Werkdrukvermindering
Werkdrukvermindering blijft een terugkerend onderwerp aangezien al vele jaren de werkdruk voor
het bestuur als groot en hoog wordt/werd ervaren. Sinds het vierde verenigingsjaar (2011-2012) is
het SPiN-bestuur op parttimebasis gaan besturen. In de praktijk blijkt onder andere uit de logboeken
dat dit lastig te realiseren is. Ieder bestuurslid uit het Xe bestuur besteedt gemiddeld 45 uur per week
aan SPiN. Deze uren worden besteed aan functie specifieke taken en algemene bestuurstaken.
Aangezien SPiN geen fulltime bestuur is, betekent dit dat de bestuursleden nog studiepunten moeten
halen, willen ze kans maken op 1/3e bedrag van hun bestuursbeurzen. Dit zorgt voor een extra druk
op de bestuursleden.
Het VIIIe en het IXe bestuur hebben verschillende maatregelen gehanteerd om de werkdruk te
verminderen voor het bestuur, zoals SPiN-vrij, bij de meeste activiteiten maximaal twee
bestuursleden aanwezig laten zijn en het laten overnemen van kamerdiensten door oudbestuursleden. Bovendien heeft het Xe bestuur er voor gekozen om een aantal reeds bestaande
activiteiten te vervangen door lustrumactiviteiten in plaats van deze toe te voegen, zodat de
werkdruk van het bestuur niet te hoog wordt. Echter, merkt het Xe bestuur dat de werkdruk van de
bestuursleden ondanks deze maatregelen nog steeds erg hoog ligt.
Naast de verhoogde werkdruk door de studiedruk wordt de werkdruk ook verhoogd door de
tweetaligheid en internationalisering van de vereniging. Dit brengt veel vertaalwerk met zich mee.
Alle schriftelijke communicatie (o.a. Website, Facebook, Algemene Leden Vergadering stukken en
nieuwsbrief) worden zowel in het Engels als in het Nederlands geschreven. Daarnaast wil het Xe
bestuur het zo toegankelijk mogelijk maken voor internationale studenten om volgend jaar bij SPiN
een bestuursjaar te doen. Hiervoor is het bestuur bezig met het vertalen van een aantal grote
documenten. Denk hierbij aan het algemeen bestuursdraaiboek en de bestuursbijbel. Als er één of
meerdere Engelse kandidaatsbestuursleden komen, zullen ook deze functie specifieke draaiboeken
vertaald worden.
Het bestuur hoopt hier samen met alle leden een open discussie over te kunnen voeren waarna er
gezamenlijk nieuwe oplossingen en inzichten ontstaan, zodat de werkdruk voor het huidige bestuur
en toekomstige besturen van SPiN verminderd kan worden.
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