[Nederlandstalig page 1/2; English page 2/2:]

Laudatio Bijzondere Maatschappelijke Verdiensten 2021
Voor de jury van de studentenprijs voor bijzondere verdiensten was het, net als voor zovelen, een bijzonder jaar. Dat heeft er voor gezorgd dat we ook te maken kregen met een bijzondere editie van de prijsuitreiking. De jury vroeg zich lange tijd af of er in deze crisistijd
wel voldoende aandacht zou zijn voor mooie initiatieven van studenten en was dan ook bijzonder verheugd dat er twee uitstekende voordrachten werden ingediend.
Omdat beide voordrachten van bijzondere hoge kwaliteit zijn en dusdanig van elkaar verschillen waardoor vergelijken lastig was, heeft de jury dit jaar een uitzonderlijke beslissing
genomen. De jury heeft besloten de studentenprijs voor bijzondere verdiensten toe te
kennen aan de twee indieners. Dit is voor het eerst in de historie dat er een gedeelde winnaar is en past wat ons betreft goed in de huidige tijd. Juist in deze tijd is het heel bijzonder
dat deze initiatieven zijn genomen en dat mensen de tijd en aandacht hebben gevonden de
projecten voor te dragen.
Beide nominaties zijn van groot maatschappelijk belang en pakken een probleem aan dat
urgent en acuut is. Zowel de studentenhuisvesting als klimaatverandering heeft direct invloed op iedere student. Beide voordrachten zijn zo urgent en kwalitatief van zo hoog niveau dat wij als jury hier geen keuze in hebben kunnen en willen maken. Daarnaast komt
beide genomineerden de prijs van harte toe voor hun geweldige inzet en de urgentie van
het probleem waar zij zich voor inzetten.
Daan Roovers zet zich zeer actief in voor betaalbare huisvesting voor studenten. Hij begon
hij als voorzitter van het IBB studenten-wooncomplex en werd daarna voorzitter van BoKS
(Bewonersoverleg Koepel SSH). Afgelopen jaar was hij een van de oprichters van de nieuwe
landelijke LOS (Landelijk Overleg Studentenhuurders) die huurdersorganisaties verenigt om
zo de belangen van studenten te bundelen en meer voor hen te betekenen. Met de juiste
opvolging heeft dit opgerichte netwerk een mooie toekomst, zoals (geschetst of bedoeld)
door Daan.
De Co2-assistenten zetten zich in tegen klimaatverandering en willen duurzaamheid te integreren in het curriculum van de studie Geneeskunde. Ze proberen bewustwording te creeren onder studenten en medewerkers over de effecten van de klimaatcrisis op de zorg, én
het effect van de zorg op de klimaatcrisis. De jury prijst deze invalshoek, aangezien bewustzijn de eerste stap is. De CO2-assistenten hebben de potentie om door te groeien, in den
lande, maar wellicht ook als voorbeeld voor andere opleidingen die op hun eigen manier effect hebben op de klimaatcrisis. Klimaatverandering is immers een probleem van ons allemaal.
De jury is geïnspireerd door de bevlogenheid, vindingrijkheid, betrokkenheid en het doorzettingsvermogen van zowel Daan als de Co2-assistenten van zowel groep als van individu.
Wat de jury daarnaast ook aanspreekt is dat beide gedurende de corona-crisis hun activiteiten hebben doorgezet. De jury wil met de Studentenprijs al deze gedreven studenten en
hun belangrijke inzet voor deze urgente thema’s met veel genoegen in de schijnwerpers zetten. De UU kan trots zijn op zulke studenten.
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Laudatio Exceptional Extracurricular Achievements 2021
For the jury of the student award for outstanding societal contributions, it was a year unlike
any other. This also resulted in a special edition of the awards ceremony. For a long time the
jury members wondered whether sufficient attention would be paid to great initiatives by
students in this time of crisis, so they were thrilled to receive two excellent nominations.
Because the extremely high quality and unique nature of both submissions made them difficult to compare, the jury made an exceptional decision this year and presented both candidates with the student award for outstanding societal contributions. This is the first time in
history that joint winners have been named, and we believe the decision fits well with the
current times. Especially now, it is remarkable that these initiatives have been launched and
that people have found the time and energy to nominate the projects.
Both nominations have a strong public interest and address an urgent and acute problem.
Student accommodation and climate change both have a direct impact on every student.
Each of the submissions have such a high level of urgency and quality that the jury was unable and unwilling to choose between the two. Both nominees also deserve the award for
their tremendous efforts and the urgency of the problem they are working to solve.
Daan Roovers is very actively involved in organising affordable housing for students. He
started as chair of the IBB student housing complex and then became chair of BoKS (Bewonersoverleg Koepel SSH, a representation board for residents). Last year he was one of
the founders of the new national organisation for student tenants, the Landelijk Overleg
Studentenhuurders (LOS), which brings together tenant organisations to jointly represent
and better serve student interests. With the right next steps, Daan believes this new network has a bright future ahead.
The CO2 assistants are working to combat climate change and integrate the theme of sustainability into the medical curriculum at UU. They aim to raise awareness among students
and staff about the effects of the climate crisis on health care, as well as the impact of
health care on the climate crisis. The jury praised this approach, since awareness is the first
step. The CO2 assistants have the potential for further growth, both in the Netherlands and
perhaps also as an example for other disciplines that have an impact on the climate crisis in
their own way. Climate change is a problem that affects everyone, after all.
The jury was inspired by the enthusiasm, ingenuity, dedication and perseverance of Daan
and the CO2 assistants, at both the group and individual level. The jury also admires the fact
that both have continued their activities throughout the coronavirus pandemic. In presenting this student award, it is the jury’s great pleasure to shine a spotlight on all these driven
students and their important contributions to these urgent issues. UU can be proud of students like these.

