
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introductie 

Beste lezer, 

 

Naar aanleiding van het derde lustrum der Medische Studievereniging Pulse is dit vijfjarenplan 

geschreven. Hierin blikken wij terug op de afgelopen vijftien jaar en wordt vooruit gekeken op welke 

verschillende manieren wij in de komende vijf jaar verder kunnen groeien. Dit om te voorkomen dat 

langetermijnprojecten en doelen uit het oog worden verloren en om te zorgen dat er een gelijk 

eindpunt in zicht blijft, ondanks de welkome verschillende ideeën van verscheidene besturen. Om dit 

te verwezelijken is de werkgroep meerjarenplan opgericht. 

 

Op dit moment is MSV Pulse een groeiende en vooruitstrevende vereniging met veel enthousiaste 

leden. Er wordt een breed scala aan activiteiten georganiseerd, wat de vereniging voor veel mensen, 

zowel studenten als externen, aantrekkelijk maakt. Daarnaast is de vereniging financieel gezond. Er is 

echter altijd ruimte voor verbetering en er kunnen in een snel groeiende en evoluerende vereniging 

ook nieuwe ambities worden nagestreefd.  

 

In dit verslag hopen we de lezer duidelijk te maken waar de kansen en groeimogelijkheden voor MSV 

Pulse liggen en schetsen we een visie over hoe de vereniging idealiter gezien zal worden over vijf jaar. 

Input voor deze visie is vergaard op twee openbare brainstormsessies met leden van de vereniging. 

Hier werden meningen vergaard over vooropgestelde onderwerpen, maar ook nieuwe inzichten 

verkregen over de groeimogelijkheden van MSV Pulse. Deze input is door de werkgroep verwerkt tot 

het document dat nu voor u ligt en geeft een goed beeld van de haalbare doelen en visie van de leden 

voor de komende vijf jaar.  

 

Dit meerjarenplan is bedoeld ter ondersteuning van aankomende besturen, hetgeen hen richting kan 

geven in beslissingen die kunnen leiden tot verdere groei van de vereniging. Dit document is een 

advies vanuit de leden aan deze toekomstige besturen. Een bestuur dient zich hier niet strikt aan te 

houden, maar dient het ter harte te nemen en het te zien als rode draad voor de toekomst van de 

vereniging. Ook kan dit document gebruikt worden als inspiratie voor commissies. Tot slot kan het de 

buitenwereld, mogelijke sponsoren en andere geïnteresseerden laten zien waar MSV Pulse als 

vereniging naartoe wil werken.  

 

Wij willen iedereen die aanwezig is geweest op de online brainstormsessies en die daar zijn of haar 

mening heeft laten horen, hartelijk bedanken. Jullie gloeiende hart voor MSV Pulse kwam zelfs door 

onze beeldschermen heen. Deze input wordt ontzettend gewaardeerd en zonder jullie was dit 

document niet tot stand gekomen. 

 

 

De werkgroep, 

 

Eerin Beckers, Tanguy Dewaele, Lotte van Loon, Ise van Oss, Sonja Verstappen en Claire Vienerius  
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Afkortingenlijst 

ALA   Actieve Leden Activiteit 

ALV   Algemene Leden Vergadering  

ALW   Actieve Leden Weekend  

FHML   Faculty of Health, Medicine and Life Sciences 

FI   Facultaire introductie 

ITM   International Track in Medicine 

LTP   Langetermijnplanning 

MSV   Medische Studievereniging 

MUMC+  Maastricht Universitair Medisch Centrum 

PO   Pulse Onderwijs  

Vo   Voorzittersoverleg 



 

Samenvatting doelen 

Betrokkenheid 

Master 

- Op regelmatige basis organiseren van sociale en educatieve activiteiten voor 

masterstudenten. 

- Activiteiten organiseren met praktische aansluitingsmogelijkheid voor masterstudenten 

rekening houdend met een coschapdag.  

- Bevorderen van contact tussen master- en bachelorleden.  

ITM 

- ITM-studenten voelen zich altijd en overal welkom.  

- De taalbarrière vormt geen drempel meer voor een ITM-student om een reguliere activiteit 

bij te wonen.  

Alumni 

- Inventarisatie van animo bij nieuwere en oude lichtingen alumni. 

- Gebaseerd op animo opstarten van een alumnivereniging door het MSV Pulse bestuur in 

samenwerking met enkele enthousiastelingen. 

Universiteit 

- Verbeteren van contact tussen de universiteit en MSV Pulse.  

- Ervoor zorgen dat elke afdeling binnen de universiteit weet wat MSV Pulse en PO zijn, zodat 

kansen op samenwerking optimaal benut worden. 

- Meer steun vanuit de universiteit.  

Ziekenhuis 

- Verbeteren van contact tussen MSV Pulse en het MUMC+. 

- Opstarten contact tussen MSV Pulse en perifere ziekenhuizen. 

Pulse Onderwijs (PO) 

- Het verbeteren van de zichtbaarheid van PO. 

- Integratie tussen PO en MSV Pulse en hun leden bevorderen. 

Introductieperiode 

- Streven naar een zo hoog mogelijk aantal aankomende geneeskundestudenten op Introkamp.  

- MSV Pulse meer op de kaart zetten tijdens de INKOM, o.a. door sociale activiteiten te 

organiseren. 

- Alle eerstejaars tonen wat MSV Pulse te bieden heeft tijdens de Facultaire Introductie, 

bijvoorbeeld door meer inbreng in de organisatie van deze dagen.  

- De Welkom bij Pulse Weken zijn niet alleen voor eerstejaars, maar ook voor ouderejaars 

aantrekkelijk, zodat iedereen (opnieuw) kennis kan maken met MSV Pulse.  



 

Activiteiten en Commissies 

- Speerpuntactiviteiten met duidelijke en uiteenlopende doelen organiseren en hiervoor de 

juiste middelen bieden aan de commissies. 

- De toegankelijkheid van activiteiten voor alle geneeskundestudenten verbeteren. 

- Streven naar een goede balans tussen het aanbod van commissies en de mogelijkheid tot het 

organiseren van activiteiten waarbij overlap voorkomen wordt. 

- Integratie en samenwerking tussen commissies bevorderen. 

- Streven naar een betere toegankelijkheid voor alle actieve leden voor ALA’s/ALW.  

- Activiteiten vernieuwend, nuttig en interessant houden.   

Bestuur 

- Betrokkenheid en zichtbaarheid van het bestuur verbeteren met hierbij een focus op 

openheid over de werkzaamheden en actieve deelname aan commissie-activiteiten. 

- Streven naar een volledig fulltime bestuur. 

- Input van leden vergroten bij de ALV en via het Voorzittersoverleg. 

- Op financieel gebied meer openheid creëren voor de leden en goed overleg met de commissie 

penningmeesters bewerkstelligen omtrent hun budget. 

- Inzetten op meer duurzaamheid binnen de vereniging.  

Promotie en communicatie 

- Het verspreiden van professionele, efficiënte en laagdrempelige promotie en communicatie 

die alle geneeskundestudenten bereikt. 

  



 

Meerjarenplan 2022-2027 

Betrokkenheid 

MSV Pulse is erg trots op de betrokkenheid van haar leden. Er zijn veel studenten die actief deelnemen 

aan de activiteiten die door MSV Pulse worden georganiseerd. We zien dat op dit moment 

voornamelijk actieve leden het grootste aandeel heeft binnen de groep aanwezigen op activiteiten. 

Door de sterke betrokkenheid van deze specifieke groep leden ontstond afgelopen jaren het 

fenomeen dat de vereniging soms als een “kliek” gezien werd door niet-actieve leden. Dit zorgt ervoor 

dat de drempel voor niet-(actieve) leden om naar een activiteit of het pulsehok te komen, hoger is 

dan deze zou moeten zijn. Uit bevragingen bleek dat de activiteiten laagdrempelig en open genoeg 

zijn, maar dat het idee van deze “kliek” en het gevoel hier niet bij te horen ervoor zorgen dat niet-

actieve leden terughoudender zijn in het deelnemen aan evenementen. Er zijn natuurlijk ook genoeg 

voorbeelden waarbij dit niet het geval is en waar iedere geïnteresseerde zich welkom voelt om deel 

te nemen, zoals onder andere het introkamp en het gala. Mogelijk heeft dit met de grootte van deze 

evenementen te maken. De hoge opkomst verlaagt daarbij tevens de drempel voor inschrijving. Om 

ervoor te zorgen dat alle studenten zich betrokken voelen bij de vereniging, is het advies om te zorgen 

dat activiteiten laagdrempelig te bezoeken zijn.  

Master 

Net zoals de afgelopen jaren blijft het verbeteren van de betrokkenheid van masterstudenten een 

belangrijk doel. Zij vormen een groot deel van de doelgroep van MSV Pulse. Het blijkt dat bij de 

overgang van de bachelor naar de master, studenten hun affiniteit met MSV Pulse verliezen; veel 

studenten beëindigen hun (actieve) lidmaatschap na de bachelor. Doordat masterstudenten minder 

flexibel zijn, verwachten ze minder tijd te hebben voor (extracurriculaire) activiteiten. Dit is jammer, 

omdat voor veel studenten blijkt dat een actief lidmaatschap tijdens de master wel goed mogelijk is. 

Het is met andere woorden dus zaak om mastercommissies dusdanig in te richten dat een actief 

lidmaatschap naast het coschapleven haalbaar en leuk blijft. Het is daarbij belangrijk dat het bestuur 

activiteiten faciliteert die ook haalbaar zijn voor masterstudenten, zoals activiteiten in de avonduren, 

op vrijdag of in het weekend.  

De actieve en betrokken masterleden vormen een goed klankbord en kunnen meedenken over het 

vergroten van deze betrokkenheid. Masterleden geven duidelijk aan een mix van educatieve en sociale 

activiteiten te waarderen, waarbij sociale activiteiten op de voorgrond staan.  

 

Bij het bestuur van MSV Pulse ligt verder de taak om contact tussen de verschillende jaarlagen en 

contact tussen de master en de bachelor te bevorderen.  

Lichting integratie 

Er wordt gemerkt dat het lastig is om niet-actieve leden te betrekken bij MSV Pulse en haar 

activiteiten. Door het creëren van meer commissies in de afgelopen jaren, kregen meer studenten de 

kans om actief lid te worden. Dit heeft er mede toe geleid dat de betrokkenheid zelf en het aantal 

betrokken leden is gegroeid. Er moet echter voorkomen worden dat het gevoel van de eerder 

genoemde “kliek” ontstaat, waarbij niet-actieve leden zich niet of minder welkom voelen op 

activiteiten. Bij MSV Pulse ligt de taak om een thuis te bieden aan alle geneeskundestudenten. Dit 

inclusiegevoel kan worden bewerkstelligd door de band van lichtingen te verbeteren. Het vormen van 



 

een lichtingsband is met name in het eerste jaar belangrijk en hoeft later niet geforceerd te worden. 

Echter is het met de recente COVID-19 pandemie zaak om de komende jaren juist extra aandacht te 

besteden aan de lichtingsband van de oudere lichtingen, zodat zij betrokken worden en blijven bij MSV 

Pulse. Er kan geëxperimenteerd worden met lichtingsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld 

lichtingscantussen. Op een dergelijke activiteit, waarbij de focus ligt op het versterken van de 

lichtingsband, kan gekeken worden om de prijs voor niet-leden en leden te vereffenen om alle 

jaargenoten te betrekken en deze laagdrempeliger te maken. Indien dit soort activiteiten goed lopen, 

kan later naar eventuele uitbreiding gekeken worden, zoals er op dit moment reeds geëxperimenteerd 

wordt met een eerste- en tweedejaarsweekend.  

ITM 

Alle geneeskundestudenten moeten zich altijd en overal welkom voelen. Niet iedere International 

Track in Medicine (ITM)-student heeft de wens bij MSV Pulse betrokken te zijn, maar voor degenen 

die dit wel willen, mag een taalbarrière hierin geen drempel vormen. De energie die nu wordt 

gestoken in het verlagen van deze drempel en daarmee het betrekken van ITM-studenten wordt 

gewaardeerd en mag niet verloren gaan. Er is afgelopen jaren een solide brug geslagen tussen ITM-

studenten en reguliere studenten. Dit is verwezenlijkt door het toevoegen van een Engelse tekst bij 

een evenement en enkele activiteiten in het Engels aan te bieden. Deze aandacht voor kleine zaken is 

een belangrijk aspect in het inclusiegevoel van ITM-studenten en kan bijdragen aan het behouden van 

deze brug. De taak van MSV Pulse ligt erin om integratie van ITM-studenten blijvend te 

vergemakkelijken.  

 

Alumni 

Heden wordt er geen aandacht besteed aan de alumni van MSV Pulse. Echter kan het hebben van een 

alumnivereniging tweeledig voordelig zijn. Enerzijds vinden leden van MSV Pulse het wenselijk en fijn 

om ook na hun afstuderen nog in contact te blijven met MSV Pulse, anderzijds kan MSV Pulse het 

contact met hun afgestudeerden inzetten voor eigen activiteiten. Daarbij is het belangrijk dat de 

nadruk van een alumnivereniging met name ligt op het organiseren van leuke activiteiten voor alumni. 

Er wordt hier met name aan sociale activiteiten gedacht zoals een jaarlijkse activiteit, reünie of 

receptie waar alumni samenkomen, contacten onderhouden en van een goede borrel genoten wordt, 

zonder onderscheid in de verschillende jaarlagen.  

 

Het opstarten van een alumnivereniging is al meermaals stilgelegd wegens gebrek aan animo. Het is 

echter wenselijk om te blijven onderzoeken of (aankomende) nieuwe lichtingen alumni hier een 

andere mening over uitdragen. In de komende vijf jaar is het een doel om dit verder te onderzoeken 

en eventueel enkele enthousiastelingen te ondersteunen in het opstarten van een alumnivereniging. 

Het beheer van een alumnivereniging zou daarbij in handen van het bestuur van MSV Pulse kunnen 

liggen, in samenwerking met enkele enthousiastelingen die de eerste activiteiten op poten zetten. 

Wanneer de alumnivereniging groter wordt, zou het eventueel uit handen van het bestuur genomen 

kunnen worden en kan er een alumni-bestuur aangesteld worden. 

Universiteit 

De universiteit en MSV Pulse hebben als gezamenlijk doel het onderwijs te optimaliseren en studenten 

zich thuis te laten voelen in Maastricht. Ze zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om deze 



 

reden is het belangrijk dat er goed contact is met medewerkers van de universiteit. Dit contact is er 

al, maar kan geoptimaliseerd worden. Op dit moment moet MSV Pulse voor verschillende zaken bij 

verschillende personen zijn. Dit maakt het contact onoverzichtelijk en ineffectief, omdat het soms lang 

duurt tot een vraag of informatie de juiste persoon binnen de universiteit heeft bereikt. Aan de andere 

kant weet de universiteit soms ook niet de juiste persoon binnen MSV Pulse te bereiken. Ook wordt 

er gemerkt dat niet elke afdeling binnen de universiteit weet wat MSV Pulse en Pulse Onderwijs (PO) 

zijn en wat zij voor studenten en het onderwijs (kunnen) betekenen. Hierdoor gaan kansen voor het 

onderwijs, MSV Pulse, de universiteit en de studenten verloren. Een belangrijk doel voor MSV Pulse is 

daarom om de komende vijf jaar de contacten met de universiteit te verbeteren en hen beter te 

informeren over de voordelen van een nauwe samenwerking.  

 

Het contact zou mogelijk effectiever kunnen verlopen als er één aanspreekpunt binnen de universiteit 

zou zijn waar (studie)verenigingen terecht kunnen met hun vragen en/of ideeën. Een aantal jaren 

geleden werden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij verschillende contactpersonen van zowel de 

universiteit als verenigingen samenkwamen om te bespreken wat iedereen voor elkaar kon 

betekenen. Dit was een uitstekend voorbeeld van een manier om de samenwerking te verbeteren, 

maar door onbekende redenen zijn deze bijeenkomsten afgeschaft. MSV Pulse kan het initiatief 

nemen om aan dit doel te werken door deze bijeenkomsten te herintroduceren.  

 

Betere samenwerking met de universiteit zou wellicht sneller gerealiseerd kunnen worden met de 

hulp van de broederverenigingen. MSV Pulse zou samen met hen de problemen en doelen kunnen 

bespreken en deze voorleggen aan de universiteit. Dit zou ook een goed effect hebben op het 

onderwijs.  

Ziekenhuis 

Het is belangrijk dat MSV Pulse goed contact heeft met de ziekenhuizen in de regio omdat dit de 

organisaties zijn waar vele geneeskundestudenten een groot deel van hun studie en/of carrière 

doorbrengen. Medewerkers van ziekenhuizen zijn echter niet goed op de hoogte wat MSV Pulse voor 

hen kan betekenen, terwijl de studievereniging onder andere een grote bijdrage levert aan het welzijn 

van de studenten. Een doel voor de komende jaren is om het contact met het Maastricht Universitair 

Medisch Centrum (MUMC+) te verbeteren en het contact met perifere ziekenhuizen op te starten. 

Voor MSV Pulse is het nuttig om goed contact te hebben, om bijvoorbeeld vacatures of onderzoeken 

voor geneeskundestudenten te delen. Daarnaast zou dit contact het regelen van sprekers voor 

lezingen of workshops kunnen vergemakkelijken. Mogelijk kan dit contact op korte termijn ook leiden 

tot extra sponsoring of subsidie. De Clinicus van het Jaar uitreiking is een belangrijk evenement in het 

contact tussen MSV Pulse en de ziekenhuizen. De komende jaren kan gekeken worden hoe dit 

evenement, maar ook andere evenementen, zoals de carrièredag, kunnen dienen als middel om 

contact te verbeteren. 

Pulse Onderwijs 

Pulse Onderwijs (PO) schrijft jaarlijks een eigen beleidsplan. Hierin komen punten zoals het nieuwe 

curriculum en de studentenvertegenwoordiging naar voren. De doelen van Pulse Onderwijs voor de 

komende jaren zijn derhalve niet in dit meerjarenplan opgenomen. Echter is er wel nagedacht over de 

samenwerking tussen Pulse Onderwijs en MSV Pulse.  



 

De samenwerking tussen Pulse Onderwijs en MSV Pulse is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Er is 

meer integratie tussen de twee organisaties en steeds meer PO-leden kiezen er ook voor om actief lid 

te zijn bij MSV Pulse. Ze nemen daardoor ook deel aan Actieve Leden Activiteiten (ALA) en de 

Algemene Leden Vergadering (ALV). Echter wordt PO door sommigen nog als een losstaand orgaan 

gezien en dit beeld zouden we de komende jaren graag veranderen. PO is erg belangrijk voor MSV 

Pulse, aangezien zij het contact tussen de faculteit, het ziekenhuis en MSV Pulse mogelijk maakt. Om 

deze brug te slaan is het belangrijk voor PO dat zij feedback over het onderwijs van studenten krijgt. 

Er is nog ruimte voor verbetering wat betreft de zichtbaarheid van PO. Momenteel is het onduidelijk 

voor studenten die niet actief zijn bij binnen de studentenvertegenwoordiging wat PO is en waar ze 

terecht kunnen met ideeën ter verbetering van het onderwijs. Idealiter zien we een nauwe 

samenwerking tussen PO en de geneeskundestudenten. Hierbij kan PO een update geven over de 

verbeteringen in het onderwijs en kunnen de studenten hun mening terugkoppelen. 

 

Introductieperiode 

De introductieperiode bestaat onder andere uit introkamp, INKOM, de facultaire introductie (FI) en 

de Welkom bij Pulse weken. De introductieperiode is een belangrijke periode voor MSV Pulse, omdat 

deze periode veel mogelijkheden biedt om nieuwe studenten kennis te laten maken met de 

studievereniging, hen te binden en zo de continuïteit binnen MSV Pulse te waarborgen. 

Introkamp 

Introkamp is het eerste moment waarop nieuwe studenten de mogelijkheid krijgen om fysiek kennis 

te maken met MSV Pulse. Dit wordt dan ook als het belangrijkste onderdeel gezien van de 

introductieperiode. Deze eerste kennismaking met MSV Pulse is bij uitstek het moment om de 

naamsbekendheid te vergroten. Op dit moment is de maximale capaciteit van het introkamp ongeveer 

1/3e van de eerstejaars studenten (100 deelnemers). Er wordt gemerkt dat veel aankomende 

studenten niet of te laat afweten van het introkamp. Hier kan dus nog winst behaald worden. Een 

doelstelling is dat zoveel mogelijk aankomende geneeskundestudenten mee gaan. Een middel om dit 

te bereiken is het vergroten van de bereikbaarheid van de promotie en het onderzoeken van een 

grotere locatie met meer capaciteit.  

INKOM 

Momenteel is MSV Pulse aanwezig op de informatiemarkt en collegetour van de INKOM. MSV Pulse 

kan tijdens de INKOM echter nog meer op de kaart worden gezet. Een lidmaatschap bij de 

studievereniging zou meer op de voorgrond moeten treden als optie om sociale contacten te leggen 

en extra-curriculaire activiteiten bij te wonen danwel te organiseren. Daarbij is het belangrijk dat 

duidelijk gemaakt wordt dat dit ook haalbaar is naast een lidmaatschap bij studentenverenigingen. In 

2019 werd om deze reden een feest georganiseerd samen met JFV Ouranos en de onafhankelijke 

rechten- en medische disputen. Het feest, als extra activiteit, was goede promotie voor de 

naamsbekendheid van MSV Pulse. Er wordt aanbevolen om het feest, of een soortgelijke activiteit 

naast de reguliere INKOM-activiteiten, te behouden in de komende jaren.  

Facultaire Introductie  

De facultaire introductie (FI) is over het algemeen het moment waarop studenten zich inschrijven bij 

MSV Pulse. Echter kan de FI voor meer dan alleen dat doel gebruikt worden, zoals de eerstejaars laten 



 

zien wat MSV Pulse te bieden heeft. Met behulp van het FI-ouderschap door MSV Pulse-leden is er de 

afgelopen jaren al goed aan dit doel gewerkt. Daarnaast zou er gekeken kunnen worden of het 

verplicht stellen van de MSV Pulse  activiteiten en praatjes meerwaarde heeft. Het is belangrijk om de 

universiteit hier ook in te betrekken. 

Welkom bij Pulse Weken 

De Welkom bij Pulse Weken zijn dé manier om te laten zien hoe het er bij MSV Pulse aan toe gaat en 

wat MSV Pulse studenten kan bieden. De focus op eerstejaars studenten in deze weken kan breder 

getrokken worden door ook ouderejaars opnieuw kennis te laten maken met MSV Pulse. Het brede 

aspect van de vereniging en de verschillende onderdelen dat het te bieden heeft, moeten naar voren 

komen gedurende deze dagen. Dit met de kanttekening dat het de studenten niet moet 

overrompelen. Er moet een balans gevonden worden in de introductieperiode van de verschillende 

onderdelen van het studentenleven die aan het begin van de studie gelijktijdig plaatsvinden. Dit kan 

worden gedaan door de activiteiten laagdrempelig te maken en toegankelijk voor iedereen, waarbij 

een goede spreiding van activiteiten centraal staat en deze periode ook goed kan worden aangesloten 

op de langetermijnplanning (LTP).  

 

Activiteiten en Commissies 

Speerpuntactiviteiten 

Het grootste onderdeel van de werkzaamheden van MSV Pulse is het organiseren van activiteiten. Op 

deze manier brengt MSV pulse geneeskundestudenten samen, wat een van de primaire doelen van 

de vereniging is. Er worden jaarlijks vele soorten activiteiten georganiseerd.  MSV Pulse is uiteraard 

trots op al haar activiteiten, maar er zijn enkele specifieke activiteiten die om verschillende redenen 

erg belangrijk voor de vereniging zijn. Deze activiteiten worden speerpuntactiviteiten genoemd en 

dragen onder andere bij aan het behalen van enkele doelen uit dit meerjarenplan. Een activiteit is een 

speerpuntactiviteit wanneer; 

 

- het iets kan betekenen in de toekomst en de ontwikkeling van een student, zoals de Medische 

Carrièredag en het GGD-kamp;  

- alle geneeskundestudenten kunnen deelnemen omdat het een laagdrempelige activiteit is 

waarbij iedereen zich welkom voelt, zoals de feesten; 

- het de band met externen verbetert, zoals de Clinicus van het Jaar verkiezing; 

- het de affiniteit met MSV Pulse vergroot, zoals bij het introkamp en Pulsehok activiteiten; 

- de activiteit een manier is om de leden te bedanken. 

  

Het is belangrijk om de kwaliteit van deze activiteiten hoog te houden of zelfs te verhogen om de 

hiervoor genoemde doelen te behalen. De speerpuntactiviteiten hebben vaak al een hoog animo, 

maar door meer tijd en geld te investeren in de kwaliteit van deze evenementen, kan het animo nog 

groeien, alsook de affiniteit van studenten met MSV Pulse.  

  

Behalve de bestaande speerpuntactiviteiten onderhouden en verbeteren, kan er ook onderzoek 

gedaan worden naar het organiseren van nieuwe speerpuntactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een 

symposium. Het doel hiervan kan onder andere zijn om het contact met externen, zoals de universiteit, 

het MUMC+ of perifere ziekenhuizen, te verbeteren. Daarnaast zou dit zich kunnen richten op een 



 

bredere doelgroep dan alleen geneeskundestudenten, zoals medische professionals en andere FHML-

studenten. Door het vergroten van de doelgroep biedt dit weer mogelijkheden voor het werven van 

potentiële sponsoren. Al met al zou een nieuwe speerpuntactiviteit dus meerdere doelen uit dit 

meerjarenplan kunnen dienen.  

 

We zien nu dat commissies na een aantal jaren ervaring weten welke activiteiten goed aanslaan bij 

studenten en dat zij daarom jaarlijks dezelfde (speerpunt)activiteiten organiseren, zonder te kijken 

naar vernieuwing of verbetering. Er moet daarom goed geëvalueerd worden welke activiteiten nog 

leuk, nuttig en interessant zijn voor studenten en of er vernieuwende activiteiten georganiseerd 

kunnen worden. Ook kan er gekeken worden hoe de verdeling van activiteiten door het jaar heen 

geoptimaliseerd kan worden.  Daarnaast is het belangrijk om op het gebied van activiteiten niet de 

kwantiteit als doel te hebben maar de kwaliteit voorop te zetten.  

Commissies en actieve leden 

Het aantal commissies is de afgelopen jaren gestegen door de oprichting van enkele nieuwe 

commissies. Dit heeft vele voordelen, bijvoorbeeld dat er voor ieder wat wils is en dat er meer plek is 

voor enthousiaste studenten die actief lid willen blijven of worden. Er zitten echter ook nadelen aan 

dit grotere aantal. Zo staat de langetermijnplanning (LTP) erg vol en is er weinig ruimte om te schuiven 

in deze planning. Daarnaast kan soms overlap in activiteiten ontstaan tussen commissies. Er moet 

daarom kritisch gekeken worden of elke commissie voldoende ruimte krijgt om activiteiten te 

organiseren. Er moet de komende jaren een balans gezocht worden tussen het creëren van plekken 

voor actieve leden en het aantal commissies met bijbehorende activiteiten en mogelijke overlap. Als 

middel zou er flexibel omgegaan kunnen worden met de commissies, waarbij bijvoorbeeld gekozen 

kan worden om commissies samen activiteiten te laten organiseren, of zouden twee totaal 

verschillende activiteiten met verschillende doelgroepen op dezelfde dag georganiseerd kunnen 

worden, om de druk op de langetermijnplanning te verminderen. Tevens is het een optie om 

commissies samen te voegen en te vergroten als dit bij kan dragen aan de continuïteit en het langer 

betrokken houden van leden. Het toevoegen van extra commissies is enkel raadzaam indien deze 

daadwerkelijk een toevoeging zijn op het reeds bestaande aanbod. 

 

Integraties tussen commissies worden de laatste jaren meer georganiseerd en worden goed bezocht. 

Integraties zijn belangrijk voor de band tussen de actieve leden onderling, maar ook voor de uitstraling 

van MSV Pulse naar bijvoorbeeld eerstejaars toe. Het is vooral van belang dat het bestuur integraties 

stimuleert en ondersteuning biedt aan commissies die weinig tot niet integreren met anderen. Een 

aandachtspunt is wel dat integraties tussen actieve leden niet in plaats van activiteiten georganiseerd 

worden, om de toegankelijkheid van MSV Pulse voor alle geneeskundestudenten te waarborgen. 

Actieve Leden Activiteiten 

Actieve Leden Activiteiten (ALA’s) en het Actieve Leden Weekend (ALW) zijn belangrijke middelen om 

de actieve leden te bedanken voor hun inzet en hen te enthousiasmeren om actief te blijven. Het doel 

van ALA’s en ALW is dan ook om uiteindelijk alle actieve leden de mogelijkheid te bieden hieraan deel 

te nemen. Voor actieve leden is het natuurlijk zo dat hoe meer ALA’s er worden georganiseerd, hoe 

leuker het is. Het nadeel van veel ALA’s is dat het kan voelen als buitensluiten van niet-actieve leden. 

Daarom wordt er tot nu toe gekozen voor het organiseren van twee of drie ALA’s in een jaar. De 



 

afweging tussen kwaliteit en kwantiteit moet hierbij in acht worden genomen. Er kan overwogen 

worden om het budget te verhogen voor deze activiteiten. Verder dient stil te worden gestaan bij de 

toegankelijkheid van deze activiteiten voor masterstudenten, aangezien dit in het verleden niet altijd 

het geval was. Het advies is om deze activiteiten jaarlijks te evalueren en aan te passen aan de 

behoeften op dat moment.  

 

Bestuur 

Bestuursleden 

De verdeling fulltime en parttime bestuursleden verandert elk jaar. Het ideaalbeeld is dat het bestuur 

uit alleen maar fulltime leden bestaat om onder andere meer tijd te kunnen nemen voor de 

ontwikkeling en groei van de vereniging. Tevens zal dit nog tal van andere voordelen met zich 

meebrengen. Het is voor nu echter niet nodig vast te leggen hoeveel fulltime leden een bestuur 

minstens moet hebben, aangezien het bestuur ook goed functioneert met parttime bestuursleden. 

 

De zichtbaarheid van het bestuur voor (actieve) leden, maar ook voor niet-leden, is verder erg 

belangrijk. Leden zijn momenteel niet altijd op de hoogte van de inhoud van de verschillende 

bestuurstaken. Zij hebben het gevoel dat de bestuursleden niet altijd betrokken zijn bij de commissies 

en hun leden. Belangrijk is dus dat het bestuur de komende jaren open blijft naar de leden toe en 

probeert te laten zien wat zij allemaal voor de vereniging doen. De sociale media kanalen zouden 

hiervoor goed gebruikt kunnen worden. Idealiter is over vijf jaar elk lid op de hoogte van wie de 

bestuursleden zijn en wat elke functie inhoudt. Dit zou tevens kunnen leiden tot meer enthousiasme 

bij de bestuurswerving en daardoor tot beter functionerende besturen. Daarnaast is het belangrijk om 

aanwezig te zijn bij de activiteiten van de commissies.  

Algemene Leden Vergadering en Voorzittersoverleg 

De algemene leden vergadering (ALV) en het voorzittersoverleg (Vo) zijn twee verschillende mogelijke 

middelen om input van leden te verkrijgen. Het doel voor de komende vijf jaar is om deze input te 

optimaliseren. Hierbij is het tevens aan te raden andere manieren te onderzoeken voor het verkrijgen 

van input, zeker ook van niet-actieve leden. 

 

Doordat het bijwonen van de ALV verplicht is voor actieve leden, wordt elk lid op de hoogte gehouden 

van alles wat er binnen MSV Pulse gebeurt. Wel laten leden merken dat het momenteel niet altijd 

even leuk is om naar ALV’s te komen. Er zou gekeken kunnen worden naar manieren om de leden 

meer te trekken en om het negatieve imago aan te pakken door o.a. kritisch te kijken naar de inhoud 

van de ALV. Echter dient ook het belang van de ALV voor de leden duidelijk te zijn, bijvoorbeeld door 

meer te laten zien wat er met de input gedaan wordt. De input van leden is echter momenteel vrij 

beperkt buiten het stemmen om, terwijl dit juist een doel is van de ALV en het de vereniging veel kan 

bieden. Belangrijk is in ieder geval om de kwaliteit van input te stellen boven de kwantiteit. In 2019 is 

besloten vier ALV’s per jaar te organiseren in plaats van vijf. Dit is tot nu toe goed bevallen. Vier ALV’s 

zijn namelijk voldoende om genoeg terugkoppeling te geven en daarnaast te voldoen aan de regels 

die statutair zijn vastgelegd. Het is belangrijk om de komende jaren te evalueren of dit nog steeds 

aansluit bij wat er op dat moment speelt binnen de vereniging en wat er besproken moet worden. 

 



 

Input vanuit de leden zou ook via het voorzittersoverleg verkregen kunnen worden. Het Vo zou 

moeten functioneren als een klankbord binnen de vereniging, waar het bestuur mee kan sparren. 

Voorheen was het Vo een vruchtbare bijeenkomst van enkele uren, maar dit is zeker het afgelopen 

jaar tijdens de COVID-19 crisis verminderd. Om zoveel mogelijk uit het Vo te halen, moet in de 

komende jaren kritisch gekeken worden naar de opbouw, inhoud en interactie. Verder moet het leuk 

zijn voor de voorzitters om naar het Vo te komen. Dit zal de sfeer ten goede komen en dat heeft weer 

een goede invloed op de input, wat het doel van het Vo zou kunnen stimuleren. 

Financiën 

Al meerdere jaren heeft MSV Pulse een alsmaar groeiend bedrag op de spaarrekening. Het is natuurlijk 

fijn dat MSV Pulse financieel gezond is, maar het is ook zonde dat er geld is dat momenteel niet wordt 

gebruikt. Commissiepenningmeesters weten niet altijd even goed waar ze rekening mee moeten 

houden bij het opstellen van een begroting en hebben het idee dat ze absoluut niet over budget 

mogen gaan. Hierdoor eindigen veel commissies met een positieve begroting. Er zou overwogen 

kunnen worden om commissies (tijdelijk) meer budget te geven of hen een negatieve begroting te 

laten maken aan het begin van het jaar. Om commissies meer te betrekken bij de financiën en om het 

budget te monitoren zou er eens in de zoveel tijd een overleg voor commissiepenningmeesters 

georganiseerd kunnen worden, net zoals het Vo. 

 

Het is niet alleen belangrijk dat de penningmeesters op de hoogte zijn van de financiën, idealiter 

zouden ook de leden op de hoogte zijn van hoe MSV Pulse er financieel voor staat. Leden geven aan 

onvoldoende inzicht te hebben in waar het geld naartoe gaat. In 2021 is daarom de opzet van de 

begroting veranderd en wordt er meer toelichting gegeven, wat hier een positieve invloed op heeft. 

De komende jaren dient onderzocht te worden of dit voldoende is en of er andere mogelijkheden zijn 

om het inzicht te vergroten.  

Duurzaamheid 

In de huidige maatschappij staat duurzaamheid steeds meer op de voorgrond.  Ook op de universiteit 

en in de ziekenhuizen is hier steeds meer aandacht voor. Zeker voor de komende vijf jaar is het 

belangrijk om veranderingen op dit gebied in de gaten te houden en hierop te anticiperen. Zo kan er 

bewuster nagedacht worden over onder andere duurzamer papiergebruik, middelen binnen de 

vereniging en vervoer etcetera. Dit kan ook bijdragen aan bewustwording omtrent dit thema en 

verduurzaming onder geneeskundestudenten. MSV Pulse heeft hierin een voorbeeldfunctie en 

daarnaast is dit een belangrijk punt voor de uitstraling naar externen.  

 

Promotie en communicatie 

De doelen in dit meerjarenplan op het gebied van promotie en communicatie zijn onderverdeeld in; 

doelgroepen, huisstijl, sociale media, nieuwsbrief, website, Pulse app, fysieke promotie en 

merchandise. Het doel van de promotie en communicatie over vijf jaar zou moeten zijn dat het 

professioneel, efficiënt en laagdrempelig is en alle geneeskundestudenten bereikt. 

Doelgroepen 

De doelgroepen van MSV Pulse zijn en blijven een belangrijk uitgangspunt als er wordt gewerkt aan 

het optimaliseren van de promotie. Voor elke vorm van promotie of communicatie moet hierover 



 

worden nagedacht. Er zou in ieder geval voor de algemene communicatie en promotie geen 

onderscheid gemaakt mogen worden tussen actieve en niet-actieve leden. Er moet juist gestreefd 

worden naar het breed en inclusief houden van de boodschap en doelgroep. Wel is het belangrijk om 

onderscheid te maken tussen bachelor- en masterstudenten, aangezien de interesses, maar ook de 

aanwezigheid op de universiteit en dus de bereikbaarheid verschilt. Er dient daarnaast meer aandacht 

te worden besteed aan toekomstige studenten. Zij worden nu alleen bereikt op de decentrale selectie 

middels een flyer met informatie over introkamp en er wordt verwezen naar de website 

www.geneeskundeinmaastricht.nl, maar verder is MSV Pulse redelijk onzichtbaar voor aankomend 

studenten. De faculteit zou hierin een belangrijke rol kunnen en moeten spelen, aangezien via de 

officiële kanalen mogelijk meer studenten bereikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan 

zichtbaarheid van MSV Pulse op Experience Days. Voor het bereiken van deze specifieke doelgroep 

zou ook gedacht kunnen worden aan het uitbreiden van de eerder genoemde website of promotie via 

sociale media. Al met al wordt geconcludeerd dat vooral in de doelgroep van aankomende studenten 

veel winst te behalen valt, onder andere door meer te focussen op vroegtijdige promotie. 

Huisstijl 

Onafhankelijk van de vorm of het kanaal van de promotie dient er over vijf jaar een eenduidige en 

herkenbare huisstijl te zijn, waarbij idealiter MSV Pulse zonder logo herkend kan worden. Deze huisstijl 

zou bij de promotie gebruikt kunnen worden, maar bijvoorbeeld ook in documenten en mails die van 

MSV Pulse of de commissies afkomstig zijn. De afgelopen jaren is al gewerkt aan het aanpassen van 

de huisstijl. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van Canva en het opstellen van een nieuw brandbook, 

is er geprobeerd om meer uniformiteit te creëren. Hierbij is het belangrijk dat er nauwe samenwerking 

plaatsvindt tussen het bestuur en de commissies om deze uniformiteit te waarborgen.  

Sociale media 

Op dit moment wordt door MSV Pulse vooral gebruik gemaakt van Instagram en Facebook. Er wordt 

door leden vaker benoemd dat Facebook, zeker door bachelorstudenten, nog maar weinig gebruikt 

wordt. Echter wordt de functie van het aanmaken van evenementen wel als behulpzaam ervaren. Op 

Facebook kan namelijk een duidelijke tekst met uitleg geplaatst worden en kunnen studenten 

aangeven of ze bij een activiteit aanwezig zijn. Deze laatste functie wordt vooral erg gemist op 

Instagram. Op dit moment lijkt Instagram echter wel het meest gebruikt te worden door studenten. 

Voor de komende jaren is het belangrijk om de ontwikkeling van nieuwe sociale media goed in de 

gaten te houden en hierop te anticiperen. Een ander belangrijk doel omtrent deze kanalen is om te 

streven naar zoveel mogelijk actieve volgers om de geneeskundestudenten goed te kunnen bereiken 

en informeren. 

 

Recent heeft de ontwikkeling plaatsgevonden dat commissies eigen Instagrampagina’s hebben 

aangemaakt. Over regels, het doel en het gebruik van deze pagina’s is veel gesproken. De komende 

tijd moet geëvalueerd blijven worden wat het doel van deze pagina’s is en hoe het bestuur hiermee 

omgaat. 

 

MSV Pulse heeft daarnaast een eigen LinkedIn pagina die meer gebruik zou kunnen worden. Hier 

wordt nu nauwelijks iets op geplaatst, maar dit kanaal zou contact met bijvoorbeeld alumni en 

medewerkers van de universiteit en de ziekenhuizen kunnen vergemakkelijken. Tevens kunnen leden 



 

hun functie binnen de vereniging koppelen aan de pagina van MSV Pulse. Met name de meer 

professionele communicatie en de relatie met externe partijen zou hierdoor kunnen verbeteren. 

 

Ook WhatsApp kan als een belangrijker kanaal gezien gaan worden. De huidige lichtingen 

communiceren vooral via groepsapps waarbij MSV Pulse ook in deze groepen meer en op 

verschillende manieren promotie kan maken.  

Nieuwsbrief 

Momenteel is er een bachelor- en een masternieuwsbrief. Bachelor studenten lezen de nieuwsbrief 

niet of nauwelijks. Master studenten lezen de nieuwsbrief al wat meer, maar ook bij die doelgroep is 

het animo niet optimaal. De precieze oorzaak voor dit verschil is onduidelijk. Echter is het wel een 

belangrijk middel om (niet-)actieve leden te bereiken, omdat de nieuwsbrief naar alle leden van MSV 

Pulse verstuurd wordt. De nieuwsbrief is tevens een belangrijk middel om, ook in de toekomst, langere 

stukken tekst en bijvoorbeeld updates van Pulse Onderwijs te kunnen verspreiden. Op dit moment 

wordt de nieuwsbrief in pdf-vorm via de mail verstuurd. Er kan in de toekomst overwogen worden om 

de verspreiding anders vorm te geven, bijvoorbeeld door meer naar de website te verwijzen middels 

links. Ook zou onderzocht kunnen worden of de nieuwsbrief via een ander kanaal mogelijk meer 

studenten bereikt. Daarnaast zou de nieuwsbrief ook meer toegankelijk kunnen worden voor 

studenten om eigen stukjes aan te dragen. Het doel voor de komende vijf jaar zou dus zijn om de 

mogelijkheden voor de nieuwsbrief te onderzoeken en de groep lezers te vergroten. 

Website 

De website wordt op dit moment eigenlijk vooral gebruikt om artikelen van de RedacCie te plaatsen. 

Het lijkt erop dat leden de site niet veel bezoeken en dat zij niet altijd op de hoogte zijn van de artikelen 

die hierop geplaatst worden. Bij de ontwikkeling van de website voor de komende jaren is het 

belangrijk om kritisch te kijken naar de functies. Nu zijn de artikelen direct te lezen als je de website 

opent, maar de vraag is of dat dit belangrijkste functie moet zijn of dat de focus op andere onderdelen 

gelegd moet worden. De agenda is daarnaast een belangrijke functie, die op dit moment weinig 

gebruikt lijkt te worden. Het overzicht van de activiteiten wordt nu in Google Agenda verwerkt. In het 

verleden waren veel leden hier lid van, waardoor alle activiteiten direct in hun eigen agenda kwamen. 

Onderzocht kan worden of dit de komende jaren nog lonend is. Er zou gekeken kunnen worden of de 

ClubIT functie in de site kan worden verwerkt, zodat studenten automatisch op de site komen als zij 

zich willen inschrijven. Mogelijk kan de website ook meer gaan dienen als een informatiebron voor 

aankomend studenten.  

MSV Pulse app 

Het idee van het creëren van een MSV Pulse app is iets waar veel potentie in wordt gezien. Hierin 

zouden vele verschillende functies samengevoegd kunnen worden. Het zou prettig zijn als alle 

informatie op één plek gebundeld is, wat in een app gemakkelijk bereikt kan worden. Functies voor 

deze app zouden kunnen zijn; het posten van evenementen, een winkelfunctie waar merchandise 

besteld kan worden, integratie van ClubIt om je in te schrijven voor activiteiten, updates van 

commissies, foto’s, informatie van de universiteit en het plaatsen van de nieuwsbrief of artikelen van 

de RedacCie. Er zou vervolgens met pushmeldingen gewerkt kunnen worden om ervoor te zorgen dat 



 

studenten deze app ook daadwerkelijk regelmatig bekijken. Deze ideeën zouden de komende vijf jaar 

onderzocht kunnen worden om te kijken of dit haalbaar is en iets toevoegt aan de vereniging. 

Fysieke promotie 

Onder fysieke promotie wordt mond-tot-mond reclame verstaan, maar ook het gebruik van flyers en 

posters. Het bereik en de kracht van collegepraatjes moet daarbij niet onderschat worden. Hiermee 

bereik je erg veel studenten en zeker ook de niet-actieve leden. Het is van belang dat deze praatjes 

ook enthousiast worden gehouden, wat niet altijd het geval is. Een voorstel zou kunnen zijn om deze 

deeltaak aan het bestuur uit te besteden, waardoor de herkenbaarheid en laagdrempeligheid van het 

bestuur worden bevorderd. Studenten benoemen daarnaast dat zij op sociale media sneller langs 

informatie ‘scrollen’ terwijl zij een fysieke flyer/poster mogelijk aandachtiger zullen bekijken. 

Pulsehokactiviteiten kunnen ook worden gezien als een vorm van fysieke promotie. Echter moet 

voorkomen worden dat hierbij de “Pulse-kliek” duidelijk aanwezig is, waardoor niet-actieve leden 

afgeschrikt worden en niet zullen deelnemen.  

Merchandise 

Merchandise draagt bij aan de zichtbaarheid en naamsbekendheid van MSV Pulse doordat dit het logo 

van de vereniging bevat. Bij deze vorm van promotie spelen financiële middelen meer een rol en dient 

een goede afweging gemaakt te worden tussen de investering en de mogelijke te verwachten winst. 

De komende jaren kan onderzocht worden of en hoe de merchandise uitgebreid kan worden om meer 

zichtbaarheid te creëren. 

 

 

  



 

Aanwezigheid Brainstormsessies 

Brainstormsessie I 26 april 2021 

Functie Leden 
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 Sonja Verstappen 

 Ise van Oss 

 Tanguy Dewaele 

 Lotte van Loon 

 Eerin Beckers 

Bestuur Mara Abdalla 

 Fenne Hennissen 

 Isabelle Manders 

 Loek Misère 

 Charlotte Teuwen 

Raad van Advies Christopher Kivit 

 Michelle Ickenroth 

 Emma Sanders 

Leden Nada Hashish 

 Joris van Buul 

 Alison Aben 

 Samara Kroes 

 Tim van Loon 

 Robin Sijbers 

 Manon van der Velden 

 Irene de Kok 
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 Floor Koonings 

 Sahil Sabnani 
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Bijlage 

Notulen brainstormsessie I 

Promotie - notulen 

brainstormsessie I.pdf 
 

Introductieperiode - 

notulen brainstormsessie I.pdf 
 

Activiteiten - notulen 

brainstormsessie I.pdf 

Notulen brainstormsessie II 

Commissies_bestuur

_financiën - notulen brainstormsessie II.pdf 
 

Master_ITM_alumni - 

notulen brainstormsessie II.pdf 
 

 

MUMC_universiteit_p

ulse onderwijs - notulen brainstormsessie II.pdf 


