
  

25 & 26 november 2021 



 

Business Tour  
 
Op 25 en 26 november 2021 vindt de Business Tour plaats om zo studenten in contact 

te laten komen met bedrijven uit de bouwsector. Met een groep van 30 Bouwkunde 

studenten gaan wij verspreid over 2 dagen langs bij verschillende bedrijven. Zij zullen 

in gesprek gaan met de bedrijven en een casus behandelen om zo meer inzicht te 

verkrijgen van de werkzaamheden en hoe het bedrijf opereert. Door een divers aanbod 

van verschillende disciplines in de bouwsector, zoals architectuur en 

vastgoedmanagement, zullen de studenten ook voor zichzelf kunnen oriënteren in 

welk gebied hun interesses liggen. Door de groep relatief klein te houden hopen wij 

het contact tussen de studenten en de bedrijven persoonlijk te houden en zo een 

interactief programma te kunnen samenstellen. In overleg met uw bedrijf kan het 

programma worden afgesloten met een lunch of borrel, afhankelijk van het gekozen 

dagdeel. Dit programma wordt later in dit document verder toegelicht.  

 

Voor u als bedrijf biedt het een mogelijkheid om in contact te komen met enthousiaste 

studenten die graag in contact komen met het bedrijfsleven. Door bijvoorbeeld de 

studenten in teams aan een casus te laten werken waar uw bedrijf mee te maken heeft, 

kunnen hiervoor nieuwe inzichten of ideeën naar boven komen. Daarnaast is het voor 

beide partijen een interessante kans om uw netwerk verder uit te breiden. Bovendien 

heeft een groot deel van de studenten behoefte om meer praktijkervaring op te doen 

door middel van een stage of traineeship. Uiteraard zouden deze contacten eventueel 

voor u later in de toekomst ook nog van pas kunnen komen.  

  



 

D.B.S.G. Stylos  
 
Stylos is een zeer actieve studievereniging voor Bouwkunde studenten aan de TU Delft 

met meer dan 2200 leden. De vereniging wordt ondersteund door ongeveer 150 

commissieleden die veel activiteiten en evenementen organiseren, zowel carrière als 

niet-carrière gerelateerd. Dit wordt opgezet door commissies die bestaan uit 

bouwkunde studenten, waar de Business Tour commissie er één van is.  Stylos 

probeert niet alleen studenten bij elkaar te brengen door middel van gezelligheid, maar 

ook de mogelijkheid te bieden om je alvast te oriënteren in de bouwsector. De 

afgelopen tijd heeft Stylos nauwe samenwerkingen met verschillende bedrijven en een 

breed netwerk op kunnen bouwen. Dit biedt studenten de kans om gebruik te maken 

van dit netwerk en op een interactieve manier kennis te maken met verschillende 

bedrijven.  

 

Meer informatie over Stylos en alle activiteiten kunt u vinden op www.stylos.nl  

 
  

http://www.stylos.nl/


 

Deelnemers  
 
De mensen die deel zullen nemen aan de Tour zijn Bouwkundestudenten aan de TU 

Delft. De studenten die zich hebben opgegeven voor de Business Tour zullen 

geselecteerd worden op basis van hun CV en motivatiebrief. Voor ons als commissie 

weegt de motivatie van de studenten zwaarder, zodat de bedrijven alleen in contact 

komen met enthousiaste en gemotiveerde studenten. Bouwkundestudenten volgen 

een gevarieerd programma aan vakken dat niet alleen gefocust is op 

ontwerpvaardigheden maar ook op de economische, maatschappelijke en 

bouwtechnische aspecten. Het zal voor de studenten erg interessant zijn om deze 

kennis toe te kunnen passen op een actuele casus of vraagstelling uit het bedrijfsleven. 

Verder is er een grote verscheidenheid aan interesses van studenten, zo zijn er 9 

masteropleidingen/tracks die aansluiten op de Bouwkunde bachelor. Hierin zit een 

variatie van Architecture, Building Technology tot aan Management in the Built 

Environment. 

 

U heeft als bedrijf ook insprak in de selectie van de deelnemers. De CV’s die zij 

uploaden zullen geanonimiseerd worden en aan de bedrijven doorgestuurd worden. 

Zo krijgt u de kans om zelf te selecteren aan de hand van ervaringen of kwaliteiten die 

het beste bij uw bedrijf zouden kunnen passen. Hierbij kunt u twee deelnemers 

selecteren en deze twee studenten mogen direct mee op de Business Tour. De 

deelnemers zullen bestaan uit zowel bachelor- als masterstudenten.   

 
 
 

  



 

Promotie  
 
Als deelnemend bedrijf zal uw bedrijfsnaam gepromoot worden via social media 

platforms, waaronder de Stylos website, Linkedin, Instagram en Facebook. Daarnaast 

zullen uitnodigende posters gemaakt worden die opgehangen worden op de 

Bouwkunde faculteit. Door een ledenaantal van meer dan 2200 studenten hebben wij 

een zeer groot bereik onder alle Bouwkunde studenten. Wij zullen dan ook een 

grootschalige promotie van het gehele event uitvoeren, waarbij uw bedrijfsnaam en 

logo duidelijk in beeld zullen komen. Hierbij gaat het om een combinatie van studenten 

enthousiasmeren voor het evenement zelf, maar ook inhoudelijke informatie delen van 

de deelnemende bedrijven. Deze promotie biedt niet alleen de mogelijkheid om 

connecties binnen de groep deelnemers op te bouwen, maar ook om 

naamsbekendheid en/of interesse onder een veel grotere groep studenten te behalen.   



 

Pakket opties 
 
Het evenement zal bestaan uit twee dagen elk opgedeeld in twee dagdelen; de 

ochtend met lunch of de middag met een borrel. Voor beide opties wordt een prijs van 

1500 euro gevraagd, een overzicht hiervan is weergegeven in onderstaande 

afbeelding. De derde optie bestaat uit een combinatie van twee bedrijven die 

gekoppeld zijn door een locatiebezoek aan een project in uitvoering. Mocht deze 

combinatie tot stand komen dan betalen beide bedrijven het bedrag van 1500 euro 

voor een compleet dagprogramma. Een voordeel hierbij is dat er meer tijd met de 

studenten doorgebracht kan worden en dat een praktijkbezoek een zeer interessante 

toevoeging zal zijn voor de Business Tour. Mocht u als bedrijf zelf ideeën hebben over 

een interessante combinatie van bedrijven die betrokken zijn bij een bepaald project, 

dan vernemen wij dit graag.  

 

Zoals eerder benoemd zullen er 30 studenten een bezoek brengen aan uw bedrijf. U 

heeft als bedrijf de vrijheid om zelf een programma voor het gekozen dagdeel samen 

te stellen. Deze invulling wordt overigens wel overlegd met de Business Tour 

commissie, zodat wij het overzicht kunnen behouden. Voorbeelden hiervan zijn het 

uitwerken van een casus in teams, een workshop of een informatieve Webinar geven. 

Het is voor ons van belang dat het programma de studenten interactief betrekt en laat 

meedenken over bepaalde situaties waar bedrijven in de bouwsector mee in aanraking 

komen.    

 

 
 

  



 

Covid-19 omstandigheden 
 
Aangezien het evenement plaatsvindt op 25 en 26 november hebben wij er als 

commissie vertrouwen in dat het fysiek plaats zal kunnen vinden. Mocht de situatie 

rondom Covid-19 tegen die tijd toch minder toelatend zijn dan wij nu verwachten, dan 

zullen wij uiteraard zoeken naar de beste oplossing voor alle deelnemende partijen. 

Als de omstandigheden het niet toelaten om met een groep van 30 studenten bij 

bedrijven op bezoek te gaan, zullen wij streven om een online evenement te 

organiseren dat de kwaliteiten van het oorspronkelijke format evenaart. In dit geval 

zullen wij dit in nauw overleg met de deelnemende bedrijven doen en navragen wat 

hun visie op de situatie is. Deze wijziging in het evenement zal dan ook vroegtijdig 

gedeeld worden met de deelnemende bedrijven en studenten. Mocht een online 

evenement een vereiste zijn, dan zal in overleg met het bedrijf de prijs van ieder pakket 

verlaagd worden naar een passende hoogte.  

  



 

Contactgegevens  
 
Business Tour commissie  
Eefke Huisman  
Commissaris Acquisitie  
businesstour@stylos.nl  
+31 6 19 96 31 32 
 
Stylos algemeen  
Nick Coes  
Voorzitter  
chairman@stylos.nl 
015 27 87 921 
 
Adres  
D.B.S.G. Stylos  
Julianalaan 132 – 134  
2628 BL Delft  
Nederland 
 
Social media  
Website 
Linkedin 
Facebook 
Instagram 
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