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Inleiding  
Voor u ligt het beleidsplan van Scientia Fundus voor het verenigingsjaar 2017-2018. Het 

beleidsplan is opgesteld door de bestuursleden van het bestuursjaar 2017-2018. Dit is in 

samenspraak gebeurt met de bestuursleden van het bestuursjaar 2016-2017. De missie is 

besproken en hieruit is de visie voor het nieuwe jaar voortgekomen. Dit plan is door het volledig 

nieuwe bestuur opgesteld, bestaande uit: Sam Beenhakker, Thierry Franke, Joris van der Steen, 

Marcel Hendriks en Stein van den Heuvel. 

In dit plan wordt gestart met de missie van Scientia Fundus, gevolgd door de visie van het  bestuur 

2017-2018. De visie is verder uitgewerkt in 8 speerpunten met een korte toelichting wat deze 

inhouden en hoe deze speerpunten uitgewerkt worden.  

Dit plan is uiterlijk 1 september 2017 inzichtelijk voor leden via het ledenportaal op de website. 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke gehouden zal worden op 15 september 

2017, hebben alle leden stemrecht. Met dit recht kunnen de leden goedkeuring geven aan dit 

beleidsplan.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur Scientia Fundus 2017-2018  
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Missie en Visie 

Missie 

De missie van Scientia Fundus staat verankerd in haar statuten, en luidt als volgt.  

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  

Het verenigingsjaar 2017-2018 betekent voor Scientia Fundus haar vijftiende jaargang en is 

daarmee een lustrumjaar.  De voorgaande jaren is de vereniging continu in beweging geweest. In 

tegenstelling tot andere jaren zal er dit verenigingsjaar geen volledige bestuurswissel 

plaatsvinden, hierdoor wordt er niet een gehele overdracht gedaan, hetgeen wat kan leiden tot 

verbeterde continuïteit voor de vereniging. 

Het continueren van bestaande activiteiten van afgelopen jaren heeft geleid tot goed bezochte en  

herkenbare activiteiten voor leden. Zo werd de derde physiotherapy Science Thesis Award 

uitgereikt en heeft er voor een tweede de Scientia Fundus Pubquiz plaats gevonden. Daarnaast is 
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voor de tweede maal het kerstdiner georganiseerd en is het jaar wederom afgesloten met een 

eindejaarsbarbecue. Leden ervaren de activiteiten als gezellig en leuk, zowel in het 

verenigingsjaar  2015-2016 als 2016-2017 was er sprake van een goede opkomst tijdens de 

activiteiten. Daarom zullen ook dit jaar activiteiten worden gecontinueerd.  

Afgelopen verenigingsjaar is gepoogd een Scientia Fundus wintersport te organiseren. Het doel 

van deze wintersport was om leden op een andere manier met elkaar te verbinden. Wegens te 

weinig aanmeldingen voor de sluitingsdatum heeft de wintersport geen doorgang kunnen vinden. 

(zie jaarverslag 2016-2017).  Na informele gesprekken met de studenten bleek dat deze niet op 

de hoogte waren van de sluitingsdatum voor de aanmelding of ze waren niet op de hoogte van de 

wintersport. Tevens was de lengte 5 dagen voor een aantal leden een reden om niet aan te 

melden.  Dit jaar zal er wederom een wintersport worden georganiseerd, mits er voldoende 

aanmeldingen zijn. De wintersport zal in het weekend plaatsvinden, zodat er geen overlap is met 

onderwijsactiviteiten. Daarnaast zal de wintersport uitgebreider gepromoot worden onder de 

leden.  

In het voorafgaande verenigingsjaar is er naar aanleiding van een eerder uitgevoerde enquête (zie 

jaarverslag 2015-2016) en overleg met de RVA geen aparte alumni activiteit georganiseerd. 

Daarentegen is het kerstdiner extra onder de aandacht gebracht onder de alumni, wat heeft geleid 

tot een goede vertegenwoordiging van de alumni (zie jaarverslag 2016-2017). Dit jaar zal het 

kerstdiner wederom extra gepromoot worden onder de  alumni. Daarnaast zal dit jaar het 

lustrumcongres georganiseerd worden. Het bestuur streeft hier naar een grote opkomst van 

alumni. 

In het verenigingsjaar 2016-2017 heeft Scientia Fundus contact onderhouden met verenigingen 

die fysiotherapie en wetenschap hoog op de agenda hebben staan. In het verenigingsjaar 2017-

2018 wordt dit contact onderhouden contact onderhouden met deze verengingen en onderzocht 

of we leden middels de vereniging in contact met andere wetenschappelijk afgestudeerde 

fysiotherapeuten in contact kunnen laten komen.  
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Om het contact tussen de leden te bevorderen, moeten deze op de hoogte zijn van activiteiten 

van de vereniging. Ervaring uit voorgaande verenigingsjaren leert dat het aankondigen en 

promoten van activiteiten een gedegen aanpak vergt. Komende jaargang wil het bestuur van 

Scientia Fundus met een gestructureerd promotieplan haar leden beter en gestructureerder 

informeren over de aankomende activiteiten. In het verenigingsjaar 2015-2016 is de website 

vernieuwd en is de online content uitgebreid. In 2016-2017 is de online content nogmaals 

uitgebreid en is het aantal volgers op social media (Facebook, twitter en LinkedIn) aanzienlijk 

toegenomen. Het onderhouden van online content voor de website en het uitbreiden van het 

aantal volgers op social media is dan ook een speerpunt voor het verenigingsjaar 2017-2018.  

Net als in voorgaande jaren is het dit jaar van belang om nieuwe bestuurs en commissie leden te 

werven. Naar verwachting studeren er twee bestuursleden aan het einde van dit bestuursjaar af. 

Dit verenigingsjaars is het bestuur vertegenwoordigd vanuit alle lagen van de vereniging.  

Gedurende het verenigingsjaar zal er extra aandacht zijn voor leden die affiniteit hebben met 

bestuurs of commissiewerk.   

In het verenigingsjaar 2016-2017 is gebleken dat er uitgebreidere mogelijkheden zijn voor Scientia 

Fundus om als studentenvereniging gebruik te maken van de faciliteiten de universiteit. Komend 

verenigingsjaar wordt er verkent wat de mogelijkheden zijn voor de vereniging. 
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Speerpunten 

De acht speerpunten om de visie te realiseren zijn als volgt:  

1. Continueren verenigingsactiviteiten afgelopen jaren 

2. Organisatie wintersport 

3. Organisatie lustrum  

4. Onderhouden en versterken contact met andere wetenschappelijke verenigingen  

5. Binden van alumni aan een activiteit  

6. Het werven van nieuwe bestuursleden  

7. Verbeteren van de communicatie met leden 

8. Verkennen mogelijkheden studievereniging 

 

 

1. Continueren verenigingsactiviteiten afgelopen jaren 

Doel 

In het jaar 2015-2016 heeft het bestuur een goede jaarplanning opgezet en is gestart met het 

uitschrijven van haar activiteiten in activiteiten draaiboeken. Dit heeft geleid tot een goede 

opkomst op de vrijdagen en vertegenwoordiging van alle jaargangen van de opleiding. In het jaar 

2016-2017 is deze jaarplanning overgenomen en zijn de activiteiten van het jaar daarvoor 

herhaald. Dit heeft geleid tot een versterking van de onderlinge band tussen studenten en een 

versterking van de band met de studievereniging.  

Het doel voor het jaar 2017-2018 is het continueren van de activiteiten van de twee voorgaande 

verenigingsjaren. Daarbij is het doel om in activiteiten de dezelfde aanwezigheid van studenten 

te behalen ten overstaan van het voorgaande jaar zoals beschreven in het jaarverslagen van  

2016-2017. 
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Realisatie 

Het bestuur zal de introductieactiviteit, de pubquiz, de drie Health Science Today borrels, het 

kerstdiner en de barbecue in de jaarplanning van 2017-2018 opnemen en organiseren. Aan het 

einde van het verenigingsjaar wordt de presentie vergeleken met de het gemiddelde van de 

voorgaande jaren. Activiteitencommissaris Marcel Hendriks is verantwoordelijk en zal hier 

primair op toezien.  

2. Organisatie wintersport 

Doel 

In het verenigingsjaar 2016-2017 is er een poging gedaan om een wintersport activiteit te 

organiseren. Het streven was om 5 dagen op wintersport te gaan met de vereniging. Wegens te 

weinig aanmeldingen voor de inschrijvingsdatum is dit niet gelukt (zie jaarverslag 2016-2017). Uit 

informele gesprekken met de studenten bleek dat deze niet op de hoogte waren van de 

sluitingsdatum voor de aanmelding of ze waren niet op de hoogte van de wintersport. Tevens was 

de lengte 5 dagen voor een aantal leden een reden om niet aan te melden. Echter geven de leden 

van Scientia Fundus dat er wel behoefte is aan een wintersport activiteit. Daarom wordt er in het 

verenigingsjaar 2017-2018 gepoogd een 3 daagse wintersport te organiseren. Met de organisatie 

van de wintersport hoopt het bestuur de binding tussen haar leden te versterken. De wintersport 

is toegankelijk voor alle leden van Scientia Fundus. 

Op het moment van het schrijven van dit beleidsplan (07-08-2018) zijn er verschillende offertes 

opgevraagd. Hieruit blijkt dat er minimaal 15 personen moeten deelnemen om de activiteit door 

te laten gaan.  De inschrijving zal openen bij de eerste lesdag van 2017-2018.  

Het doel is om minimaal 15 inschrijvingen (minimum aantal vereiste inschrijvingen) voor het 

begin van november te halen, zodat de activiteit doorgang kan vinden.  
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Realisatie 

Op het moment van het schrijven van dit beleidsplan (07-08-2018) zijn er verschillende offertes 

opgevraagd. Afhankelijk van deze offertes wordt er een keuze gemaakt voor een reisorganisatie. 

Wanneer er duidelijk is wanneer de wintersport exact zal plaatsvinden en wat de kosten bedragen 

wordt dit naar de leden gecommuniceerd.  Daarnaast wordt de activiteit gestructureerd 

gepromoot (zie speerpunt 7). Activiteiten commissaris Marcel Hendriks is verantwoordelijk voor 

de organisatie van de wintersport. Secretaris Joris van der Steen zal samen met de 

activiteitencommissie de communicatie naar de leden verzorgen. 

3. Organisatie lustrum  

Doel 

Komend verenigingsjaar bestaat Scientia Fundus 15 jaar en dit betekent dat de vereniging haar 

derde lustrum viert. Voorgaande verenigingsjaren hebben jaarlijks gespaard voor  de organisatie 

van een lustrumcongres. In het verenigingsjaar 2016-2017 is er een lustrumcommissie opgericht 

bestaande uit: Herman de Vries, Robbert Wouters, Suze Toonders, Isolde Kuijlaars, Sanne 

Vermeulen, Davy Paap, Roel van Oorsouw, Stijn Weterings, Niek Koenders en Daniëlle Conijn. Deze 

commissie heeft samen met de opleiding bekeken welke mogelijkheden er zijn om gezamenlijk 

een congres te organiseren. Het congres wordt georganiseerd om samen met de leden het derde 

lustrum jaar van Scientia Fundus te vieren en binding met haar leden te versterken.  

Het concrete doel is de organisatie van een congres in maart 2018 voor het derde lustrum van 

Scientia fundus. 
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Realisatie 

In het verenigingsjaar 2016-2017 is er een lustrumcommissie opgericht. Deze Lustrumcommissie 

krijgt de opdracht om samen met de opleiding als gelijkwaardige partners een congres te 

organiseren. Vanuit het bestuur zal de communicatie verlopen via Stein van de Heuvel. Hij is 

samen met de commissie verantwoordelijk voor de uiteindelijke organisatie van het congres.  

4. Onderhouden en versterken contact met andere wetenschappelijke 
verenigingen  

Doel 

In het voorgaande verenigingsjaar heeft Scientia Fundus contact onderhouden met andere 

verenigingen die wetenschap en fysiotherapie op haar agenda hebben staan. Het doel van dit 

contact is de leden in het in verbinding brengen met andere wetenschappelijk afgestudeerde 

fysiotherapeuten. Vanuit dit contact is Scientia Fundus door het KNGF benadert om samen met 

de werkgroep “Early Career Researchers” een activiteit te organiseren op de dag van de 

fysiotherapeut. Op 2 juni 2017 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen Stein van den Heuvel, 

Thierry Franke, Hedwig van der Meer en Merel Timmer. Dit heeft geresulteerd tot het voorstel om 

een paneldiscussie te organiseren, waarbij leden vragen kunnen insturen naar een vooraf 

aangesteld panel.  De personen die benadert worden om deel te nemen aan het panel zijn 

personen met verschillende achter gronden in het wetenschappelijke werkveld. Zo wordt er 

bijvoorbeeld een hoogleraar benaderd, personen die werken bij Journals, een Early Career 

Researcher en een subsidieverstrekker.  

Het doel van dit speerpunt is om wetenschappelijk geïnteresseerde fysiotherapeuten met elkaar 

in contact te komen middels het organiseren van een paneldiscussie op 24 november tijdens de 

dag van de fysiotherapeut.  
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Realisatie 

Op het moment van het schrijven van dit beleidsplan worden er panelleden aangeschreven en 

uitgenodigd. Er worden panelleden benaderd met verschillende achtergronden in het 

wetenschappelijke werkveld. Zo wordt er bijvoorbeeld een hoogleraar benaderd, personen die 

werken bij Journals, een Early Career Researcher en een subsidieverstrekker. Op het moment dat 

er duidelijk is welke personen in het panel zitten, wordt de uitnodiging gemaakt en de promotie 

gestart. Geïnteresseerde leden kunnen vooraf vragen insturen en deze worden dan tijdens de 

discussie besproken. Namens Scientia Fundus zijn Stein van den Heuvel en Thierry Franke 

verantwoordelijk voor de communicatie en uitvoering.  

 

5. Binding met alumni versterken  

Doel 

De studievereniging Scientia Fundus bestaat voor het grootste gedeelte uit alumni (123 van de 

209 leden). Voorgaande verenigingsjaren is er met een specifieke alumni activiteit getracht een 

activiteit voor de alumni te organiseren. Dit bleek echter niet succesvol. Naar aanleiding van 

overleg met de RVA is er in het verenigingsjaar 2016-2017 met succes het kerstdiner gepromoot 

als alumni activiteit. Met 35 aanmeldingen waaronder 13 alumni was het maximum aantal 

deelnemers bereikt. Komend verenigingsjaar zal het kerstdiner weer georganiseerd worden en 

expliciet gepromoot worden onder de alumni. Daarnaast hoopt het bestuur van Scientia Fundus 

met de organisatie van het lustrumcongres op een goede opkomst van de alumni. 

Het doel is om minimaal 20 alumni aanmeldingen voor het kerstdiner te ontvangen. Daarnaast 

wil Scientia fundus minstens 30 alumni verwelkomen op het lustrumcongres.  
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Realisatie 

Het kerstdiner wordt door de secretaris en de activiteitencommissie gepromoot onder de alumni. 

Samen met de opleiding wordt er een plan van aanpak gemaakt voor het benaderen van alumni 

van Scientia Fundus kunnen. Verantwoordelijk namens Scientia Fundus zijn Joris van der Steen 

(secretaris) en Marcel Hendriks.   

6. Het werven van nieuwe bestuursleden  

Doel 

Komend verenigingsjaar zullen er twee bestuursleden naar verwachting afstuderen.  Het 

aantredende bestuur bestaat uit een premaster student, een masterjaar 1 student,  twee  

masterjaar 2 studenten en een alumnus. Omdat aanwezigheid van bestuursleden op vrijdag is 

belangrijk voor de vereniging is het belangrijk dat er bestuursleden en commissieleden worden 

geworden uit de pre master of master jaar 1.  

Het doel is voor het verenigingsjaar 2017-2018 minstens twee nieuwe bestuursleden te werven.  

Realisatie 

Tijdens activiteiten van scientia Fundus gaan de bestuursleden actief aan de slag met het werven 

van  bestuursleden. Het polsen van interesse voor een eventuele bestuursfunctie of commissie 

deelname zal starten bij de eerste activiteiten.  Ervaring leert dat het juiste moment voor de 

concrete benadering van nieuwe bestuur of commissieleden bij de start van het 2e semester is 

wegens tentamens. Het streven is in februari verschillende potentiële kandidaten te spreken, 

zodat er tijdig gestart kan worden met de overdracht. Gedurende het jaar zullen er via de website 

en social media vacatures worden uitgezet.  
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7. Verbeteren van de communicatie met leden 

Doel 

In de huidige tijd is het gebruik van social media als communicatiemiddel van groot belang. In 

2015-2016 is de website van Scientia Fundus vernieuwd, de online content uitgebreid, en het 

aantal volgers op Twitter, Facebook, en LinkedIn verbeterd. In 2016-2017 is de online content 

verder uitgebreid met de “column van de FW’er”. De online content wordt goed ontvangen door 

de leden. Afgelopen jaar zijn het aantal volgers van de Facebook, Twitter, en LinkedIn accounts 

van Scientia Fundus is dit jaar toegenomen tot respectievelijk 113, 163,  en 66 volgers . Komend 

jaar zullen er nieuwe premaster studenten instromen, dit kan leiden tot nieuwe volgers van social 

media.  

Het doel is dit jaar om de volgers van Facebook en Twitter met minstens 20 nieuwe volgers uit te 

breiden. Daarnaast is het streven het aantal volgers van LinkedIn toe te laten nemen met 50 

nieuwe volgers.  

Naast het gebruik van Social media is het belangrijk om je leden te bereiken middels verschillende 

kanalen. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van aankondigingen van activiteiten middels mail 

en de website van Scientia Fundus. Echter is er afgelopen jaar door leden regelmatig aangegeven 

dat zij niet op de hoogte waren van een activiteit. Uit navraag blijkt dat de verstuurde mails 

regelmatig in de spam mail beland. Daarom wil het nieuwe bestuur dit jaar starten met een 

gestructureerd PR plan, waarin vastgelegd wordt wanneer de aankondigingen en informatie mails 

verstuurd worden.  

Het doel is door middel van goede promotie een toename van deelnemers in alle activiteiten van 

het verenigingsjaar 2017-2018 ten aanzien van de twee voorgaande verenigingsjaren.  
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Realisatie 

Om de leden beter te bereiken gaan we dit jaar starten met het gebruiken van whatsapp groepen 

onder de studenten. Daarnaast zal elke activiteit middels een gestructureerd plan gepromoot 

worden. Dit houdt in dat elke activiteit minstens een maand van te voren wordt aangekondigd, 

vervolgens wordt deze periodiek gedeeld middels mail, social media en whatsapp. 

Verantwoordelijk hiervoor zijn de secretaris Joris van der Steen en Marcel Hendriks.  

Gezien de toename van de online content gedurende afgelopen jaren. Is het belangrijk dat het 

huidig niveau van social media en online content behouden blijft. Stein van den Heuvel en Thierry 

Franke zijn verantwoordelijk voor de online content bijhouden, daarnaast zullen zij de Facebook, 

Twitter en LinkedIn accounts van Scientia Fundus bijhouden en beheren. 

8. Verkennen mogelijkheden studievereniging 

Doel  

Op 30 juni 2017 heeft er overleg plaatsgevonden met  Manon Kluijtmans (directeur 

Gezondheidswetenschappen), Martien van der Hoek (beleidsmedewerker 

Gezondheidswetenschappen) en Joni Remmits (studentassessor) en de voorzitters van de 

studievereniging Logo Scientia, de studie en alumnivereniging Scientia Fundus en de 

alumnivereniging van Verpleegwetenschappen Nederland. Tijdens dit overleg is gebleken zowel 

Scientia Fundus als de andere verenigingen momenteel niet officieel erkent zijn door de Faculteit 

geneeskunde. Om aan deze erkenning te voldoen zijn er een aantal voorwaarden. Wat deze exacte 

voorwaarden zijn moet komend jaar worden uitgezocht.  

Het doel voor het verenigingsjaar 2017-2018 is om aan het einde van het verenigingsjaar duidelijk 

te hebben aan welke voorwaarden de studie en alumnivereniging moet voldoen om officiële 

erkenning te verkrijgen. Daarnaast moet het duidelijk zijn officiële erkenning de vereniging kan 

opleveren. Deze punten moeten leiden tot een gedegen advies voor het volgende bestuur. 
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Realisatie  

Bij aanvang van het nieuwe studiejaar wordt er een commissie opgesteld waarin een afvaardiging 

van Scientia Fundus, Logo Scientia en de alumnivereniging verpleegwetenschappen Nederland 

aansluit. Deze commissie gaat samen met de studentassessor onderzoeken welke voorwaarden, 

voordelen en consequenties verbonden zijn aan  het verkrijgen van officiële erkenning door de 

Universiteit van Utrecht als studievereniging.  


