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Geachte Algemene Ledenvergadering 
 
Op de ALV van 13 april 2016 werd de Sollicitatiecommissie der SPiN 2016 ingestemd. Deze commissie 
bestaat uit de volgende personen: 
 
Gianne Dodemont  
Floor van Dun  
Vera Spiridonova  
Mesian Tilmatine  
Jeroen Weerwag  
 
Hieronder volgt het advies van de Sollicitatiecommissie der SPiN 2016 betreffende de 
bestuursindeling en functieplaatsing van het IXe kandidaatsbestuur der SPiN. Allereerst zal de 
selectieprocedure worden toegelicht, waarna de bestuursindeling wordt besproken en er per 
persoon een korte toelichting zal worden gegeven over de functieplaatsing.  
 
Procedure  
Na de ALV van 13 april is de Sollicitatiecommissie een eerste keer bij elkaar gekomen om 
competentieprofielen voor de toekomstige bestuursleden vast te leggen en de procedure te 
bespreken. Vervolgens is de ‘Vacature SPiN-bestuur 2016-2017’ op de SPiN-site en op de Facebook-
pagina geplaatst. Geïnteresseerden hadden tot en met 11 mei de gelegenheid om een sollicitatiebrief 
en Curriculum Vitae in te sturen. In week 20 en 21 hebben alle leden van de Sollicitatiecommissie de 
brieven gelezen en is met iedere kandidaat een sollicitatiegesprek gevoerd. De gesprekken zelf 
vonden doordeweeks en overdag plaats en namen gemiddeld een uur per sollicitant in beslag. Bij de 
gesprekken waren steeds minimaal vier leden van de Sollicitatiecommissie aanwezig. Voorafgaande 
aan elk gesprek vond er een voorbespreking plaats. Tijdens de gesprekken werd gebruik gemaakt van 
een standaardrolverdeling: één persoon leidde het gesprek, een tweede persoon vervulde de rol van 
secondant, één persoon notuleerde en de overige leden van de commissie observeerden het 
gesprek. Bij het voeren van de gesprekken werd gebruik gemaakt van een vooraf opgestelde 
vragenlijst. Dit zodat alle relevante onderwerpen aan bod zouden komen. Daarnaast werden 
aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van de sollicitatiebrieven en/of voorkennis over de 
sollicitanten. Na elk gesprek werd er een kwartier nabesproken met de aanwezige leden van de 
Sollicitatiecommissie.  
 
Na het voeren van alle gesprekken is de Sollicitatiecommissie nog een keer bij elkaar gekomen om 
alle gesprekken uitgebreid te bespreken en om per kandidaat de geschiktheid voor zowel het 
besturen van de vereniging in het algemeen als de specifieke functiegeschiktheid vast te stellen. Aan 
het einde heeft elk commissielid (een aantal) eigen kandidaatsbesturen samengesteld. Hierbij is 
rekening gehouden met zowel de functievoorkeuren als de functiegeschiktheid van iedere sollicitant. 
De hieruit volgende kandidaatsbesturen zijn met elkaar vergeleken en overzichtelijk weergegeven in 
één schema. Op basis van overeenstemming is begonnen met het indelen van de sollicitanten per 
functie: sollicitanten waarover de meeste overeenstemming bestond werden als eerste ingedeeld, 
twijfelgevallen kwamen pas later aan bod. Over de functieplaatsingen waarover twijfel bestond is 
gediscussieerd. Hierna is de commissie overgegaan tot de definitieve vorming van het 
kandidaatsbestuur.  
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Op 29 mei heeft de Sollicitatiecommissie nogmaals vergaderd om na een laatste bespreking alle 
sollicitanten te bellen voor de uitslag van de procedure. Zowel de geplaatste als de eventueel 
afgevallen kandidaten kregen een mondelinge toelichting bij de toe- danwel afwijzing en de 
functieplaatsing. Nadat er met alle sollicitanten contact is opgenomen, hebben zij van de 
Sollicitatiecommissie toestemming gekregen om het nieuws naar buiten te brengen. Tevens hebben 
zij toen de mogelijkheid aangeboden gekregen tot het plannen van een nazorggesprek.  
 
Advies  
Het advies van de Sollicitatiecommissie over de samenstelling van het IXe kandidaatsbestuur luidt als 
volgt:  
 
Voorzitter – Els van Loo  
Els is buiten haar studie en SPiN erg actief (geweest), met name in een internationale context en is 
daarbij duidelijk enthousiast over SPiN en haar rol als verbinder van studenten en de universiteit 
alsmede de studenten onderling. Daarnaast komt zij over als goed georganiseerd, ondernemend en 
sociaal gericht. Hierdoor wordt verwacht dat ze een geschikte groeps(bege)leider is voor alle overige 
voorgestelde bestuursleden. Door haar enthousiamse ziet de Sollicitatiecommissie haar tevens als 
geschikt om de vereniging naar buiten toe op alle verschillende vlakken te kunnen representeren.  
 
Secretaris – Nina Pijpers  
Nina presenteert zich aan de Sollicitatiecommissie als een uiterst gestructureerd persoon die een 
duidelijk beeld lijkt te hebben van wat het besturen bij SPiN inhoudt en heeft onder andere door 
haar ervaring als actief lid een uitstekend inzicht in de vereniging. Ze omschrijft zichzelf als 
behulpzaam, betrouwbaar, sociaal en ijverig. Met haar rustige, vriendelijke uitstraling en formele 
schrijfvaardigheden in het achterhoofd is de Sollicitatiecommissie van mening dat zij goed past in de 
functie van Secretaris. 
 
Penningmeester – Jelle Gerritsma  
Jelle komt over als een enthousiast persoon met een grote passie voor SPiN, rijke sociale 
vaardigheden, een organisatorisch inzicht en brede interesses. Hij heeft al op veel gebieden ervaring 
opgedaan die van toepassing kunnen zijn bij een bestuursjaar bij SPiN. Door zijn eigen enthousiasme 
voor de functie, eerdere ervaringen, creativiteit en ondernemendheid is de commissie ervan 
overtuigd dat hij een goede invulling kan geven aan de functie van Penningmeester.  
 
Commissaris Formeel – Giulio Severijnen  
De Sollicitatiecommissie ziet Giulio als gestructureerd, eerlijk, verantwoordelijk en als iemand met 
een oog voor detail. Door de combinatie van zijn rustige en vriendelijke uitstraling en de passie die hij 
toont voor een toekomstig bestuursjaar meent de commissie dat hij mensen zowel op hun gemak 
kan laten voelen, als ze kan activeren en inspireren. Door zijn ervaring bij SPiN, een duidelijke liefde 
voor de vereniging en zijn professionele uitstraling plaatst de Sollicitatiecommissie hem op de functie 
van Commissaris Formeel.  
 
Commissaris Informeel – Eefje Jongstra  
Eefje komt op de Sollicitatiecommissie over als een erg enthousiaste, creatieve en zeer sociale 
initiatiefnemer die effectief met verschilende soorten mensen kan omgaan. De commissie ziet in 
Eefje een productief bestuurslid met veel overtuigingskracht die door haar openheid en 
leergierigheid in groepsverband veel voor de vereniging kan bereiken. Mede de combinatie van 
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bovengenoemde eigenschappen, haar enthousiasme en eigen voorkeur maken dat de commissie 
haar op de rol van Commissaris Informeel heeft geplaatst.  
 
Commissaris Onderwijs en Vice-Voorzitter – Muriël Neeleman  
Muriël is zowel binnen als buiten SPiN actief. Op de Sollicitatiecommissie komt zij over als een 
ondernemend, leergierig, creatief en sociaal iemand die gemakkelijk het overzicht kan houden. Door 
haar rationele maar sociaal gevoelige aard is ze goed in de omgang met mensen van diverse 
achtergronden. Daarnaast geeft zij aan dat ze graag andere perspectieven inneemt en mensen 
enthousiasmeert. De combinatie van bovengenoemde eigenschappen kan Muriël volgens de 
Sollicatiecommissie goed bij de functie Commissaris Onderwijs inzetten.  Door haar kwaliteiten in de 
omgang met mensen en haar inzicht in SPiN vindt de Sollicitatiecommissie Muriël tevens geschikt 
voor de functie van Vice-Voorzitter.  
 
Commissaris Externe Betrekkingen – Michelle Geurts  
De Sollicitatiecommissie ziet Michelle als stressbestendig en professioneel met een vriendelijke 
uitstraling. Ze heeft al enige ervaring opgedaan met het benaderen van externe partijen, wat goed 
van pas kan komen bij het vervullen van haar bestuursfunctie. Ze omschrijft zichzelf als kalm en 
onderstreept haar eigen bemiddelingsvaardigheden, welke ze graag in zou zetten om veel voor de 
vereniging te kunnen betekenen. Door haar resultaatgerichte focus enerzijds en haar professionele 
uitstraling anderzijds plaatst de Sollicitatiecommissie haar op de functie van Commissaris Externe 
Betrekkingen.  
 
 
De Sollicitatiecommissie hoopt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd betreffende de 
procedure van de sollicitaties en het daarop volgende advies.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Gianne Dodemont, Floor van Dun, Vera Spiridonova, Mesian Tilmatine en Jeroen Weerwag 
Sollicitatiecommissie 2016 
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