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Voorwoord 
Beste lezer,  
 
Voor u ziet u de bedrijfsbrochure 2018-2019 van studievereniging Synergy. 
Hierin vindt u alle informatie over onze vereniging, onze evenementen en de
promotiemogelijkheden die voor uw bedrijf interessant kunnen zijn. Als studievereniging van 
de studies Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie, International Business Administration en Recht 
en Management hebben wij als doel de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen. Dit 
willen wij bereiken door het creëren van synergie. Wij werken vanuit het principe; samen kun 
je meer bereiken dan alleen. Al sinds de oprichting in 1990 streven wij ernaar om vruchtbare 
samenwerkingen te realiseren. Door de jaren heen hebben wij hierdoor evenementen als het 
Nijmegen Career Event, het Synergy congres en de Synergy Business Trip kunnen 
waarmaken. Als studievereniging staan wij altijd open voor nieuwe samenwerkingen. Middels 
deze brochure hopen wij u dan ook te overtuigen van de voordelen die een samenwerking 
met Synergy met zich meebrengt. 

Met vriendelijke groet, 

Kim Spies 
Commissaris Externe Betrekkingen 2018-2019
Tel: +31 (0) 243615598 | Mob: +31 (0) 634177461. 
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Comité van aanbeveling  
Vanaf deze plek wil ik onze studievereniging Synergy van harte bij u aanbevelen. Deze 
vereniging voor en door studenten bedrijfskunde kenmerkt zich niet alleen door groot 
enthousiasme, maar ook door gretigheid. 
Een gretigheid om te ontdekken hoe het er in hun toekomstig werkveld aan toe gaat. Dit uit 
zich in tal van activiteiten, zoals bedrijfsbezoeken, congressen, de inmiddels vermaarde 
jaarlijkse bedrijvendagen (Nijmegen Career Event), maar ook (lunch)lezingen en diners met 
bedrijven. Synergy weet zich daarbij verzekerd van de medewerking van vele bedrijven.  

Als universiteit zijn wij blij met zo’n actieve studievereniging. Synergy levert een belangrijke 
bijdrage aan de professionalisering van studenten. Bovendien juichen wij de samenwerking 
tussen universiteit en bedrijfsleven toe. Waar theorie en praktijk elkaar ontmoeten, ontstaat 
synergie.  

Prof. dr. Han van Krieken  
Rector Magnificus Radboud Universiteit Nijmegen 
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Comité van aanbeveling
De studievereniging Synergy ontleent haar naam aan het werk van Professor Ulbo de Sitter, 
die zo’n 30 jaar geleden de grondlegger was van de Nijmeegse bedrijfskunde. Hij gebruikte 
het begrip ‘Synergetisch produceren’ om duidelijk te maken hoe organisaties in te richten wil 
de som die een organisatie is meer zijn dan het geheel der delen. Die Nijmeegse 
bedrijfskunde is anders dan bedrijfskunde elders.
Nijmeegse bedrijfskunde is sociale en integrale bedrijfskunde; dat wil vooral zeggen dat de 
Nijmeegse bedrijfskundige oog heeft voor de rol van organisaties in de samenleving en het 
belang van sociale processen binnen organisaties beseft. 
Sociale bedrijfskunde en bedrijfskundigen, daar staat Synergy voor. Voeg daarbij dat 
Synergy sinds jaar en dag een zeer ondernemende, innovatieve en betrouwbare vereniging 
is, die op uitstekende wijze bruggen weet te slaan; bruggen tussen wetenschap en praktijk, 
tussen bedrijven en de opleiding, tussen studenten onderling, en bruggen tussen studenten 
en de wetenschappelijke staf. Dan weet u hoe ik Synergy heb leren kennen. Een open, en ook 
enthousiaste en creatieve vereniging waar het prettig mee samenwerken is. Synergy doet 
haar naam eer aan. Ik beveel de studievereniging van harte bij u aan.

Prof. dr. Paul Hendriks
Decaan Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen
 



Study Association Synergy  
Synergy is de studievereniging voor alle studenten van de 
studies Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie, International 
Business Administration en Recht en Management aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. Het ontstaan van 
Synergy dateert, evenals de studie Bedrijfskunde in 
Nijmegen, uit 1990. 
 
Synergy hanteert een drieledige doelstelling, namelijk het 
overbruggen van de kloof tussen theorie en praktijk, het 
behartigen van de belangen van studenten en het 
onderling in contact brengen van de studenten.  
 
Wij houden ons bezig met het organiseren van diverse 
formele activiteiten als carrière-evenementen, 
inhousedagen, workshops, lezingen, et cetera. Dit doen wij 
om ons voornaamste doel te bereiken, namelijk de kloof 
tussen theorie en praktijk te overbruggen. Door middel 
van deze formele activiteiten bieden wij studenten de 
gelegenheid om met bedrijven in contact te komen en 
hierdoor inzicht te krijgen in de verschillende 
carrièremogelijkheden die deze bedrijven te bieden 
hebben. 

Daarnaast streeft Synergy ernaar om een goede 
toevoeging te bieden aan het onderwijs dat op de 
universiteit gegeven wordt. Dit doen wij door op te treden 
als belangenbehartiger en als vraagbaak voor de studenten.  
 
Ten slotte zet Synergy zich er voor in om studenten 
onderling met elkaar in contact te brengen door middel 
van het organiseren van informele activiteiten. Hierbij kunt 
u denken aan reizen, feesten, borrels, et cetera. 
Studievereniging Synergy telt momenteel circa 2.000 leden, 
waarvan ruim 150 leden actief zijn in 22 commissies. In deze 
commissies hebben zij de mogelijkheid zelf activiteiten te 
organiseren. In het collegejaar 2018-2019 worden. 
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Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit 
De opleiding Bedrijfskunde is de grootste opleiding binnen de faculteit der 
Managementwetenschappen. Studenten houden zich tijdens hun studie bezig met alle 
aspecten die naar voren komen bij het analyseren en beoordelen van processen binnen 
organisaties. Bedrijfskunde studenten worden opgeleid tot volwaardig academische 
professionals die doordrongen zijn van het gegeven dat bedrijfsprocessen en -structuren ook 
sociale processen en structuren zijn. Dit sociale aspect is kenmerkend voor de Bedrijfskunde 
opleiding in Nijmegen, naast de mogelijkheid om extra verdieping te zoeken op het gebied 
van interventies en onderzoeksmethodologie. Vanuit verschillende wetenschappelijke 
inzichten leren ze te kijken naar problemen op het gebied van bijvoorbeeld strategie, 
organisatiestructuur, personeelsbeleid of marketing. Ondanks deze focus op theorie en 
onderzoek, raakt de praktijk echter niet uit het oog verloren. De opleiding is gericht op 
problemen uit de realiteit, waarmee het noodzakelijkerwijs een multidisciplinaire benadering 
hanteert. Zij streeft naar integrale oplossingen. De daadwerkelijke problemen van bedrijven 
en organisaties vormen dus het uitgangspunt van onderzoek en onderwijs. 
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Masterspecialisaties 
De bachelor Bedrijfskunde leidt studenten op om bedrijven en ondernemingen kritisch te 
analyseren en te beoordelen. Na het afronden van deze bachelor hebben de studenten een 
integrale visie op organisaties, zijn ze in staat om bruggen te slaan tussen 
bedrijfsprocessen en -structuren en kunnen ze op deze wijze oplossingsgericht te werk gaan. 
Tijdens de 11 Engelstalige masterspecialisaties aan de Radboud Universiteit wordt nog een 
slag dieper ingegaan op de ontwikkeling van deze competenties. 

Accounting & Control (A&C) 
De opleiding Bedrijfskunde kent via het bedrijfseconomische traject, waarvoor in het tweede 
studiejaar gekozen kan worden, een mogelijkheid tot doorstromen naar de master 
Accounting & Control. Deze master heeft als doel studenten op te leiden tot professional 
controllers, auditors en/of financial managers. Daarnaast ontwikkelen de studenten 
vaardigheden waardoor zij onderzoek kunnen doen op het gebied van governance and 
control.  

Business Analysis and Modelling (BAM)  
Naast de tweejarige Europese masterspecialisatie wordt een deel van deze master ook als 
éénjarige master in Nederland aangeboden. Deze master richt zich vooral op strategische 
besluitvorming in organisaties. Strategische besluitvorming brengt een bepaalde complexiteit 
met zich mee waarbij gerichte interventies gebruikt kunnen worden met daartoe ontworpen 
methoden. Op deze manier kunnen mentale modellen geëxpliciteerd worden en kan 
verandering worden bewerkstelligd.  

European Master System Dynamics (EMSD) 
Tijdens deze tweejarige Europese masterspecialisatie, waarin vier Europese steden 
participeren, wordt het gedrag van een systeem bestudeerd door eerst zijn afzonderlijke 
elementen te inventariseren en daarna de (causale) relaties daartussen in beeld te brengen. 
Door middel van simulatiemodellen krijgen de studenten meer kennis van het gedrag van 
een systeem. Ook wordt er aandacht besteed aan het implementeren van strategische 
veranderingen in organisaties.  
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Gender Equality, Diversity and Inclusion in Management 
In deze masterspecialisatie wordt de focus gelegd op de rol van gender en diversiteit op de 
werkvloer en wordt er gekeken naar wat voor invloed dit heeft op de machtsprocessen 
binnen organisaties. Er wordt bestudeerd hoe organisaties structurele ongelijkheden 
produceren (met betrekking tot gender, etniciteit, seksualiteit, leeftijd, et cetera), en hoe deze 
ongelijkheden elkaar beïnvloeden binnen de organisatie.  

Information Sciences 
IT heeft niet alleen een enorme impact op bedrijven en ondernemingen, maar ook op de 
samenleving als geheel. Veel bedrijven hebben problemen met het implementeren van IT 
processen. Dit brengt daarom de uitdaging met zich mee om technisch en oplossingsgericht 
te kijken naar bedrijfsprocessen. De masterspecialisatie Information Sciences leidt studenten 
op om een digitale architect te worden die verder kan kijken dan alleen de technische kant 
van IT, maar IT ook kan toepassen in het ontwerpen van business oplossingen. Deze 
masterspecialisatie legt dus de link tussen informatica en bedrijfskunde.

Innovation and Entrepeneurship 
In deze masterspecialisatie wordt de focus gelegd op ondernemerschap en snel 
veranderende omgevingen. Het ontwikkelen van een creatieve mindset staat centraal, naast 
het ontwikkelen van innovatieve en ondernemersgerichte capaciteiten. Innovation and 
Entrepreneurship houdt zich bezig met de commercialisatie van nieuwe ideeën, hightech 
innovaties en het benutten van nieuwe markten. Er wordt geleerd hoe een 
ondernemersgerichte oriëntatie helpt om je als bedrijf te positioneren in de markt.

International Management (IM) 
International Management vormt een unieke multidisciplinaire masterspecialisatie binnen 
Business Administration. Bij management over landsgrenzen heen draait het er om dat je het 
milieu van je gastland begrijpt, gevoelig bent voor interculturele verschillen en in staat bent 
handelingen en projecten te managen ondanks de barrières die afstand, taal, tijd en cultuur 
opwerpen. De masterspecialisatie bereidt studenten voor op een functie als internationaal 
manager of internationaal professional in een internationale zakelijke omgeving.  

www.synergy.nu 



Marketing  
Deze masterspecialisatie richt zich op het belang van bedrijven om relaties aan te gaan en 
te onderhouden met klanten en stakeholders in dynamische (inter)nationale markten. Het 
aangaan en koesteren van deze relaties is belangrijk voor organisaties, aangezien zij voor een 
groot deel het lange termijnresultaat van de organisatie beïnvloeden (bijvoorbeeld in termen 
van groei en winstgevendheid). De focus ligt hierbij op het creëren van duurzame relaties om 
maatschappelijk verantwoord ondernemen te optimaliseren. 

Organizational Design & Development (OD&D) 
Deze masterspecialisatie is uniek in Nederland en focust zich op de inrichting van interventies 
in arbeidsorganisatorische infrastructuren als centrale component van 
organisatieontwikkeling, gezien in het licht van de maatschappelijke rol die organisaties 
vervullen. Hierbij worden weerstanden tegen organisatieverandering geanalyseerd en 
veranderingsstrategieën ontworpen vanuit een veranderingskundige invalshoek. Studenten 
worden voorbereid op een loopbaan als initiator en/of onderzoeker van het ontwerp en de 
verandering van organisaties.  

Strategic Human Resources Leadership (SHRL)
Ontwikkelingen in organisaties vergen hoge eisen aan de inrichting van het 
personeelsmanagement. De masterspecialisatie SHRL stelt het vergaren van nieuwe inzichten 
in personeels- en organisatievraagstukken centraal. Er wordt onder meer gebruik gemaakt 
van het human resource concept en van resource based personeels- en 
organisatiestrategieën.  

Strategic Management 
Deze specialisatie concentreert zich op het strategisch management van organisaties in 
relatie tot hun omgeving. De student leert de fundamenten, onderzoeksperspectieven en 
strategieën voor probleemoplossing kennen. De focus wordt gelegd op strategische 
processen en het managen daarvan. Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan de fasen van 
het strategische proces: de formulering, selectie en implementatie van strategieën. 
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Promotie mogelijkheden
Samenwerkingsmogelijkheden  
Om het organiseren van onze activiteiten mogelijk te 
maken zijn wij continu op zoek naar interessante bedrijven 
om samenwerkingsverbanden mee aan te gaan. Synergy kan 
voor bedrijven een interessante partner zijn om mee samen 
te werken, aangezien Synergy, als grootste studievereniging 
van Nijmegen, in contact staat met circa 2.000 bedrijfskunde 
studenten met verschillende achtergronden en interesses. 
Hieronder wordt een aantal mogelijkheden tot samenwerking 
toegelicht. 

Website  
De website van studievereniging Synergy is dé startpagina 
voor de bedrijfskunde student in Nijmegen. Leden van 
Synergy en andere bezoekers worden hier op de hoogte 
gehouden van actuele zaken, aankomende activiteiten, 
bedrijfsactiviteiten en carrièremogelijkheden. 
De carrièremogelijkheden worden weergegeven door 
middel van bedrijfsprofielen en vacatures. Vacatures worden 
verdeeld in stages, startersfuncties, traineeships en business 
courses. Alle actieve leden kunnen vanuit deze startpagina 
hun Synergy-webmail bereiken. Onze website heeft 
maandelijks circa 10.000 pageviews. 

Het Synergy Magazine 
Het Synergy magazine is het online magazine van onze 
vereniging. Dit magazine bevat een grote diversiteit aan 
artikelen met betrekking tot bedrijfskunde, actuele thema’s en 
blogs die geschreven worden door één van onze commissies. 
In het Synergy magazine is er daarnaast de mogelijkheid om 
een advertorial te plaatsen over uw organisatie, bijvoorbeeld 
een interview met een trainee of oud Synergy lid. 
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Bij een samenwerking met Synergy is het mogelijk gebruik 
te maken van allerlei promotiemiddelen om zichtbaarheid 
te creëren voor uw bedrijf of onderneming. Wanneer een 
dergelijke samenwerking wordt aangegaan, dragen wij er 
actief aan bij dat deze promotie goed tot zijn recht komt. 
Voorbeelden van promotiemiddelen zijn verspreiding van 
posters, flyers of koffiebekers onder onze Synergy leden. 
Anderzijds is promotie ook mogelijk via onze Social Media 
kanalen. 

Synergy staat overigens altijd open voor alternatieve, 
creatieve manieren van promotie. Voor informatie over 
prijzen of als u andere vragen heeft, kunt u contact opnemen 
met Kim Spies via external@synergy.nu. 

www.synergy.nu 

Overige promotiemogelijkheden

Activiteiten
Synergy organiseert jaarlijks circa 130 activiteiten voor de studenten bedrijfskunde aan de 
Radboud Universiteit. Uw bedrijf kan nagenoeg bij iedere activiteit een bepaalde inbreng 
bieden. Onderstaand volgt een overzicht van onze grootste evenementen. 

Formele activiteiten 

Nijmegen Career Event
Het Nijmegen Career Event (NCE) is een jaarlijks terugkerend evenement welke twee volledige 
dagen duurt. Dit evenement is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen 
studievereniging Synergy en studievereniging ESV, de studievereniging voor studenten 
economie en bedrijfseconomie. Al acht jaar lang is het NCE een uitstekende gelegenheid om 
studenten en bedrijven met elkaar kennis te laten maken. Dit evenement is een uitgelegen 
kans om in contact te komen met studenten die op zoek zijn naar hun toekomstige 
werkgever. Tijdens het NCE ligt de focus voor bedrijven op recruitment. Om deze reden wordt 
een financiële bijdrage gevraagd aan deelnemende bedrijven. 



Aan het NCE nemen ongeveer 250 studenten deel. Voor bedrijven zijn er de volgende 
mogelijkheden:  
Presentatie: een presentatie van één uur om studenten kennis te laten maken met uw 
bedrijf.  
Workshop: een twee uur durende workshop, om met studenten een case te behandelen die 
uw bedrijf typeert.  
Individuele gesprekken: gedurende een uur zullen er zes gesprekken plaatsvinden van tien 
minuten, waar de studenten en het bedrijf elkaar beter leren kennen. De studenten worden 
gekozen op basis van een CV-selectie. Het aantal gesprekken kan aangepast worden aan de 
wens van het bedrijf.  
Wijn en Spijs arrangement: op basis van een CV-selectie worden zes studenten gekozen die 
samen met werknemers van het bedrijf op een informele manier kennismaken onder het 
genot van een glaasje wijn en een versnapering. 
Bedrijvenmarkt: bedrijven kunnen gedurende de lunchpauze deelnemen aan de 
bedrijvenmarkt. De bedrijvenmarkt duurt anderhalf uur. Studenten zullen in verschillende 
groepen drie kwartier lunchen en drie kwartier de tijd hebben om over de bedrijvenmarkt te 
lopen. 

BIT-Event 
Het Business & IT-Event (BIT-event) wordt georganiseerd in samenwerking met Thalia, de 
studievereniging voor studenten informatica en informatiekunde. Sinds een aantal jaar 
bestaat voor bedrijfskunde studenten de mogelijkheid tot het volgen van een minor 
informatica. Gezien het toenemende belang van IT in het bedrijfsleven tracht Synergy met dit 
eendaagse evenement een brug te slaan tussen informatica en bedrijfskunde.  

De afgelopen drie jaar bleek het BIT-event een groot succes. Om deze reden willen wij dit 
evenement verder uitbreiden. De insteek van dit evenement is het organiseren van een 
volledige dag bestaande uit presentaties, workshops en een uitgebreide lunch. De dag zal 
worden afgesloten met een netwerkborrel, waarbij studenten en bedrijven op een 
laagdrempelige manier met elkaar in contact kunnen komen. Tijdens het BIT-event zijn er 
ongeveer 80 tot 100 deelnemers. Voor een bedrijf zijn er de volgende mogelijkheden:  

Workshop: een bedrijf kan een workshop geven welke gerelateerd is aan het eigen bedrijf en 
het thema van het BIT-event; 
Lezing: een bedrijf een lezing geven over een aan het thema gerelateerd onderwerp. 

www.synergy.nu 



Conference 
Ieder jaar organiseren wij in het voorjaar de Synergy Conference. Tijdens dit evenement 
wordt vanuit verschillende perspectieven een relevant en actueel bedrijfskundig onderwerp 
behandeld. Door middel van lezingen van hoogleraren van de Radboud Universiteit en 
functionarissen uit het bedrijfsleven wordt op interessante wijze invulling gegeven aan het 
onderwerp, waarna studenten in verschillende workshops hiermee aan de slag gaan. De 
workshops worden verzorgd door diverse bedrijven en NGO’s, die inhoudelijke affectie 
hebben met het thema. Enkele thema’s van afgelopen jaren zijn: ‘Corporate Reputation’, 
‘Experience Economy’, ‘Organizing Social Innovation’, ‘Smart Data’ en ‘The Future of Work’. 
De Synergy Conference biedt voor studenten een uitstekende oriëntatiemogelijkheid op hun 
toekomstige carrière. U kunt hierop inspelen door op een originele wijze uw bedrijf en een 
realistische casus te presenteren. De focus van de Synergy Conference ligt niet op 
recruitment, maar op inhoud.  

Tijdens de conference zijn er ongeveer 100 deelnemers. Voor een bedrijf zijn er de volgende 
mogelijkheden:  
Workshop: een bedrijf kan een à twee workshops voor circa 25 studenten geven welke 
gerelateerd is aan het bedrijf en het thema van de conference;  
Lezing: een bedrijf kan een lezing geven over een aan het thema gerelateerd onderwerp; 
Koppelen van de bedrijfsnaam aan de conference (sponsoring).

Het bedrijfskundige thema dat centraal zal staan in de Synergy Conference 2019 is ‘Keeping 
Up with the Changing Customer’. Hierbij moet gedacht worden aan ‘veranderende consument’ en 
hoe bedrijven hier op inspelen. 
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Recruitmentdiners voor masterstudenten 
Ieder jaar worden er twee recruitmentdiners georganiseerd voor masterstudenten van onze 
opleiding. Tijdens dit diner komen bedrijven en studenten op een kleinschalige en directe 
manier met elkaar in contact. Door in een fraaie setting gezamenlijk te dineren en te borrelen 
is een recruitmentdiner een uitgelegen kans om in contact te komen met ambitieuze 
studenten. Het evenement zal georiënteerd zijn op masterstudenten en bedrijven hebben de 
mogelijkheid studenten te selecteren op basis van CV’s. Het doel van het recruitmentdiner is 
de studenten in contact te brengen met bedrijven uit verschillende sectoren binnen de 
bedrijfskunde. Tijdens een recruitmentdiner zijn er 20 deelnemende studenten. 

Workshops en lezingen  
Tevens bieden wij ook de mogelijkheid voor een bedrijf om een workshop of lezing te 
organiseren voor de bedrijfskunde studenten. Tijdens een workshop kan een relevante casus 
worden behandeld met een theoretische inslag. Gedurende een lezing kunnen er 
verschillende onderwerpen worden besproken, variërend van een onderwerp over het bedrijf 
zelf, de markt waarin het bedrijf opereert of een bespreking van actuele thema’s. 

Trainingen  
Door het jaar heen worden verschillende trainingen georganiseerd. Het doel hiervan is de 
kennis en vaardigheden van studenten te vergroten. Vaak wordt een bedrijf betrokken bij de 
organisatie van deze training, aangezien zij inhoudelijke kennis van zaken heeft of affectie 
heeft met het onderwerp van de training. Voorbeelden van trainingen die de afgelopen jaren 
zoal hebben plaatsgevonden zijn ‘effectief communiceren’, ‘solliciteren’, ‘
presentatievaardigheden’ en ‘creativiteit’. 
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Inhousedagen 
Het grootste deel van de bedrijfskunde studenten vindt een baan in het bedrijfsleven. Om 
de studenten te laten kennismaken met potentiële werkgevers organiseert Synergy jaarlijks 
een aantal inhousedagen. Tijdens een inhousedag presenteert het bedrijf zichzelf, meestal 
gevolgd door een rondleiding en een casusbehandeling. Een andere invulling is uiteraard ook 
mogelijk. Tijdens een bedrijfsbezoek zijn er ongeveer 20 tot 30 deelnemers. Een bedrijf heeft 
de mogelijkheid om zelf de locatie voor een bedrijfsbezoek te bepalen. 
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Formele Reizen

Atlasreis 
De Atlas commissie organiseert ieder jaar een 
studiereis naar een stad in het buitenland waarbij 
verschillende bedrijven worden bezocht. Onder 
begeleiding van twee docenten of hoogleraren leren 
de studenten het bedrijfsleven buiten Nederland 
kennen. De afgelopen jaren zijn onder andere Praag, 
Singapore en Moskou bezocht. Er gaan ongeveer 40 
deelnemers mee met de atlasreis. Voor een bedrijf is 
er de mogelijkheid tot het aanbieden van een locatie 
voor een bedrijfsbezoek in de gekozen stad en/of het 
koppelen van de bedrijfsnaam aan de atlasreis (logo op 
promotiemateriaal of kleding/tas).   

Business trip 
Naast de atlasreis wordt er jaarlijks ook een Business 
trip georganiseerd. Deze reis duurt twee dagen en ook 
deze reis heeft het bezoeken van bedrijven als doel. 
De laatste jaren zijn onder andere Berlijn, Londen en 
Milaan bestemmingen van deze reis geweest. Tijdens 
de Business trip zijn er ongeveer 55 deelnemers. Voor 
een bedrijf is er de mogelijkheid tot het bieden van een 
locatie voor een bedrijfsbezoek in de gekozen stad en/
of het koppelen van de bedrijfsnaam aan de Business 
trip (logo op promotiemateriaal of kleding/tas). 



Informele activiteiten  

Synegy skireis 
Eens per jaar, vaak direct na de kerstvakantie, vertrekt Synergy met een groep studenten 
naar de Alpen. Voor een aantrekkelijke prijs kunnen Synergyleden deelnemen aan deze 
sportieve activiteit en hun studiestress achter zich laten. Dorpen als Les Menuires, Risoul en 
La Plagne zijn recente bestemmingen van onze gezellige wintersportreizen.  

Tijdens de skireis zijn er ongeveer 60 deelnemers. Een bedrijf heeft de mogelijkheid om het 
bedrijfslogo op kleding of promotiemateriaal te plaatsen. 

Batavierenrace 
De Batavierenrace is ’s werelds grootste estafetteloop (van Nijmegen tot aan Enschede), met 
daarna het grootste studentenfeest van de Benelux. Jaarlijks nemen ruim 8.000 studenten 
uit heel Nederland deel aan dit evenement, waaronder een team van Synergy. Ongeveer 25 
studenten proberen Synergy zo goed mogelijk te vertegenwoordigen gedurende de race.  

Tijdens de Batavierenrace zijn er ongeveer 40 deelnemers vanuit Synergy (lopers, 
tentenbouwers, organisatie) en is er een exposure van ongeveer 10.000 studenten (tijdens 
de loop en het feest). Een bedrijf heeft de mogelijkheid om het bedrijfslogo op kleding of 
promotiemateriaal te plaatsen. 

Borrels & Open BK-feesten  
Eén van de doelstellingen van Synergy is om de studenten met elkaar in contact te brengen. 
De maandelijkse Synergyborrel en de zes Open Bedrijfskunde-feesten dragen bij aan het 
bereiken van dit doel. Een (dans)café in het hart van Nijmegen vormt het toneel van 
fantastische feesten, vaak tot diep in de nacht. 

Tijdens de borrels zijn circa 120 studenten aanwezig en tijdens de feesten ongeveer 500. Een 
bedrijf heeft de mogelijkheid om het bedrijfslogo op kleding of promotiemateriaal te 
plaatsen. 

www.synergy.nu 



Overige mogelijkheden 
U kunt Synergy op vele manieren (onder)steunen, niet alleen door middel van de 
bovengenoemde mogelijkheden. Voor een passend aanbod ga ik graag een gesprek met u 
aan. Ook voor suggesties van uw zijde staan wij open. Mocht u informatie over de 
gehanteerde prijzen wensen, neem dan contact met mij op en ik zal het u toesturen. 

Career Vision
Career Vision is een samenwerkingsverband tussen vier bedrijfs- en 
bestuurskundige studieverenigingen in Nederland: Curius (Delft), 
Industria (Eindhoven), Stress (Enschede) en Synergy (Nijmegen). 
Gezamenlijk vertegenwoordigen zij als Career Vision meer dan 
6.000 studenten.

Career Vision is een mailingsplatform met als doel het faciliteren van directe e-mail naar 
studenten. Via Career Vision kunnen bedrijven gerichte informatie naar studenten sturen 
over activiteiten zoals inhousedagen, stages, vacatures, business courses en workshops. Als 
bedrijf kunt u deze studenten selecteren op basis van verschillende kenmerken. Dit kan 
bijvoorbeeld op studiefase, masterspecialisatie of stad, zodat u de juiste studenten bereikt.

Main Partnership 
Wanneer u kiest voor een intensieve samenwerking, waarbij het bedrijf gedurende een jaar 
een grote inhoudelijke bijdrage levert aan activiteiten en evenementen, dan komt u in 
aanmerking voor het Main Partnership. Als Main Partner bent u de belangrijkste partner 
van Synergy en wordt dit op alle uitingen van Synergy naar buiten gebracht. 

Interesse?  
Middels deze brochure hebben wij een beeld geschetst van studievereniging Synergy, onze 
evenementen en promotiemogelijkheden. Naast de genoemde activiteiten en 
promotiemogelijkheden staan wij altijd open voor nieuwe ideeën en suggesties. 

Heeft u nog verdere vragen, of heeft u interesse in een samenwerking of deelname aan 
een van onze activiteiten, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Kim Spies, de 
Commissaris Externe Betrekkingen, via e-mail: external@synergy.nu. 

Tevens zijn wij op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur telefonisch te bereiken op 
Tel: +31 (0) 243615598 | Mob: +31 (0) 634177461. 
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Colofon
Studievereniging Synergy 
Postadres: Postbus 9108 6500 HK Nijmegen
T: 024-3615598 
www.synergy.nu 
external@synergy.nu
KvK: 40146454 
Bank: NL80 RABO 0347 0003 04

Bezoekadres
Heyendaalseweg 141.00.180 
6525 AJ Nijmegen

Postbus 
PO Box 9108
6500 HK Nijmegen

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze Informatiebrochure Bedrijven mag 
zonder- schriftelijke toestemming van Study Association Synergy worden gekopieerd, 
vermenigvuld igd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook. 


