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Business Tour

Op 11 & 12 juni 2020 vindt de tweede editie van de Business Tour 
plaats. De Business Tour is een tweedaagse trip waarbij wij met zo’n 
25 enthousiaste Bouwkunde studenten langs gaan bij een aantal 
bedrijven. Door de studenten naar de bedrijven toe te brengen, 
kunnen de zij kennis maken met het bedrijfsleven en wordt het contact 
tussen bedrijven en studenten persoonlijk gemaakt. In samenwerking 
met uw bedrijf organiseren we een gevuld en interactief programma, 
met eventueel aansluitend een lunch of borrel. Er zijn verschillende 
manieren waarop dit interactieve programma ingevuld kan worden 
(zie verderop in dit document). Bovendien staan wij erg open voor 
andere interessante initiatieven en activiteiten en denken wij hier 
graag aan mee.

De Business Tour biedt een uitstekende mogelijkheid voor bedrijven 
om in contact te komen met gemotiveerde en enthousiaste 
studenten. Door deze studenten bijvoorbeeld te laten werken 
aan een casus, kunnen ze nieuwe oplossingen geven voor actuele 
uitdagingen van/binnen uw bedrijf. Daarnaast is dit een uitgelezen 
kans om naamsbekendheid te creëren onder studenten. Misschien 
zit er tussen deze studenten wel uw nieuwe werknemer!



D.B.S.G. Stylos

Stylos is een van de grootse en meeste actieve studieverengingen van 
Nederland, met meer dan 2200 leden. De vereniging wordt volledig gerund 
door onze eigen studenten, waaronder een bestuur van zeven studenten die 
fulltime hieraan werken. Ongeveer 150 commissieleden werken parttime om 
een breed scala van evenementen te organiseren.
 
Een impressie van de activiteiten die Stylos elk jaar organiseert:
·   Het publiceren van een tweejaarlijks bouwkundig tijdschrift, genaamd 
Pantheon//.
·   Een carrière event, genaamd BAU (Business at University)
·   Buitenlandse en binnenlandse studiereizen, onder andere naar India, 
Japan, Mexico en de Venetië Architectuur Biennale.
 
Naast deze activiteiten, heeft Stylos niet alleen een invloedrijke sfeer binnen 
de Technische Universiteit van Delft, maar ook in het bouwkundig netwerk. 
Het tijdschrift Pantheon// stuurt uitgaven naar partners en bedrijven door 
heel Nederland en in het buitenland, om ze op de hoogte te houden van onze 
activiteiten. Als een platform geeft Stylos studenten de kans om hun horizons 
te verbreden, naast van wat onderwezen wordt binnen de faculteit. Bij Stylos 
kunnen studenten een netwerk bouwen, die behulpzaam kan zijn bij het 
oriënteren binnen de werksector.

Meer informatie over Stylos en haar activiteiten vindt u op
www.stylos.nl



Deelnemers

De mensen die deel zullen nemen aan de Tour zijn Bouwkundestudenten 
aan de TU Delft. Dit zijn veelzijdige studenten, die worden opgeleid om 
probleemoplossend na te denken en zijn naast architectuur op meerdere 
vlakken georiënteerd. Zo worden de bouwkunde studenten dagelijks complexe 
problemen voorgelegd, die economische, sociale, politieke en vooral actuele 
raakvlakken hebben. De Bouwkundestudenten zullen met elkaar samenwerken 
om vervolgens tot creatieve oplossingen te komen. 

Verschillende soorten studenten zullen aanwezig zijn op de Business Tour. De 
groep zal voornamelijk bestaan uit masterstudeten en studenten die in het 
einde van hun bachelor zitten.  Hiervan zal een groot deel al opzoek zijn naar 
een stage- of werkplek. 

De deelnemers zullen wij op anonieme motivatie selecteren. Bovendien zal 
hen gevraagd worden naar hun cv. De cv’s zullen voor de aanvang van het 
evenement worden opgestuurd naar de deelnemende bedrijven, welke 
uit de desbetreffende cv’s één persoon mogen selecteren die daarmee is in 
geselecteerd voor de Business Tour. Op deze manier wordt een selecte groep 
van gemotiveerde en leergierige studenten gevormd. 



Exposure

Online
Behalve dat we met 25 studenten naar uw bedrijf komen, zal uw bedrijf met 
naam en logo gepromoot worden via Stylos. Tijdens het bedrijvenbezoek 
zullen er foto’s worden gemaakt, die gepubliceert worden op alle social media 
platforms (Facebook, Instagram, Flickr, LinkedIn, Stylos.nl) van Stylos. Zo 
worden via het instagram account zo’n 1500 studenten op een simpele en snelle 
manier bereikt, krijgt uw bedrijf via de website een exposure bij meer dan 2200 
bouwkundestudenten en zullen er op ons LinkedIn account inhoudelijke posts 
worden geplaatst over de bedrijven zelf en het bezoek hieraan. 

Offline: voorafgaand
Voorafgaand aan de Business Tour zullen we posters door de hele Bouwkunde 
faculteit hangen met naam en logo van uw bedrijf. De Business Tour zal op 
een actieve en fysieke manier worden gepromoot over de hele Bouwkunde 
faculteit, waarbij de te bezoeken bedrijven centraal staan. 

 



Basisprogramma

Tijdens onze tweedaagse trip zullen we met 25 studenten langs vier bedrijven 
gaan. Wanneer u met ons samenwerkt krijgt uw bedrijf beschikking over een 
dagdeel van 3 tot 4 uur. Dit dagdeel is naar eigen inzicht in te vullen. Hierbij kunt 
u bijvoorbeeld denken aan een casus, rondleiding, workshop, projectbezoek of 
een combinatie hiervan. Omdat wij streven naar een zo gevarieerd mogelijk 
programma zal dit in overleg gebeuren. 
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Als bedrijf bepaalt u dus de invulling van het programma. Hieronder zijn een 
aantal voorbeelden te zien. 

Voorbeeld 3 kan worden toegepast indien wij contact hebben gelegd met 2 
bedrijven die samen hebben gewerkt aan 1 project. Het voordeel is dat de twee 
bedrijven relatief meer tijd krijgen met de studenten. Voor beide bedrijven 
geldt nogsteeds het standaard pakket zoals hieronder weergegeven. 

Mogelijkheden
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Adres
D.B.S.G. Stylos 
Julianalaan 132 - 134 
2628 BL Delft
Nederland

Sociale media
Facebook
LinkedIn
Instagram 
Website 

Business Tour Commissie
Sophie Verheugd
Commissaris Acquisitie
businesstour@stylos.nl
+31 6 10 57 97 99

Stylos algemeen
Lenneke Slangen
Voorzitter
chairman@stylos.nl
+31 (0)15 278 36 97

https://www.facebook.com/D.B.S.G.Stylos/
https://www.linkedin.com/company/d.b.s.g-stylos/
https://www.instagram.com/d.b.s.g.stylos/?hl=nl
https://www.stylos.nl/nl

