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NIEUWE DEELNEMER: Als IKT’ers willen we graag zien en gezien worden. Dat gaat 
makkelijk via ikt.nl, waar u de profielen van leden aantreft. Toch gaat er niets boven het 
echte kennismaken. Bijvoorbeeld bij de colleges, cafés, lezingen en bijeenkomsten van 
IKT. Ook in Twentevisie stellen nieuwe IKT-deelnemers zich voor. 
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PASPOORT INFO

Zo makkelijk vond u die 
studenten nog nooit

Wat doet Solar Team Twente? 

“Een zonneauto ontwerpen en bouwen 

om te laten zien dat zonne-energie een 

van de oplossingen kan zijn voor het 

klimaatprobleem. Daarom doen we in 

oktober mee aan de Bridgestone World 

Solar Challenge. In deze wedstrijd voor 

zonneauto’s rijden we ruim 3000 km door 

Australië.”

Welk doel heeft het team?

“Wij geloven er bijzonder in dat de challenge 

innovatie triggert. Juist door mee te doen 

motiveren we onszelf een zo snel mogelijke 

auto te bouwen. Dus met zo veel mogelijk 

innovaties erin.” 

Waarin zien we de  

kracht van het team?

“Bij studentenprojecten gaat werken 

Veel bedrijven worstelen ermee: contact krijgen met studenten. Solar Team 
Twente bestaat 100% uit studenten en heeft op dit vlak natuurlijk een enorm 
netwerk. Ook ondersteunen ruim 120 bedrijven het team. Een prachtkans dus 
om deze partijen én andere bedrijven met elkaar in contact te brengen. O ja, 
tussendoor innoveert het team ook nog voor een beter klimaat…
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in groepjes vaak moeilijk. Een afspraak 

plannen, deadlines halen – alles gebeurt 

lastminute en het wordt nooit zoals je wilde.  

 

Bij Solar Team Twente moet je eerder 

mensen naar huis schoppen dan aan het 

werk zetten. Wij zijn dan ook het enige 

studententeam dat fulltime werkt en 

hiervoor anderhalf jaar onze studie aan de 

kant zet.”

Waarom is Solar Team Twente lid 

geworden van ikt?

“Allereerst willen we graag ons netwerk 

uitbreiden en nieuwe partners binnenhalen. 

Daarnaast vinden we het leuk om 

betrokken te zijn bij wat er leeft bij onze 

‘hoofdsponsor’: Twente. Gelukkig heeft IKT 

als beleid dat studentenverenigingen gratis 

toegang hebben.”

Wat staat de regio met Solar Team 

Twente nog te wachten?

“Op 21 juni organiseren we een groot 

evenement met veel Twentse bedrijven: 

sponsoren en niet-sponsoren. Doel? Ze in 

contact laten komen met studenten. Die 

bedrijven mogen alleen mensen van de 

werkvloer en techneuten sturen. Zónder pak! 

Als knaller sluiten we dit evenement af met 

de presentatie van onze auto.”

Hebt u een advies voor IKT’ers?

“De mindset van bedrijven in Twente 

kan veel beter. Veel van hen zijn nogal 

terughoudend en bescheiden. Mijn advies: 

laat je zien aan studenten en andere 

bedrijven.”

‘Alleen mensen 
van de werkvloer 

en techneuten. 
Zónder pak!’ 

Annelies Dekker in 
het midden van het 
gedreven Solar Team.


