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Voorwoord 
Geachte lezer, beste geneeskundestudent, 

Voor u ligt het beleidsplan van 2020 van De Geneeskundestudent. Het jaar 2020 zal een bijzonder jaar 

zijn voor de vereniging omdat zij hierbij haar eerste lustrum zal vieren. Tevens zal ik mijn tweede 

termijn ingaan als voorzitter van de vereniging.  

Het afgelopen jaar betrof een roerend jaar voor de vereniging. Ten eerste omdat er vele interne 

wijzigingen zijn aangebracht, zoals de afschaffing van de portefeuille- en vertegenwoordigersfunctie, 

de uitbreiding van het dagelijks bestuur en onverwachte gebeurtenissen binnen het bestuur. Ten 

tweede omdat tegelijkertijd vele actualiteiten hebben gespeeld, waarbij de vereniging een rol heeft 

gespeeld. Hierbij valt te denken aan de zaak Tuitjenhoorn, de commotie rondom #metoo en de 

#breekeenlansvoordeco actie. Toch ging de beleidsvoering van de vereniging gestaag door. Zo zijn er 

zes onderzoeksrapporten opgesteld, heeft het landelijke evenement Talking Medicine plaatsgevonden 

en zijn er twee commissies opgezet. 

Met deze vele veranderingen zal ik het beleid van de vereniging voor het komende jaar niet insteken 

op visionaire ambities maar op stabilisatie, onder het motto ‘traag gereden is vroeg thuis’. Het is op dit 

moment van belang dat de vereniging in rustiger vaarwater komt zodat een goed fundament gelegd 

kan worden. Alleen op deze manier kan gegarandeerd worden dat bij toekomstige wissels binnen 

zowel het bestuur als de kantoororganisatie opgedane kennis behouden blijft. Hiertoe zal de 

vereniging een professionaliseringsslag maken onder de noemer ‘DG 2.0’. Ook zal intern een digitale 

renovatie plaatsvinden waarbij zowel de website als het ledenbeheer op de schop gaat. 

Vanzelfsprekend zal de vereniging doorgaan met haar portefeuilles, zoals men gewend is. 

Het voor u liggende beleidsplan zal daarom wellicht wat kleurloos ogen, maar des te belangrijker zijn 

voor het functioneren van de vereniging zelf, zodat de vereniging in de toekomst zich kan blijven 

bewijzen als betrouwbare gesprekspartner binnen alle domeinen van de zorg.  

Vanuit dezelfde trots als vorig jaar zal ik het komende jaar aan het hoofd staan van de vereniging en 

mijn uiterste inspanningen leveren, ondersteund door de rest van het bestuur, om op die manier de 

belangen van elke geneeskundestudent te behartigen.   

Ik wens u veel plezier met het lezen van het beleidsplan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Amir Abdelmoumen 

Voorzitter De geneeskundestudent 
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1 Missie en visie 

1.1 Missie 
De Geneeskundestudent is de landelijke, onafhankelijke belangenbehartiger van 

geneeskundestudenten. Wij staan voor optimale zelfontplooiing, studeren onder de beste 

omstandigheden, de juiste arts op de juiste plaats en maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij streven 

we naar de best mogelijke toekomstige zorgprofessionals.  

1.2 Visie 
De Geneeskundestudent gaat voor optimale vertegenwoordiging en ondersteuning van 

geneeskundestudenten door bevordering van:  

▪ ZELFONTPLOOIING: een student is zich bewust van zijn/haar professioneel gedrag, is bekend met 

de waarde van medisch leiderschap en leert een balans te bewaken tussen draagkracht en 

draaglast;  

▪ STUDEREN ONDER DE BESTE OMSTANDIGHEDEN: een student wordt gedurende zijn/haar opleiding 

niet belemmerd in financieel dan wel facilitair opzicht om de studeerbaarheid te waarborgen 

dan wel te bevorderen;  

▪ JUISTE ARTS OP DE JUISTE PLAATS: een student krijgt voldoende mogelijkheden geboden om zich 

te oriënteren op het vervolg van de geneeskundestudie en er wordt gestreefd naar 

realistische kansen op de arbeidsmarkt;  

▪ MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID: de stem van geneeskundestudenten laten horen in het 

medisch-ethische, maatschappelijke en politieke debat en studenten stimuleren hierin actief 

te participeren.  

De Geneeskundestudent doet dit door:  

▪ Ontwikkelingen, problemen en actuele onderwerpen te signaleren en inventariseren;  

▪ Studenten hierover in te lichten en hun mening uit te dragen;  

▪ Inspraak te hebben in onderwerpen die studenten aangaan op landelijk niveau;  

▪ Studenten te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling tot zorgprofessional;  

▪ Een centraal aanspreekpunt te zijn voor álle geneeskundestudenten en stakeholders in het 

medisch onderwijs en de gezondheidszorg. 
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2 Huidige structuur en governance 
Het bestuur van De Geneeskundestudent bestaat (idealiter) uit twintig leden: vier Dagelijks 

Bestuursleden (DB) en zestien Algemene Bestuursleden (AB). Voor het uitvoeren van haar taken wordt 

het bestuur ondersteund door een kantoororganisatie, waaronder de ambtelijk secretaris. 

De algemene ledenvergadering (ALV), die twee keer per jaar plaatsvindt, is de vergadering waar het 

door het bestuur gevoerde en te voeren beleid, wordt besproken. Leden krijgen hierin de ruimte om 

vragen te stellen en commentaar te leveren. Op deze manier controleren de leden het bestaande 

bestuur. Van belang is om te weten dat de governance het komende jaar gewijzigd gaat worden. Zie 

hiervoor hoofdstuk 3.1. 

2.1 Dagelijks bestuur (DB) 
De vereniging heeft een vierkoppig DB, te weten een voorzitter, een assessor, een commissaris extern 

en een commissaris intern. Het dagelijks bestuur is belast met het regelen van de dagelijkse gang van 

zaken. Daarnaast is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het behouden van overzicht en zal het 

namens het bestuur beslissingen nemen die geen uitstel dulden. Een uitgebreide functiebeschrijving is 

de te vinden in bijlage A. 

De leden van het Dagelijks Bestuur worden binnen het Algemeen Bestuur verkozen. Hierbij wordt een 

dakpanstructuur aangehouden om de continuïteit binnen de vereniging te vergroten.  

2.2 Algemeen bestuur (AB) 
Het AB bestaat idealiter uit zestien algemeen bestuursleden, die elk een portefeuillehouderfunctie en 

een vertegenwoordigersfunctie vervullen. Vanuit de vertegenwoordigende rol zijn de algemeen 

bestuursleden het aanspreekpunt op de faculteit en verzorgen zij de organisatie van 

themabijeenkomsten. Vanuit de portefeuillehouderfunctie verdiepen de algemeen bestuursleden zich 

in een specifieke portefeuille. Dit doen zij door actuele ontwikkelingen bij te houden, contact te 

zoeken met relevante stakeholders, onderzoek hierover op te zetten en zichzelf te betrekken in 

eventuele werkgroepen. Het huidige AB is zo ingedeeld dat er altijd twee algemeen bestuursleden per 

faculteit plaatsnemen in het bestuur. Hier kan eventueel van worden afgeweken door de 

selectiecommissie in samenspraak met het bestuur. 

De leden van het Algemeen Bestuur worden tweejaarlijks gekozen tijdens de ALV, waarbij vooraf een 

sollicitatieprocedure plaatsvindt. Deze sollicitatieprocedure wordt uitgevoerd door een 

selectiecommissie (bestaande uit zowel bestuurs- als gewone leden) die de kandidaten selecteert. 

2.3 Kantoorondersteuning en ambtelijk secretaris 
De vereniging beschikt over een kantoorondersteuning die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van 

werkzaamheden op secretarieel en organisatorisch gebied, zodanig dat het bestuur, binnen de 

gestelde kaders, optimaal wordt ondersteund. Een belangrijk onderdeel van de kantoorondersteuning 

is de ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris heeft een cruciale rol in het adviseren en 

ondersteunen van De Geneeskundestudent op beleidsmatig en uitvoerend terrein. De ambtelijk 

secretaris heeft daarnaast een rol in het voorbereiden, opstellen en uitwerken van standpunten, 

adviezen, notities en rapporten en het daarbij bewaken van de voortgang. Verder treedt de ambtelijk 

secretaris op als het eerste aanspreekpunt voor het bureau van de KNMG voor zaken die De 

Geneeskundestudent betreffen en vertegenwoordigt de ambtelijk secretaris De Geneeskundestudent 

in het directeurenoverleg van de KNMG. Tot slot garandeert de ambtelijk secretatis de continuïteit 

binnen de vereniging vanwege het dynamische karakter van het bestuur, die elke twee jaar een 

volledige nieuwe bezetting heeft. 
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Naast de ambtelijk secretaris kan De Geneeskundestudent ook gebruik maken van medewerkers van  

de KNMG en LAD. Belangrijk hierbij zijn onder andere de communicatieadviseurs, algemeen 

beleidsadviseur, administrateur LAD en de beleidsadviseur public affairs. De communicatieadviseurs 

spelen een relevante rol in het proces van uitbrengen en vormgeven van standpunten, het schrijven 

van artikelen en onderzoeksrapporten en het contact onderhouden met de media. De beleidsadviseur 

public affairs ondersteunt De Geneeskundestudent in haar portefeuilles wanneer deze politieke 

relevantie hebben. Het komende jaar zullen er wijzigingen aangebracht worden in de rol en inhoud 

van de kantoororganisatie. Zie hiervoor hoofdstuk 3.1. 

2.4 Algemene Ledenvergadering 
De ALV vindt minimaal tweemaal per jaar plaats. Alle leden van De Geneeskundestudent kunnen zich 

voor deze vergadering aanmelden en zijn stemgerechtigd. Tijdens deze vergaderingen zullen onder 

andere beleid, begroting en zaken op gebied van structuur en governance van onze vereniging worden 

besproken. Daarnaast worden de kandidaat-bestuursleden voorgedragen tijdens de ALV waar 

vervolgens stemming over plaats vindt.  

2.5 Partners 
De Geneeskundestudent heeft veel contact met andere partijen. De communicatie met deze partijen 

wordt gecoördineerd door het Dagelijks Bestuur. Indien een algemeen bestuurslid contacten wil 

leggen met een nieuwe externe partij, zal dit altijd in overleg met het Dagelijks Bestuur gebeuren. De 

Commissaris Extern is hierbij het centrale aanspreekpunt.   

Onze huidige partners zijn de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor de Geneeskunst (KNMG) en 

de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), welke een belangrijke rol hebben 

gespeeld in de oprichting en professionalisering van de vereniging: 

▪ KNMG: Als één van de acht federatiepartners van de KNMG zit De Geneeskundestudent 

verschillende overleggen en vergaderingen van de KNMG bij, zoals de 

federatiebestuursvergaderingen, algemene vergadering en het directeurenoverleg. De KNMG 

ondersteunt De Geneeskundestudent op veel verschillende gebieden en zijn inhoudelijk 

partner met betrekking tot de portefeuilles die onder het thema maatschappelijk debat vallen.   

▪ LAD: De LAD is de andere belangrijke partner van de vereniging. Dit onder andere omdat 

beide verenigingen een gezamenlijke achterban hebben: nagenoeg alle coassistenten die lid 

zijn van De Geneeskundestudent, zijn ook lid bij de LAD. De LAD ondersteunt De 

Geneeskundestudent op verschillende gebieden zoals de financiële administratie, 

ledenbeheer en kantoorondersteuning. Het is tevens een inhoudelijke partner met betrekking 

tot de portefeuilles die in het thema studentbelangen vallen. Daarnaast vertegenwoordigt de 

LAD De Geneeskundestudent bij de cao-onderhandelingen. 

  



  

5 
 

3 Beleid 2020 
In het komende jaar 2020 zal De Geneeskundestudent zich richten op de volgende vier focuspunten, 

welke verder uitgesplitst worden in concrete doelstellingen: 

▪ Transitie naar ‘DG 2.0’ 

▪ Verhogen engagement van algemene leden 

▪ Aantrekkelijkheid van bestuurlijke betrokkenheid verhogen 

▪ Digitale renovatie 

In het vervolg van dit beleidsplan zal elke doelstelling separaat toegelicht worden.  

3.1 Transitie naar ‘DG 2.0’ 
De afgelopen twee jaar is de vereniging enorm gegroeid in haar bereik. Deze positieve ontwikkeling 

heeft als gevolg dat bestuursleden, en met name het DB, aangesloten zijn bij significant meer, maar 

ook belangrijkere, overleggen en werkgroepen. Dientengevolge is het bestuur belast met meer 

beleids- en standpuntvorming dan voorheen het geval was. Tegelijkertijd zijn ook de uitvoerende 

taken uitgebreid, omdat diverse activiteiten structureel zijn vastgelegd of uitgebreid. Te denken valt 

hierbij aan de organisatie van diverse evenementen als de medezeggenschapsdag, het heiweekend, 

het nationale evenement ‘Talking Medicine’, aan de professionalisering van de enquêteprocedure en 

aan de uitbreiding van de website. Deze expansie van beslisvorming en uitbreiding van uitvoerende 

taken heeft een hogere druk op de vereniging gelegd waardoor het afgelopen jaar  veel wijzigingen 

hebben plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn de uitbreiding van het DB, de afschaffing van 

portefeuille- en vertegenwoordigersfunctie binnen het AB en de opzet van nieuwe commissies. Om al 

deze veranderingen tot een stabiel geheel te brengen en zo de vereniging toekomstbestendig te 

maken, is besloten om de diverse rollen van de vereniging te herzien onder de noemer ‘DG 2.0’ 

3.1.1 Het herdefiniëren van organisatorische rollen 
Voor de herdefiniëring van de rollen is gebruik gemaakt van het boek “Architectuur van 

Verenigingen”1. De huidige vereniging is opgebouwd uit verschillende organen te weten de 

kantoororganisatie, het DB, het AB en de ALV. Binnen deze organen vinden de vier ‘basisactiviteiten’ 

van een vereniging plaats, namelijk 1. Uitvoering 2. Beleidsvoering 3. Strategieontwikkeling & toezicht 

en 4. Goedkeuring. In de huidige vorm van de vereniging is er sprake van een directieve bestuursvorm, 

waarin het DB en de ambtelijk secretaris verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en het DB 

gezamenlijk met het AB de beleidsvoering en strategieontwikkeling voor zich nemen. Het komende 

jaar zal getracht worden om een transitie teweeg te brengen naar een beleidsvoerend DB, waarin de 

uitvoering meer wordt uitbesteed aan de kantoororganisatie en het DB zich vooral op het beleid zal 

gaan focussen. Grosso modo zal de transitie er dan als volgt uitzien: 

 Directief DB (2019) Beleidsvoerend DB (2020) 

ALV Goedkeuring Goedkeuring 

AB Strategieontwikkeling en 
beleidsvoering 

Strategieontwikkeling 

DB Strategieontwikkeling, 
beleidsvoering en uitvoering 

Beleidsvoering 

Kantoor-
ondersteuning 

Ambtelijk secretaris Uitvoering Beleidsvoering en uitvoering 

Secretariaat n.v.t. Uitvoering 

 
1 Huizenga, F. D., & Tack, P. J. (2014). Architectuur van verenigingen. Lelystad: VM uitgevers. 
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Deze transitie heeft meerdere implicaties voor de vereniging. Een van de belangrijkste verschillen is 

dat de afstand tussen het DB en het AB geprononceerder wordt: omdat het DB belast is met de 

(dagelijkse) beleidsvoering zullen er vaker beslissingen gemaakt worden die niet langs het AB gaan, 

met als gevolg dat het AB minder geïnformeerd zal zijn over de gang van zaken. Dit brengt 

tegelijkertijd een efficiëntieslag met zich mee omdat niet alles langs het AB hoeft. Het AB krijgt vanuit 

die hoedanigheid ook meer een ‘toezichthoudende’ rol waarin zij het DB toetst of deze zich aan de 

kaders van de strategie van de vereniging houden. Deze strategieontwikkeling zal door de transitie 

vooral bij het AB liggen.  

Van belang is om op te merken dat elk bestuurslid in het AB wel nog over een eigen portefeuille 

beschikt. De inrichting van deze portefeuilles valt buiten de hierboven geschetste kaders, dat wil 

zeggen dat een bestuurslid zelf verantwoordelijk is voor de beleidsvoering en uitvoering van zijn of 

haar portefeuille, eventueel ondersteund vanuit de kantoororganisatie. 

3.1.2 Vernieuwing en uitbreiding van de kantoororganisatie 
Zoals op te maken uit bovenstaande alinea zal door de transitie de uitvoerende taak van de vereniging 

voor een groter deel opgelegd worden aan de kantoororganisatie in plaats van de ambtelijk secretaris 

en het DB. Dientengevolge is het noodzakelijk dat deze kantoororganisatie uitgebreid wordt. Het 

komende jaar zal daarom in samenwerking met de LAD gestreefd worden om voor twee dagen per 

week secretariaat te arrangeren voor de vereniging. Hierdoor zal de ambtelijk secretaris niet enkel 

belast zijn met de uitvoering, maar vooral een adviserende rol innemen in de beleidsvoering in 

samenspraak met het DB. Door uitbesteding van de uitvoering zal de ambtelijk secretaris niet drie, 

maar twee dagen gaan werken voor de vereniging. In totaal zal de vereniging dus vier dagen 

ondersteund worden door een kantoororganisatie. Hiernaast kan de vereniging, in samenwerking met 

haar partners de KNMG en de LAD, wanneer nodig advies inwinnen bij de communicatieadviseurs, 

beleidsadviseur public affairs en juristen/ethici waar nodig.   

Om de uitbreiding van de kantoororganisatie vloeiend te laten verlopen zal de ambtelijk secretaris niet 

gelijk afbouwen, terwijl het secretariaat wel al ingericht wordt. Dit om ruimte te creëren voor de 

overdracht van uitvoerende functies van de ambtelijk secretaris naar het secretariaat. Tegelijkertijd zal 

het DB het komende jaar gezamenlijk met de ambtelijk secretaris vooral geoccupeerd zijn met het 

opstellen van draaiboeken, protocollen en richtlijnen om de kennis en ervaring van de vereniging te 

externaliseren. Op deze manier kan gegarandeerd worden dat, met inachtneming van het dynamische 

karakter van de vereniging, de structurele processen gestroomlijnd zijn. 

3.1.3 Uitbreiding van het Dagelijks Bestuur 
Omdat in het jaar 2019 geconstateerd werd dat de taken van het DB te belastend waren, is er gekozen 

om het DB uit te breiden naar een vierkoppig DB. Het vierde DB-lid draagt daarbij de functie als 

‘assessor’. Overeenkomstig met deze functie heeft de assessor geen structurele vastliggende taken, 

maar is dit DB-lid vooral verantwoordelijk voor het leiden van projecten en commissies binnen het 

bestuur. De komst van een vierde bestuurslid brengt teweeg dat ook de rollen van de overige DB’ers 

veranderen. Het DB heeft hierom nieuwe functieprofielen geformuleerd voor het jaar 2020, te vinden 

in bijlage A. Tevens zal er meer vacatiegelden worden begroot vanwege de komst van het vierde 

bestuurslid, hetgeen ook te lezen is in hoofdstuk 5. 

Om de belasting van het DB verder te beperken zal er dit jaar gestreefd worden om in samenspraak 

met de geneeskundefaculteiten dan wel de hiervoor aangewezen gremia vast te leggen dat het 

voorzitterschap vrijstelling geeft voor het lopen van deeltijd coschappen. Dit om te kunnen 

garanderen dat de voorzitter in staat is zijn of haar taken uit te voeren in combinatie met de 
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coschappen en te voorkomen dat de voorzitter elk jaar bij zijn of haar faculteit in gesprek moet met de 

examencommissies hierover, hetgeen een grote belasting met zich meebrengt.  

3.1.4 Wijzigen van de uitvoering van de portefeuilles 
Zoals eerder genoemd is een individueel bestuurslid binnen het algemeen bestuur ook 

verantwoordelijk voor zijn of haar portefeuille. In het jaar 2020 zijn er 6 portefeuilles, welke in 

hoofdstuk 4 belicht worden. Voorheen waren de portefeuilles ingedeeld in drie pijlers. Hierbij was elk 

bestuurslid van het DB verantwoordelijk voor een pijler. Het komende jaar zullen de pijlers afgeschaft 

worden en zal de verantwoordelijkheid van de portefeuilles verder verschoven worden naar de 

bestuursleden van het AB. Het creëren en onderhouden van contact met relevante stakeholders van 

een portefeuille zal vanuit die hoedanigheid tot de responsabiliteit van de portefeuillehouder horen, 

terwijl voorheen het DB vaak het eerste aanspreekpunt was bij deze externe contacten. 

Het DB zal door deze wijziging vooral een controlerende functie hebben op de status quo van de 

individuele portefeuilles. Tevens zal zij meer fungeren als adviseurs en als tussenpersoon bij het 

contact met de stakeholders. Als laatste zal door de komst van een vierde bestuurslid in het DB de 

voorzitter zich niet meer direct bezighouden met de portefeuilles. 

3.1.5 Herzien van de statuten en het huishoudelijk reglement 
Sinds de oprichting van de vereniging in 2015 hebben er veel wijzigingen plaatsgevonden in de 

processen van de vereniging. Nu ook de rollen binnen de vereniging geherdefinieerd worden, zoals 

omgeschreven in 3.1.1., is ervoor gekozen om de statuten en het huishoudelijk reglement te 

actualiseren.  

Om dit te arrangeren zal er nauw contact worden gezocht met de partners, de KNMG en de LAD, om 

de wijzigingen af te stemmen en dienen de nieuwe statuten goedgekeurd te worden door de overige 

federatiepartners binnen de KNMG. Tevens zullen er eenmalige kosten gereserveerd worden voor het 

notariaat, zoals ook te lezen in hoofdstuk 5.  

Doelstellingen:  

▪ Een interne transitie bewerkstellingen van een directief DB naar een beleidsvoerend DB; 
▪ De kantoororganisatie uitbreiden met twee dagen secretariaat; 
▪ De processen van de vereniging vastleggen in draaiboeken, protocollen en richtlijnen; 
▪ Het waarborgen van een structurele vrijstelling van een deel van de coschappen voor de 

voorzittersfunctie; 
▪ De contacten met stakeholders van individuele portefeuilles overbrengen naar het AB; 
▪ Opstellen en accorderen van hernieuwde statuten en huishoudelijk reglement. 

 

3.2 Verhogen engagement van algemene leden 
Op dit moment heeft de vereniging meer dan 15.000 leden. Ondanks dit grote aantal is de directe 

betrokkenheid van algemene leden nog gering. Corresponderend met voorgaande jaren zal dit jaar 

hier verder op ingezet worden. In het jaar 2019 is, zoals benoemd in het voorgaande beleidsplan, een 

centraal studentenpanel (CSP) ingericht. Op dit panel zal dit jaar verder gebouwd worden met de 

inrichting van commissies. Deze commissies zullen in principe bestaan uit algemene leden die zich 

aangemeld hebben voor het CSP en een afvaardiging uit het AB. De individuele commissies zullen 

verderop in dit hoofdstuk toegelicht worden. Tevens zal dit jaar een rigoureuze wijziging plaatsvinden 

in zowel de inhoud als procesvorming van het geneeskundestudentenblad Arts in Spe, met als doel het 

blad nog dichter bij de wereld van de geneeskundestudenten brengen. De Geneeskundestudent gaat 

dit oppakken in samenwerking met LAD, KNMG en Medisch Contact 
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3.2.1 Consolidering van het centraal studentenpanel 
Hoewel de eerste stappen voor het CSP in het jaar 2019 zijn gezet, staat het panel nog in zijn 

kinderschoenen. Er dient daarbij nog verder nagedacht te worden over hoe het panel vormgegeven 

zal worden. Te denken valt hierbij aan hoe groot het panel zal zijn, hoe de communicatie binnen het 

panel verlopen en voor welke doeleinden het panel allemaal gebruikt zal worden. Met betrekking tot 

dit laatste punt is het zeker dat leden van het CSP gevraagd zullen worden deel te nemen aan 

commissies, zoals hierboven genoemd. Of in dit panel bijvoorbeeld ook enquêtes gehouden zullen 

worden en of panelleden bijvoorbeeld ook deel kunnen uitmaken van werkgroepen van de KNMG, is 

nog niet besloten. Het komende jaar zal daarom vooral in het teken staan om de kaders te formuleren 

waarbinnen het CSP functioneert.  

3.2.2 Oprichting van social-mediacommissie  
De Geneeskundestudent beschikt momenteel over vier social mediakanalen: Facebook, Instagram, 

Twitter en LinkedIn. Deze kanalen zijn een goed medium om de achterban van de vereniging te 

bereiken, zo heeft de Facebookpagina meer dan 10.000 volgers. Wel is er een verschuiving gaande van 

populariteit van het medium Facebook naar Instagram. Om de naamsbekendheid van de vereniging 

verder te vergroten en geneeskundestudenten meer te betrekken bij het maatschappelijk debat is 

vanuit de vereniging besloten een social-mediacommissie op te richten. Een onderdeel van de visie 

van de vereniging is namelijk dat de vereniging geneeskundestudenten stimuleert actief te 

participeren in maatschappelijke kwesties. De commissie zal dit jaar daarom na gaan denken over 

verschillende werkvormen waar social media gebruikt zal worden om maatschappelijke thema’s te 

agenderen. Zo bleek een pilot van afgelopen jaar waarin gebruik gemaakt werd van ‘polls’ succesvol te 

zijn. Andere vormen waarover nagedacht zal worden zijn bijvoorbeeld columns en podcasts.  

Verder merkt de vereniging dat de leden niet altijd even goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen 

binnen de vereniging. Dit heeft ook een effect bij de werving van nieuwe bestuursleden. De social 

media werkgroep zal om deze reden ook aandacht besteden aan de naamsbekendheid en op zoek 

gaan naar (interactieve) vormen die het bereik van de vereniging zullen vergroten. 

3.2.3 Oprichting van evenementencommissie  
De vereniging maakt bij haar evenementen onderscheid in regionale themabijeenkomsten en 

landelijke evenementen. Vorig jaar zijn de regionale themabijeenkomsten gegoten in een ‘template’, 

om te voorkomen dat dubbel werk werd verricht. Een voorbeeld hiervan is het ‘Van Bul naar Baan’ 

concept. Deze bijeenkomsten worden heden centraal gecoördineerd door de commissaris intern, 

waarbij de algemene bestuursleden enkel verantwoordelijk zijn voor het regelen van een locatie, 

datum en catering in samenspraak met de medische faculteitsverenigingen. De sprekers, posters en 

inhoud zijn daarbij gewaarborgd in de ‘template’. Het streven is om deze ‘Van Bul naar Baan’ sessies in 

2020 te continueren. Hierbij zal de uitvoering verder verschoven worden van de commissaris intern 

naar de kantoororganisatie, corresponderend met transitie zoals in hoofdstuk 3.1 beschreven.  

Nu de organisatie van de lokale themabijeenkomsten centraal aangestuurd worden, is er meer ruimte 

vanuit de vereniging om landelijke evenementen te organiseren. Hiertoe wordt een 

evenementencommissie opgezet, bestaande uit algemeen bestuursleden en leden van het CSP. Zeker 

is dat het evenement ‘Talking Medicine’, zoals georganiseerd in 2019, herhaald zal worden omdat het 

evenement goed in smaak is gevallen bij de leden. Indien de ruimte dit toelaat zal er ook nagedacht 

worden over andere landelijke evenementen, zoals een landelijk zorgdebat. 

3.2.4 Herinrichting van Arts in Spe 
Het blad Arts in Spe bestaat sinds 2007 en valt onder de redactie van Medisch Contact. Het blad is 

primair bedoeld om geneeskundestudenten te informeren en amuseren en vormt tevens een opstap 
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naar Medisch Contact. Alle leden van de vereniging ontvangen kosteloos vier keer per jaar het blad en 

hebben tevens digitaal toegang tot de artikelen (inclusief de artikelen van Medisch Contact).  

In het najaar van 2019 is besloten in samenwerking met de redactie om zowel de procesvorming als 

de inhoud van het blad te herinrichten. Het doel hierbij is om de betrokkenheid van individuele leden 

bij het blad te vergroten. Zo moet het blad interactiever worden, waarbij leden makkelijker het 

podium krijgen om een artikel of column te schrijven. Ook kan er gedacht worden aan concepten als 

een ‘rondje langs de faculteiten’, waarbij elke editie een andere faculteit aan het woord komt. Als 

laatste zal er ook intensief nagedacht worden hoe de digitale berichtgeving afgestemd kan worden op 

de wens van de leden.  

Los van de inhoud, zal dus ook de totstandkoming van het blad wijzigen. Er wordt een separate 

commissie opgezet in 2020 vanuit de vereniging die het blad gaat herzien en nauwer gaat 

samenwerken met de redactie van Medisch Contact, KNMG en LAD dan voorheen. Hierbij kan ook 

gedacht worden aan een redacteurschap van een geneeskundestudent voor het blad in plaats van een 

arts. De exacte uitwerking van de nieuwe werkvorm zal later in het jaar duidelijker worden. 

3.2.5 Intensivering contact met medische faculteitsverenigingen 
Elke geneeskundefaculteit in Nederland beschikt over een medische faculteitsvereniging (MFV). Deze 

verenigingen hebben een nauwe betrokkenheid met hun eigen leden op de faculteit. Het is vanuit die 

hoedanigheid belangrijk dat er een vruchtbare samenwerking is tussen de vereniging en de MFV’s. Zo 

zijn wij onder andere afhankelijk van de MFV’s voor de organisatie van themabijeenkomsten en 

aanwezigheid op de introductiedagen. 

Om de samenwerking verder te bevorderen zal het AB nauwer contact zoeken met de MFV’s. Ook 

zullen er verschillende documenten opgezet worden zoals een welkomstdocument en een document 

die de wissels van de MFV’s nauwer monitort om de overdracht soepeler te laten verlopen. Tevens zal 

er aandacht besteed worden aan informelere gebaren zoals kerstkaarten en eventuele bijdragen aan 

de dies natalis van de MFV’s. Als laatste zal zoals vorig jaar de medezeggenschapsdag herhaald 

worden. 

Doelstellingen: 

▪ Het centraal studentenpanel utiliseren voor ledenwerving in commissies;  

▪ Geneeskundestudenten betrekken in het maatschappelijk debat via de social-

mediacommissie; 

▪ Van ‘Bul naar Baan’ sessies organiseren op de individuele faculteiten; 

▪ Landelijk evenement ‘Talking Medicine’ organiseren vanuit de evenementencommissie; 

▪ De inhoud van het Arts in Spe blad herzien;  

▪ Welkomstdocument voor MFV’s opstellen en wissels monitoren om een warme overdracht te 

bevorderen. 

3.3 Aantrekkelijkheid van bestuurlijke betrokkenheid vergroten 
De vereniging is sterk afhankelijk van haar bestuursleden en de kwaliteit van het bestuur. Tegelijkertijd 

vraagt bestuurlijke betrokkenheid bij de vereniging een aanzienlijke inspanning van een 

geneeskundestudent. Individuele bestuursleden binnen het AB zijn gemiddeld acht uur per week kwijt 

aan hun taken, moeten soms vanuit de uithoeken van het land komen (indien bestuurslid van 

Groningen, Nijmegen of Maastricht) en stoppen veel moeite in het regelen van vrijstellingen of dienen 

hiervoor vervangende opdrachten te maken. Tevens is een bestuursfunctie bij de vereniging vrijwillig 

en staat hier, behoudens een onkostenvergoeding, geen vacatiegeld tegenover omdat de vereniging 

niet over voldoende financiële middelen beschikt. Vanwege maatschappelijke trends zoals een 
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toenemende werkdruk onder studenten en hogere financiële onzekerheid door de afschaffing van de 

studiefinanciering, wordt het onaantrekkelijker om een bestuursfunctie te vervullen. Dit merkt de 

vereniging ook bij de werving van nieuwe bestuursleden. De vereniging wil het komende jaar daarom 

meer investeren in de bestuursleden om te waarborgen dat de belangen van alle 

geneeskundestudenten behartigd kunnen worden.   

3.3.1 Aantrekkelijkheid van functie als algemeen bestuurslid verhogen 
Om de aanlokkelijkheid van een functie binnen het AB te verhogen en om algemeen bestuursleden te 

behouden zal dit jaar ruimte gemaakt worden in de begroting welke besteed zal worden aan drie 

zaken: 1. Heiweekend 2. Trainingen en 3. Presentjes 

Vorig jaar is er binnen de vereniging voor het eerst een heiweekend gehouden op een externe locatie 

in plaats van een weekendvergadering. Dit werd door het AB goed ontvangen, met name omdat het 

de cohesie binnen het bestuur bevordert. Om deze reden is er besloten het heiweekend één keer per 

jaar structureel in te voeren. Als tweede wordt er meer geld gereserveerd voor trainingen van het AB. 

Voorheen was de vereniging genoodzaakt bij veel trainingsbureaus te onderhandelen voor een 

‘studentenprijs’ en dientengevolge was de kwaliteit van de trainingen niet altijd voldoende. De 

vereniging hoopt op deze manier dat de algemeen bestuursleden naast collectieve 

belangenbehartiging ook zelf meer kunnen opsteken als individueel bestuurslid. Als laatste zal er meer 

aandacht zijn voor de afscheidscadeaus en kerstcadeaus voor individuele bestuursleden als 

steunbetuiging voor de inzet voor de vereniging. 

3.3.2 Aantrekkelijkheid van functie als dagelijks bestuurslid verhogen  
Ook de functie als dagelijks bestuurslid vraagt een behoorlijke inspanning van een individuele 

geneeskundestudent. Een dagelijks bestuurslid is ongeveer 10 tot 30 uur per week kwijt aan zijn of 

haar functie, afhankelijk van de actualiteiten en de functie. Om deze reden ontvangen dagelijks 

bestuursleden in tegenstelling tot het AB wel een vacatievergoeding. Om het DB hulpmiddelen aan te 

reiken voor het aansturen van het AB, met inachtneming van de transitie van de vereniging die eerder 

benoemd is, zal dit jaar geld gereserveerd worden voor een training. Deze training zal zich 

concentreren op hoe dagelijks bestuursleden een leidende rol kunnen nemen en het algemeen 

bestuur kunnen motiveren. 

3.3.3 Alumni activiteiten verstevigen  
Een voordeel die bestuurlijke activiteiten bij de vereniging met zich meebrengen zijn de 

netwerkmogelijkheden. Door het ouder worden van de vereniging groeit ook het netwerk de 

vereniging zelf, de alumni. Om te waarborgen dat dit netwerk behouden blijft, en zo onder andere 

gebruik te kunnen maken van hierin gelegen expertise, vindt de vereniging het belangrijk dat er 

aandacht is voor alumni-activiteiten. In het jaar 2020 zal de vereniging haar eerste lustrum vieren. 

Hierom is besloten om een lustrumactiviteit te organiseren met de alumni van de vereniging. Zoals te 

lezen in hoofdstuk 5 zal in de begroting hier ruimte voor gecreëerd worden. 

Daarnaast is besloten om een alumni-borrel te organiseren na elke ALV. Niet alleen biedt dit huidige 

bestuursleden mogelijkheden ideeën uit te wisselen met de alumni, maar ook zal dit mogelijk 

bewustwording bij de algemene leden creëren van de netwerkmogelijkheden binnen de vereniging 

voortkomend uit een bestuursfunctie.  
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Doelstellingen: 

▪ Jaarlijks een heiweekend organiseren; 

▪ Hogere kwalitatieve trainingen voor het algemeen bestuur organiseren; 

▪ Een leiderschapstraining voor het dagelijks bestuur organiseren; 

▪ Een lustrumactiviteit organiseren; 

▪ Alumni-borrels na de ALV’s organiseren. 

3.4 Digitale renovatie 
Sinds de oprichting van de vereniging is er gebruik gemaakt van dezelfde website, 

ledenbeheersysteem en opslagsysteem. Afgelopen jaren is gebleken dat in deze systemen enige 

hiaten zitten, zeker met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast 

zijn de huidige systemen behoorlijk arbeidsintensief. Zo dienen wijzigingen van leden per individu 

handmatig verwerkt te worden. Ook is de website van de vereniging op dit moment niet toereikend 

genoeg voor de eisen van de vereniging en is deze niet gebruiksvriendelijk. Omdat het dagelijks 

bestuur (twee)jaarlijks wisselt is dit onpraktisch en dient gezocht te worden naar een website met 

makkelijkere gebruikersinstructies. Om deze redenen is voorheen besloten een nieuwe website te 

creëren, waar de vereniging vanwege logistieke redenen nog niet aan toegekomen is. Omdat het 

huidige ledenbeheersysteem geïncorporeerd is in de website, zal een verandering van de website ook 

met zich meebrengen dat het ledenbeheer opnieuw ingericht dient te worden. Als laatste is besloten 

het komende jaar de digitale verenigingsdocumenten intern onder te brengen in plaats van in een 

algemene digitale cloud.  

3.4.1 De realisatie van een nieuwe website 
Voor de realisatie van een nieuwe website is in het jaar 2018 en 2019 geld gereserveerd in de 

begroting van de vereniging. Het doel is om het aankomende jaar deze website realiseren. Gekozen 

zal worden voor een gebruiksvriendelijk contentmanagementsysteem (CMS-systeem) om te 

waarborgen dat toekomende besturen en de kantoororganisatie makkelijk met de website overweg 

kunnen.  

De website heeft als primair doel een informatiebron te zijn voor geneeskundestudenten, waarbij elk 

individueel lid terecht kan met zijn of haar vragen. Daarnaast zal er informatie te vinden zijn over 

relevante bijeenkomsten. Vanzelfsprekend zal de website aangevuld worden met vele andere 

functionaliteiten. Op deze manier hoopt de vereniging te kunnen realiseren dat de leden ondersteund 

worden en informatie kunnen verzamelen voor zelfontplooiing, zoals benoemd in de visie. Een ander 

voordeel van een nieuwe website is dat de nieuwsbrieffunctie geoptimaliseerd kan worden aan de 

behoeftes van het bestuur en het kantoor. 

3.4.2 Ledenbeheer overbrengen naar AFAS 
Omdat het ledenbeheer geïncorporeerd is in de huidige website, zal de realisatie van een nieuwe 

website onlosmakelijk met zich meebrengen dat er ook voor een nieuw ledenbeheersysteem gekozen 

dient te worden. De LAD, een partner van de vereniging, gaat de vereniging ondersteunen in hun 

ledenbeheer, mede omdat de coassistenten binnen de vereniging ook lid zijn van de LAD. Om deze 

reden is ervoor gekozen gebruik te maken van het customer-relationship management (CRM) systeem 

van de LAD: AFAS. Omdat AFAS een veel gebruikt CRM-systeem is, zijn de meeste CMS-systemen 

hiermee compatibel. Dit biedt de vereniging extra opties bij de realisatie van een nieuwe website. 

Vanwege de overstap naar AFAS zullen het komende jaar ook nieuwe afspraken gemaakt worden met 

de LAD met betrekking tot de uitwisseling van de gegevens.  
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3.4.3 Overstappen naar SharePoint 
Tot op heden maakt het bestuur en de kantoororganisatie gebruik van een ‘Google Drive’ om de 

verenigingsdocumenten te raadplegen en vergaderstukken uit te wisselen. Hier is voornamelijk voor 

gekozen vanuit financiële overwegingen. Enkele nadelen van dit systeem is dat bestandstypen niet 

direct compatibel zijn met Microsoft bestandstypen en dat bestuursleden gebruik dienen te maken 

van een tweede e-mailadres om toegang te kunnen krijgen tot de Google Drive. Hierom heeft de 

vereniging besloten het komende jaar over te stappen naar het systeem SharePoint.  

Doelstellingen: 

▪ Een volledig nieuwe website voor alle geneeskundestudenten realiseren; 

▪ Een nieuw nieuwsbriefsysteem creëren; 

▪ Overstappen naar AFAS als CRM-systeem; 

▪ De verenigingsdocumenten overplaatsen naar SharePoint. 
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4 Thema’s en portefeuilles 
In dit hoofdstuk zullen de portefeuilles belicht worden die in 2020 door het bestuur worden opgepakt. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen deze niet meer onderverdeeld worden in drie pijlers, 

omdat gebleken is dat de portefeuilles relatief snel gewisseld worden. Voor de portefeuilles geldt voor 

het komende jaar dat de regie ligt bij de algemeen bestuursleden binnen het bestuur van de 

vereniging. Anders dan voorgaande jaren zullen er in 2020 geen nieuwe onderzoeksrapporten 

opgesteld worden omdat in 2019 besloten is geen enquête af te nemen onder de leden. Hiervoor is 

gekozen om meer aandacht te besteden aan de huidige onderzoeksrapporten. 

Diverse bestuursleden zijn ook actief binnen verschillende werkgroepen waarin zij de leden 

vertegenwoordigen. Veelal zijn in deze werkgroepen ook andere partijen en/of federatiepartners 

betrokken. De werkgroepen zullen buiten beschouwing gelaten worden in dit beleidsplan. De doelen 

van de individuele portefeuilles van komend jaar zullen hieronder kort uiteengezet worden. 

4.1 Beoordelingen 
Afgelopen jaar heeft de vereniging zich onder andere bezig gehouden met beoordelingen voor 

coassistenten. Uit de jaarlijkse enquête is gebleken dat twee derde van de coassistenten niet tevreden 

is met de kwaliteit van de beoordelingen. Belangrijke redenen voor deze ontevredenheid zijn onder 

andere: te weinig tijd met de beoordelaar, te weinig continuïteit in de beoordelingen en te subjectieve 

beoordelingen, welke voornamelijk gebaseerd worden op persoonlijke omgang met de begeleider. Ter 

verbetering van de kwaliteit van feedback en beoordelingen raadt de vereniging aan om meer 

systematiek in de wijze van het geven van feedback en beoordeling te brengen met behulp van de 

CanMeds-rollen en de Pendleton rules. De continuïteit van begeleiding van coassistenten dient 

gewaarborgd te worden en de medische wereld dient doordrongen te zijn van het belang van 

kwalitatief goede feedback aan coassistenten. Met dit startpunt wil de vereniging in gesprek gaan over 

mogelijke systematische verbeteringen in de beoordelingen van coassistenten. 

Doel: De enquêteresultaten onder de aandacht van belangrijke partijen op de faculteiten brengen, 

zoals opleidingsdirecteuren en coschapcoördinatoren.  

4.2 Beroepskeuze en loopbaanoriëntatie 
Beroepskeuze onder geneeskundestudenten is een onderwerp van alledag. De vereniging heeft om 

deze reden besloten voor komend jaar de focus te leggen op de portefeuille beroepskeuze en 

loopbaanoriëntatie. Afgelopen jaar is onderzocht in welke mate geneeskundestudenten twijfelen over 

hun beroepskeuze en in hoeverre dit gepaard gaat met keuzestress. Daarbij is gebleken dat deze 

twijfel en keuze toeneemt naarmate het afstuderen in zicht komt. Verder is in kaart gebracht of 

geneeskundestudenten hierbij voldoende ondersteuning krijgen vanuit de opleiding en op welke 

manier zij hierbij ondersteund zouden willen worden bij het maken van deze essentiële keuze. Hieruit 

kwam duidelijk naar voren dat geneeskundestudenten ontevreden zijn met de steun die ze krijgen 

vanuit de faculteit en behoefte hebben aan andere vormen van ondersteuning, zoals aanvullende 

korte coschappen of persoonlijke coaching. Dankzij de enquête van afgelopen jaar is de vereniging 

tevens op de hoogte van wat de populairste en minst populaire vervolgopleidingen zijn onder de 

leden. Met deze kennis kan de vereniging de aandacht vestigen op het probleem van disbalans tussen 

het vraag en aanbod van geneeskundestudenten en opleidingsplekken.  

Doel: Aandacht vestigen op de stress en twijfel die gepaard gaat bij de beroepskeuze en de hieruit 

voortkomende behoefte aan ondersteuning tijdens de geneeskundeopleiding. 
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4.3 Capaciteit 
Afgelopen jaren laten cijfers van het Capaciteitsorgaan zien dat er nadelige gevolgen zijn van de 

hoeveelheid studenten die tot basisarts worden opgeleid. Zo is er een groeiend reservoir van 

basisartsen dat moet wachten op een plaats in een vervolgopleiding. Daarnaast ervaren 

geneeskundestudenten ook binnen de geneeskundeopleiding negatieve gevolgen van het aantal 

geneeskundestudenten, met name tijdens de coschappen. Zo laat de enquête van afgelopen jaar zien 

dat studenten regelmatig niets te doen hebben tijdens hun coschap door het aantal studenten op een 

afdeling. Verder kwam uit de monitor Beleidsmaatregelen, die is opgesteld door het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenwerking met De Geneeskundestudent, naar voren dat 

zeven op de tien geneeskundestudenten gemiddeld een half jaar moeten wachten voordat zij met hun 

coschappen kunnen beginnen. Op de faculteit van Groningen zijn daarnaast enkele verplichte 

coschappen niet meer verplicht gemaakt als gevolg van de capaciteitsproblematiek. Dit laatste vindt 

80% van de geneeskundestudenten een slechte zaak. Een oplossing voor dit capaciteitsprobleem is 

onder andere door de instroom te verlagen van de geneeskundeopleiding conform het advies van het 

Capaciteitsorgaan. Uit de plannen die op Prinsjesdag 2019 werden gepresenteerd, blijkt dat de 

instroom in de initiële geneeskunde opleiding per studiejaar 2021/2022 waarschijnlijk wordt verlaagd. 

Hier is de vereniging tevreden over. Tegelijkertijd zal het capaciteitsprobleem binnen de opleiding 

hiermee niet geheel opgelost worden. Het zal namelijk nog enkele jaren duren voordat de verlaging 

van de instroom een voelbaar effect heeft binnen de coschappen. Daarom zal de vereniging zich dit 

jaar verder bezighouden met het aankaarten van de gevolgen van de capaciteitsproblematiek binnen 

de geneeskundeopleiding en streven naar oplossingen die niet ten koste gaan van de kwaliteit van het 

onderwijs.  

Doel: De capaciteitsproblematiek voor geneeskundestudenten oplossen. 

4.4 Promoveren 
Afgelopen jaar heeft de vereniging haar tweede rapport aangaande promoveren afgerond. In het 

eerste rapport werd geïnventariseerd hoe geneeskundestudenten tegen promoveren aankijken. 

Hieruit bleek dat een aanzienlijk deel (circa 25%) van de geneeskundestudenten die willen 

promoveren hiervoor kiezen met als primaire doel om in opleiding te komen. Het tweede rapport 

heeft de standpunten van opleiders hierover onderzocht. Het bleek dat met name bij 

ziekenhuisspecialismen er plekken gereserveerd worden voor promovendi en dat promoveren hierbij 

hoog in de selectiecriteria staat. Dit terwijl de meerderheid van de specialisten er niet van overtuigd is 

dat promoveren je tot een betere arts maakt. De vereniging is van mening dat een selectie op basis 

van diverse kwaliteiten de vakgroep, jonge artsen en geneeskundestudenten goed zal doen. Komend 

jaar wil de vereniging daarom verder in gesprek gaan over de criteria waarop de selectie van 

specialismen zijn gebaseerd. Dit zal onder andere gebeuren in samenwerking met andere stakeholders 

op dit gebied zoals De Jonge Specialist en de opleiders zelf. Tevens wil de vereniging een podium 

bieden voor geneeskundestudenten en opleiders om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Dit kan 

door bijvoorbeeld een themabijeenkomst hierover te organiseren. 

Doel: Draagvlak creëren voor meer diverse selectiecriteria van opleidingsplekken binnen 

(ziekenhuis)specialismen. 

4.5 Selectie 
Afgelopen jaar heeft De Geneeskundestudent zich bezig gehouden met onder andere de portefeuilles 

diversiteit en inclusie. Hierbij is geïnventariseerd of de afschaffing van de studiefinanciering en de 

invoering van een volledige selectie een effect hebben gehad op de samenstelling en diversiteit 

binnen de populatie geneeskundestudenten. Hieruit kwam naar voren, tot tevredenheid van de 
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vereniging, dat bovengenoemde wijzigingen geen direct meetbaar effect hierop hebben gehad. 

Desalniettemin krijgt De Geneeskundestudent signalen binnen dat er een grote druk staat op 

scholieren die toegelaten willen worden tot de geneeskunde studie. Scholieren zouden bijvoorbeeld 

bewust extra curriculaire activiteiten verrichten om toegelaten te worden. Deze druk tot excelleren en 

zich onderscheiden zou zich mogelijk kunnen vertalen in een hogere mate van competitie onder 

geneeskundestudenten. Om deze gegevens te inventariseren hebben we vragen gesteld over de 

selectie in onze landelijke enquête van 2019. Het komende jaar zal in het teken staan van de publicatie 

van deze resultaten en de hieraan gelieerde discussie. 

Doel: De effecten van de selectie op geneeskundestudenten inventariseren. 

4.6 Veilig werken 
De vereniging vindt het belangrijk dat alle geneeskundestudenten zich optimaal kunnen ontwikkelen 

tot toekomstige zorgprofessionals. Een veilige werk- en leeromgeving speelt hierbij een essentiële rol. 

Een dergelijke omgeving biedt geneeskundestudenten de ruimte om zichzelf te zijn en fouten te 

maken. Hiernaast is er sprake van wederzijds respect binnen een team en voert en coöperatieve sfeer 

de boventoon. 

Het afgelopen jaar heeft de vereniging knelpunten op het gebied van ‘veilig werken’ tijdens 

coschappen in kaart gebracht door middel van haar jaarlijkse enquête. Hieruit is gebleken dat 

coassistenten structureel meer uren per week besteden aan een coschap dan regelgeving voorschrijft. 

Tevens ondervinden coassistenten nadelige gevolgen van prestatiedruk en onderlinge concurrentie. 

Slechts een deel van de coassistenten voelt zich gewaardeerd door artsen en er heerst een gesloten 

aanspreekcultuur. Als laatste ervaren coassistenten een laag gevoel van autonomie waardoor zij 

minder zichzelf kunnen zijn. 

Het onderwerp ‘veilig werken’ krijgt momenteel veel aandacht van verschillende organisaties binnen 

de medische sector. Door de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is recent een 

projectleider ‘Gezond en veilig werken’  aangesteld op dit onderwerp om expertise en krachten van 

alle betrokkenen te bundelen. Hiernaast zet de projectleider zich in voor het ontwikkelen van concrete 

projecten om ‘veilig werken’ een positieve impuls te geven. 

De vereniging signaleert dat eenduidige oplossingen voor de omvangrijke problemen rondom ‘veilig 

werken’ uitblijven. Hierbij is zij van mening dat de inventarisatiefase moet overvloeien in een 

actiefase.  

Doel: Het opstellen en implementeren van concrete actieplannen ter bevordering ‘veilig werken’ 

tijdens coschappen in samenwerking met de projectleider van het LAD. 
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4.7 Samengevat 
Portefeuille Doel 

Beoordelingen 
De enquêteresultaten onder de aandacht van belangrijke partijen op de 
faculteiten brengen, zoals opleidingsdirecteuren en 
coschapcoördinatoren. 

Beroepskeuze en 
loopbaanoriëntatie 

Aandacht vestigen op de stress en twijfel die gepaard gaat bij de 
beroepskeuze en de hieruit voortkomende behoefte aan ondersteuning 
tijdens de geneeskundeopleiding. 

Capaciteit De capaciteitsproblematiek voor geneeskundestudenten oplossen. 

Promoveren 
Draagvlak creëren voor meer diverse selectiecriteria van 
opleidingsplekken binnen (ziekenhuis)specialismen. 

Selectie De effecten van de selectie op geneeskundestudenten inventariseren. 

Veilig werken 
Het opstellen en implementeren van concrete actieplannen ter 
bevordering ‘veilig werken’ tijdens coschappen in samenwerking met de 
beleidsadviseur van het LAD. 
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5 Financieel beleid  
De begroting van 2020 reflecteert de gestelde doelen in het beleidsplan 2020. Hieronder volgt een 

toelichting op de begroting van 2020. 

Ten opzichte van 2019 is er een grote verandering wat betreft de inkomsten van de vereniging. Deze 

wordt teweeggebracht doordat met ingang van 1 januari 2020 het samenwerkingscontract met de 

VvAA is opgezegd. Mogelijk zal er in de toekomst op projectbasis samengewerkt worden. Tevens is de 

samenwerkingsovereenkomst KNMG-LAD-DG gewijzigd. 

Zoals eerder genoemd in het beleidsplan zal de vereniging dit jaar investeren in het Algemeen 

Bestuur. Daarom is er dit jaar, ten opzichte van 2019, meer geld vrijgemaakt voor de kostenpost 

'Bestuurskosten'. Dit geld zal gebruikt worden voor training en persoonlijke ontwikkeling van het 

bestuur. Ook zal geïnvesteerd worden in een kerstcadeau voor het gehele bestuur en een 

afscheidscadeau voor vertrekkende bestuursleden. Daarnaast is het Dagelijks Bestuur uitgebreid met 

één extra lid, waardoor er ten opzichte van 2019 meer geld gespendeerd zal worden aan de 

vacatievergoedingen. 

Daarnaast zal in het kader van professionalisering een nieuwe website worden gerealiseerd. Dit is een 

grote kostenpost voor 2020, waar in voorgaande jaren op geanticipeerd is door een bedrag te 

reserveren. Er zal gelijktijdig overgestapt worden naar Sharepoint om alle online processen en 

werkzaamheden soepel te laten verlopen. Ook zullen de statuten en het huishoudelijk reglement 

herzien worden, waarvoor een notaris ingehuurd zal worden. Deze laatste twee kostenposten zullen 

gedekt worden uit het opgebouwde vermogen. 

Uit het opgebouwde vermogen zal tevens de organisatie van verschillende evenementen gefinancierd 

worden. Ten eerste zal, in navolging van Talking Medicine in 2019, een tweede nationaal evenement 

georganiseerd worden voor alle geneeskundestudenten. Ten tweede zullen de lokale 

themabijeenkomsten, waar vorig jaar mee gestart is, dit jaar op alle faculteiten plaatsvinden. Tot slot 

zal het vijfjarig bestaan van de vereniging gevierd worden middels een lustrumevenement voor alle 

huidige en oud-bestuursleden. 

De kostenpost 'portefeuilles', die in 2019 in het leven geroepen is, zal blijven bestaan. De portefeuilles 

zijn de belangrijkste speerpunten waarmee de vereniging de belangen van haar leden kan behartigen. 

De vereniging is daarom van mening dat hierin blijvend geïnvesteerd moet worden, om de 

standpunten en bevindingen van haar achterban zo effectief mogelijk uit te dragen. 

Met deze begroting zal De Geneeskundestudent in 2020 zich wederom maximaal inspannen voor het 

behartigen van de belangen van alle geneeskundestudenten. 
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6 Contactgegevens 
Mocht u naar aanleiding van dit document vragen hebben kunt u deze stellen door een e-mail te 

sturen naar info@degeneeskundestudent.nl.  

Voor meer informatie over de vereniging, actuele ontwikkelingen en activiteiten kunt u terecht op 

www.degeneeskundestudent.nl  

 
Contactgegevens dagelijks bestuur: 
 
Amir Abdelmoumen 
Voorzitter 
E-mail: voorzitter@degeneeskundestudent.nl  
 
Femke van de Zuidwind 
Assessor 
E-mail: assessor@degeneeskundestudent.nl  
 
Denise de Gruijter 
Commissaris Extern 
E-mail: commissaris.extern@degeneeskundestudent.nl  
 
Marella van Ruissen 
Commissaris Intern 
E-mail: commissaris.intern@degeneeskundestudent.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@degeneeskundestudent.nl
http://www.degeneeskundestudent.nl/
mailto:voorzitter@degeneeskundestudent.nl
mailto:assessor@degeneeskundestudent.nl
mailto:commissaris.extern@degeneeskundestudent.nl
mailto:commissaris.intern@degeneeskundestudent.nl
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7 Bijlage A: Functiebeschrijving Dagelijks Bestuur 

7.1 Voorzitter 
- Algemeen: 

o Draagt eindverantwoording voor beleid van de vereniging 

o Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe 

o Houdt toezicht op de jaarcyclus van de vereniging 

o Bewaakt de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging 

- Leden: 

o Stelt de agenda’s van de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 

o Zit de ALV’s voor 

o Beantwoordt of dirigeert vragen van algemene leden 

- Algemeen Bestuur: 

o Stelt de agenda’s van bestuursvergaderingen op 

o Zit de bestuursvergaderingen voor 

o Bevordert een efficiënt en plezierig vergaderklimaat 

o Houdt toezicht dat individueel beleid van bestuursleden niet strijdig is met afspraken 

van andere partijen  

- Dagelijks Bestuur: 

o Verantwoordelijk voor DB-vergaderingen 

o Bewaakt de functieverdeling van het DB 

- Kantoorondersteuning: 

o Verantwoordelijk voor overleg met kantoorondersteuning 

o Verantwoordelijk voor evaluatie  kantoorondersteuning met de LAD 

- KNMG: 

o Eerste contactpersoon van de KNMG  

o Neemt zitting in het federatiebestuur (FB) van de KNMG en de bijbehorende 

federatiebestuursvergaderingen  

o Woont de Algemene Vergaderingen (AV) van de KNMG bij 

o Heeft overleg met de ambtelijk secretaris over de inbreng in  het directeurenoverleg 

(DO) 

o Onderhoudt contact met de federatiepartners van de KNMG 

o Onderhoudt contact met districten van de KNMG op nationaal niveau 

o Houdt contact met kantoormedewerkers, directie en bestuursleden van de KNMG en 

de LAD, in het bijzonder de communicatieadviseurs en Public Affairs 

o Verantwoordelijk voor inhoudelijke ondersteuning aan alle stuur- en werkgroepen 

binnen de KNMG  

o Verantwoordelijk voor evaluatie van de samenwerking met KNMG en LAD  

- Stakeholders: Onderhoudt contact met de voorzitters en/of afvaardiging van: 

o A(N)IOS-verenigingen: DJS, LOVAH, LOSGIO, VASON, VAAVG 

o Studenten organisaties: LSVb, ISO, IMS, IFMSA-NL 

o Opleidingen: NFU, CGS, RGS, decanen faculteiten 

- Media & Pers: 

o Woordvoerder richting externen op inhoudelijke thema’s van de vereniging 

o Schrijft twee maandelijks een voorzitterscolumn in Medisch Contact 

- Raad van Advies (RvA): 

o Stelt de agenda voor RvA vergaderingen op 

o Zit RvA vergaderingen voor 
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o Verantwoordelijk voor verkiezingen en decharge van RvA leden 

- Overig: 

o Woont congressen, symposia, invitationals en anderszins uitnodigingen in de breedte 

van de gezondheidszorg en medisch onderwijs bij 

o Verantwoordelijk voor internationale beleid (CPME/WMA) 

o Verantwoordelijk voor opstellen van beleidsplan en jaarverslag 

7.2 Assessor 
- Website: 

o Overziet en leidt het ontwikkelingsproces van de nieuwe website 

o Onderhoudt het contact met de websitebouwers 

o Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de content van de nieuwe website 

- Social media: 

o Eindverantwoordelijk voor het onderhouden van Facebook, Twitter, Instagram en 

LinkedIn 

o Verantwoordelijk voor het verspreiden van de openstaande vacatures op social 

media, in samenspraak met de Commissaris Intern 

- Commissies: 

o Overziet de commissies ‘Social media’ en ‘Evenementen’ 

o Onderhoudt het contact met de leden van de werkgroep 

o Heeft overzicht van de ontwikkelingen binnen de werkgroepen 

o Eindverantwoordelijk voor de uitkomsten van de commissies 

- Centraal studentenpanel 

o Eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Centraal studentenpanel  

o Ziet toe op het werven van leden voor het Centraal studentenpanel 

o Onderhoudt het contact met de leden van het Centraal studentenpanel 

o Verzorgt de communicatie van openstaande functies aan het Centraal 

Studentenpanel 

- Overig: 

o Treedt op als vervanger van de voorzitter bij ziekte of andere redenen van 

afwezigheid 

o Begeleid twee tot drie portefeuilles in het opstellen van een plan van aanpak en het 

proces van het schrijven van een onderzoeksrapport 

7.3 Commissaris Extern 
- Public relations:  

o Is eindverantwoordelijk voor representatie van De Geneeskundestudent op relevante 

congressen en andere evenementen 

o Is eindverantwoordelijk voor ontwikkelen en bestellen van promotiemateriaal 

- Externe partijen: Onderhoudt en intensiveert contact met: 

o Medische faculteitsverenigingen (MFV’s), studenten-/faculteitsraden en andere 

studentengremia 

o Interfacultair medisch studentenoverleg (IMS) 

o Overige externe partijen 

- Arts in Spe: 

o Eindverantwoordelijk voor het aandeel van De Geneeskundestudent in Arts in Spe 

o Eerste contactpersoon van Medisch Contact dan wel Arts in Spe 

o Neemt zitting in de redactieraad van Arts in Spe 
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o Verantwoordelijk voor aannemen van geneeskundestudenten in de redactieraad 

o Dirigeert en ondersteunt het schrijven van artikelen door geneeskundestudenten uit 

de redactieraad 

- Enquête: 

o Maakt planning voor de enquête en onderzoeksrapporten 

o Stelt de enquêtevragen op in samenwerking met de portefeuillehouders 

o Verantwoordelijk voor promotie en bijbehorende acties van de enquête 

o Coördineert het opstellen van de rapporten en het reviseren daarvan  

o Zorgt dat de onderzoeksrapporten vormgegeven worden 

- Overig: 

o Eindverantwoordelijk voor de website van De Geneeskundestudent 

o Begeleid twee tot drie portefeuilles in het opstellen van een plan van aanpak en het 

proces van het schrijven van een onderzoeksrapport 

7.4 Commissaris intern 
- Algemeen bestuur: 

o Bewaakt functioneren van bestuursleden door middel van onder andere 

evaluatiegesprekken, formuleren van persoonlijke leerdoelen en de registratie van 

aanwezigheid bij de vergaderingen 

o Bewaakt dat er een informele sfeer onder de bestuursleden heerst 

o Zorgt voor wekelijkse update van het dagelijks bestuur naar het algemeen bestuur 

- Verkiezing en decharge van het algemeen bestuur: 

o Eindverantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe bestuursleden en de 

sollicitatieprocedure 

o Stelt de inwerkmap op en onderhoudt deze 

o Inventariseert welke bestuursleden er vertrekken 

o Voorziet vertrekkende bestuursleden van afscheidscadeaus 

- Secretarieel: 

o Verantwoordelijk voor de organisatie van weekendvergaderingen, bestuurstrainingen, 

dagvergaderingen en Algemene Leden Vergadering. 

o Notuleert tijdens vergaderingen van zowel het algemeen bestuur, dagelijks bestuur 

als raad van advies 

o Stelt de jaarplanning op 

- Financieel: 

o Eindverantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de begroting van de 

vereniging 

o Onderhoudt contact met de financieel administrateur van de vereniging 

o Stelt elk jaar een jaarrekening op 

o Autoriseert de declaraties en facturen van de vereniging 

- Overig: 

o Verantwoordelijk voor het betrekken van alumni bij de vereniging  

o Verantwoordelijk voor de organisatie van lustrumactiviteiten  

o Begeleid twee tot drie portefeuilles in het opstellen van een plan van aanpak en het 

proces van het schrijven van een onderzoeksrapport 


