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1. INLEIDING 

 
De onderzoekscommissie is opgericht vanwege het besluit van de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) van 5 maart 2013 naar aanleiding van het aldaar gepresenteerde implementatieplan bij het 
voorstel Halfjaarlijks Besturen. Dit implementatieplan werd gepresenteerd als gevolg van het 
voorstel Halfjaarlijks besturen dat op 16 januari 2012 door de ALV is ingestemd.  
 
In de ALV van 5 maart 2013 werd duidelijk het implementatieplan onvoldoende houvast gaf om de 
halfjaarlijkse bestuurswissel in te voeren volgens het voorgestelde tijdsplan. Naar aanleiding van 
deze ALV is een nieuwe taskforce ingericht die twee taken kreeg toebedeeld.  

 
1. Er wordt een praktische invulling bepaald wat betreft de commissies, begroting, en 

activiteitenplanning. Dit is een aanvulling op het bestaande implementatieplan. 
2. De gevoelsargumenten rondom de halfjaarlijkse bestuurswissel onderzoeken en bekijken of 

het plan teruggedraaid kan worden. 
 

Gezien de verschillende aard van deze twee taken heeft de taskforce besloten twee aparte stukken 
te schrijven. Voor u ligt het eerste stuk, wat gaat over het tweede amendement. Met betrekking tot 
het tweede deel van dit amendement “bekijken of het plan teruggedraaid kan worden” kunnen we 
kort zijn: dit kan, maar dit wordt door een aantal leden van de vereniging als niet wenselijk 
beschouwd. Het is in principe niet de bedoeling is dat een reeds ingestemd voorstel wordt 
heroverwogen. Besluiten die worden genomen in het beste belang van de vereniging, zouden 
namelijk niet afhankelijk moeten zijn van de individuele leden die wel of niet een ALV bezoeken. In 
dit bijzondere geval is echter al een tijd verstreken sinds het nemen van het besluit en de geplande 
uitvoer. Vanwege die reden zullen in dit stuk veranderde omstandigheden aan de orde komen. 
 
Het huidige stuk gaat in op de gevoelsargumenten rondom de halfjaarlijkse bestuurswissel. Deze 
argumenten zijn gehaald uit de eerdere stukken die verschenen zijn met betrekking tot de 
halfjaarlijkse bestuurswissel: 
 
2010-2011: 
Stuk bij ALV 15-06: Plan halfjaarlijkse wissel 
Stuk bij ALV 03-10: Notulen ALV 15-06-11 
2011-2012: 
Stuk bij ALV 16-01: Voorstel halfjaarlijkse 
bestuurswissel 
Notulen ALV 16-01 

Stuk bij ALV 10-04: Voorstel halfjaarlijks starten 
commissies 
Notulen ALV 10-04 
2012-2013: 
Stuk bij ALV 05-03: Voorstel halfjaarlijkse 
bestuurswissel 
Stuk bij ALV 23-04: Notulen ALV 05-03 

Deze zijn te vinden op de SPiN-site onder het IIIe, IVe en Ve bestuur. Verder worden er veranderde 
omstandigheden in de loop der jaren besproken.  
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2. VERANDERDE OMSTANDIGHEDEN 
 
Zoals beschreven in de inleiding zijn een aantal omstandigheden in de loop der tijd veranderd, wat 
consequenties kan hebben voor het eventueel invoeren van de halfjaarlijkse bestuurswissel. 
Hieronder worden deze omstandigheden benoemd. 
 

1. Een belangrijk argument was dat het erg moeilijk zou zijn om per jaar zeven nieuwe 
bestuursleden te vinden die van oktober tot oktober willen besturen. De halfjaarlijkse 
bestuurswissel zou hiervoor een uitkomst bieden omdat er per half jaar maar drie of vier 
nieuwe bestuursleden gevonden hoeven te worden. De druk van het vinden van 
bestuursleden wordt dan dus meer verdeeld over het jaar. Het parttime besturen met zeven 
personen is nu echter één jaar uitgeprobeerd door het Ve bestuur. Ook voor het VIe bestuur 
is het inmiddels gelukt om zeven nieuwe bestuursleden te vinden. Het vinden van zeven 
bestuursleden per jaar lijkt dus niet zo lastig te zijn als van tevoren werd aangenomen. De 
vraag rest dus wat lastiger is: is het moeilijker per jaar zeven nieuwe bestuursleden te 
vinden, of om per half jaar drie of vier nieuwe bestuursleden te vinden? 

2. Verder is het halfjaarlijks wisselplan in eerste instantie mede geschreven vanwege de 
maatregelen van de overheid die op korte termijn zouden worden ingevoerd. Wat de 
overheid echter zal besluiten is nog steeds onzeker, maar nadelige maatregelen als de 
langstudeerdersboete zijn ondertussen van de baan. 

3. Er zijn inmiddels weer een aantal ALV’s geweest over het plan van de halfjaarlijkse 
bestuurswissel. Wat is opgevallen, is een duidelijke vraag vanuit de ALV naar meer informatie 
en discussie over bepaalde argumenten die eerder niet aan bod zijn gekomen. Er lijkt dus op 
dit moment meer informatie beschikbaar te zijn dan twee jaar geleden.  

4. Tenslotte was een belangrijk argument voor het instemmen van de halfjaarlijkse wissel dat 
de bestuursleden die halfjaarlijks opstarten in het half jaar na hun bestuursjaar nog tijd 
hebben om te gaan reizen. Echter, met de huidige plannen van de taskforce, lijkt dit ook 
moeilijker te zijn dan verwacht. De mensen die in het buitenland willen gaan studeren 
vertrekken namelijk al begin februari, terwijl de wissel van de bestuursleden pas begin maart 
plaats vindt (in het stuk van de vorige taskforce zelfs pas begin april). Het is uiteraard niet 
wenselijk als een bestuurslid op dat moment al een maand in het buitenland zit, met als 
gevolg dat die persoon niet of via skype gedecharcheerd zou moeten worden. Dit argument 
rondom het reizen lijkt dus niet meer van toepassing. 

  

mailto:info@spin-nijmegen.com�
http://www.spin-nijmegen.com/�


      
            Gevoelsargumenten Halfjaarlijkse Bestuurswissel 
 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vr 10.00-15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    http://www.spin-nijmegen.com  

 
3. GEVOELSARGUMENTEN 

 
In de ALV’s over de halfjaarlijkse bestuurswissel zijn een aantal argumenten voorbij gekomen die niet 
uitgebreid beschreven zijn omdat zij aangemerkt werden als ‘gevoelsargumenten’. Onder 
gevoelsargumenten heeft de taskforce argumenten geschaard die gebaseerd zijn op persoonlijke 
verwachtingen en gevoelens, die niet meetbaar zijn, en waar in wezen niet echt een onderbouwing 
voor is, zowel voor als tegen. Een aantal van deze gevoelsargumenten pleiten voor en een aantal 
tegen de halfjaarlijkse bestuurswissel. Doordat deze gevoelsargumenten nooit echt besproken zijn, 
heeft een gedeelte van de ALV het gevoel gekregen dat zij niet gehoord werden. De halfjaarlijkse 
bestuurswissel ligt voor veel mensen gevoelig, en daarom is een uiteenzetting van de 
gevoelsargumenten die voorbij zijn gekomen hier op zijn plek. We hebben geprobeerd dit op een 
schematische manier weer te geven in onderstaand schema. 
 
Voor Tegen 
Er gaat minder informatie verloren tussen oud- 
en nieuw bestuur: vooral algemene informatie.  

De continuïteit tussen besturen heeft vooral te 
maken met algemene bestuurstaken. De 
functiespecifieke taken moet je toch leren van je 
voorganger. 

De inwerking zal beter zijn: algemene 
bestuurstaken kunnen geleerd worden door de 
bestuurders die al een half jaar zitten aan de 
nieuwe bestuursleden. Je bent dus minder 
afhankelijk van het oud-bestuur. 
 

Er is binnen SPiN nog veel ruimte om de 
inwerking beter te maken en te 
professionaliseren. 
 
De zittende bestuursleden hebben niet veel tijd 
om in te werken omdat de vereniging gewoon 
doordraait. 

Waarschijnlijk zal er een beter beleid worden 
opgesteld. Dit omdat de frisse blik van de 
nieuwe bestuursleden gecombineerd wordt met 
de ervaring van oud-bestuursleden. 

Met betrekking tot het beleid: het bestuur dat al 
een halfjaar zit stelt een beleid op waar zij 
vrijwel niets meer mee te maken hebben en het 
bestuur dat er halfjaarlijks bij komt voelt zich 
niet betrokken bij het beleid. 

Het zal zorgen voor een betere spreiding van 
activiteiten door het jaar heen. 

Deze spreiding kan ook met alleen het 
halfjaarlijks starten van commissies gerealiseerd 
worden. 

Als dit wordt ingevoerd, dan het beste nu. De 
vereniging is nog jong en niet ‘vastgeroest’ in 
allerlei tradities. 

SPiN is te jong om zo’n grote verandering nu al 
door te voeren. We moeten eerst goed kijken 
hoe het parttime besturen werkt. 

Het levert voordelen op voor studiepunten die 
gehaald moeten worden voor de 
voorwaardelijke beurzen. 

 

Het nieuwe bestuursgedeelte ervaart in het 
begin na de wissel minder werkdruk omdat zij 
ondersteund worden door het oude 
bestuursgedeelte. Daardoor worden zij niet 
meteen in het diepe gegooid, maar kunnen zij 
rustig wennen aan hun nieuwe rol als 

Het ervaren bestuursgedeelte ervaart in het 
begin na de wissel meer werkdruk en zal sneller 
wat meer algemene taken op zich nemen. Dit 
kan tot gevolg hebben dat de nieuwe 
bestuursleden zich in het begin minder 
betrokken voelen bij de vereniging als geheel en 
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bestuurslid. vooral bezig zijn met hun eigen functiespecifieke 
taken. 

 Qua teamgevoel is het niet wenselijk als er 
halverwege het jaar nieuwe mensen weg gaan 
en bij komen. Een mix van oude en nieuwe leden 
kan zorgen voor onevenwichtigheid binnen een 
team en dit kan tot problemen leiden. 

 Het kan verfrissend en motiverend werken als 
er een aantal nieuwe enthousiaste mensen in 
een team werken. Ook een nieuwe voorzitter 
zou een boost kunnen geven. 

Eventuele spanningen tussen voorzitter en 
andere bestuursleden die al een half jaar zitten. 
Vooral als er een nieuwe voorzitter in een 
ervaren team komt. Een voorbeeld hiervan zijn 
POP-gesprekken (persoonlijke ontwikkelings 
plan) die de voorzitter periodiek voert met de 
overige bestuursleden 

 Je schept onduidelijkheid tegenover je leden wie 
er in het bestuur zitten. 
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4. EINDNOOT 
 
De taskforce halfjaarlijkse bestuurswissel hoopt dat door middel van dit stuk de 
gevoelsargumenten rondom de halfjaarlijkse bestuurswissel op een duidelijke en overzichtelijke 
manier naast elkaar zijn gezet. We hopen dat de leden van de ALV zich op basis van deze 
gevoelsargumenten, plus de praktische implementatieplannen, een eigen mening kunnen vormen 
met betrekking tot de halfjaarlijkse bestuurswissel.  
 
Hoewel het plan van de halfjaarlijkse wissel al is ingestemd, ontstond er in de ALV van 5 maart 
2013 de discussie over of het plan al dan niet teruggedraaid zou moeten worden. Uiteindelijk is in 
deze ALV besloten het plan een jaar uit te stellen. Het plan is toen een jaar uitgesteld. Aangezien 
de halfjaarlijkse wissel een grote verandering voor de vereniging zou betekenen met 
verstrekkende gevolgen, heeft de taskforce door middel van dit stuk geprobeerd deze in de ALV 
geobserveerde weerstand niet zomaar naast zich neer te leggen. 
 
De taskforce wil tenslotte nog benadrukken dat het van groot belang is dat er een manier komt 
om dit soort plannen in het vervolg sneller , maar niet minder nauwkeurig, uit te werken. Het is 
duidelijk dat de tijd die nu verstreken is tussen de eerste goedkeuring aan het halfjaarlijks 
besturen en de invoer van het plan slechts tot meer discussie heeft geleid. Zoals ook besproken is 
op de laatste heidag van het collegejaar 2012-2013 is het belangrijk om voortaan deadlines af te 
spreken voor taskforces die met dergelijk grote projecten aan de slag gaan. Hierdoor zal de ALV 
die het plan tot uitvoer ziet komen meer dan nu uit dezelfde leden bestaan als degenen die het 
plan instemden, waardoor de continuïteit van de discussie gewaarborgd blijft. 
 
De taskforce wil tenslotte benadrukken dat het huidige stuk niet los gezien kan worden van de 
reeds bestaande stukken over dit onderwerp.  Daarom verwijzen wij u nogmaals naar de 
volgende stukken:  
 
2010-2011: 
Stuk bij ALV 15-06: Plan halfjaarlijkse wissel 
Stuk bij ALV 03-10: Notulen ALV 15-06-11 
 
2011-2012: 
Stuk bij ALV 16-01: Voorstel halfjaarlijkse bestuurswissel 
Notulen ALV 16-01 
Stuk bij ALV 10-04: Voorstel halfjaarlijks starten commissies 
Notulen ALV 10-04 
 
2012-2013: 
Stuk bij ALV 05-03: Voorstel halfjaarlijkse bestuurswissel 
Stuk bij ALV 23-04: Notulen ALV 05-03 
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