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Onder studenten bestaat een behoefte aan ‘ruimte voor ontmoeten’. Op bijna alle universiteiten wordt hierop ingespeeld 
door het bieden van een levendige campus. Een campus levendig maken en ook buiten college-uren levendig houden is ech-
ter geen gemakkelijke opgave. Want hoe zorg je voor die reuring, iets dat je als universitaire organisatie niet zelf in de hand 
hebt. Bovendien is de universitaire organisatie groot en zijn verantwoordelijkheden verdeeld over verschillende diensten. 
Met deze bijdrage bieden wij een stappenplan dat Universiteiten en Hogescholen helpt bij een ‘dienst-overschrijdende’ aan-
pak om de levendigheid op de campus te versterken.  
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Hoe kan je reuring op de campus organiseren? Wij zoeken de 
oplossing in de richting van een permanent ‘POPUP-circus’, om-
geven door een vaste basis bestaande uit activiteiten en gele-
genheden. Daartoe laten we ons inspireren door voorbeelden.  

Inspiratie
Hoewel festivals een incidenteel karakter hebben, zijn het vaak 
aansprekende manifestaties die wij goed als inspiratiebron kun-
nen gebruiken. Kenmerkend zijn de tijdelijkheid en  de diversi-
teit van het aanbod. 

We noemen Bikini Berlin waarbij permanent huisvesting wordt 
geboden aan kortlopende initiatieven in pop-up boxes die de 
winkelformule ondersteunen. Door te kijken naar zo’n opzet 
kan de campus zijn voordeel doen.

Ook bij Strijp S zien we dit. Daar is sprake van diverse gelegen-
heden in de open ruimte met een breed scala aan cultuur, win-
kelen en horeca. Maar naast grote manifestaties zoals de Dutch 
Design Week is er ook sprake van een continue verzameling van 
pop-up locaties

Een universiteit of hogeschool kan binnen de campus op ver-
schillende plekken pop-up locaties ter beschikking stellen. Een 
vaste basis met bijvoorbeeld horecaconcepten die het geheel 
aankleden. Door de diversiteit én het wisselende karakter kun-
nen deze initiatieven uitgroeien tot must-see’s. 

Om op deze wijze voor reuring op de campus te zorgen moeten 
twee aspecten aanwezig zijn te weten: locatie en programme-
ring.

Daar waar het ter beschikking stellen van de locaties onderge-
bracht kan worden bij de dienst vastgoed, is de programmering 
een activiteit die niet binnen de standaard universitaire organi-
satie een plek krijgt. Daar hebben wij een passend antwoord op. 

Programmering en ruimte 
Reuring is een aspect dat niet van nature aanwezig is. Inmiddels 
zijn er voorbeelden bij onderwijsinstellingen waar wel aandacht 
besteed wordt aan dit aspect. Wij denken dat wij kunnen onder-
steunen door structuur aan te brengen. 

Ten eerste moet er sprake zijn van programmering. Om een sa-
menhangend aanbod van activiteiten te organiseren moet ‘ie-
mand’ dit organiseren en aansturen. Daarvoor is meestal geen 
budget voor beschikbaar, dus daar moet dan slim mee worden 
omgegaan. Onze aanpak verschaft een mogelijkheid om dit zo-
veel mogelijk kostenneutraal te realiseren.

Naast een goede programmering is ruimte noodzakelijk. Eén 
van de zaken waar de onderwijsinstelling meestal wel over be-
schikt is ruimte. Meestal zijn er –tijdelijk- locaties beschikbaar 
op de campus. Dit kunnen deels leegstaande gebouwen zijn en 
deels plekken in de openbare ruimte.
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Om meer reuring op de campus mogelijk te maken, stellen wij 
voor een coöperatie op te richten. Met dit vehikel kan zowel 
het ter beschikking stellen van de grond of een pand, als de pro-
grammering van het terrein bij één partij worden neergelegd. 

De geldstroom binnen de coöperatie maakt het mogelijk om 
een adequaat programmateam op de been te krijgen. De exploi-
tatie komt dus niet ten laste van de onderwijsinstelling, behou-
dens de aanloopperiode.

De coöperatie 
Een coöperatie biedt dus de mogelijkheid om partijen te verbin-
den als in een vereniging en tegelijkertijd een commercieel doel 
na te streven. De coöperatie heeft door zijn ledenstructuur een 
besloten karakter. Bekende voorbeelden van coöperaties zijn de 
Rabobank, Univé en Coop.

De inrichting van de coöperatie zoals bijvoorbeeld de voorwaar-
den waaronder het lidmaatschap kan worden afgesloten, is af-
hankelijk van uw wensen in te vullen. Door de structuur goed 
te kiezen kunnen alle bewoners en gebruikers van de campus 
profiteren. 

Ter illustratie het volgende voorbeeld:

Bij de coöperatie opgericht ten behoeve van de campus on-
derscheiden we vier partijen, waarvan er drie lid zijn van de 
coöperatie:

1. De Universiteit of Hogeschool
  De onderwijsinstelling participeert door het ter beschik-

king stellen van vastgoed voor relatief lage (huur)prijzen.

2.  Leden coöperatie aan de Aanbodzijde  
(studenten, starters en derden)

  Studenten of starters met een goed, leuk of origineel idee 
waarmee de campus kan worden aangekleed en ingevuld 
kunnen lid worden van de coöperatie. Zij betalen hiervoor 
een vergoeding, in ruil waarvoor zij de benodigde ruimte 
van de coöperatie ter beschikking gesteld krijgen. Daarbij 
kan gedacht worden aan initiatieven die studenten zelf tij-
delijk willen ontwikkelen, maar ook cultuur en horeca lig-
gen voor de hand.

3.  Leden coöperatie aan de Vraagzijde  
(studenten en personeel)

  Het personeel van de universiteit en studenten kunnen te-
gen een lage vergoeding lid worden van de coöperatie. In 
ruil daarvoor krijgen zij bijvoorbeeld korting op de door de 
coöperatie aangeboden diensten. Zij zorgen voor de omzet 
bij de aanbieders. 

4.  Derden die geen lid zijn  
(publiek en overige exploitanten op de campus)

  Publiek van buiten de coöperatie kan vanzelf sprekend ge-
bruik maken van het aanbod. Ook derden kunnen tegen 
marktconforme tarieven van de coöperatie huren. Bij deze 
partijen kan gedacht worden aan kleine winkelformules,  
maar ook aan conceptstores van grote merken. 
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Stap A 
Afstemming met onderwijsinstelling om haalbaarheid 
te toetsen.
Het plan van aanpak kan worden gestart met een juridi-
sche scan van het geldende bestemmingsplan. Indien dit 
bestemmingsplan voldoende mogelijkheden biedt, kun-
nen de kaders van de op te richten coöperatie worden ge-
schetst. Tevens kan een inventarisatie plaatsvinden van de 
potentiële locaties. 

Stap B
Peiling behoeften stakeholders
In deze vervolgstap kan een trendanalyse worden uitge-
voerd om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en 
wensen van alle stakeholders. Tevens kan een enquête 
worden gehouden onder de belanghebbenden om de ana-
lyse te staven met concrete cijfers. Ook het houden van 
interviews met potentiële leden behoort tot de mogelijk-
heden. 

Stap C
Afstemming met derden
Wanneer uit de tweede stap blijkt dat er voldoende moge-
lijkheid en animo is voor het oprichten van een coöpera-
tie, kan afstemming worden gezocht met derden. Daarbij 
kan gedacht worden aan een overleg met de gemeente 
zodat de toekomstige beleidsontwikkelingen duidelijk zijn 
en hierop kan worden aangesloten in de campusontwik-
keling. Tevens zullen wij potentiële concurrenten van de 
nieuw te exploiteren ondernemingen betrekken in onze 
planvorming. 

Stap D
Oprichten coöperatie
Indien na de eerste drie stappen alle seinen op groen 
staan, kan de coöperatie daadwerkelijk worden opgericht. 
Daarbij kunnen wij u ondersteunen. Tevens is het nood-
zakelijk een leden c.q. exploitanten te werven en een be-
stuur te vormen en zullen de kaders voor de (popup-)loca-
ties moeten worden gezet. 

Stappenplan
Om het hiervoor geschetste initiatief van de grond te tillen en meer reuring op de campus mogelijk te maken, hebben wij op hoofd-
lijnen een plan van aanpak opgesteld. Dit plan kent een viertal stappen: A tot en met D. Elke stap is hieronder kort beschreven en is 
aangegeven met welke belanghebbenden wordt samengewerkt. 



Kenmerken van de coöperatie 

Een coöperatie herkennen wij aan de volgende kenmerken:
a. Een coöperatie is een vereniging.
Bij een coöperatie is sprake van twee partijen: de leden van de 
coöperatie en het bedrijf. De leden doen zaken met hun coöpe-
ratieve bedrijf. 

b. Die vereniging exploiteert een bedrijf.
De coöperatie moet een bedrijf exploiteren. Hierbij zou je 
kunnen denken aan het kort durend verhuren van winkel/ho-
reca-units voor pop-up concepten. Maar ook meer langdurige 
exploitatie of expositie behoort tot de mogelijkheden.

c.  Dat bedrijf voorziet in ‘bepaalde stoffelijke behoeften’ 
van de leden.

In welke stoffelijke behoeften door de coöperatie wordt voor-
zien moet zijn opgenomen in de statuten. Het begrip “stoffe-
lijke behoeften” mag ruim worden uitgelegd, het gaat om alle 
behoeften in het economisch vlak.  Niet alleen het maken van 
winst, maar juist ook de kostenbesparing past bij het karakter 
van de coöperatie. Ook exploitatie van onroerend goed of be-
leggingsactiviteiten kunnen hieronder worden geschaard. 

Het bedrijf wordt ten behoeve van de leden uitgeoefend. Dit 
sluit overigens niet uit dat niet-leden aan de coöperatie finan-
ciële middelen verschaffen of in beperkte mate delen in de op-
brengsten van de coöperatie. De stoffelijke behoeften van de 
leden kunnen worden gevonden in bijvoorbeeld:

-  het tegen lage tarieven verhuren van pop-up ruimten;
-  het vergroten van het aanbod en de mogelijkheden op de 

campus en indirect, 
-  het verhogen van het bezoekersaantal op de campus met 

economisch voordeel voor de leden/partijen die al een on-
derneming drijven op de campus. 

d. Het bedrijf sluit overeenkomsten af met die leden.
Er worden overeenkomsten gesloten met de leden in het kader 
van de bedrijfsuitoefening van de coöperatie. In die overeen-
komst zou bijvoorbeeld het tegen een kleine vergoeding be-
schikbaar stellen van leegstaande ruimte, al dan niet voor korte 
tijd, kunnen worden geregeld. Het is ook mogelijk om overeen-
komsten met niet-leden af te sluiten. Een andere geïnteresseer-
de partij/belegger, bijvoorbeeld de Coffee Company of Sushi To 
Day, zou dus ook deel kunnen nemen. 

De coöperatie heeft een ‘bestuur’ dat als programmeur gaat op-
treden en het concept dat nagestreefd wordt ook daadwerkelijk 
bewaakt. Deze functionaliteit is wellicht nieuw binnen het den-
ken over campusbeheer. 
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