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   Voorwoord 

Medische studentenvereniging Mozaïek (MVM) richt zich inmiddels al tien jaar op de 
verschillende maatschappelijke aspecten omtrent de gezondheidszorg. Het curriculum van 
de bachelor geneeskunde zelf richt zich vooral op de verschillende ziektebeelden per 
individu, waar de stof schaars is aan hoe ons gezondheidsstelsel nou precies is ingericht. 
Mozaïek biedt, met haar commissies, studenten de kans om hun kennis hierover te 
verbreden en zich maatschappelijk te betrekken door projecten te organiseren met zowel 
medische als maatschappelijk doeleinden. 
 
Het huidige bestuur is op 21 september 2017 gewisseld en bestaat uit drie leden; Gökcen 
Yüzer, Anne Hoekman en Ella Habibi. Het afgelopen jaar heeft Mozaïek wederom diverse 
projecten neergezet; een succesvolle sportdag voor de kinderen in de Bijlmer, het project 
met stichting MOVE, een handige cursus wetenschappelijk schrijven en ook een leerzaam 
symposium over de plastische chirurgie. 
 
Aankomend jaar willen wij een aantal van deze projecten doorzetten maar ook projecten die 
het afgelopen jaar niet aan bod zijn gekomen nu wel laten doorgaan. Zoals de studiereis, die 
wij graag willen uitvoeren omdat dit heel leuk maar ook erg leerzaam kan zijn. Daarnaast 
willen wij graag de sportdag organiseren, om het belang van beweging te promoten. Helaas 
is het vorig jaar niet gelukt om de hecht- en bloedprikcursus te bewerkstelligen, dus dit jaar 
zullen wij er alles aan doen om dit wel door te laten gaan. Als we nog tijd over hebben lijkt 
het ons ook leuk om de studenten bij elkaar te brengen voor een leerzame filmavond. 
 
Wij zien Mozaïek als een redelijk kleine vereniging, die zich inzet voor de grootste 
doeleinden. Via social-media en persoonlijk contact zullen wij Mozaïek dit jaar nog meer 
proberen te promoten om meer studenten enthousiast te maken voor onze projecten en 
bijbehorende doeleinden. 
 
In dit beleidsplan presenteren wij u onze vernieuwende, dan wel voortgezette ideeën voor 
aankomend studiejaar. Wij hopen onze reeds bestaande en ook nieuwe leden te kunnen 
enthousiasmeren en kijken uit naar een prettige samenwerking met ieder die betrokken is bij 
Mozaïek. 
 
Het bestuur wenst u veel plezier bij het lezen van ons beleidsplan 2017-2018 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het gehele bestuur 2016-2017, 
Ella Habibi 
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Visie van Mozaïek 
Medische Studentenvereniging Mozaïek (MVM) is opgericht om bij te dragen aan de 
betrokkenheid van geneeskundestudenten bij vraagstukken over de zorg, de maatschappij 
en de multiculturele samenleving en om zelf aan kwesties binnen deze domeinen te werken.  
In de opleiding geneeskunde is weinig aandacht voor maatschappelijke vraagstukken rond 
de zorg, maar MVM vindt dat geneeskundestudenten en artsen wel betrokken moeten zijn 
met maatschappelijke kwesties in de zorg. 
Door de jaren heen zijn verschillende projecten opgezet om geneeskundestudenten te 
betrekken bij maatschappelijke problemen. De symposia leveren direct informatie aan 
studenten over specifieke onderwerpen, tijdens de sportdagen wordt aan ouders en 
leerlingen van een basisschool de kans gegeven om aan een gezond eetpatroon te werken 
en tijdens het veel recentere project patiëntenperspectief kunnen studenten meemaken waar 
patiënten mee te maken krijgen in het ziekenhuis. 
Met de projecten hopen wij studenten de gelegenheid te bieden zich te verdiepen in 
maatschappelijke kwesties en kunnen studenten zich actief met maatschappelijke kwesties 
bezighouden door projecten mede te organiseren. 
 

Continuïteit 
Mozaïek bestaat nu tien jaar. Op dit moment hebben we een redelijk ledenaantal 
opgebouwd, maar als studievereniging kunnen wij niet voortbouwen op oude leden. Veel 
actieve leden vallen af door voortgang in de studie of doordat mensen geen interesse meer 
hebben in verdere projecten. Het blijft daarom ook na tien jaar nog heel belangrijk om nieuwe 
leden te werven en waar mogelijk bestaande leden betrokken te houden. 
 

Bestaande leden 
Het behouden van bestaande leden is belangrijk, maar ook moeilijk. Na de bachelor hebben 
studenten aanzienlijk minder tijd beschikbaar om in projecten te steken. 
Sommige bestaande actieve leden kunnen persoonlijk benaderd worden en veel bestaande 
leden zullen onze website en facebookpagina kennen waardoor ze gemakkelijker te 
informeren zijn over onze plannen. Daarnaast is het voor het behouden van leden belangrijk 
de sfeer in de vereniging prettig te houden. 
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Werving 
Voor de werving van nieuwe leden gaan wij collegepraatjes houden en posters ophangen. 
Ook op Facebook is in de Mozaïekgroep en in de jaargroepen 2008-2017 een oproep 
geplaatst voor studenten om zich aan te melden. We hebben ook een promotiefilmpje 
gemaakt en zullen deze tevens op facebook plaatsen en in de collegezaal tentoonstellen. 
Het bereik van facebook is beperkt onder mensen die geen lid zijn van onze groep en het is 
daarom voor volgende jaren belangrijk om leden en deelnemers aan onze projecten te 
bewegen om zich aan te melden voor onze groep.  
 

Bestuur 
Wij proberen de ALV volgend jaar iets eerder te plannen dan dat ons dit jaar is gelukt.  
Wij hopen het eind augustus te kunnen plannen om zo de overgang zo vloeiend mogelijk te 
laten verlopen. Tijdens het laatste onderwijsblok staat voor ieder bachelorjaar een stage of 
scriptie geroosterd die mogelijk in het buitenland wordt gehouden. Hierom zullen we dit jaar 
eerder proberen een nieuw bestuur te zoeken, zodat we voor het laatste onderwijsblok een 
kandidaatsbestuur kunnen samenstellen en indien nodig dan al kunnen inwerken. We zullen 
veel tijd proberen te steken in het inwerken van het nieuwe bestuur zodat zij eind augustus al 
in de startblokken staan om zich in te zetten voor de nieuwe periode.  
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 Acquisitie 
 

Financieel  
Afgelopen jaren zijn er verschillende sponsoren (bedrijven/fondsen) benaderd voor projecten 
die een bijdrage hebben geleverd. Deze instanties proberen we aankomend jaar weer te 
benaderen voor de desbetreffende projecten en hopelijk kunnen we deze als warm contact 
behouden. Afgelopen jaren hebben veel instanties de samenwerking met ons verbroken, 
maar dit hopen wij dit jaar nieuw leven in te gaan blazen. Daarnaast gaan wij ook proberen 
nieuwe banden te leggen met andere instanties, om op deze manier onze sponsoring beter 
te spreiden. Dit zullen wij doen voor Mozaïek in het geheel, of specifiek voor bepaalde 
projecten. 
Het is lastig om geld te vragen met de economische crisis en de verlaagde subsidies, maar 
door zo veel mogelijk potentiële sponsoren te benaderen en goede sponsorovereenkomsten 
te maken hopen wij zoveel mogelijk geld binnen te halen om de vereniging te steunen. Voor 
de afzonderlijke projecten zal dit moeilijker zijn omdat veel bedrijven geen eigen belang zien 
in de projecten. 
Mozaïek heeft voor de vereniging zelf helaas nog geen vaste sponsor weten te realiseren. Er 
is drie jaar geleden wel met ABN-AMRO een voorstel gedaan om te helpen met workshops 
in ruil voor sponsoring. Afgelopen jaren is dit geprobeerd succesvol te maken, echter moet er 
voor dit idee nog meer handen uit de mouwen moeten worden gestoken. Dit jaar gaan wij 
verder met dit idee om ABN-AMRO een sponsor van ons te maken. Hierbij zullen wij 
financieel gecompenseerd worden. 
Daarnaast is er ook een voorstel gedaan om een reünistenvereniging op te zetten. 
Het bestuur zal zich inzetten om het contact met de reünisten levendig te houden en hen op 
de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen Mozaïek. 
Leden van de reünistenvereniging vragen we ook om een structurele bijdrage te geven aan 
MVM zodat er een vaste inkomstenbron ontstaat om de vereniging financieel te steunen. Als 
hier animo voor is zullen wij dit ook proberen te realiseren komend jaar. 
Kortom, wij trachten een vaste sponsor te vinden die samenwerking met Mozaïek wil 
aangaan, want ondersteuning van sponsoren zijn onmisbaar om de projecten van MVM waar 
te maken  
 
Materieel 
In voorgaande jaren is bij verschillende projecten ervaring opgedaan met het aanvragen van 
materiële sponsoring in plaats van financiële sponsoring. Als er een mogelijkheid hiertoe is 
met een bepaald project zouden wij dit als bestuur graag willen voortzetten. We zullen hierbij 
bedrijven benaderen die passend zijn voor de materiële sponsoring van het project.  
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  Projecten 
 

Symposium 
Afgelopen jaren zijn vele symposia georganiseerd door Mozaïek waarin telkens interessante 
onderwerpen aan bod zijn gekomen. Een symposium is bij uitstek een goede gelegenheid 
om een medisch onderwerp dat in het gewone curriculum onderbelicht is verder uit te diepen. 
Ook dit jaar willen we de studenten weer de gelegenheid geven hun perspectief te verbreden 
en na te denken over interessante en actuele medische of maatschappelijke thema’s. 
 
 

Sportdag 
Overgewicht is een probleem wat zich op een steeds jongere leeftijd manifesteert. 
Zowel het aantal kinderen met overgewicht als de mate van overgewicht neemt toe. 
Wereldwijd is dit een groeiend probleem. In Nederland komt dit steeds vaker voor bij 
gezinnen met een laag sociaaleconomische status. Alle initiatieven die betrekking hebben op 
het bewust maken van volwassenen en kinderen over wat een gezonde levensstijl is en hoe 
je deze in stand houdt, helpen. Elk kind telt. 
Daarom organiseert Mozaïek al sinds 2008 een sportdag voor kinderen uit een 
achterstandswijk. Op een sportieve manier en middels voorlichting, wordt ernaar gestreefd 
deze kinderen bewuster te maken over wat “gezond zijn en blijven” inhoudt. Met de slogan 
‘’Dik zijn is niet vet’’ proberen we op een sportieve manier en middels voorlichting, kinderen 
bewuster te maken over wat gezond zijn en blijven inhoudt. Dit willen wij bereiken door op de 
eerste dag voorlichting te geven over gezonde voeding en lichaamsbeweging, en de tweede 
dag zal de sportdag plaatsvinden. Tevens willen wij proberen de ouders van deze kinderen 
één avond voor te lichten, want een kind kan het goede gedrag alleen in stand houden, als 
de omgeving actief mee doet. 
Voorlichting van een professional zou deze ouders kunnen motiveren tot een omslag naar 
gezond gedrag. Zo hoopt Mozaïek ook dit jaar weer een steentje bij te dragen aan de strijd 
tegen overgewicht. 
 
 
 
 
 
 

Hechtcursus en bloedprikcursus 
Afgelopen jaar was het helaas niet gelukt om de bloed- en prikcursus op tijd te organiseren. 
Daarom zullen wij de studenten dit jaar zeker niet teleurstellen en meerdere cursussen 
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aanbieden. Beide projecten zijn altijd een groot succes en om meer mensen de mogelijkheid 
te bieden om mee te doen zijn afgelopen jaar de bloedprikcursus en hechtcursus apart 
georganiseerd. Beide cursussen werden op meerdere momenten aangeboden. De projecten 
zijn opgezet om geneeskundestudenten een voorsprong te bieden in het aanleren van 
praktische vaardigheden, omdat deze vaardigheden in de bachelor niet aan bod komen. Dit 
jaar willen we deze cursussen weer apart organiseren en op meerdere momenten zodat we 
zoveel mogelijk studenten de kans kunnen geven om al wat praktische vaardigheden op te 
doen. 
 
 
Studiereis 
Ook dit jaar zal Mozaïek weer een studiereis organiseren. Voorgaande jaren waren de 
bestemmingen Gent, San Francisco en Londen. Er wordt altijd een land uitgekozen met een 
ander gezondheidsstelsel dan het Nederlandse zodat er tijdens de reis aandacht 
besteed kan worden aan Public Health. Het thema van de studiereis zal een 
maatschappelijk relevant probleem zijn. Dit biedt de deelnemers de mogelijkheid om een 
steentje bij te dragen aan de maatschappelijke problemen. Daarnaast kunnen ze de situatie 
in het buitenland vergelijken met onze eigen situatie en na te gaan hoe wij in ons land 
omgaan met de huidige maatschappelijke en politieke vraagstukken binnen de 
gezondheidszorg. Zo krijgen de studenten inzicht in hoe de gezondheidszorg optimaal 
georganiseerd kan worden. 
Dit jaar hebben we het idee om naar Griekenland te gaan en daar de vluchtelingen te helpen. 
Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door medische hulpmiddelen in te zamelen en daar te 
doneren, voorlichting te geven over gezondheid of spelletjes te doen met de kinderen uit de 
vluchtelingenkampen. Dit past helemaal bij het maatschappelijke karakter van Mozaïek. Veel 
geneeskundestudenten zijn begaan met de vluchtelingen, dus we denken dat hier veel animo 
voor is.  
 
Filmavond 
Dit jaar willen wij als bestuur van Mozaïek weer een filmavond organiseren. Het is de 
bedoeling om met z’n allen een leuke en ook een leerzame avond te hebben. Daarom willen 
we kiezen voor een film met een sociale en culturele boodschap die mensen aan het denken 
zet en die een discussie teweeg brengt. Hopelijk een film met een medische achtergrond. 
 Ook willen we een spreker uitnodigen die de avond kan inleiden met een kort praatje dat 
aansluit bij de film.  
 

Cursus wetenschappelijk schrijven 
Afgelopen jaar is er een leerzame cursus gegeven voor bachelor studenten om hen een 
betere grip geven op het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Dit o.a. ter voorbereiding 
van de bachelor thesis en hun verdere carrière. Deze cursus is erg goed bevallen voor zowel 
de studenten als docenten dat is voor ons een reden om het dit jaar voort te zetten. Het is 
een kleinschalige cursus binnen het AMC en daarom erg leerzaam omdat men veel 
persoonlijke aandacht krijgt. We verwachten hiervoor dit jaar opnieuw veel animo.  
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                  De verschillende organen van Mozaïek 
 

Bestuur 
Anne Hoekman – Penningmeester 
Gökcen Yüzer – Secretaris / PR 
Ella Habibi – Voorzitter 
 
 

Raad van Advies 
Deze bestaat uit oud-bestuursleden en wordt samengesteld op de wissel-ALV. De functie 
van de raad is het geven (gevraagd en ongevraagd) advies aan het bestuur over vereniging 
gerelateerde zaken. Dit advies zal altijd meegenomen worden in de vergaderingen. 
 
 

Commissies 
De projecten van Mozaïek worden georganiseerd door commissies. Per project is er een 
commissie. Vanuit het bestuur neemt minimaal één lid zitting in de commissie en fungeert zo 
als contactpersoon tussen de commissie en het bestuur. De commissies zullen zelfstandig 
een projectplan opstellen en de projecten organiseren. Het bestuur heeft een 
ondersteunende en adviserende taak en zal de commissies waar nodig helpen. 
 
 

Klankbordgroep 
De Raad van Bestuur van het AMC heeft bij de oprichting van Mozaïek twee hoogleraren 
aangesteld die als klankbordgroep functioneren. De hoogleraren zijn prof. Dr. K. Stronks 
(sociale geneeskunde) en prof. Dr. C. Ince (fysiologie). Zij fungeren als mentoren en voorzien 
het bestuur (gevraagd en ongevraagd) van advies. 
 
 

Kascommissie 
De kascommissie bestaat uit tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van 
het bestuur of de Raad van Advies. De kascommissie onderzoekt de financiën, rekeningen 
en verantwoording van het bestuur en brengt in de ALV-verslag uit van haar bevindingen.  
 
 
 
 

9 



                               

                                       Organogram  
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                                Jaarplanning 2017-2018  

Datum Belangrijke data 
 
September 

 

21 september ALV 

Oktober 
17 oktober 

 
Constitutie borrel MFAS 

18 oktober Jaarplanpresentatie SR 
27 oktober Tentamen 3.1 
  
31 oktober Symposium 
November  
13-24 november Stage jaar 1 
27 november Deeltoets jaar 2 
28 november Wetenschappelijk schrijven 
  
December  
5 december Sinterklaas / TBL jaar 2 
10 december Deadline bachelorthesis indienen onderzoeksopzet jaar 3 
22 december Tentamen 3.2 
11-22 december Stage jaar 1 
23 december Tentamen jaar 2 
25, 26 december Kerst (kaartjes sturen naar andere besturen) 
27-29 december Herkansingen jaar 3 
Januari  
3, 5 januari Herkansing 1.4 + 1.3 jaar 3 
31 januari  
Februari  
2 februari Tentamen 3.3 

11 



5 februari Tentamen jaar 2 
13 februari Tentamen jaar 1 
7-9 februari Bloedprik/hecht (afhankelijk van grootste commissie) 

14 februari Valentijnsdag 
Maart  
2 maart Deeltentamen jaar 1 
  
17-21 maart Studiereis (vrijdag - maandag?) 
30 maart Tentamen jaar 1 
April  
6 april Her 2.1 + Her 1.1 jaar 2 + her 3.2 
7 april Her 1.1 
10 april Hecht- en bloedprikcursus 
30 april Deeltentamen jaar 1 
Mei  
7 mei Tentamen 3.5 
11 mei Sportdag 
30 mei Tentamen 1.4, 2.4, 3.6 

 
Juni  
1 juni Tentamen jaar 1 
4 juni Tentamen 3.6 
8 juni Tentamen GKLO jaar 3 
11 juni Start bachelorthesis maand jaar 3 
29 juni Tentamen jaar 1 
.. juni Filmavond 
 
Juli 

 

7 juli Einde juco’s/KO 
17 juli Her OVV2 jaar 2 
18 juli  Her CMI2 jaar 2 
20 juli  Her jaar 2 
24 juli  Her RA3 
23 & 27 juli Her jaar 1 

  
 
 
 
 

12 



                               

                                                     Begroting 
    Uitgaven Inkomsten SALDO 
Kantoorartikelen € 50,00   € -50,00 
          
Bestuursuitgaven € 200,00   € -200,00 
       
Media & PR:       
  Website  € 150,00   € -150,00 

  
Promotie en Publiciteit 
/Posters/ flyers € 50,00   € -50,00 

         
Projecten         
  Symposium € 50,00 € 75,00 € 25,00 
  Sportdag € 75,00   € -75,00 

  
Cursus wetenschappelijk 
schrijven € 100,00 € 150,00 € 50,00 

  Bloedprikcursus € 600,00 € 1.300,00 € 700,00 
  Hechtcursus € 1.350,00 € 1.750,00 € 400,00 
  Filmavond € 25,00 € 0,00 € -25,00 
  Studiereis € 3075,00 €2.500,00  € -575,00 
         
Vaste kosten € 200,00   € -200,00 
          
Onvoorziene kosten € 150,00   € -150,00 
          
Reservering buffer 
2018-2019  € 200,00   € -200,00 
          
Overgebleven bedrag 
2016/2017   € 500,00 € 500,00 
  TOTAAL € 6275,00 € 6275,00 € 0,00 
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  Nawoord 
 

Wij, het nieuwe bestuur van Mozaïek 2017-2018, zijn heel erg enthousiast en gedreven om 
er een indrukwekkend jaar van te maken, een die niet snel vergeten wordt. 
Ons doel is om de goedlopende activiteiten waar Mozaïek vooral om bekend staat, dit jaar 
ook weer goed te laten verlopen. Wij willen echter ook ons best doen om nieuwe activiteiten 
te organiseren, zoals het introduceren van een nieuwsbrief. 
Ook willen wij ervoor zorgen dat Mozaïek met de tijd meegaat. Zo hebben wij een 
gloednieuwe logo, waarvan wij denken dat het beter past bij een vernieuwde Mozaïek. Er zijn 
veel nieuwe ideeën bij ons opgekomen en hopen deze ook te kunnen toepassen. Wij kunnen 
niet wachten om er een heel mooi bestuursjaar van te maken! 
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