De Sociale Raad
Wat?
De Sociale Raad is een adviserend orgaan van de Universiteit Gent voor sociale
aangelegenheden. Men behandelt hoofdzakelijk dienstverlening aan studenten, zowel
algemene als specifieke dienstverlening. Via advies geeft de Sociale Raad (SoRa) zo mee
vorm aan het beleid van de Universiteit.
De SoRa bevindt zich op universitair niveau. Dat betekent dat zij zich voornamelijk
bezighoudt met zaken die aan de Universiteit Gent verbonden zijn. Dat wil niet zeggen dat
de SoRa er alleen voor staat. Een belangrijk orgaan is bijvoorbeeld de Gentse
Studentenraad (GSR). De GSR is een raad die de belangen van studenten representeert
door middel van het opzetten en ondersteunen van projecten en het innemen van
standpunten over beleidspunten van de Universiteit. Dit gebeurt hoofdzakelijk in de
Algemene Vergadering met twintig stemgerechtigden. Onder andere rechtstreeks verkozen
studenten van de SoRa hebben een stem in de Algemene Vergadering.

Wie?
In een SoRa zetelen verschillende personen. Men maakt daarbij een onderscheid tussen
stemgerechtigde en adviserende leden.
Bij de stemgerechtigde leden zetelt er allereerst een logistiek beheerder. Dat is de persoon
die instaat voor het dagelijks beheer van de universiteit op administratief, technisch en
financieel vlak en de werking van de administratieve diensten coördineert. Ten tweede zetelt
er het hoofd van de Dienst Studentenvoorzieningen (DSV). Deze staat in voor
maaltijdvoorzieningen, huisvesting, sociale voorzieningen en sportvoorzieningen van de
universiteit. Daarnaast zetelen er nog twee personen van het academisch personeel en drie
personen van het administratief en technisch personeel. Er bevindt zich ook steeds een
afgevaardigde van de cel gender en diversiteit.
Ook studenten kunnen er zetelen als stemgerechtigden. In totaal telt de SoRa momenteel
acht stemgerechtigde studenten. Een eerste categorie betreft studenten die rechtstreeks
verkozen zijn tot de SoRa. In totaal zijn er vier studenten die rechtstreeks worden verkozen.
De verkiezingen vinden om de twee jaar plaats. Daarnaast kent de SoRa een afgevaardigde
van de Vergadering der Konventsvoorzit(s)ters. Tot slot zijn er drie rechtstreeks verkozen
studenten van de Raad van Bestuur (RvB). De RvB is het hoogste bestuursorgaan van de
Universiteit en kent om de vier jaar verkiezingen.
Bij de adviserende leden kennen we als eerste een commissaris van de Vlaamse Regering.
Daarnaast is er een secretaris aanwezig, naast een afgevaardigde van de Gentse
Studentenraad. Ook de laatste rechtstreeks verkozen student van de RvB zetelt als
adviserend lid. Vervolgens zijn er de afdelingshoofden van de directie
Studentenvoorzieningen en de studentenbeheerder van de DSA (Dienst Studenten
Activiteiten). Als voorlaatste zijn er twee studenten, respectievelijk van campus
Schoonmeersen of Mercator en campus Kortrijk. Tot slot zijn er nog de twee
instellingsverantwoordelijken van de Howest en HoGent.

Taken en bevoegdheden
De SoRa geeft advies over sociale aangelegenheden met betrekking tot het beleid van de
Universiteit Gent. Om de adviezen enige richting te geven worden er een aantal richtlijnen
beschreven in het reglement van de SoRa.
Zo stelt de SoRa een beleidsplan op waarin een begroting beschreven staat van de werking
en organisatie van studentenvoorzieningen. Daarin valt onder andere de aanwending van
sociale toelagen en andere inkomsten van studentenvoorzieningen. Vervolgens maakt de
SoRa jaarverslagen op van hun werking. Deze zijn online te vinden. Daarnaast doet de
SoRa voorstellen aan het instellingsbestuur voor de functies en personeelsbezetting die men
nodig acht voor de werking en de organisatie van studentenvoorzieningen. Tot slot worden
er voorstellen geformuleerd voor het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten.
Meer concreet wil dit zeggen dat de SoRa negen tot tien keren samen zit in een
academiejaar. Op een bijeenkomst worden verschillende punten aangehaald. Het
engagement over die punten hangt af van project tot project. Het is daarbij mogelijk om als
studentenvertegenwoordiger ook zelf projecten voor te stellen of om aan te sluiten bij het
voorstel van iemand anders. Een groot punt is bijvoorbeeld het duurzamer maken van de
studentenresto’s. In eerste instantie gaat het hier over het innemen van standpunten over
duurzaamheid. Enkele vragen waar antwoorden op dienen te komen zijn dan: wat betekent
duurzaamheid in de studentenresto’s? Is dit één vegetarisch alternatief? Of meer? Dient
deze dagelijks te worden vervangen? Is het voedzaam? Wie is er op Universitair niveau een
aanspreekpunt? Wat is de mening van studenten? … Studentenvertegenwoordiger zijn van
de SoRa gaat dus om meer dan het schrijven van standpunten, het is een creatieve
uitdaging.
Enkele andere zaken waar de SoRa zich mee bezig houdt of heeft gehouden:
-

Het elektronisch betalingsmiddel E- Purse in de resto’s.
Studerende Vluchtelingen aan de UGent.
Begroting over de nieuwbouw van de universitaire residenties.
Universitaire dienstverleningen tijdens de Gentse Feesten.
Automaten installeren met fietslichten.
Tevredenheidsenquêtes analyseren.

Warm gemaakt?
De SoRa is een creatief, uitdagend engagement binnen de muren van de Universiteit Gent.
Als je je steentje wil bijdragen aan het reilen en zeilen binnen onze Universiteit met een hart
voor medestudenten en meer, ben je bij het juiste adres. Je krijgt er de vrijheid om zaken
aan te kaarten waar het beter zou kunnen, maar evengoed te ondersteunen waar het goed
gaat. Dat levert je niet enkel een enorm interessante ervaring op, maar ook de mogelijkheid
om onze Universiteit mee uit te bouwen.

