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Op 16 april jl. vond de heidag van SPiN plaats. Oud-bestuursleden, bijzondere leden en actieve leden 
zijn hiervoor uitgenodigd om na te denken over de huidige situatie en de toekomst van SPiN. Er 
waren 14 mensen aanwezig. We hebben deze avond een SWOT-analyse gemaakt van SPiN vanuit vier 
verschillende perspectieven. Er is gekeken naar SPiN vanuit de universiteit, externe partners, actieve 
leden en passieve leden. In dit rapport zullen de verschillende bevindingen per invalshoek worden 
besproken. Daarnaast wordt aangegeven welke punten het huidige Ve bestuur der SPiN heeft 
opgepakt en welke punten aan toekomstige besturen wordt doorgegeven.  
 
De universiteit 
Het contact met het Onderwijs Instituut (OWI) is sinds dit jaar sterk geïntensiveerd. Desalniettemin 
ligt hier nog ruimte voor verbetering. SPiN zou bijvoorbeeld met het OWI kunnen overleggen over 
het opnemen van bepaalde studie gerelateerde activiteiten, zoals de bedrijvendag, in het curriculum 
van de opleiding. Hiermee worden twee grote slagen gemaakt. Aan de ene kant biedt het OWI op 
deze manier voldoende arbeidsmarktoriëntatie aan studenten en haalt SPiN aan de andere kant een 
veel groter bereik/opkomstpercentage onder haar leden. Dit laatste kan een positieve uitwerking 
hebben op de positie die SPiN inneemt t.o.v. externe partners. Het onderwijs kan daarnaast 
bijdragen aan studie gerelateerd activiteiten zoals financiële ondersteuning maar ook ‘contactuele’ 
ondersteuning. Het contact met het OWI zelf loopt via de Commissaris Onderwijs, de uitvoering van 
de activiteiten is voor de desbetreffende commissies.  
Naast contact met het OWI  is er ook gesproken over de masterverenigingen. SPiN heeft een grotere 
actieve leden bestanden een groter ledenaantal dan de masterverenigingen hebben. Daarom  zou 
ook SPiN  veel voor masterstudenten kunnen betekenen. Er is gesproken over een samengestelde 
commissie bestaande uit actieve leden van SPiN en van een mastervereniging om activiteiten te 
organiseren voor zowel bachelor als masterstudenten. Bij het oprichten van een dergelijke  
commissie is het van belang om de toegevoegde waarde van de activiteiten, voor SPiN, te 
analyseren. Geïntensiveerd contact met mastervereniging pakt vooral voordelig uit wanneer beide 
verenigingen niet meer hoeven te concurreren maar juist kunnen samenwerken. Als laatste zijn ook 
veel docenten enthousiast over de masterverenigingen van hun vakgebied. Dit betekent dat 
docenten ook eerder bereid zijn te helpen bij het neerzetten of invullen van activiteiten. Het Ve 
bestuur heeft inmiddels contact met masterverenigingen en zal bekijken welke mogelijkheden er zijn 
voor intensievere samenwerking, dit zal worden overgedragen aan het VIe bestuur.  
 
Externe partners 
SPiN kan meer uit samenwerkingen halen met andere instanties. Hierbij kan gedacht worden aan het 
aanbieden van stages of door met andere (studie)verenigingen lezingen of een andere activiteit 
samen te organiseren. Het Ve bestuur laat weten dat er dit jaar al met het ANS een groot debat is 
georganiseerd, dit was een groot succes. Ook wordt aangedragen dat er vaker alumni kunnen 
worden benaderd om te komen spreken op een activiteit zoals de bedrijvendag. Het alumnibestand 
wordt bijgehouden en uitgebreid door Commissaris PR met de contacten van het OWI. Dit bestand 
en de database, die de Commissaris PR samen met de acquisitiecommissie maakt, zullen worden 
overgedragen aan het VIe bestuur.  
 
Actieve leden 
De creativiteit voor de commissies is erg laag. De naamgeving van de commissies leggen al veel vast 
en dat neemt een deel van de vrijheid weg. Naast de namen worden ook alle activiteiten al 
vastgelegd. Als oplossing wordt aangedragen om de helft alleen vast te leggen. Hierdoor kan de 
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commissie zelf ook nog een aantal activiteiten bedenken. Het nadeel is dat de commissie dan 
eigenlijk eerder zou moeten opstarten als je ze meer vrijheid geeft zodat ze meer tijd hebben om 
meer te leren over SPiN. Een andere oplossing is dat de kaders waar binnen commissies werken 
breder worden gemaakt. Wanneer het beleid en de begroting minder tot in de details worden 
vastgelegd worden commissies meer autonoom en biedt dat de ruimte voor een meer zelfstandige 
invulling van de activiteiten. Er moet een balans worden gezocht tussen uitvoerende taken en dingen 
opbouwen binnen de commissie. Het is in dit geval van belang dat de commissies wel binnen de al 
breder gesteld kaders blijven. Een goede en regelmatige terugkoppeling vanuit de commissies naar 
bestuur is hierbij gewenst. 
 
Passieve leden 
Vanaf 2013-2014  zal er gebruik worden gemaakt van een online boekenverkoopsysteem van 
studieboeken.com. Leden kunnen zich vanaf volgend jaar ook via het internet inschrijven voor 
activiteiten. Hierdoor hoeven mensen niet meer per se op de SPiN-kamer te komen. Oplossingen 
hiervoor zijn meer ludieke acties of proberen om meer uit de promotieactiviteiten te halen. 
Daarnaast kan een SPiN-folder met alle aankomende activiteiten kan ook mee worden geleverd bij 
de boeken.  
SPiN zou ook meer kunnen investeren in de informatievoorziening naar de passieve leden. De 
informatieverstrekking en –dichtheid vanuit SPiN tijdens de introductiepraatjes is nu veel/hoog. 
Echter daarnaast krijgen aankomende studenten veel vanuit andere partijen veel informatie op zich 
af waardoor veel hiervan niet wordt onthouden. Daarom moet duidelijker worden wat SPiN kan 
toevoegen aan je studentenleven en wat bestuur of commissies doen. SPiN zou ook de activiteiten 
kunnen koppelen aan bepaalde cursussen. Op die manier sluiten de activiteiten aan bij de interesses 
van studenten en de zaken waar ze zich op dat moment mee bezighouden.  
 
Algemene zwaktes van de vereniging 
Zwakte van de vereniging: Onderzoekscommissies hebben over het algemeen een lange looptijd en 
het duurt lang voordat er concrete plannen liggen. Daarnaast worden deze plannen vaak traag of 
zelfs niet geïmplementeerd.  
 
Oplossingen: Het stellen van deadlines voor onderzoekscommissies kan een positieve invloed hebben 
op de looptijd. Er moeten geen taskforces worden opgericht om het oprichten. Een taskforce is onder 
de verantwoordelijkheid van het bestuur, zij mogen dus ook vragen stellen en dingen presenteren in 
de ALV. Vraag moet misschien meer uit bestuur komen; het bestuur heeft een probleem en wil daar 
graag een oplossing voor hebben maar heeft zelf geen tijd om hier onderzoek naar te doen. Daar 
wordt dan een taskforce voor opgericht. In de toekomst moet er duidelijker worden gemaakt wat er 
wordt verwacht van de taskforce en hoe concreet het plan of voorstel mag en moet worden.   
 
Zwakte van de vereniging: Kleine ALV, dingen kunnen niet worden ingestemd of geïmplementeerd 
omdat de ALV constant veranderd en daardoor ook de mening van de ALV 
 
Oplossingen: ALV’s moeten aantrekkelijk  genoeg worden gemaakt voor passieve en actieve leden.. 
Actieve leden zijn vaak niet gemotiveerd genoeg om een ALV bij te wonen. Daarom zouden de 
commissies bijvoorbeeld actief betrokken kunnen worden door interessant activiteiten te laten 
presenteren. De voorzitters van commissies kunnende ALV ook als agendapunt behandelen en de 
andere commissieleden op deze manier aanmoedigen om ALV’s bij te wonen. Van belang hierbij is 
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dat de voorzitters uitleggen waarom ALV’s van belang zijn. De belangrijkste reden zijnde dat leden op 
deze manier op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen de vereniging. Een mogelijke reden 
voor de lagere opkomst van dit jaar is een wisseling van actieve leden. De oude ‘harde 
kern’(waaronder oude bestuurders en meerderejaren actieve leden) bezoekt de ALV’s in mindere 
getale onder andere doordat zij afgestudeerd zijn. De nieuwe groep actieve leden daarentegen is nog 
niet betrokken genoeg. Ook het grote aantal ALV’s van dit jaar en het saaie imago hiervan spelen 
hierin mee. Een geschikte oplossing hiervoor zou kunnen zijn om de ALV (het concept ervan) te 
evalueren onder actieve leden. Zodra bekend is wat actieve leden willen weten van en over SPiN, 
kunnen ALV’s voor hen ook ’interessanter worden gemaakt. Het Ve bestuur zal dit meenemen in de 
actieve leden enquête en de resultaten communiceren met het VIe bestuur.  
 
 
 
 


