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1. Voorwoord 

 
Het III

e
 bestuur der SPiN heeft zich de afgelopen tijd gebogen over het beleidsplan. Vanaf juni zijn we 

bezig geweest met brainstormen, vergaderen en vervolgens concretiseren van dit beleid.  

 

In de volgende pagina’s zal uiteengezet worden op welke manier wij SPiN willen besturen in het 

aankomende jaar. Hiertoe is de broodnodige kennis en expertise van de vorige besturen 

meegenomen in het opstellen van dit beleid. 

Allereerst is er een hoofddoel waar wij ons mee bezig willen gaan houden, namelijk 

professionalisering. Wat wij hier precies onder verstaan en hoe we dit willen gaan bewerkstelligen, 

wordt in de komende pagina’s uiteengezet. Uit dit hoofddoel vloeien een aantal speerpunten voort, 

welke tevens toegelicht worden in dit plan.  

 

Er is zo veel mogelijk gepoogd duidelijke actiepunten te formuleren, waardoor lezers van dit plan een 

concreet beeld krijgen wát er aankomend verenigingsjaar gedaan zal worden om de opgestelde 

speerpunten te bereiken.   

 

Wij hebben ontzettend veel zin in dit jaar en hopen ter degen dat de Algemene Ledenvergadering 

ons het vertrouwen toekent om een heel verenigingsjaar lang de beste studievereniging van heel 

Nijmegen te besturen. 

 

Het III
e
 Bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. Status Quo 

 

Op 7 juli 2010 vierde de Studievereniging voor Psychologie in Nijmegen (SPiN) haar tweede 

verjaardag. De vereniging is jong maar heeft in korte tijd zeer veel weten te bereiken. Afgelopen 

twee jaren is er een dagelijkse boekenverkoop geweest. Er zijn uiteenlopende activiteiten 

georganiseerd door commissies, waaronder een succesvol congres en knallende feesten. De 

HersenSPiNsels, het verenigingsblad, heeft een flinke oplage van 1000 stuks. Ook is het aantal actieve 

leden alleen maar gegroeid tot een aantal van meer dan 100. Aan het eind van afgelopen jaar zijn de 

statuten en het Huishoudelijk Reglement aangepast, tezamen te beschouwen als de bijbel van de 

vereniging.  

 

SPiN heeft contacten met haar zusterverenigingen door het hele land, maar is ook in contact 

gekomen met verenigingen in Nijmegen, waar onder andere een debatavond met BOW en een gala 

met Mycelium uit voort zijn gekomen. SPiN is zeer bekend geworden onder andere 

studieverenigingen, ondanks haar korte bestaan. Een nauwe samenwerking met het SPS-NIP heeft 

reeds plaats gevonden in de vorm van het organiseren van een Therapieëndag en Experience Your 

Future (werkvelddagen).  

 

Vorig jaar is er begonnen met het creëren van een meer gelijke balans tussen studiegerelateerde en 

niet-studiegerelateerde activiteiten, waarbij er ingezet is op het aanbieden van meer 

studiegerelateerde activiteiten. Met de professionalisering is een begin gemaakt door 

standaardformats aan de commissies te verschaffen en notulisten aan te stellen in de commissies.  

 

Zoals uit dit alles doorklinkt, heeft SPiN een zeer goede start doorgemaakt en het bestuur wil dit voor 

aankomend jaar doorpakken. Het III
e
 bestuur wil zich enthousiast en op professionele wijze in gaan 

zetten om SPiN verder te ontwikkelen. Leren van het verleden is onontbeerlijk om nog grotere 

successen te kunnen boeken in de toekomst.        
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3. Professionalisering en speerpunten 
 

Professionalisering 

In de situatieschets klonk het al door: professionalisering is het belangrijke hoofddoel in dit beleid. 

Wat wordt hieronder verstaan? Professionalisering wordt in deze context gedefinieerd als het 

kwalitatief verbeteren van de verdiensten van de vereniging. Met het begrip professionalisering 

wordt op een aantal zaken de aandacht gericht, te weten: dat de vereniging een degelijke uitstraling 

heeft en zichzelf dus op een zakelijke wijze profileert; dat de kwaliteit van de verdiensten verbeterd 

wordt, mede doordat de werkwijzen gestandaardiseerd worden; dat de leden zich nog meer 

betrokken voelen bij de vereniging en input kunnen geven in de vorm van evaluaties. De 

professionalisering die wordt bedoeld zal aan de hand van deze zaken hieronder verder uitgelegd 

worden. 

 

In het kader van de professionalisering wil SPiN naar haar leden toe een betrouwbare uitstraling 

hebben. Wat wordt bedoeld met een betrouwbare uitstraling? Hiermee wordt gepoogd op het doel 

om een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle leden te zijn, zodat leden het gevoel hebben dat ze 

met SPiN-gerelateerde vragen bij het bestuur terecht kunnen. Daarnaast is het belangrijk voor het 

bestuur om SPiN te allen tijde uit te dragen, zowel blijkend uit gedragsvormen (representativiteit) als 

uit fysieke voorkomen (bijvoorbeeld: de bestuurstrui veelvuldig dragen). Met name jegens de 

commissieleden zal het bestuur ook duidelijke verwachtingen stellen, om zo de professionaliteit van 

de commissies te kunnen waarborgen. Ook naar externe partijen toe wil SPiN zich op zakelijke wijze 

profileren. 

 

De continuïteit van de geboden kwaliteit van de verdiensten moet worden gewaarborgd. Een zekere 

mate van standaardisatie van de werkwijze van commissies is hiertoe onontbeerlijk. Zo wordt er een 

poging gedaan de commissies diens activiteiten op gestandaardiseerde wijze te laten evalueren. 

Tevens komt er een verduidelijking van de taakverdeling door het aanstellen van een voorzitter, 

secretaris en penningmeester binnen de commissies. Voor het kiezen van de voorzitter is het 

wenselijk om personen met ervaring in het commissiewezen aan te duiden. Van commissieleden 

wordt verwacht dat ze zich verantwoordelijk voelen en een goed product afleveren.  

 

Het is zeer belangrijk voor een studievereniging om de input van leden serieus in overweging te 

nemen. SPiN moet daartoe goed luisteren naar feedback of ideeën van de leden. Zo kunnen leden 

goed ingezet worden voor het evalueren van activiteiten, om uit te zoeken wat er de volgende keer 

wellicht anders aangepakt kan worden.  

 

Met professionalisering wordt ook bedoeld dat de potentie van de vereniging zoveel mogelijk benut 

moet worden. Een voorbeeld hierbij is het geven van een cursus betreffende sponsorwerving aan de 

acquisitiecommissie. Door commissieleden trainingen te laten doen, weten zij beter wat ze allemaal 

kunnen bereiken met hun commissie en op welke wijze, zo kunnen zij een nog beter resultaat 

bereiken.  

Ook in het activiteitenaanbod is een zekere mate van professionalisering doorgevoerd. Hiertoe wordt 

er de focus gelegd op het aanbieden van bepaalde activiteiten. Er wordt aankomend jaar een nieuwe 

weg ingeslagen wat betreft werkveld- en studiegerelateerde activiteiten. Hierin wordt een duidelijker 

kader geboden aan de commissies. Zo zal er een proef gedaan worden met lunchlezingen, waarin 

studenten op informele wijze met een bedrijf in contact kunnen komen.  

 

 



                                                              Beleid SPiN 2010-2011 

 

  6

Speerpunten 

De speerpunten die hier besproken zullen worden, vloeien voort uit het hoofddoel voor 2010-2011, 

te weten ‘professionalisering’. De speerpunten betreffen de algemene zaken waarvoor het bestuur 

zich het aankomende jaar ten volle in wil zetten en waarmee zij zich wil voortzetten in de lijn die 

uitgezet is door voorafgaande besturen. Alle speerpunten samen genomen geven duidelijk aan in 

welke richting SPiN zich volgend jaar tracht te bewegen. De speerpunten zullen hieronder genoemd 

worden en toegelicht met een aantal actiepunten.  

 

3.1. Structuur commissies 

 

De commissies organiseren de activiteiten en verdiensten van de vereniging en dragen hiermee een 

groot deel uit van wat SPiN inhoudt. Wat zal het plan van aanpak wat betreft de verbetering van de 

kwaliteit en structuur van commissies zijn? Hieronder wordt dit uiteengezet. 

 

Commissies en functies 

Er heeft een reorganisatie plaats gevonden wat betreft de commissies: zo zijn er commissies 

samengevoegd en opgeheven. Er zullen minder commissies zijn en de commissies kennen nu naast 

een voorzitter en een penningmeester, ook een secretaris (in plaats van een notulist): deze heeft de 

taak van notuleren bij vergaderingen, het bijhouden van de post/mail en de inventarisatie van de 

opkomst bij activiteiten.  

 

Toewijzing van commissies  

Er wordt hierbij gestreefd naar een evenredige verdeling tussen eerste- en ouderejaars 

commissieleden. De eerstejaars geïnteresseerden worden zo veel mogelijk bij hun eerste keuze 

geplaatst. De geïnteresseerden die eerder al in een commissie hebben gezeten, worden in hun eerste 

keuze geplaatst óf (indien zij hiermee instemmen) in een tweede keuze waar ervaring voor vereist is.  

Voor een aantal commissies is het belang van ervaring groter, namelijk voor de Carrière en 

Acquisitiecommissie, Oriëntatiecommissie, Informatiecommissie en Promotiecommissie. De 

producten, die deze commissies leveren, zijn beleidsmatig gezien belangrijk voor SPiN. Voor de 

continuïteit van de commissies (in de aankomende jaren) is het zeker van belang ook bij deze 

commissies een bepaald aantal onervaren mensen toe te laten, zodat de kennis en expertise 

overgedragen kan worden. 

Als het optimale actieve leden aantal is bereikt, zal het bestuur actief blijven peilen of er animo is en 

zullen er indien noodzakelijk, nieuwe commissies worden opgericht. 

 

Toewijzing van functies 

Er zal op voorhand een duidelijkere taakomschrijving van de functies binnen de commissies komen. 

Dit zal geschieden door een informatiebijeenkomst over het commissieschap en de drie functies te 

geven, nog voordat de commissies samengesteld zijn. Dit stelt mensen in staat al eerder over de 

functies na te denken.  

Met name de voorzitters zullen selectiever aangesteld worden, waarbij de voorkeur wordt gegeven 

aan leden die reeds een jaar in een commissie gefunctioneerd hebben. Een commissielid die 

interesse heeft in het voorzitterschap, wordt geacht in de eerste vergadering kort zijn of haar 

motivatie voor deze functie aan de rest van de commissie te geven. Op grond hiervan wordt door het 

bestuurslid Interne Betrekkingen bepaald aan wie de voorzittersfunctie wordt toegewezen.  
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Intensievere inwerkperiode  

Er zal al eerder begonnen worden met het informeren over de functies, zodat mensen bij aanvang 

van de inwerkperiode niet blanco zijn wat betreft hun functiekennis. Naast inwerkbijeenkomsten 

voor de functies zal er getracht worden trainingen voor commissies aan te bieden, bijvoorbeeld een 

training over nuttig vergaderen. Door het geven van zo’n training kan er zakelijker en meer 

gestructureerd (volgens een bepaald protocol) te werk gegaan worden. 

Iedere commissie wordt een draaiboek en ingekorte Actieve Ledenhandleiding verschaft, waarbij het 

belang van het lezen van deze documenten benadrukt wordt.  

Er worden bepaalde vereisten gesteld vanuit het bestuur en deze zullen tijdens de inwerkperiode aan 

de voorzitters worden gecommuniceerd. Wat betreft de invulling van de commissies wordt er een 

breed kader gesteld waar commissies hun eigen invulling aan kunnen geven. 

 

Begeleiding  

Aan het begin van het jaar zal het bestuurslid Interne Betrekkingen bij iedere eerste vergadering van 

elke commissie aanwezig zijn. Op de eerste notulen zal feedback gegeven worden door het bestuur. 

Daarna zal de commissiebegeleider (een vooraf bepaald bestuurslid) de notulen bijhouden en 

trachten minimaal om de twee maanden aanwezig te zijn bij vergaderingen. De commissies zullen zo 

veel als nodig is, begeleid worden door de commissiebegeleider.  

Er zullen dit jaar ook weer vijf horizontale overleggen van de commissievoorzitters plaatsvinden, die 

verplicht worden gesteld. Hierin wordt steeds een bepaald thema besproken (bijvoorbeeld: hoe om 

te gaan met een lui actief lid) in groepjes van aan elkaar gerelateerde commissievoorzitters, waarna 

een plenaire discussie plaats zal vinden. Deze horizontale overleggen worden verplicht gesteld, zodat 

dit gezien gaat worden als een vast onderdeel van het takenpakket als voorzitter.  

 

Evaluaties 

Het bestuur verschaft iedere commissie een standaard evaluatielijst, een soort checklist waarmee 

commissies hun activiteiten op gestandaardiseerde wijze kunnen evalueren. Behalve de zeer 

belangrijke kwalitatieve informatie zal er ook kwantitatieve informatie vergaard worden middels het 

bijhouden van de opkomst. Wanneer toekomstige besturen en commissies deze gang van zaken ook 

op dezelfde wijze overnemen, kan er een database ontstaan waaruit eventueel bepaalde tendensen 

wat betreft opkomst waargenomen kunnen worden.  

Commissies verrichten evaluaties van hun activiteiten en van hun eigen functioneren. Hiertoe wordt 

ook een standaardevaluatie voor de leden van SPiN ontworpen.  

Met name de gestandaardiseerde evaluaties worden kritisch bekeken door de commissiebegeleider. 

Uit deze evaluaties moet kennis vergaard worden waar gebruik van kan worden gemaakt voor de 

verbetering van de verdiensten van de commissie in de toekomst. Evaluaties passen in een lange 

termijnvisie, aangezien ze er voor kunnen zorgen dat je als commissie tips kunt opstellen waar 

toekomstige generaties iets aan kunnen hebben.  

 

Communicatie 

Commissies kunnen door middel van goede onderlinge communicatie elkaar van dienst zijn. De 

communicatie tussen de commissies wordt verbeterd door bijvoorbeeld de voorzitters van bepaalde 

commissies die veel met elkaar van doen hebben, samen te laten vergaderen of elkaar te ontmoeten 

op een horizontaal overleg of informele activiteit. Ook is het van het grootste belang dat de 

voorzitters elkaar kennen en dat er een sfeer ontstaat waarin men elkaar gemakkelijk kan bellen of 

mailen. De commissiebegeleider kan er zorg voor dragen dat er een aantal vergaderingen worden 

gepland waarbij de voorzitter van een gerelateerde commissie (bijv. studiereis) met een andere 

commissie (bijv. acquisitie) mee vergadert.  
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3.2. Werkveld 

 

Psychologie is een wetenschappelijke opleiding en SPiN is een vereniging voor de bachelorjaren van 

deze opleiding. Dit wetenschappelijke karakter zorgt er echter wel voor dat studenten het 

werkveldgerelateerde aspect in hun studie kunnen missen. Om dit gat op te vullen wordt het doel 

gesteld SPiN-leden te informeren over en kennis te laten maken met het werkveld.  

 

Afgelopen jaar heeft al meer de focus op werkveld gelegen, het III
e
 bestuur wil hier echter nog meer 

de nadruk op leggen en een breder aanbod beogen te creëren. Daarnaast wil SPiN de praktijk meer 

integreren in de bestaande studiegerelateerde activiteiten, daar er een maximum aan het aantal 

activiteiten zit dat SPiN jaarlijks kan organiseren. Hoe kan dit speerpunt bereikt worden? 

 

De Carrière & Acquisitiecommissie: Brengt leden in contact met bedrijven en instellingen 

Afgelopen jaar was de voornaamste taak van de acquisitiestructuur de acquisitievoering. Voor 

aankomend jaar worden de verantwoordelijkheden van de acquisitiecommissie uitgebreid met het 

organiseren van activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan meeloopdagen op een bepaalde 

instelling, maar ook aan lunchlezingen of bedrijfborrels waarbij studenten op informele wijze in 

contact kunnen komen met bedrijven. Deze activiteiten worden met name georganiseerd ten 

behoeve van de derdejaars studenten. Deze activiteiten kunnen als goede aanvulling dienen om de 

kennis over het werkveld onder de leden te bevorderen.   

 

De nieuwe Informatiecommissie  

Deze commissie heeft een informatieverschaffende functie en zal zich bezig houden met het 

aanbieden van trainingen, welke aansluiten op de praktijk. Daarnaast zal de commissie de reeds 

bestaande masterfolder up to date houden en promoten. Verder kan deze commissie via contacten 

met de masterverenigingen in Nijmegen bachelorstudenten in contact brengen met 

masterstudenten, zodat zij een kijkje kunnen nemen bij de masters van psychologie: bijvoorbeeld via 

een meeloopdag. 

 

Praktijkgerelateerde lezingen 

Er zullen minstens drie lezingen georganiseerd worden door de LexCie die toegespitst zijn op hoe het 

er in de praktijk aan toegaat. Deze lezingen zullen de invulling van verschillende toepassingen van de 

psychologie belichten.  

 

Interdisciplinaire verbreding 

De praktijk is vaak veel breder dan enkel psychologie, bovendien zullen de studenten in de praktijk 

samen werken met collega’s uit andere disciplines. Door interdisciplinaire lezingen aan te bieden, 

krijgt de student een beeld over de wereld buiten psychologie maar binnen hun toekomstige 

werkveldmogelijkheden. Hiertoe kunnen contacten met andere verenigingen in het voordeel van de 

student gebruikt worden. Zo zal er een lezingmiddag worden georganiseerd in samenwerking met 

Synergy (Studievereniging Bedrijfskunde).  
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3.3. Onderwijs en studie 

 

Het bestuur vindt het belangrijk om het aankomende jaar de vereniging meer te profileren als 

studiegerelateerd. Het betreft hier dus vooral een profileringkwestie van SPiN: wat voor beeld 

hebben leden over de vereniging? Er wordt getracht dit speerpunt te bereiken middels de 

onderstaande actiepunten. 

 

Doorgeefluik op het gebied van onderwijs 

Uit afgelopen twee verenigingsjaren is gebleken dat SPiN het belangrijk vindt om kritisch te kijken 

naar onderwijs maar beseft zich ter degen dat hiertoe al een aantal andere instituten zijn opgericht. 

Wat betreft onderwijs kan SPiN als belangrijk doorgeefluik van respectievelijk informatie of vragen 

fungeren: bijvoorbeeld van student naar de Opleidingscommissie Psychologie (OLC) en andersom.   

De goede lijn van afgelopen jaar zal doorgezet worden: een bestuurslid van SPiN zal dit jaar wederom 

mee vergaderen met het OLC als coördinator onderwijs. Verder zal informatie van 

onderwijsgerelateerde organen zoals de FSR en USR worden doorgespeeld naar de leden van SPiN. 

Belangrijk onderwijsnieuws zal op de website gezet worden, plus een duidelijke verwijzing bij welke 

instantie SPiN-leden voor welke vraag terecht kunnen. Dit kan ook in de vorm van reeds bestaande 

folders, welke op de SPiN-kamer ingezien kunnen worden.   

De website, Blackboard, de Nieuwsbrief en HersenSPiNsels zullen gebruikt worden als 

informatieplatform wat betreft studiegerelateerde nieuwtjes. 

Er wordt getracht een bestuurslid van SPiN deel te laten nemen aan de 

Internationaliseringscommissie, om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied 

van internationalisering. 

 

Faciliteren van studiegerelateerde activiteiten 

Door andere partijen worden veel studiegerelateerde activiteiten aangeboden. Zo worden er door de 

universiteit diverse cursussen aangeboden, bijvoorbeeld over hoe een goed essay te schrijven.  

Ook vinden er in heel Nederland veel psychologie gerelateerde activiteiten plaats, zoals symposia. 

Deze activiteiten kunnen onder de aandacht van onze leden gebracht worden middels een aparte 

externe agenda op de website en een vast item in de maandelijkse nieuwsbrief.  

 

Studiegerelateerde activiteiten meer promoten 

Studenten zullen meer gewezen worden op activiteiten van studiegerelateerde commissies. Dit kan 

via allerhande promotiemiddelen, zoals in het maandelijkse collegepraatje van de voorzitter. In dit 

collegepraatje komt er een duidelijkere opdeling in de studie- en sociaalgerelateerde activiteiten van 

SPiN. Daarnaast wordt er dit jaar speciaal voor de activiteiten van de Lezing & Excursiecommissie een 

agendaposter gedrukt. 

 

Lezingen over de domeinen 

Er zullen minimaal drie verdiepende lezingen worden georganiseerd die een populair onderwerp van 

ieder domein van psychologie uitdiepen. Deze lezingen dienen als verdieping op de lesstof.  

Er wordt aan de Lezing & Excursiecommissie het advies gegeven zo veel mogelijk contact op te 

nemen met docenten. Op deze manier kan er beter gelet worden op het feit dat hetgeen in de 

studiegerelateerde activiteiten wordt aangeboden, nog niet uitgebreid in de colleges behandeld is. 
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HersenSPiNsels meer inhoudelijk georiënteerd 

Aan het verenigingstijdschrift de HersenSPiNsels wordt de eis gesteld dat het meer inhoudelijke 

artikelen bevat. Het is een tijdschrift, bedoeld voor alle psychologiestudenten. Daarom is het een 

goede zaak, naar de mening van het bestuur, als er meer de nadruk komt te liggen op het 

psychologische karakter van het tijdschrift. De Tijdschriftcommissie wordt de mogelijkheid verschaft 

input te geven wat betreft de rubrieken, wel zijn er een aantal onderdelen vastgesteld om zo het 

doel van meer diverse inhoudelijke artikelen te kunnen waarborgen, te weten:  

• Nieuwe inzichten in de psychologie 

• Een gedeelte over de psycholoog in de praktijk 

• Studienieuws (van de FSR bijvoorbeeld) 

• Interview met een docent 

• Boekbespreking 

• Een artikel met betrekking op alumni 

Om er zorg voor te dragen dat hetgeen in de HersenSPiNsels wordt gepubliceerd, overeenstemt met 

de doelen van het bestuur, zal de commissiebegeleider van de Tijdschriftcommissie als eindredactie 

gaan fungeren. 

 

Boekentips 

SPiN verkoopt aan al haar leden boeken voor de bachelorjaren van psychologie. Er zijn studenten die 

verbreding zoeken en hiertoe graag andere psychologie gerelateerde boeken lezen. De lijst met 

boekentips moet aankomend jaar zeker behouden worden en meer onder de aandacht gebracht 

worden van SPiN-leden. 
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3.4. Betrokkenheid 

 

SPiN is een vereniging voor al haar leden, zowel actieve als niet-actieve. Als vereniging is het van het 

grootste belang om betrokkenheid bij leden als uitgangspunt te hebben. Zo is SPiN gebaat bij 

betrokkenheid en een verantwoordelijkheidsgevoel van commissieleden. Het overgrote deel van 

leden betreft niet-actieve leden, het is daarom  tevens  belangrijk om een poging te doen deze 

doelgroep meer aan te spreken. Hoe kan een groeiende betrokkenheid van leden bij SPiN bereikt 

worden? 

 

Promotieactiviteiten 

Om leden aan te spreken, is het allereerst zeer belangrijk om leden bekend te maken met wat SPiN is 

en doet. Leden moeten daarnaast opgezocht worden, bijvoorbeeld via promotie na colleges of 

tentamens. Daarbij is het nastrevenswaardig dat de leden weten wie er in het bestuur zitten, zodat 

de stap om iemand van het bestuur aan te spreken, minder groot is. Deze promotieactiviteiten 

hebben als voornaamste doel: het bewerkstelligen van een grotere affiniteit met de vereniging. 

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) verantwoordt het bestuur haar beleid en zijn het de leden 

die een stem hebben. Het is daarom belangrijk dat leden weten wat deze ALV’s precies inhouden. 

Wanneer de ALV’s meer gepromoot worden, komen er wellicht meer leden naartoe en dit kan een 

affiniteitvergroting met SPiN als gevolg hebben. Er wordt hierbij ingezet op een hogere opkomst van 

actieve leden op ALV’s. Er wordt van iedere commissie verwacht dat er minstens één lid aanwezig zal 

zijn op iedere ALV. 

Ook tijdens de introductie wil SPiN zichzelf profileren middels een speciale SPiN-dag, het contact met 

de Introductiecommissie wordt hiertoe al vanaf het begin van het jaar geïntensiveerd. 

 

Waardering 

Zonder leden, geen SPiN: Het is dus belangrijk om waardering te laten blijken aan de leden. Dit kan 

bewerkstelligd worden door leden meer aan te spreken, bijvoorbeeld door bij de propedeuse-

uitreiking aan iedere psychologiestudent een presentje te geven vanuit SPiN.  

Actief lidmaatschap bij SPiN behoeft een beloning. Deze beloning zal op een aantal manieren 

bewerkstelligd worden: ieder actief lid krijgt weer een SPiN-mok, een verjaardags- en kerstkaart en 

mag voor een symbolisch bedrag deelnemen aan het Actieve Ledenweekend. De SocialCie zal al 

vroeg in het jaar starten met het organiseren van gratis activiteiten voor actieve leden. Aan de 

actieve leden worden tevens gratis actieve ledenshirts verschaft, waarbij de kosten getracht worden 

op te vangen middels sponsoring. Merchandise van de vereniging wordt aan actieve leden met 

korting verkocht.  

 

Input vergaren van leden 

Er zijn een aantal manieren om meer input te verkrijgen van de leden. 

De halfjaarlijkse- en actieve leden enquête zullen behouden worden, daarnaast wordt er per 

activiteit een gestructureerde evaluatie gehouden door de commissie (zie speerpunt één).               

Ook via korte gesprekjes met bezoekers bij activiteiten tracht het bestuur een betere impressie te 

krijgen van hun meningen. Deze input van leden wordt meegenomen in de bestuursvergaderingen en 

commissievergaderingen, waarin activiteiten worden geëvalueerd.  

Wanneer leden persoonlijk aangesproken worden en het gevoel hebben dat er naar hun input 

geluisterd wordt, zullen zij zich wellicht meer verbonden gaan voelen met de vereniging.   
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Open staan voor eigen initiatieven 

Actieve leden voelen zich gewaardeerd en betrokken bij SPiN, op het moment dat zij zelf hun 

steentje kunnen bijdragen en hun creativiteit kwijt kunnen. Actieve en reguliere leden worden in de 

gelegenheid gesteld om hun creatieve ideeën wellicht uit te voeren. Hierbij bestaat voor studie- en 

werkveldideeën een mogelijkheid tot subsidiëring. Daarnaast bestaat er een mogelijkheid voor 

subsidiëring voor niet-studiegerelateerde activiteiten. 

 

Informatiefolder voor Duitse studenten 

Bijna de helft van de psychologiestudenten in Nijmegen komt uit Duitsland. Een deel van de Duitse 

studenten is relatief minder betrokken bij SPiN en hun Nederlandse medestudenten. Om deze groep 

studenten er vanaf het begin al meer bij te betrekken, wordt er een speciale informatiefolder 

gemaakt voor Duitse eerstejaars studenten. Hierin wordt een duidelijke beschrijving van SPiN 

gegeven en zal de gang van zaken wat betreft studeren in Nijmegen kort toegelicht worden.  

Deze informatiefolder zal in de Duitse taal geschreven zijn, zodat de barrière om de folder te lezen 

minder groot is en Duitse studenten zich aangesproken voelen. De nieuwe Informatiecommissie zal 

het verzorgen van deze folder op haar rekening nemen. SPiN zal deze folder tijdens de introductie in 

augustus aan alle Duitse studenten aanbieden. 

 

Alumni  

De oud-leden van de vereniging (alumni) zullen zeker op de lange termijn veel op kunnen leveren 

voor de vereniging, bijvoorbeeld door bedrijfscontacten.  

Op de korte termijn is het vooral zaak om de alumni ondanks het stopzetten van hun lidmaatschap, 

te blijven verbinden aan SPiN. De SocialCie zal dit jaar één alumniactiviteit met een informele inslag 

organiseren. Het doel van deze activiteit is de binding tussen SPiN en oud-leden te behouden. 

Tevens zullen alumni die al werkzaam zijn in een bepaalde sector, of deelnemen aan een bepaalde 

master, benaderd worden om een stukje te schrijven voor op de website of in de HersenSPiNsels. Om 

met SPiN in contact te blijven, zullen alumni de HersenSPiNsels digitaal opgestuurd krijgen.    

 

 

Dit waren de vier speerpunten, welke het grootste deel van dit beleidsplan in beslag nemen. In het 

hierop volgende zullen de middelen welke de vereniging tot haar beschikking heeft, het 

promotiebeleid en de commissies opgesomd worden. 
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4. Middelen 
 

Boekverkoop 

Van maandag tot en met donderdag verkoopt de boekencommissie boeken aan bachelorstudenten 

van psychologie. De korting die StudyStore aan SPiN geeft (10% voor Nederlandse boeken, 15% voor 

buitenlandse boeken), zal volledig doorberekend worden aan de leden. Aan het eind van het 

boekjaar zal StudyStore een bonus toekennen aan SPiN. 

Hierbij worden ook samenvattingen verkocht, waarbij een maximum aan het aantal uitbetaalde 

pagina’s vastgesteld is op 60. Afgelopen verenigingsjaar is gebleken dat auteurs erg veel geld konden 

verdienen aan de samenvattingen, om deze reden is besloten het vaste bedrag per pagina te 

verlagen van 3,5 naar 3 cent. Daarnaast worden de printkosten doorberekend aan de koper van de 

samenvatting. Op de samenvattingen zal quitte gespeeld worden. Er zal gekeken worden naar 

mogelijkheden om de kwaliteit van samenvattingen te kunnen verbeteren. 

 

Contributiegeld 

Psychologiestudenten kunnen zich vanaf dit jaar inschrijven via de website, waarbij jaarlijks middels 

een automatische incasso €10 van de bankrekening zal worden afgeschreven.   

 

Sponsoren 

Aankomend jaar wordt de functie externe betrekkingen verdeeld over twee bestuursleden. Hierbij 

zal de voorzitter de formele taken (zoals het contact met grote bedrijven) op zich nemen en de 

secretaris de informele taken (zoals het contact met de kroegen). Deze bestuursleden zullen elkaar 

een wekelijkse update geven over de externe zaken. 

Het zoeken naar een hoofdsponsor voor de vereniging wordt de verantwoordelijkheid van externe 

betrekkingen. Er wordt daarnaast gestreefd naar de verwerving van een sponsorbedrag van minimaal 

€3000, waarbij een zo breed mogelijke groep van potentiële sponsoren zal worden benaderd. 

De acquisitiecommissie zal zoals reeds genoemd dit jaar een grotere rol krijgen, waarbij 

commissieleden naast het werven van sponsoring ook activiteiten organiseren.  

Er wordt getracht samenwerkingsverbanden tussen SPiN en bedrijven/instellingen aan te gaan. 

Hierbij kan gedacht worden aan een samenwerkingsovereenkomst met Business Courses, welke 

trainingen zal aanbieden aan actieve leden van SPiN.  

 

Fondsen 

Aankomend jaar zullen er weer subsidies vanuit het Onderwijsinstituut verstrekt worden. Daarnaast 

kan SPiN voor grotere evenementen het SNUF (Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds) een verzoek 

doen tot subsidiëring.  

 

Activiteiteninkomsten 

Om laagdrempeligheid te garanderen, worden de toegangsprijzen voor de activiteiten laag gehouden 

of gratis aangeboden.  

Hierbij wordt de regel gehanteerd dat commissieleden enkel moeten betalen voor een activiteit, 

wanneer zij hier ook daadwerkelijk aan deelnemen. Dezelfde regel gaat op voor de bestuursleden. 
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5. Promotie  

 
Promotie is van wezenlijk belang voor SPiN. Over het algemeen zullen studie- en 

werkveldgerelateerde activiteiten sterker gepromoot worden. Wat wordt er anders gedaan dan 

voorgaande jaren? 

 

Sms-dienst proef 

Bij andere verenigingen wordt het al met veel succes uitgevoerd en SPiN gaat er dit jaar ook 

onderzoek naar doen: de sms-dienst. Via een korte sms worden leden op de hoogte gesteld van de 

activiteiten van de vereniging.  

Dit jaar wordt getracht om op grote schaal de sms-dienst uit te voeren. Wel moet er toestemming 

worden gevraagd aan de leden om hun gegevens voor het gebruik van hun gegevens voor deze 

doeleinden. Er zullen contacten gelegd worden met verenigingen die reeds gebruik maken van deze 

dienst en met bedrijven die deze dienst aanbieden.  

Leden zijn dit jaar nog niet in de mogelijkheid gesteld om toestemming te geven voor deze dienst. 

Vanaf volgend jaar zullen nieuwe leden mogelijk ten tijde van hun inschrijving de optie kunnen 

aanvinken op de hoogte gehouden te willen worden van activiteiten van SPiN via de sms-dienst. 

 

Huisstijl 

Qua promotie wil SPiN een huisstijl gaan hanteren, waarbij herkenbaarheid het hoofddoel is. Dit kan 

toegepast worden middels een vaste prominente plaats van het SPiN-logo op het promotiemateriaal 

en de poststukken. Op deze wijze worden activiteiten op consistente en eenduidige wijze aan de 

leden en externen gecommuniceerd. 

 

Promotiemogelijkheden 

Er zullen flyers gedrukt worden voor activiteiten waarbij meer dan 150 mensen als bezoekers worden 

verwacht én de grotere activiteiten: het betreft hier de stedentrip, de studiereis, het congres, 

Experience Your Future en de feesten. Posters worden gemaakt voor de feesten, activiteiten van de 

Accie, lezingen, excursies, studiereis, stedentrip en de sportactiviteiten.  

Vooral studiegerelateerde activiteiten zullen meer promotie krijgen. Zo worden er vanaf dit jaar 

posters afgedrukt voor de activiteiten van de Lezing & Excursiecommissie. 

Er is een stoepbord aangeschaft, waarop aan de ene kant een agendaposter komt en aan de andere 

kant een poster van een actuele activiteit. De agendaflyer met daarop alle maandelijkse activiteiten 

zal in bordjes in het DE-Café geplaatst worden en niet meer uitgedeeld worden.  
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6. Commissies 

 

Er is gekozen voor een nieuwe commissie-indeling, namelijk met de categorieën studiegerelateerd, 

werkveld, niet-studiegerelateerd, reizen en statutair.  

De studie- en werkveldgerelateerde commissies zullen tezamen minimaal 32 activiteiten neerzetten, 

waaronder kleinere activiteiten zoals lezingen en excursies maar ook relatief veel grotere activiteiten 

zoals werkvelddagen en het congres. 

Het aantal van niet-studiegerelateerde activiteiten moet in verhouding staan tot het aantal 

studiegerelateerde activiteiten. Deze activiteiten zullen uiteenlopend van karakter zijn, van feesten 

tot sporttoernooien. De nadruk komt te liggen op de studie- en werkveldgerelateerde activiteiten. 

Met de commissieverdeling en de activiteitenplanning wordt een betere spreiding van de 

studiegerelateerde en niet-studiegerelateerde activiteiten beoogd.  

 

Studiegerelateerde commissies 

- Informatiecommissie 

- Congrescommissie 

- Lezing & Excursiecommissie 

- Tijdschriftcommissie 

 

Werkveldcommissies 

- Oriëntatiecommissie 

- Carrière & Acquisitiecommissie 

 

Niet-studiegerelateerde commissies 

- Feestcommissie 

- Activiteitencommissie 

- Sportcommissie 

- SocialCie 

 

Reizen commissies 

- Stedentripcommissie 

- Studiereiscommissie 

 

Statutaire commissies 

- Boekencommissie 

- Promotiecommissie 

 

Verenigingsorganen 

- Kascontrole 

- Raad van Advies 

 

 

Voor meer informatie over deze commissies, wordt u doorverwezen naar www.spin-nijmegen.com  
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7. Status futurum 

 
Samenvatting 

SPiN is nog maar jong en heeft daardoor nog veel tijd om te leren en zich te ontwikkelen. Het 

kandidaatsbestuur heeft een viertal speerpunten opgesteld, doelen die nagestreefd zullen worden 

en waar de focus op zal liggen: 

• Structuur commissies 

Hierbij is het doel om de structuur van de commissies aankomend jaar te verbeteren. Dit zal getracht 

worden te bereiken door de commissies aan te passen, vanaf het begin af aan aspirant actieve leden 

van meer informatie te voorzien, een strengere selectieprocedure toe te passen, een intensievere 

inwerkperiode en meer onderlinge communicatie tussen commissies na te streven. 

• Werkveld 

Hierbij is het doel om het werkveld/de praktijk in de studie te bevorderen. Dit zal getracht worden te 

bereiken door enerzijds de verbreding van het aanbod middels de vernieuwde rol van de Carrière & 

Acquisitiecommissie en de informatieverschaffende functie van de nieuw opgerichte 

Informatiecommissie. Anderzijds wordt dit getracht te bereiken door het werkveld in de studie te 

integreren middels het organiseren van interdisciplinaire en werkveldgerelateerde lezingen. 

• Onderwijs en studie 

Het doel is om meer de nadruk te leggen op studiegerelateerde aspecten van SPiN. SPiN is een 

studievereniging en hier wordt aankomend jaar nog meer de nadruk op gelegd door bij promotie 

meer de focus te leggen op de studiegerelateerde activiteiten, psychologisch gerelateerde 

activiteiten van andere instanties onder de aandacht te brengen, meer boekentips te geven, lezingen 

over de domeinen aan te bieden en meer eisen te stellen aan de inhoud van het verenigingsblad. 

SPiN tracht haar functie als doorgeefluik op het gebied van onderwijs te behouden. 

• Betrokkenheid 

Een groeiende betrokkenheid van de leden met de studievereniging wordt getracht te bereiken door 

promotieactiviteiten waarbij het bestuur de leden opzoekt, ALV’s meer te promoten, waardering te 

laten blijken vanuit het bestuur naar zowel actieve als niet-actieve leden, input te vergaren over de 

mening van leden door de Informatiecommissie evaluaties te laten uitvoeren en open te staan voor 

eigen initiatieven.  

 

Toekomstvisie 

Aan het eind van het jaar kan geëvalueerd worden in hoeverre deze speerpunten bereikt zijn en wat 

er gedaan kan worden om dezelfde lijn voort te zetten. Hier worden twee voorbeelden bij gegeven 

om deze brede formulering kracht bij te zetten. 

 

1. Hopelijk is er aan het eind van het jaar een aantal sterke samenwerkingsovereenkomsten gesloten 

met bedrijven en instanties. Wanneer dit jaar begonnen is met deze samenwerking, kan dit in 

voorgaande jaren alleen maar groeien en de samenwerking geïntensiveerd worden. 

 

2. Dit jaar wordt ook begonnen met een selectievere aanstelling van voorzitters binnen commissies. 

Wellicht kan dit in voorgaande jaren uitgebreid worden tot sollicitaties voor de (functies binnen) 

commissies. Dit zal de professionaliteit van commissies zeker ten goede komen. 

 

Over het algemeen genomen vinden wij documentatie zeer belangrijk, waarbij een volgend bestuur 

weer veel kan leren van onze ervaringen.   
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8. Nawoord 

 

Het bestuur heeft met veel plezier aan dit beleid gewerkt. Er is veel vergaderd, met naar onze 

mening een mooi plan voor aankomend jaar als eindproduct. Wij zijn dankbaar om met z’n vieren het 

vertrouwen te hebben verkregen al deze plannen zo goed als mogelijk in het jaar 2010-2011 uit te 

voeren. Hierbij blijft de rode draad die door de vereniging loopt aangehouden en het vizier is daarbij 

altijd op de toekomst gericht. Een gezonde dosis ambitie, positivisme en enthousiasme zorgt ervoor 

dat dit bestuur ervan overtuigd is dat zij de beleidspunten met beide handen aan zal grijpen om alles 

uit SPiN te halen wat er in zit.  

Onze speciale dank gaat uit naar onze voorgangers, welke de overdracht soepel hebben laten 

verlopen en ons veel en goed geholpen hebben met het opstellen van dit beleid en de commissie-

indeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


