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Thema 1: De ontwikkeling van de vereniging de afgelopen jaren naar de huidige situatie 
SPiN bestaat 3,5 jaar. Wat vinden we terugkijkende op deze jaren goede ontwikkelingen en wat 
vinden we minder goede ontwikkelingen? Wat kunnen we hiervan leren voor de aankomende 
jaren? 
 
De afgelopen jaren is de trend aan te wijzen dat de balans steeds beter wordt. Deze balans is terug te 
vinden in meerdere dimensies, namelijk: 
studiegerelateerd<->niet-studiegerelateerd  
de externe focus<->interne focus  
kwaliteit<->kwantiteit.  
 
SPiN heeft inmiddels naamsbekendheid bij haar leden en in Nijmegen verworven en 
samenwerkingen zoals met de Introductiecommissie en SPS-NIP verlopen soepeler. De 
betrokkenheid binnen SPiN is ook positief. Er zijn veel en steeds meer mensen die zich actief willen 
inzetten voor de studievereniging. Commissies werken steeds autonomer en voelen zich 
verantwoordelijk voor hun taak. De binding tussen de actieve leden onderling en tussen de actieve 
leden en het bestuur is ook naar tevredenheid. Ook de relatie met het onderwijsinstituut is goed.  
Ook activiteiten hebben zich ontwikkeld: activiteiten zijn inhoudelijk steeds sterker en het aantal 
activiteiten is op een mooi niveau. 
 
Daartegenover staat dat sommige zaken nog niet zo ontwikkeld zijn. Voorbeelden hiervan zijn de 
contacten met de masterverenigingen van de studie psychologie, de alumnivisie, de boekverkoop en 
de impact van Experience Your Future. Ook de lage opkomst bij ALV’s wordt gezien als een punt waar 
nog ontwikkeling nodig is. Ook de input vanuit de ALV komt helaas uit een redelijk kleine groep 
mensen. Dit kleine groepje mensen zie je ook terug bij het door sommige mensen benoemde ‘SPiN-
kliekje’. Veel leden voelen nog een soort van afstand met SPiN, en zien het gevoel dat je deel 
uitmaakt van SPiN als een exclusief iets van slechts een marginale groep mensen, dat zelfs kleiner is 
dan het aantal actieve leden. Het SPiN gevoel mag, hoe vaag het misschien ook klinkt, volgens 
deelnemers van de heidag dus wat verder verbreed zijn. 
  
Wat betreft de activiteiten worden er ook enkele ontwikkelingen beoogd. Zo zouden activiteiten, 
zoals het congres en het al eerder genoemde Experience Your Future, groter neergezet mogen 
worden. Activiteiten moeten ook enkele doelgroepen gaan aanspreken die nu nog niet zo 
aangesproken worden. De derdejaarsleden worden op dit moment niet zoveel meer betrokken bij 
SPiN. Activiteiten als lezingen en trainingen moeten, door ingericht te worden als aanvulling op 
specifieke vakken en door input te vergaren van masterverenigingen en docenten, aantrekkelijker 
worden voor deze derdejaars psychologiestudenten. Er mag tenslotte ook wat meer out of the box, 
creatiever gedacht worden met betrekking tot activiteiten met het doel orginaliteit te vergroten.  
 
Tot slot missen de deelnemers van de heidag op dit moment bij SPiN een langetermijnvisie. Door 
meerjarenplannen te maken zal de vereniging niet elk jaar het wiel opnieuw hoeven uit te vinden en 
continuïteit beter zijn. Dit alles zal ervoor zorgen dat de vereniging zich sneller ontwikkelt.    
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Thema 2: De toekomst van SPiN, waar moet de vereniging staan over vijf jaar?  
Waar vinden wij dat de vereniging moet staan over vijf jaar? Welke kernfuncties moeten dan 
vertegenwoordigd zijn en hoe zou het activiteitenaanbod eruit moeten zien? Moeten we andere 
functies op ons genomen hebben en zo ja, welke? 
 
Formaat van de vereniging en bijbehorende activiteiten 
SPiN organiseert over vijf jaar grotere werkveld activiteiten. Experience Your Future zou groter 
moeten worden dan het nu is.  
Studiegerelateerde commissies zouden onderling kunnen overleggen om beleidsmatig sterke 
activiteiten neer te kunnen zetten. 
Alumni kunnen ingeschakeld worden bij werk- en studiegerelateerde activiteiten. 
Er zou daarnaast gefocused moeten worden op een groei van het leden-aantal. 
 
Betrokkenheid 
De ALV is over vijf jaar naar een hoger level getild. De ALV moet gezien worden als een leerplek voor 
communicatieve vaardigheden. Door daarnaast leden betrokkener te maken bij de vereniging zullen 
zij eerder naar een ALV komen. Betrokkenheid bij de vereniging kan worden bereikt door het bieden 
van kennis, maar ook door het gevoelsmatige aspect. Actieve leden moeten zich realiseren dat zij 
niet alleen in een commissie zitten, maar deel uitmaken van een vereniging. 
Betrokkenheid moet ook in bestuursleden gezocht blijven worden. Bestuursleden moeten een 
bestuursjaar niet slechts zien als een CV upgrade, maar ook hart hebben voor de vereniging zelf. 
Commissiewerk moet niet alleen activerend, maar ook inspirerend werken.  
 
Meerjaren visie 
Een meerjaren visie moet zittende besturen handvaten bieden en aangeven waar de vereniging 
naartoe moet. Dit meerjaren plan kan betrekking hebben op grote terugkerende punten als promotie 
en acquisitie.  
 
Overdracht & Bestuursleden werven 
Een betere overdracht is te realiseren door middel van een overzichtelijke en complete database.  
Hierbij kan ook gedacht worden aan een gedigitaliseerde database. Een SPiN-wiki wordt genoemd.   
Bij een betere overdracht moeten ook de meeloop periode verlengd worden.  
Ter bevordering van het vinden van nieuwe bestuursleden kunnen mensen gestimuleerd worden om 
zelf een kandidaatsbestuur samen te stellen. 
 
Kwaliteit 
Boekenverkoop zou dagelijks kunnen zijn. Er wordt gesproken over een scansysteem, maar Irma 
geeft aan dat uit onderzoek is gebleken dat dit niet haalbaar is. Er kan gekeken worden om bij de 
boekencommissie meer verantwoordelijkheid neer te leggen met betrekking tot de boekverkoop. 
Dit laatste past ook goed in het efficiëntere parttime besturen.  Daarnaast is gesproken over het 
oprichten van een boekenstichting. 
Er zouden meer doelgroep gerichte activiteiten plaats moeten vinden, dus meer activiteiten die 
passen bij derdejaars bijvoorbeeld. 
Bij kwaliteit kan ook gedacht worden aan het geven van voorlichting aan middelbare scholieren. 
Organisatie van activiteiten zou meer tijd in beslag mogen nemen. 
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Efficiëntie/Parttime besturen 
Onderdelen van een succesvol parttime bestuur zouden moeten zijn: 
Een goede database en meer autonome commissies. 
Een bestuur moet goed kijken naar time-management.  
Commissies moeten eerder in het jaar opgericht worden.  
Brainstormdag: heidag met actieve leden begin van het jaar  
Eerder commissies oprichten. 
Voorlichting komende studenten 
 
Thema 3: De organisatiestructuur van SPiN 
Zoals bekend, zorgen een centraal bestuur en een brede commissiestructuur ervoor dat de functies 
van de vereniging uitgeoefend kunnen worden. De vraag is nu, ook met het oog op de 
overheidsmaatregelen, hoe deze structuur het beste ingericht kan worden. Wat moet de invulling 
zijn van het parttime bestuur en wat van de commissiestructuur.  
 
Invulling Parttime bestuur en commissiestructuur 
Met betrekking tot het inrichten van de structuur van de organisatie hadden de deelnemers enkele 
belangrijke ideeën. Bij deze een opsomming: 

 Beleidsmatige plannen door actieve leden laten schrijven. 

 Onderzoek de mogelijkheid van het opwaarderen van boekencommissie, die bestuurstaken 
kan overnemen. 

 Structureer en standaardiseer de interactie tussen bestuur en RvA en oud-besturen. 
Middelen hiervoor zijn eerder deadlines voor de ALV stukken voor presenteren aan de RvA, 
stel vaste RvA-bestuur feedbackmomenten in en geef huidige bestuursleden oud-
bestuursleden als coach.  

 Maak de SPiN-kamer minder een bestuurskamer, waar altijd een bestuurslid moet zijn, en 
meer een verenigingskamer, gedragen door de actieve leden. 

 Evalueer de werkdruk van elke commissie individueel kritisch. 

 Houd een heidag aan het begin van het jaar, waarin het nog te presenteren beleidsplan als 
het ware al besproken wordt.  

 De huidige commissiestructuur is naar tevredenheid. Commissies zoals een alumnicommissie, 
een soort SPiN-kamercommissie en nog een werkveldcommissie zijn ook interessante 
ideeën. 

 
Optimalisering overdracht 
Ook over de overdracht werden enkele interessante ideeën naar voren gebracht tijdens de heidag. 
Hier weer een opsomming daarvan: 

 Let bij de selectie van bestuurders ook op visie en betrokkenheid met de vereniging. Dit leidt 
tot betere beleidsplannen. 

 Stel sommige commissies vast die elk jaar terugkomen. 

 Stel activiteiten vast die elk jaar terugkomen. 

 Gebruik digitale platforms om de communicatie binnen de vereniging te optimaliseren. 

 Houdt consequent een database aan om kwaliteitsverlies te beperken. Verwerk hierin ook de 
werving van nieuwe bestuursleden en de overdracht. 

 Intensiveer de werving van bestuursleden. 

 Besteed veel aandacht aan de overdracht van de commissies.  
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Conclusies van de Heidag 
 
Zojuist heeft u het verslag van de heidag 2011-2012 kunnen lezen. De vraag is nu wat er 
daadwerkelijk met de opgedane ideeën gedaan wordt. Hieronder volgende de belangrijkste punten. 
 
Werving 
Ten eerste zijn daar de ideeën over de werving van nieuwe bestuursleden. De werving van 
bestuursleden wordt dit jaar uitgebreid. Er zullen meer bijeenkomsten plaatsvinden, die de 
aspirantbestuursleden kennis laten maken met het leven als bestuurslid van SPiN.  
Ook zal de vorm van de werving van bestuursleden veranderen. Het bestuur zal dit jaar 
meeloopsessies verzorgen die meer van de praktijk laten zien. Mensen die geïnteresseerd zijn in het 
bestuur zullen zaken doen als ALV’s voorbereiden en oefenen, vergaderen, inzicht krijgen in 
financiële regelingen in een grote vereniging en presentaties oefenen. Wanneer mensen dan 
daadwerkelijk geïnteresseerd zijn, zal tot slot ook extra gelet worden op de betrokkenheid bij SPiN. 
Sollicitanten moeten niet alleen bestuurslid willen worden omdat ze hun CV willen opwaarderen.  
 
Overdracht 
Net zoals de vorm van werving, zal de vorm van de overdracht veranderen. Inwerksessies zullen 
praktischer zijn, wat bijvoorbeeld betekent dat de kandidaatpenningmeester zelf een begroting zal 
moeten opstellen of dat de kandidaatvoorzitter een collegepraatje moet houden. Inwerksessies 
zullen ook minder functiespecifiek worden. Elk bestuurslid zal leren hoe een kas voor een activiteit 
aangemaakt wordt (penningmeestertaak), hoe berichten op de site worden geplaatst(secretaristaak) 
en hoe je een vergadering leidt (voorzittertaak). Bestuursleden kunnen na deze bredere inwerking 
flexibeler worden ingezet, wat betekent dat werkdruk tijdens het bestuursjaar minder 
functiespecifiek wordt. Tot slot zal geprobeerd worden oud-bestuursleden meer te betrekken bij de 
inwerking. Niet alleen het huidige bestuurslid zal zijn of haar opvolger inwerken, maar ook zijn of 
haar voorgangers zal gevraagd worden input te leveren. 
 
Commissiestructuur 
Tijdens de heidag kwamen ook ideeën over een uitbreiding van de commissiestructuur naar voren. 
Het bestuur gaat onder andere daarom aan de slag met de alumnicommissie/alumnivereniging, een 
uitbreiding van de huidige boekencommissie, een internationaliseringscommissie en een commissie 
die de kwaliteit van de samenvattingen in de gaten houdt. Aan het volgende bestuur zal tevens 
meegegeven worden dat er een behoefte is aan meer of grotere werkveldactiviteiten en dat al 
bestaande activiteiten als congressen en sociale activiteiten groter en creatiever neergezet mogen 
worden. Tot slot, omdat gebleken is dat de activiteiten vooral eerstejaars- en tweedejaarsleden 
aanspreken, wordt aan studiegerelateerde commissies gevraagd onderwerpen te kiezen die ook 
aantrekkelijk zijn voor derdejaarsleden. Dit kan door te kijken naar het cursusrooster van de 
derdejaars, maar ook door alvast onderwerpen uit de masters aan te bieden. 


