
Commissaris Extern: Zita van Haandel 
 
 
Wat houdt jouw functie in en hoe zien jouw dagelijkse werkzaamheden eruit? 
Als commissaris extern ben je formeel verantwoordelijk voor de communicatie tussen CDP en 
externe partijen zoals andere universiteiten of bedrijven. Dit jaar paste daar ook goed de 
Interstedelijke Criminologie Dag-commissie en de studiereiscommissie bij. De ICD-commissie 
heeft een formeel karakter en de studiereiscommissie is wat informeler! Dit waren mooie 
aanvullingen op mijn bestuurstaken. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestonden vooral uit 
belletjes plegen, mailtjes versturen en de Senseo-koffie zetten.  
 
Waarom koos jij voor een bestuursjaar? 
Ik ben altijd op zoek naar de volgende uitdaging. Zo heb ik er ook voor gekozen om te starten 
met een tweede bachelor. Toen ik met criminologie begon, merkte ik meteen al tijdens de 
introductiedagen hoe leuk CDP is. Na twee besturen in actie te hebben gezien, begon ik mij 
af te vragen of het misschien ook iets voor mij was. Ik heb enorm lang getwijfeld, zeker omdat 
ik ook wilde afstuderen in hetzelfde jaar. Wat mij uiteindelijk heeft over gehaald is dat het 
vervullen van een bestuursrol een unieke kans is die je niet opnieuw zult krijgen.  
 
Wat was jouw uitdaging? 
De grootste uitdaging van het jaar was vooral leren wat de prioriteit is. Zoals Kelsey ook al 
zegt, er zitten maar 24 uren in één dag. Zo heb ik geleerd om zo efficiënt mogelijk met mijn 
tijd om te gaan en te zien wie of wat ik nou het meest belangrijk vind. Zo bleek sporten al 
gauw onderaan mijn lijstje te staan… Ook het ontdekken van de prioriteiten van het 53ste  
bestuur van CDP was een uitdaging. Er zijn zoveel leuke dingen om te organiseren en zoveel 
kansen die je aangeboden krijgt. Als bestuur spreek je met elkaar af waar je de nadruk op wilt 
leggen en wat je wilt neerzetten in het jaar. Zo hebben wij ons vanaf het begin af aan veel 
bezig gehouden met de nieuwe eerstejaars en de Eerstejaarscommissie in het leven 
geroepen!  
 
Wat was jouw mooiste moment? 
Het hele jaar was één mooi moment dat helaas veel te vroeg voorbij is. Het begon eigenlijk al 
tijdens de introductiedagen, die voor ons alle vijf hard werken waren. Toen merkte ik al dat 
er met mijn lieve medebestuursleden heel veel te bereiken is en dat wij elkaar er goed 
doorheen kunnen slepen. Dit zette de toon voor de rest van het jaar. Ik heb misschien nog 
het meest genoten van de vergaderingen op maandagochtend die begonnen met het 
weekendrondje! De verhalen die daar gedeeld zijn, zijn gelukkig vereeuwigd in de notulen. 
Tot slot was de constitutieborrel misschien wel het hoogtepunt van het afgelopen 
bestuursjaar. Ik kijk nu al enorm uit naar de CoBo van het 54ste bestuur! 
 
Wat maakt iemand een goede commissaris extern volgens jou? 
Een goede commissaris extern is flexibel en bereid om altijd het extra stapje te zetten. Je 
taken zijn erg uiteenlopend en het is aan jou de verantwoordelijkheid om daar een goede 
invulling aan te geven. Dit geeft je natuurlijk ook veel vrijheid! Daarom denk ik ook dat het 
goed is om te weten wat je wilt en om dit helder en concreet te kunnen communiceren.  


