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Inleiding 
 

Voor u ligt het eerste beleidsplan van Scientia Fundus. In de afgelopen maanden hebben we in een 

aantal brainstormsessies en gesprekken met leden gewerkt aan onze visie en speerpunten voor het 

aankomende verenigingsjaar vastgelegd.  Deze visie loopt als een rode draad door het beleid, de 

speerpunten zijn de doelstellingen om onze visie te realiseren. 

 

Dit document is het beleidsplan van Scientia Fundus voor het verenigingsjaar 2013 – 2014. Aan de 

hand van dit beleidsplan zal de verenging dit jaar worden bestuurd. Het beleidsplan vormt de basis 

voor de plannen en beslissingen van dit jaar. Tevens geeft het document de leden inzicht in het 

beleid van de vereniging en kan het beleid aan het einde van het verenigingsjaar geëvalueerd 

worden.  

 

In het beleidsplan zal eerst de missie worden beschreven, vervolgens de visie van de vereniging. 

Daarnaast zal de visie verder uitgewerkt worden in vijf speerpunten met korte toelichting wat deze 

inhouden en hoe aan deze speerpunten gewerkt zal worden.  

 

Dit beleidsplan is vanaf elf december 2013 inzichtelijk voor leden, middels een digitale versie op de 

website. Tijdens de ALV, welke gehouden zal worden op twintig december, hebben alle leden 

stemrecht. Middels dit recht kunnen de leden hun goedkeuring geven aan dit beleidsplan.  

 

 

Bestuur 2013 – 2014 
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Missie en visie 
 

Missie 

De vereniging heeft in het algemeen ten doel het behartigen van de belangen van haar leden, en 

beoogt meer in het bijzonder: 

 

a. de band tussen haar leden te verstevigen door haar leden te betrekken en te ondersteunen 

bij wetenschappelijke ontwikkelingen op het terrein van de fysiotherapie. Door het 

combineren van inspanning en ontspanning draagt zij bij aan het vormen van een netwerk 

waarbinnen collega’s op het terrein van de wetenschap binnen de fysiotherapie kennis 

uitwisselen en vermeerderen; 

 

b. vanuit de vereniging een maatschappelijke en wetenschappelijke relevante (top)positie in te 

nemen door bekendheid te geven aan het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van het 

fysiotherapeutisch handelen; 

 

c. Een verbinding tot stand brengen tussen studenten, alumnileden en soortgelijk 

 wetenschappelijk afgestudeerde fysiotherapeuten in binnen- en buitenland. 

Visie 

Scientia Fundus bestaat inmiddels al tien jaar. Een stevig fundament van de vereniging  is gelegd. Om 

in de aankomende decennia weer tien succesvolle jaren tegemoet te gaan is het van belang om door 

te blijven ontwikkelen.  Continuïteit heeft een hoge prioriteit, gezien het profiel van de opleiding. De 

verwachting is dat de instroom van de opleiding in de aankomende jaren niet significant zal stijgen, 

tevens zal de al reeds ingetreden trend dat deze instroom zal verjongen doorgaan. Om vanuit de 

vereniging een maatschappelijke en wetenschappelijke (top) positie in te nemen door bekendheid te 

geven aan het wetenschappelijke onderzoek op het terrein van fysiotherapeutische handelen is het 

van groot belang om meer verbinding tot stand te brengen tussen onze leden. In het bijzonder onze 

alumni leden, gezien het feit dat deze groep steeds grote en heterogener wordt. Deze aspecten 

zorgen ervoor dat de verenigingsstructuur van Scientia Fundus aandacht verdiend.  

 

Het afgelopen jaar heeft de vereniging de benodigde veranderingen ondergaan. Zo zijn er twee 

nieuwe commissies bij gekomen en heeft de vereniging een nieuwe huisstijl. De website is nu ook 

voorzien van de nieuwe huisstijl en de achterkant van de website is volledig vernieuwd. Dit past bij 

de nieuwe hedendaagse eisen om verbinding tussen leden tot stand te laten komen.   

 

In het aankomende verenigingsjaar ligt de nadruk op het verstevigen van de verenigingsstructuur en 

het vergroten van betrokkenheid van de alumni. Het verstevigen van de verenigingsstructuur is 

noodzakelijk gezien uit het verleden is gebleken dat continuïteit niet altijd gewaarborgd is binnen de 

vereniging. Afgelopen jaren zijn er al belangrijke stappen gezet en in het aankomende verenigingsjaar 

gaat Scienta Fundus verder op dit beleid. Er liggen veel kansen bij de alumnileden, wij zijn 

momenteel niet voldoende in staat om ze te bereiken en te verenigen.   
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Speerpunten 
 

De speerpunten om deze visie te realiseren zijn als volgt:  

I. Verstreken van de positie van de commissies  

II. Creëren van een Raad van Toezicht  

III. Beleidscyclus verankeren in de verenging  

IV. Binding van Alumni versterken  

V. Positie binnen het UMC 

 

I. Versterken van de positie van de commissies  

 

Doel  

De positie van de commissies versterken binnen de verenigingsstructuur. Commissies krijgen meer 

autonomie binnen de grenzen van het bestuur en de vereniging. Het gevolg hiervan is dat 

commissies meer ruimte krijgen om hun activiteiten te organiseren. Een gewenst gevolg is meer 

activiteiten die goed aansluiten bij de leden. Tevens zal het bestuur hierdoor minder op 

activiteitenniveau bezig zijn, waardoor zij meer op beleidsmatig niveau zullen gaan werken.  

 

Realisatie 

 Commissies (slimmer-cie, gezelliger- cie, journalisten-cie (FW- geluiden))  krijgen eigen 

begroting die geïntegreerd wordt in de overkoepelde jaarbegroting van Sciencia Fundus die 

vast wordt gesteld in de jaarlijkse ALV; 

 Commissies zijn zelf verantwoordelijk voor de aanvulling van commissieleden en de 

doorstroom, welke ondersteunt wordt door het dagelijkse bestuur;  

 Het dagelijkse bestuur levert geen voorzitter van de commissies (wat overigens ook niet 

meer gebruikelijk was). Het dagelijkse bestuur heeft slechts een coördinerende functie, die 

verantwoordelijk is voor de communicatie tussen de commissies. In het algemeen geldt dat 

de activiteitencommissaris zich bezig houdt met de interne coördinatie;  

 In artikel 5 van het Huishoudelijk Regelement wordt deze regel geschrapt om deze 

verandering technisch mogelijk te maken ” De voorzitters van eventuele commissies maken 

deel uit van het bestuur”.  

 

II. Creëren van een Raad van Toezicht  

 

Doel 

Het oprichten van een Raad van Toezicht die het bestuur voorziet van gevraagd en ongevraagd 

advies ter bevordering van continuïteit en kwaliteit van de vereniging. 

 

Realisatie 

 De vorm  en werkwijze van de Raad van Toezicht ontwikkelen; 

 Een functieprofiel opstellen en tevens aan het einde van het verenigingsjaar kandidaten 

bekendmaken. 
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III. Beleidscyclus verankeren in de vereniging   

 

Doel 

Bevorderen van continuïteit van de verenging door middel van een beleidscyclus. Beleidscyclus in het 

kort: Beleidsplan & Begroting (Plan), verenigingsjaar (Do), jaarverslag & jaarrekening (Check) en 

nieuw beleidsplan (Act). Wat in de toekomst uitgebreid kan worden met een Meerjarenplan. 

 

Realisatie 

 Een beleidsplan opstellen voor verenigingsjaar 2013 – 2014 en een daarbij behorende 

begroting bij te maken.  

 

IV. Binding van Alumni versterken 

 
Doel 

Het Alumni netwerk versterken en vergroten.  Alumni reageren op FW Geluiden, maar zijn weinig 

betrokken bij het organiseren en bezoeken van activiteiten. We gaan aankomend jaar de alumni 

meer proberen te betrekken bij activiteiten.   

 
Realisatie 

 Wetenschapscarrousel als een jaarlijkse terugkerende activiteit houden en hieraan een 

fysiotherapeutische wetenschapsprijs aan verbinden; 

 Een werkgroep opstellen die zich bezig houdt met de vraag hoe Scientia Fundus het alumni 

netwerk zou kunnen verbeteren? Mogelijk komen hier aanbevelingen of een meerjarenplan 

uit voort; 

 Nieuwe website actueel houden zodat het uitnodigt om nog weer eens te gaan kijken. 

Tevens statistieken bijhouden van kijkgedrag van de bezoekers.    

 

 

V. Positie binnen het KGW 

 
Doel 

Samenwerking met het UMC verbeteren. Het is van belang dat de opleiding, de faculteit en de 

verenging elkaar versterken. Hiervoor is afstemming vereist, tevens de mogelijkheid om binnen de 

faculteit geneeskunde en KGW elkaar te kunnen bereiken.  

 
Realisatie 

 In gesprek gaan met UMC/KGW; 

 Een Scientia Fundus prikbord;  

 Een inventarisatie van de positie binnen UMC/KGW en hoe we de samenwerking kunnen 

bevorderen.  


