’er in combinatie met 

een verlaging van de vrijwilligersvergoeding, wordt het makkelijker om een hoger resultaat te behalen, 

zonder dat het ten koste gaat van de waardering van de Rino’ers. 

Op dezelfde manier kunnen we geld beter besteden bij de bestuur bezoldiging. Op het moment van het 

schrijven is die bruto €200 per maand. Hier moet dan loonheffing over worden betaald, waardoor het 

netto (met loonheffing korting) €186,- of (zonder loonheffing korting) €112,- wordt. Deze vergoeding 

staat los van de vrijwilligersvergoeding.  

 

Figuur V-C Een grafiek met de totale kosten van de vrijwilligersvergoeding en gemiddelde kosten per show per 

Rino’er. 

Waardering van het bestuur binnen Rino is ook erg belangrijk en dat moet ook in stand worden 

gehouden/verbeterd worden. Naast de bestuursbezoldiging is er ook een post voor bestuursuitjes die 

het bestuur kan gebruiken om samen iets leuks te doen op de kosten van de stichting.  

Op het moment wordt het geld dus niet efficiënt besteed aan de bestuursleden, aangezien er een 

behoorlijke som aan geld aan de belasting moet worden betaald. Om dit te voorkomen kan de kosten 

van het bestuursbezoldiging worden verlaagd en als dit wordt uitbetaald als vrijwilligersvergoeding. Uit 

enquetes met oud-bestuursleden blijkt ook dat iedereen een lagere vergoeding koos, als er meer geld 

over bleef voor activiteiten voor bestuursuitjes.  

Het systeem wat wij willen voorstellen zit als volgt in elkaar: ieder bestuurslid krijgt €100 per persoon 

per maand in vrijwilligersvergoeding voor september tot en met juni. Daarnaast komt er €20 potje per 

persoon per maand in een aparte pot voor bestuur gerelateerde activiteiten (denk aan trainingen, maar 

ook uitjes).  

Verder krijgt ieder bestuurslid een bedrag van €15 die ze krijgen op hun Rinorekening, maar niet 

uitbetaald wordt. Dit geld kunnen ze gebruiken om te besteden aan producten uit de streepkast of om 

te betalen voor activiteiten.IV 

Met dit systeem krijgt ieder bestuurslid €1.350,- per jaar. Op deze manier is er meer ruimte om geld te 

besteden aan andere dingen die vrij prijzig zijn maar wel van belang zijn. Een goed voorbeeld hiervan 

is het overlegweekend. Hiervan worden de kosten verdeeld over de participanten van dit weekend, 
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alleen kan dat best veel worden voor iedereen. Een deel van de kosten kunnen worden opgevangen 

door Rino. Zo is er meer ruimte voor bijvoorbeeld een etentje aan het einde van het weekend.  

Het enige probleem met dit systeem, is dat het nu makkelijker is voor bestuursleden om aan het 

maximum van vrijwilligersvergoeding te komen (€170,-). Vergoedingen die bestuursleden krijgen voor 

het uitvoeren van shows tellen dan namelijk op bij de bestuursvergoeding. Als een bestuurslid meer 

dan het maximum zou moeten ontvangen, mag dat niet zonder loonheffing, anders is het 

belastingfraude. 

Echter is het in de meeste gevallen niet waard om loonheffing over de vergoeding te betalen, je krijgt 

dan netto niet meer geld van. Het is dus niet erg als er dan geld wordt misgelopen. Bij het doen van 

bestuur bij Stichting Rino is het geven van shows iets wat er gewoon bij hoort. 

ANDERE STRATEGISCHE UITGAVEN 

Slimme uitgaven zijn niet altijd de goedkopere optie. Soms is het duurdere product beter dan het 

goedkopere, omdat het bijvoorbeeld langer mee kan gaan. De goedkopere moet vaker vervangen 

worden en dat kost op lange termijn meer, dat is zonde. Strategische uitgaven kunnen dus een groot 

verschil maken in de lange termijn, wat van groter belang is dan de korte termijn (in de meeste 

gevallen). Bij elke aankoop is het dus belangrijk dat er gecontroleerd wordt op slimmere/meer 

strategische manieren van het uitgeven van hetzelfde geld.V 

Goede voorbeelden van strategische uitgaven zijn bijvoorbeeld metalen buizen voor de fonteinproef 

van FP. Glazen buizen zijn erg breekbaar en zouden dus niet-strategisch zijn. Waarschijnlijk zijn metalen 

buizen veel beter, misschien wel duurder maar omdat ze minder snel breken, gaan ze langer mee. 

Het kan ook strategisch zijn om een uitgave te doen en die vervolgens op het inventaris zetten (mits 

het product meerdere jaren meegaat).  

Consequent investeren in showmateriaal  

Grote aankopen bij Stichting Rino die meerdere jaren meegaan, worden meestal niet in 1 jaar 

afgeschreven, maar wordt verspreid over de jaren dat de aankoop in meegaat. Op het moment van het 

schrijven (`19-`20) zijn veel grote aanschaffingen die actief worden gebruikt bij het uitvoeren van 

shows al afgeschreven op de inventaris. Dit kan betekenen dat de showspullen die worden gebruikt 

inmiddels verouderd zijn. Dan is het zeker waard om te kijken welke delen je kan vernieuwen in het 

showmateriaal. Vooral als het inventaris relatief laag is.  

Dit is nu (in het jaar `20-`21) vooral relevant aangezien de prijzen van de shows weer omhooggaan. 

Met de hogere kosten voor de scholen, verwachten ze mogelijk ook een hogere kwaliteit. Niet alles wat 

inmiddels is afgeschreven is natuurlijk toe aan een upgrade. Bijvoorbeeld de stikstofvaatjes gaan 

langer mee dan de periode waarop ze op de inventaris zijn gezet. Maar andere buizen en toonglazen 

mogen best na twee of drie jaar een vervanging krijgen. Het beeld wat we dan ook afgeven op 

middelbare scholen is dan een heel stuk professioneler. VI   
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Eindnoten financieel fundament

 
I Eigen vermogen (opmerking): een hoger eigen vermogen geeft de stichting een beter 

financieel fundament. 

II Eigen vermogen opbouwen (dringend advies): Om in de komende jaren de reserves op te 

bouwen, moet ieder jaar minstens 5% van de uitgaven positief worden begroot. Dit wordt 

gedaan totdat er een eigen vermogen van minimaal €20.000,- is bereikt. Daarna moet er 

ieder jaar minstens 2% van de uitgaven positief worden begroot. 

III  Prijs van de show (dringend advies): De nieuwe prijs van de shows is als volgt: 

Standaardpakket kost €325,- en elke extra show €40,-. Er komt een kilometervergoeding 

van €10,- per 25km waarvan de eerste 75km gratis zijn en alleen naar de heenreis wordt 

gekeken.  

IV Bestuursvergoeding (dringend advies): Bestuursleden krijgen nu een nieuwe vorm van 

vergoeding: €100,- per persoon per maand aan vrijwilligersvergoeding. Er wordt €20,- per 

persoon per maand begroot voor Rino-gerelateerde activiteiten en trainingen en €15,- per 

persoon per maand voor eigen gebruik (eten/drinken) binnen Rino. 

V  Strategische uitgaven (advies): Uitgaven moeten op een strategische wijze worden 

gedaan om geld te besparen. 

VI Investeren in kwaliteit (advies): Om de kwaliteit van de shows hoog te houden moet er 

vaker en beter geïnvesteerd worden in het showmateriaal. 
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VI. CONCLUSIES 

In de inleiding van het meerjarenplan geven wij een aanleiding voor het opstellen van het 

meerjarenplan. Vanuit de inleiding, waar wij de visie, missie, kernwaarden en strategieën hebben 

gedefinieerd, gaan wij over op de strategieën waar wij een aantal doelen en adviezen opstellen waar 

wij de nodige meerwaarde voor Rino in zien. 

Hoewel alle doelen en adviezen in de strategieën omschreven staan, gaan wij hier een beknopt 

overzicht opstellen zodat het makkelijker is om alle uitgangspunten van het meerjarenplan terug te 

vinden. Later zullen wij in de discussie toelichten hoe deze uitgangspunten, doelen en adviezen worden 

gecontroleerd, verder bespreken wij welke aannames wij hebben gedaan voor het opstellen van deze 

punten, over welke termijn wij deze punten toepasbaar zien en daar zullen wij ook kijken naar de 

haalbaarheid van de doelen, adviezen en uitgangspunten. 

Rino’ers maken Rino 

In Rino’ers maken Rino hebben wij geprobeerd om adviezen en doelen op te stellen die de potenties 

van Rino’ers zo veel mogelijk naar buiten laten komen. Omdat de Rino’ers een belangrijk onderdeel 

van Rino zijn is hier veel onderzoek aan geweid. In dit meerjarenplan proberen wij het besef op te 

bouwen dat Rino voor een groot deel valt of staat met de grootte en kwaliteit van de vrijwilligerspool, 

de Rino’ers. 

FOCUS OP DE WERVING 

Hoe succesvol een jaar is, wordt vaak bekeken aan de hand van het aantal nieuwe Rino’ers die bij Rino 

zijn gekomen en ook wordt er gekeken naar hoe actief deze Rino’ers zijn geworden. In het hoofdstuk 

Focus op werving omschrijven wij de waarde van elke Rino’er en waarom er veel geïnvesteerd moet 

worden in het werven van nieuwe Rino’ers. Hier gaan we er ook in op hoe je effectief kunt werven voor 

nieuwe Rino’ers. Na het werven is er een minstens net zo belangrijke fase, en dat is het vasthouden 

van alle Rino’ers, zowel nieuw en oud. Uit dit hoofdstuk zijn een aantal adviezen komen rollen die wij 

hieronder zullen opsommen. 

ADVIEZEN WERVING 

• De werving is een van de meest belangrijke momenten in een bestuursjaar. Investeer daarom 

veel tijd, energie en middelen in de wervingsperiode. 

• Persoonlijk contact tijdens de werving is erg belangrijk! Zorg dat wervers met de potentiële 

nieuwe Rino’ers een persoonlijke band opbouwen.  

• Zorg bij de werving voor een open en verwelkomende sfeer. Maak de drempel voor potentiële 

nieuwe Rino’ers zo laag mogelijk. 

• Wees je bewust van je uitstraling. De mensen die de werving uitvoeren zullen zorgen voor de 

eerste indruk bij de potentiële nieuwe Rino’ers. Deze indruk moet zo sterk en goed mogelijk 

zijn. 

• Rino is meer dan proeven en shows. Laat naast deze onderdelen ook zo veel mogelijk andere 

onderdelen van Rino zien tijdens de werving. Laat de proeven niet het doel maar een middel 

zijn. 

• Verdeel de druk van het werven door een wervingscommissie op te stellen. Werven is een 

tijdrovende bezigheid waar je zo veel mogelijk menskracht voor nodig hebt. 

• Werk de werving ruim van te voren en op tijd uit. Een slecht of laat uitgewerkte werving wekt 

een rommelige en daarmee vaak een slechte indruk. 
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ADVIEZEN VASTHOUDEN RINO’ERS 

• Zorg voor een sterke integratie tussen de verschillende generaties met verschillende integratie 

activiteiten voor zowel nieuwe en oude Rino’ers. 

• Maak de integratie activiteiten zo aantrekkelijk mogelijk voor eerstejaars, ouderejaars komen 

vaak sowieso langs.  

• Zorg er voor dat nieuwe Rino’ers zich zo snel mogelijk welkom voelen bij Rino en zorg er voor 

dat zij zo snel mogelijk in de gezellige sfeer van Rino worden betrokken. 

• Zet nieuwe Rino’ers zo snel mogelijk op shows. Shows worden namelijk als een belangrijke 

stap gezien in het worden van een Rino’er. 

• De eerste show is voor iemand de eerste indruk van het showonderdeel bij Rino. Zorg er 

daarom voor dat deze shows extra leuk en bijzonder worden. 

• Creëer een competitie met een beloning voor de (nieuwe) Rino’ers om ze meer beweegredenen 

te geven om op een activiteit te gaan. 

ONTWIKKELING VAN  DE RINO’ER 

Rino is een plek waar Rino’ers zichzelf vaak sterk kunnen verbeteren en het is een plek waar zij sterk 

kunnen groeien. In het hoofdstuk Ontwikkeling van de Rino’er lichten wij toe wat Rino kan betekenen 

voor de Rino’ers. In het bijzonder stippen wij een aantal punten over kansen en ontwikkeling in een 

bestuursjaar aan. In dit hoofdstuk hebben wij een aantal adviezen opgesteld die wij hieronder zullen 

opsommen: 

ADVIEZEN ONTWIKKELING VAN DE RINO’ER 

• Rino mag de zelfontplooiing een ontwikkeling van een student beter begeleiden en 

aanmoedigen en mag hier ook tijd en middelen in investeren. 

• Rino biedt op dit moment al verschillende trainingen aan. Soms is het niet altijd duidelijk wat 

een training kan betekenen waardoor de effectiviteit van een training kan afnemen. Het is 

daarom belangrijk om duidelijk de leerdoelen van de trainingen de definiëren en te 

communiceren. 

• Het zoeken en kiezen van een trainer die de trainingen zal voorzien moet zorgvuldig gebeuren. 

Er mag ook geïnvesteerd worden in een goede trainer. 

• Er mag meer ondersteuning, eventueel in de vorm van trainingen, voor de commissies geboden 

worden. 

ADVIEZEN KANSEN EN ONTWIKKELING BESTUURSJAAR  

• Bij het zoeken naar een bestuur mag er meer nadruk liggen op het aangeven van de waarden 

van een bestuursjaar in de vorm van zelfontplooiing en ontwikkeling. 

• Bij het zoeken naar een bestuur, tijdens de sollicitatieperiode en in het bijzonder tijdens de 

gesprekken, is het belangrijk om eventuele leer- en ontwikkelpunten van een sollicitant te 

noteren. Deze punten moeten later gedeeld worden met het kandidaatsbestuur zodat zij hier 

henzelf mee kunnen verbeteren. 

• Besturen moeten standaard een bestuurstraining volgen. Voor deze training moeten ook 

middelen vanuit Rino beschikbaar gesteld worden. 

BELONING/WAARDERING RINO’ER 

Voor het uitvoeren van de shows krijgen de Rino’ers, de vrijwilligers van Rino, een beloning. Het belonen 

van inzet voor shows, maar ook voor andere activiteiten en bezigheden, kan op vele verschillende 

manieren gebeuren. In het hoofdstuk Beloning/waardering Rino’er  lichten wij verschillende vormen 

van beloning toe en geven wij ook een aantal adviezen over (alternatieve) beloningen. Hieronder zullen 

wij de adviezen nog een keer samenvatten: 
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ADVIEZEN BELONING EN WAARDERING RINO’ERS 

• Omdat Rino vrij gelimiteerde middelen heeft is het niet mogelijk om Rino’ers marktconform 

voor hun tijd te betalen. Daarom is het binnen Rino altijd een goed idee om naar alternatieve 

beloningen te zoeken. 

• Voor de hoogte van de vrijwilligersvergoeding hebben wij de volgende opstelling als advies: 

€23,00 als basisbedrag, €5,00 voor elke extra show buiten het basispakket, en €0,10 per 

kilometer. Daarmee komt de gemiddelde uitbetaling in vrijwilligersvergoeding uit op €35,50 

per activiteit. Het staat vrij om dit te veranderen wanneer er gekeken wordt naar alternatieve 

beloningen en waardering. 

• Bij het aanpassen van de vrijwilligersvergoeding adviseren wij om advies in te winnen bij Raad 

van Toezicht. 

• Probeer manieren te zoeken om Rino’ers niet alleen voor shows, maar ook voor bijvoorbeeld 

commissie werk of andere bezigheden die de stichting ten goede komen te waarderen. Dit 

wordt vaak vergeten maar kan wel een groot verschil maken in de bereidbaarheid van Rino’ers. 

• Vooral commissies en commissieleden verdienen een waardering. Een commissie bedank 

borrel of uitje zou hiervan een goed voorbeeld kunnen zijn. 

• Probeer te zoeken naar persoonlijke manieren om de Rino’ers te waarderen, zoals een 

verjaardagskaartje wanneer iemand jarig is. 

• Zorg ervoor dat waarderingen en beloningen duidelijk en haalbaar zijn. 

CULTUUR  

Binnen Rino, zoals binnen alle groepen, heerst een zekere cultuur. Wij hebben deze cultuur in het 

hoofdstuk Cultuur geanalyseerd en wij hebben gezocht naar sterke en zwakke punten. Een aantal 

punten van de cultuur hebben wij omschreven in adviezen en wij hebben een aantal adviezen over het 

sturen van een cultuur. Deze adviezen en punten sommen wij hieronder op: 

ADVIEZEN EN BEVINDINGEN CULTUUR 

• Binnen Rino heerst een huiskamersfeer, met name in de Rinokamer is deze sfeer aanwezig. 

Deze sfeer is belangrijk om binding tussen Rino’ers makkelijk te maken en om mensen zich 

snel thuis te laten voelen, maar er zit ook een keerzijde aan. Het kan afschrikkend of 

contraproductief werken. Het advies is dan ook om als bestuur hier altijd veel zicht op te 

houden en om hier geregeld op te reflecteren. 

• Rino heeft als eigenschap dat het zeer open en verwelkomend is. Dit is in het zoeken naar 

nieuwe Rino’ers een sterk punt en hier mag ook meer waarde en besef aan gehangen worden. 

• Rino is vaak te kenmerken als gezellig en informeel. Hoewel dit positief bijdraagt aan de sfeer 

is het wel een struikelpunt voor het ‘gezag’ van een bestuur. Een bestuur moet daarom altijd 

extra goed wegen hoe zij in bepaalde situaties staan. 

• Een kenmerk van Rino is dat het draait op vrijwilligers. Zowel bij shows als bij commissies. Iets 

wat daar vaak wel mee hand in hand loopt is dat het ook vrijblijvend is. Dit kan echter voor 

lastige situaties zorgen binnen bijvoorbeeld commissies omdat men niet op elkaar kan bouwen. 

Daarom mag er een cultuur gevormd worden waar vrijwilligheid geen vrijblijvendheid betekent. 

• Bij het doorvoeren van een cultuurverandering is het belangrijk om te beseffen dat dit over 

meerdere jaren zal moeten gebeuren. 

• Wanneer je een cultuurverandering wilt doorvoeren is het vaak effectief om dit stevige en 

consistent door te voeren bij een nieuwe lichting Rino’ers. Rino’ers uit eerdere jaren zijn 

namelijk al gesetteld in hun eigen cultuur en daar is het lastiger om een verandering door te 

voeren. 

• Bij het vormen van een cultuur is het vooral het belangrijkste dat je consistent bent in wat je 

wilt uitdragen. 

• Een sterk advies wat wij willen uitdragen is dat het doen van een showdag een leuke dag moet 

zijn. Daarom moet er op gefocust worden dat iedere showdag leuk en bijzonder is. Verder kan 
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er ook meer focus gelegd worden op shows met vriendengroepen, waar showteams uit 

vrienden bestaan. 

Standaard met speelruimte 

In standaard met speelruimte hebben wij besproken hoe de stabiliteit van Rino verloopt en hoe wij dit 

kunnen verbeteren door een aantal adviezen uit te brengen. Wij kijken hier onder andere naar een 

effectieve bestuursoverdracht, een commissieoverdracht, kwaliteit van de show, waarborgen van de 

kwaliteit en uitstraling en strategie naar buiten toe. 

BESTUURSOVERDRACHT 

In het hoofdstuk Bestuursoverdracht lichten wij toe waarom een goede bestuursoverdracht belangrijk 

is. Hier brengen wij ook adviezen uit over hoe je een sterke bestuursoverdracht kunt uitvoeren. Ook 

lichten wij wat toe over het overlegweekend en daar brengen wij ook een aantal adviezen over uit. De 

adviezen over de bestuursoverdracht hebben wij hieronder opgesomd: 

ADVIEZEN BESTUURSOVERDRACHT 

• Bij de bestuursoverdracht horen een aantal overdrachtsdocumenten zoals bijvoorbeeld een 

hoofddocument. Wij adviseren om een hoofddocument, met algemene tips, weetjes maar ook 

met een belangrijke tijdlijn, op te stellen dan wel te onderhouden tussen de jaren door. 

• Voor elke uitgevoerde bestuursfunctie moet een functiespecifiek overdrachtsdocument worden 

geschreven. Voor de standaard rollen zoals: voorzitter, secretaris, penningmeester en leden 

intern en extern moet een overdrachtsdocument bestaan. Maar ook voor nieuwe rollen moet 

een overdrachtsdocument geschreven worden. 

• Als onderdeel van de bestuursoverdracht is inwerken ook een belangrijk punt dat uitgevoerd 

zal moeten worden. Het inwerken is immers de basis van de kennis van het nieuwe bestuurslid. 

Adviezen overlegweekend 

• Als eerste willen wij adviseren om voldoende middelen voor het overlegweekend beschikbaar 

te houden.  

• Op het overlegweekend zijn een aantal standaardpunten die besproken moeten worden zoals 

de geschiedenis van Rino, Financiën van Rino, Het doel van het komende jaar, de cultuur van 

Rino en ook het functiespecifieke beleid wordt besproken. 

• Verder adviseren wij om naast het zittende en aankomende bestuur ook een (groot) aantal 

extra (oude) Rino’ers mee te nemen zoals oudbestuursleden en studentleden van de raad van 

toezicht. 

• Het is ook sterk aangeraden om op een overlegweekend genoeg ruimte over te houden voor 

leuke activiteiten. 

OVERIGE OVERDRACHT 

Naast bestuursoverdracht zijn er ook andere overdrachten waar op gelet moet worden. Voorbeelden 

zijn bijvoorbeeld de commissie overdrachten, de wervingsoverdracht, maar ook algemene middelen en 

documentaties zijn belangrijk om goed over te dragen. In het hoofdstuk Overige overdracht gaan wij 

hier in meer detail op in en hieronder zullen wij de adviezen opsommen. 

ADVIEZEN OVERIGE OVERDRACHT 

• Om een commissie effectief uit te kunnen voeren is het belangrijk dat een commissie sterk kan 

starten. Dit kan worden geholpen door voor alle commissies een overdachtsdocument te 

maken. Wij adviseren dan ook om iedere commissie na het uitvoeren van hun taken een 

overdrachtsdocument te laten opstellen. 

• Omdat de werving in het bijzonder een belangrijk onderdeel is van een Rino jaar adviseren wij 

om hiervoor een nog uitgebreidere overdachtsdocumentatie te schrijven. 
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• Binnen Rino is veel informatie te vinden, onder andere in verschillende documenten. Omdat 

deze documenten door de jaren heen zijn verouderd en vaak ook in vergetelheid zijn geraakt 

adviseren wij ten zeerste om de informatie voorziening van Rino volledig te herzien. Een veel 

gebruikte tool is de DokuWiki die door zijn leeftijd in irrelevantie dreigt te raken. Hier moet 

voldoende tijd en prioriteit aan besteed worden om een passende vervanging op te zetten.  

• Binnen Rino hebben we toegang tot veel verschillende soorten middelen om de taak van Rino 

uit te kunnen voeren. Deze middelen zijn niet altijd goed gedocumenteerd en wij adviseren ten 

zeerste om te zorgen dat de middelen van Rino sterke documentaties bevatten. 

KWALITEIT VAN DE SHOW 

De kwaliteit van een show hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van de Rino’ers. Naast de 

Rino’ers zijn er ook een aantal andere aspecten die voor de kwaliteit van een show zorgen. Dit alles 

hebben wij omschreven in het hoofdstuk Kwaliteit van de show. Wij hebben hier ook een aantal 

adviezen opgesteld om de kwaliteit van de show te kunnen blijven garanderen en eventueel zelfs 

verbeteren. 

ADVIEZEN KWALITEIT VAN DE SHOW 

• Een belangrijk aspect om de kwaliteit van de shows te kunnen verbeteren is de zelfverbetering 

van de Rino’ers. Rino gebruikt daar nu fysieke zelfevaluatieformulieren voor. Deze formulieren 

worden vervolgens handmatig gedigitaliseerd. Ons advies luidt om deze formulieren volledig 

digitaal te maken om het werk voor het bestuur te verlichten en om de drempel te verlagen. 

• Een tweede stap in het verbeteren van de zelfevaluatieformulieren is het toegankelijk maken 

van de formulieren. Rino’ers kunnen daar nu moeilijk bij en het is lastig om nuttige informatie 

te halen uit hun evaluaties. Wij adviseren om de resultaten toegankelijker en bruikbaarder te 

maken. 

• Het zelfevaluatieformulier moet qua inhoud ook kritisch bekeken worden. Wij adviseren dan 

ook om eventueel de inhoud van deze formulieren te herzien. 

• Coördinatoren kunnen ook een grote rol spelen in de ontwikkeling van Rino’ers. Zij kunnen 

begeleid worden in het beoordelen van shows en daar ook constructieve feedback op geven. 

Omdat dit niet perse iets is wat wij binnen Rino eenvoudig kunnen leren is het advies om hier 

externe expertise voor te zoeken. Een voorbeeld van een externe organisatie met deze 

expertise is het ICLON. 

• Naast intern onderzoek kun je ook extern onderzoek, onder je klanten, de scholen, doen. Wij 

adviseren om de klanten beter te betrekken bij de evaluatie van de shows en activiteiten. 

• Aansluitend op het vorige advies adviseren wij ook om minstens een keer per jaar een beeld te 

krijgen van je klanttevredenheid. Deze resultaten moeten ook inzichtelijk en toegankelijk zijn 

en blijven. 

• Uitstraling van de Rino’ers is ook een belangrijk punt op shows. Zorg dat er een standaard en 

consistente uitstraling is. Dit kan onder andere bereikt worden met kleding. Voor een 

professionele uitstraling adviseren wij om Rino’ers niet in hoodies op show te laten gaan en om 

te zorgen dat iedereen op een show de zelfde Rino kleding draagt (allemaal polo, of in het 

nieuwere geval: allemaal t-shirt). 

UITSTRALING EN STRATEGIE NAAR BUITEN 

Rino is een organisatie met veel contacten en nog meer contactmomenten. Al onze contactmomenten 

worden door zeer veel mensen, de Rino’ers, uitgevoerd en uitgedragen. Omdat er tussen verschillende 

mensen grote verschillen kunnen zijn in stijl en uitstraling is het belangrijk om je bewust zijn van je 

uitstraling en om een communicatiestrategie te hebben. In het hoofdstuk Uitstraling en strategie 

naar buiten gaan wij in veel detail in op de communicatiestrategie en de uitstraling. Hieronder 

sommen wij een aantal belangrijke adviezen op uit dit hoofdstuk: 
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ADVIEZEN UITSTRALING EN STRATEGIE  

• Zoals eerder gezegd bij cultuur is het belangrijk om consistent te zijn. Dit is ook waar in je 

uitstraling. Door je uitstraling consistentie te geven maak je je uitstraling al snel prettiger, 

serieuzer en professioneler. 

• Omdat consistentie in uitstraling en communicatie een ingewikkeld concept is willen wij 

adviseren om communicatiestrategie op te stellen. Binnen Rino veranderen besturen en 

Rino’ers vaak door de jaren heen, maar de externe contacten en klanten blijven jaren lang het 

zelfde. Zij zullen het daarom ook snel merken als de communicatie elk jaar veranderd. 

• Bij het zoeken naar externe shows, of het beoordelen of een externe activiteit uitgevoerd moet 

worden is het belangrijk om na te gaan of een activiteit aan de doelen van Rino voldoet. Als dit 

niet zo is wilt dat nog niet betekenen dat de activiteit per definitie niet doorgaat, maar dan moet 

er wel goed gewogen worden met financiën en eventuele andere activiteiten. 

• Sommige activiteiten zijn lastiger voor Rino om uit te voeren, maar kunnen wel veel geld 

opleveren of een bijzondere ervaring voor Rino dan wel de Rino’ers leveren. Wij adviseren dan 

ook om altijd goed naar de mogelijkheden te kijken en je zo flexibel en welwillend mogelijk op 

te stellen. 

Financieel fundament 

In het bouwen van een stabieler Rino is een sterk financieel fundament nodig. Ook zijn er in dit 

meerjarenplan een aantal adviezen uitgebracht waar meer geld voor nodig is. In financieel fundament 

leggen wij uit hoe dit mogelijk gemaakt wordt en waarom een sterk fundament nodig is. 

EIGEN VERMOGEN OPBOUWEN 

Een van de belangrijke onderdelen van het meerjarenplan is het opbouwen van het eigen vermogen. In 

het hoofdstuk Eigen vermogen opbouwen leggen wij uit waarom het belangrijk is. Verder stellen wij 

een aantal doelen en adviezen op. 

Adviezen en doelen eigen vermogen opbouwen 

• Het eigen vermogen van Rino moet tenminste €20.000,- omvatten. Dit is om de vaste uitgaven 

van tenminste een jaar plus een buffer te kunnen dragen. 

• Om het eigen vermogen op te bouwen adviseren wij om te streven naar een winst van 5% van 

de totale uitgaven. 

• Nadat het eigen vermogen is opgebouwd naar €20.000,- adviseren wij om de winst 2% van de 

totale uitgaven te laten zijn. 

PRIJS VAN DE SHOW 

In het hoofdstuk Prijs van de show brengen wij een aantal adviezen uit over het opstellen van de prijs 

van de show. Verder hebben wij een aantal adviezen over alternatieve inkomsten. De adviezen over het 

prijsbeleid omschrijven wij hieronder. 

ADVIEZEN PRIJS VAN DE SHOW 

• In het meerjarenplan zullen wij geen definitieve uitspraak over de hoogte en samenstelling van 

de prijs doen. Ons advies over de prijs van de show luidt als volgt: zorg dat de prijs van de show 

het doel om voldoende eigen vermogen te behouden ondersteunt.  

• Bij het aanpassen van de prijzen van de shows adviseren wij ten zeerste om altijd eerst het 

advies van de raad van toezicht in te winnen voordat er een besluit wordt genomen. 

• Een initiatief dat elk jaar consistent een standaard inkomstenbron biedt is het vrienden van 

Rino initiatief. Wij adviseren dan ook dat hier meer focus op komt te liggen en wij adviseren om 

meer oud Rino’ers te benaderen om vriend van Rino te worden. 



   

 

   

   

Stichting Rino Strategie 2021-2026 Conclusies 

 

45 

STRATEGISCHE UITGAVEN 

Eerder in het meerjarenplan is al genoemd dat voor Rino doorgaans geldt dat ‘Geld een slechte 

besteding van geld is’. In het hoofdstuk Strategische uitgaven  gaan wij in op een aantal manieren 

om beter geld uit te geven waardoor de doelen die te uitgaven hebben beter behaald worden en zodat 

er meer geld overblijft voor andere onderdelen binnen Rino. 

Adviezen strategische uitgaven 

• Wij adviseren om de bestuursbezoldiging niet langer in loon uit te betalen maar in een vorm 

een vrijwilligersvergoeding, en een intern potje. 

• Aansluitend op het bovenstaande advies, adviseren wij om een deel van de besparing terug te 

investeren in het bestuur in de vorm van bestuurstrainingen. 

• Wij adviseren om bij iedere (grote) uitgave na te gaan of deze uitgave strategisch is. Dus: gaat 

deze optie het beste resultaat leveren, zijn er goedkopere opties, of duurdere opties die in de 

lange termijn meer opleveren. 

AFSLUITEND 

In dit hoofdstuk hebben wij alle adviezen opgesomd welke wij hebben opgesteld in de eerdere 

hoofdstukken van dit meerjarenplan. Deze opsomming moet als doel hebben om eenvoudig een 

beleidsdraad voor de komende jaren uit dit meerjarenplan te kunnen destilleren. Tevens moet het met 

behulp van deze conclusie eenvoudiger zijn om de beleidsplannen van Stichting Rino aan het 

meerjarenplan te kunnen toetsen. 

De opbouw en argumentaties achter de opgesomde adviezen zijn terug te vinden in de drie 

kernhoofdstukken van het meerjarenplan. Met dit meerjarenplan hopen wij Rino in de komende vijf 

jaar een stabielere basis te kunnen bieden. Het is belangrijk om, zoals omschreven in de discussie, dit 

meerjarenplan van tijd tot tijd te blijven toetsen aan de staat van Rino en om te kijken naar de relevantie 

van de stukken. 

Dit meerjarenplan is in de loop van een jaar met uiterste zorgvuldigheid opgesteld en wij hebben er 

vertrouwen in dat met dit plan Rino in de toekomst met grotere zekerheid naar de basis kan kijken.



   

 

   

   

Stichting Rino Strategie 2021-2026 Nawoord 

 

46 

VII. NAWOORD 

Door Sense Jan van der Molen, hoogleraar natuurkunde (LION) en voorzitter Raad van Toezicht 

Nederland kent een rijk studentenleven met een groot aantal verenigingen, sportclubs en 

ontmoetingsplekken. Samen vormen ze een mini-samenleving waarin studenten zich niet 

alleen vermaken, maar waarin ze ook leren en groeien. Daarbinnen vormt Rino een unieke 

organisatie. Hier combineren studenten hun passie voor en plezier in wetenschap met het 

dienen van het algemeen belang, door wetenschapsshows te brengen naar scholen en 

andere instellingen. Ze doen dat vrijwel belangeloos en met veel enthousiasme. Maar ze 

krijgen er ook veel voor terug: ervaring met presenteren, ervaring met techniek, een warm 

bad in de Rino-kamer, etc. Daardoor staat Rino niet alleen garant voor spectaculaire 

wetenschapscommunicatie maar ook voor een fijne studententijd met de nodige 

diepgang. 

Ons voornaamste doel als Raad van Toezicht is om de continuïteit van de unieke stichting 

Rino te waarborgen voor de komende jaren en decennia. Drie zaken zijn daarvoor 

essentieel. Rino moet financieel stabiel zijn, opgedane kennis moet niet (te snel) verloren 

gaan en de studenten moeten hun enthousiasme voor Rino behouden. Via onze contacten 

met het bestuur proberen we dit te waarborgen. Het meerjarenplan dat u zojuist hebt 

gelezen gaat uitgebreid op deze drie zaken in en breidt het palet zelfs nog wat uit. Het is 

een geweldige prestatie van de auteurs die ik bij dezen alle lof wil toezwaaien.  

Het is van belang dat alle nieuwe bestuursleden en ook zoveel mogelijk commissieleden 

en Rino’ers dit document doornemen, nu en in de toekomst. Op deze manier kan er 

standvastig beleid worden gevoerd en kan de Rino-identiteit verder worden ontwikkeld. De 

Raad van Toezicht kan het document op haar beurt gebruiken om de juiste vragen te 

stellen. 

Uiteraard zal dit meerjarenplan na 5 jaar moeten worden herschreven. En wellicht moet 

het zelfs eerder al worden bijgesteld, in deze corona-periode. Dat is goed, de afgeleide 

naar de tijd is nu eenmaal niet nul. Het belangrijkste is echter dat er een heel stevige basis 

voor de komende Rino-jaren ligt. Ik ben ervan overtuigd dat het niet alleen de studenten, 

maar ook de hele wetenschapscommunicatie ten goede zal komen. 

 

SJvdM 
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VIII. DISCUSSIE 

Controleren/Toezicht 

Er is een risico dat het meerjarenplan een aantal jaar na de invoering in vergetelheid raakt. Om erop 

toe te zien dat het meerjarenplan wordt meegenomen in de plannen voor een nieuw bestuursjaar 

moeten er een aantal afspraken gemaakt worden. In de eerste instantie wordt het de 

verantwoordelijkheid van de voorzitter van het bestuursjaar om erop toe te zien dat het meerjarenplan 

niet op de achtergrond verdwijnt. In het overdrachtsdocument van de huidige voorzitter naar de 

komende voorzitter zal ook een stukje moeten worden geweid aan de meerjarenplan en het toezicht 

daarop.  

Ook wordt er verwacht dat in het jaarplan van het bestuur een hoofdstuk wordt opgenomen waarin kort 

gekeken wordt naar de uitvoering van het meerjarenplan in hun jaar. Er zullen een aantal concrete 

doelen opgesteld moeten worden, gebaseerd op de adviezen van het meerjarenplan. Mocht er 

bijvoorbeeld gekozen worden om de gezelligheid onder Rino’ers te bevorderen, maar geen nieuwe actie 

worden ondernomen om Rino’ers trainingen aan te bieden, dan dient deze keuze kort te worden 

toegelicht. In de ontwikkeling van deze doelen zou het SMART-systeem goed gebruikt kunnen worden. 

Deze techniek kan onderdeel worden van de jaarlijkse bestuursoverdracht. 

Als extern, controlerend orgaan is er nog de Raad van Toezicht. De RvT zal het voorgestelde jaarplan 

toetsen aan de adviezen in het meerjarenplan. 

Termijn  

De loopduur van dit meerjarenplan is afhankelijk van twee factoren: de benodigde tijd om de 

voorgestelde doelen te behalen en de houdbaarheid van de inzichten in het meerjarenplan. We kunnen 

een vrij simpele inschatting maken van de minimale looptijd van het meerjarenplan als we kijken naar 

de tijd die nodig is om bepaalde doelen te halen. Om bijvoorbeeld een cultuurverandering plaats te 

laten vinden onder Rino’ers is de aanwas van nieuwe Rino’ers en de langzame verschuiving belangrijk 

voor de tijdsduur. Zo kan een volledige cultuurverandering tussen de 3 en 4 jaar duren. Anderzijds kan 

de opbouw van het eigen vermogen nog langer duren zolang de eisen aan de begroting haalbaar en 

comfortabel moeten blijven. Als we winst opzij willen zetten zonder dat de andere doelen en de 

motivatie van het bestuur in het geding komen, duurt de opbouw van het eigen vermogen een 

realistische 5 jaar.  

Hiernaast is er nog de houdbaarheid van de inzichten in het meerjarenplan. Rino is een flexibele 

organisatie die snel meebeweegt met veranderende omstandigheden. Dit meerjarenplan is geschreven 

vanuit een tijdsopname van Rino zoals wij het kennen. Sommige doelen of adviezen die wij belangrijk 

vinden zullen misschien niet altijd relevant blijven voor Rino.  Hoewel veel startegische inzichten 

onderdeel zijn van de kern van Rino, zal er op een gegeven punt behoefte zijn aan een nieuw 

meerjarenplan met een andere focus.  

Om deze redenen is ervoor gekozen om dit meerjarenplan een termijn van 5 jaar te geven. Binnen deze 

5 jaar zal ook met regelmaat gekeken moeten worden naar de actualiteit van het meerjarenplan en of 

er behoefte is aan een revisie. Of bepaalde elementen uit het meerjarenplan niet meer van belang en 

deze elementen ook niet terug hoeven te komen in het jaarplan van een nieuw bestuur, zal besloten 

moeten worden met betrekking van de RvT.   

Haalbaarheid  

De genoemde doelen en adviezen zijn bepaald met een zekere mate van realisme. Alle plannen moeten 

uitvoerbaar zijn voor komende besturen en hen niet zoveel belemmeren in vrijheid dat de motivatie om 

te besturen verdwijnt. De dringende adviezen zijn daarom specifiek uitgekozen om uitvoerbaar te 

blijven. De reguliere adviezen zijn grotendeels open gelaten zodat besturen daar zelf invulling aan 

kunnen geven. Of een bestuur genoeg plannen maakt in lijn met het meerjarenplan zal worden 
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geëvalueerd door de RvT. Dit houdt dus in dat de RvT een jaarplan kan afwijzen of voorwaardes kan 

stellen aan een inhamering van een nieuw bestuur.  

Mocht er een goed jaarplan zijn opgesteld, is het nog maar de vraag of alle plannen daadwerkelijk 

uitgevoerd kunnen worden. Tijdens de halfjaarlijkse RvT-vergadering wordt van nature al tijd besteed 

aan de uitvoering van alle plannen. Uiteindelijk is het belangrijk om tijdens de wisselvergadering goed 

te kijken naar de voltooiing van de plannen. Mogelijk komt hieruit dat de plannen niet (correct) zijn 

uitgevoerd en dat de doelen of adviezen in het meerjarenplan niet zijn nageleefd. Het is dan aan het 

bestuur en de RvT om te evalueren of het uitblijven van resultaten het gevolg is van omstandigheden 

of nalatigheid. In beide gevallen zullen er lessen geleerd worden die mee moeten worden genomen 

door het nieuwe bestuur.  

Een belangrijk onderwerp wat met haalbaarheid en de invoering van dit meerjarenplan te maken heeft, 

is het effect van de coronapandemie op Rino. Kort gezegd heeft de pandemie grote negatieve effecten 

gehad op zowel de interne als de financiële gezondheid van Rino. Het is daarom sinds het begin van 

dit jaar duidelijk dat veel van de doelen in het meerjarenplan niet haalbaar zijn voor het bestuursjaar 

’20-’21. Mede hierom is de invoering van het meerjarenplan uitgesteld tot het jaar ’21-’22. Helaas 

kunnen we momenteel geen sterke aannames doen over het effect van corona op de jaren na ’20-’21. 

Dit betekent dat ook het jaar ’21-’22 en de jaren daarna getroffen kunnen worden door de 

coronapandemie. Wat er van deze bestuursjaren verwacht wordt, zal maatwerk zijn. Hierdoor zal niet 

de gehele strekking van het meerjarenplan kunnen worden uitgevoerd. De adviezen en inzichten 

kunnen wel van waarde zijn voor deze besturen.  

Het meerjarenplan is een bijzonder experiment dat over meerdere jaren en besturen loopt. Elk bestuur 

dat uitvoeringsgericht met het meerjarenplan gewerkt heeft, zal waardevolle ervaringen hebben. We 

willen de komende besturen vragen om hun ervaringen m.b.t. het meerjarenplan te verzamelen. De 

centrale vragen zijn o.a: Waren de doelen/adviezen in het meerjarenplan haalbaar? In hoeverre weken 

de inzichten in het meerjarenplan af van jullie persoonlijke ervaring? Wat voor advies zouden jullie 

toekomstige besturen mee willen geven? Wat zou er verbeterd kunnen worden aan het meerjarenplan? 

Hierin is de laatste vraag essentieel. De ervaringen van de besturen zullen waardevol zijn voor een 

toekomstige variant van een meerjarenplan of meerjarenvisie. 
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IX. APPENDICES 

Standaardbegroting 

  

Algemeen € 2,900.00 Donaties/subsidies € 2,000.00

       Administratief en ondersteunend € 600.00        Donaties € 0.00

       Afschrijving materiaal € 2,000.00        Subsidies € 0.00

       Vrienden van Rino € 300.00        Vrienden van Rino € 2,000.00

       Streeplijst verlies € 0.00 Inkomsten shows € 35,750.00

Bestuur € 6,750.00        Externe shows € 5,500.00

       Bestuursactiviteiten € 1,000.00        Interne shows € 1,500.00

       Bestuursvergoeding € 5,750.00        Scholen € 28,750.00

Boetes € 0.00 Liquidaties € 0.00

Commissies € 880.00 TOTAAL € 37,750.00

       MateriaalCie € 150.00

       WeekendCie € 150.00

       KerstCie € 300.00

       DUSC € 150.00

       PromoCie € 100.00 INKOMSTEN € 37,750.00

       Overig € 30.00 UITGAVEN € 35,980.00

Schade € 0.00 RESULTAAT € 1,770.00

Uitvoering shows € 22,100.00

       Brandstof € 1,500.00

       Kosten vervoersmiddel € 6,750.00

       Overig vervoer € 100.00

       Verbruiksgoederen € 1,750.00

       SAP-rekening € 0.00

       Vloeibare stikstof € 2,250.00

       Vrijwilligersvegoeding € 9,750.00

Werving, opleiding en PR € 3,350.00

       Bijzondere reiskosten/conferenties € 1,000.00

       Borrels € 300.00

       Overlegweekend € 700.00

       Trainingen/rinomiddagen € 450.00

       Werving studenten € 600.00

       Social Media € 300.00

TOTAAL € 35,980.00

Variabel (show afhankelijk)

Vaste lasten

RESULTAAT
Begroting 

20192020

UITGAVEN
Begroting

INKOMSTEN
Begroting

Inkomsten Uitgaven Projectie Standaard Jaar
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SWOT-analyse 

d.d. 17 februari 2020 

Strengths:  

• Kleinschalig/persoonlijk; 

• Impact per euro is hoog (we zijn efficiënt), maar daalt; 

• Flexibel (naar opdrachtgevers); 

• Gedrevenheid (naar opdrachtgevers); 

• Financieel onafhankelijk, maar niet sterk; 

• Verbonden met (onderdeel van) Universiteit Leiden; 

• Snelle inzetbaarheid; 

• Goedkoop; 

• Uniek. 

Weakness:  

• Studenten (uitstraling, bereidbaarheid); 

o Onbetrouwbaar; 

o Vindt zichzelf druk; 

o Onervaren en naïef; 

o Té ambitieus; 

o Onzeker; 

o Worden niet serieus genomen/slecht imago; 

• Constant wisselend bestuur; 

• Niet iedereen zit op 1 lijn (denk aan missie/visie, doel van Rino, doel van shows etc.) 

• Rino’ers met een slechte uitstraling; 

o Iedereen mag erbij; 

o Wanhopige werving; 

• Laag vermogen (investeren is extreem moeilijk bij Rino); 

• Verkeerde verwachting voor het doen van het bestuur en de werkdruk ervan; 

• Nieuw bestuur doet werving/selectie. 

Opportunities:  

• Marktvergroting; 

o Andere vakgebieden (we dekken alleen natuurkunde); 

o Andere doelgroepen (basisscholen, events); 

• Commercialisatie; 

o Rino-merchandise (voor Rino’ers); 

• Zelfontplooiing van de studenten; 

• Social media; 

• Vrienden van Rino (donaties, ANBI-status exploiteren). 

Threats:  

• Slecht bestuur; 

• Afhankelijkheid universiteit/LION; 

• Geen tot lage prestatiedruk; 

• Te veel werkdruk; 

• Uitvallende bestuursleden; 

• Druk op studenten (afschaffing basisbeurs); 

• Opbrekende vriendengroep (stichting); 

• Corona. 
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Mogelijke strategieën, de negatieve aspecten verkleinen en positieve aspecten vergroten 

Weakness:  

• Wisselend bestuur: 

o Grotere invloed (student-)rvt 

o Meer (student-)rvt leden 

• Iedereen mag erbij: 

o Maximum op aantal Rino’ers 

o Zoveel shows willen wij dit jaar gaan doen, zoveel mensen hebben we nodig, dus zoveel 

mensen (+ iets) gaan we trainen. 

o Selectie (niet audities) 

▪ De selectie moet sowieso strenger worden, maar dit kan je niet in een keer. 

Dit moet opbouwend over meerdere jaren. Je wilt dat er een verschuiving in 

representativiteit komt. 

▪ Omdat het bestuur tijdens de selectie gloednieuw is, kun je oudere mensen 

(oud-bestuur/mentoren/wervingscommissie) betrekken bij de selectie. 

• Werkdruk bestuursleden: Waarom? Flink verkeerde indruk bij het doen van het bestuur.  

o Roadmap van terugkerende activiteiten en drukke periodes. 

o Een veel duidelijker beeld geven van hoe zwaar een bestuursjaar is. 

o Bestuur moet nog veel meer begeleid worden. (bestuurstraining: KB moet het voor het 

overlegweekend gedaan hebben (bijvoorbeeld bij Eric Eliel), student-rvt stapt in als zij 

het gevoel hebben dat het mis loopt) 

o Hechte groep van het bestuur maken. 

o Bestuur opstellen uit competente figuren. 

o Verdeel en heers. Deel een grote zware taak op in kleinere puntjes zodat ze prettiger 

voor elkaar te krijgen zijn. 

• Nieuw bestuur doet werving: 

o Niet meer doen. Laat oudere mensen dit doen. 

o Intern is voorzitter van de wervingscommissie, secretaris beslist niet! Laat secretaris 

zich focussen op de training. 

o Selectie door commissie. 

• Studenten: 

o Verplichtingen en verwachtingen duidelijk maken. 

o Echt aanspreken wanneer verplichtingen niet nagekomen worden. 

o Investeren in studenten, zorg dat ze zich willen inzetten voor Rino. Zorg voor de 

Rino’ers, ontwikkel ze. Hier moeten we echt externe hulp bij inschakelen. 

▪ Professionaliteitstrainingen 

▪ Organisatorische trainingen 

Threats: 

• Slechte bestuur: 

o Sterkere werving 

o Meer Rino’ers betrekken/pushen om bestuur te doen 

o Trainingen 

o Begeleiding 

o Strengere sollicitatie 

• Geen prestatiedruk: 

o RvT die in de nek hijgt 

o Meerjarenplan 

o Ontwikkelingsworkshops 
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