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Geachte algemene leden vergadering,  
  
 
Bij dezen presenteren wij u de kandidaturen van de sollicitatiecommissie 2013-2014. Na instemming  
door de ALV zal de sollicitatiecommissie de taak op zich nemen het zevende kandidaatsbestuur 
samen te stellen en aan u te presenteren.  
  
In de sollicitatiecommissie zullen, een oud-bestuurslid, iemand met bestuurservaring buiten SPiN, 
een lid van de Raad van Advies en twee huidige bestuursleden zitting nemen. Wij hebben er  
vertrouwen in dat Merijn Dammers, Wouter Bulten, Marcella Monteiro, Ilse Baijens en Jeroen 
Weerwag met hun ervaringen binnen en buiten SPiN en hun persoonlijke kwaliteiten, de taak om een  
kandidaatsbestuur samen te stellen goed zullen vervullen.  
  
Op de volgende pagina’s zal iedere kandidaat zich voorstellen. Mochten er vragen zijn, dan  
beantwoorden wij en zij die graag op de ALV.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het VIe bestuur der SPiN   
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Geachte Algemene Leden Vergadering,     Utrecht 9 april 2014 

In deze korte brief wil ik mijzelf voorstellen en mijn kandidatuur voor de 
sollicitatiecommissie toelichten.  

Mijn naam is Merijn Dammers. Ik ben in 2006 begonnen met de studie Psychologie en ik heb 
in 2012 de Master Arbeids-, Organisatie- en Gezondheidspsychologie afgerond. In mijn zes 
jaar studie ben ik op verschillende manieren actief geweest naast het studeren zelf. In het 
eerste (fulltime) bestuur van SPiN heb ik zitting genomen als penningmeester. Het 
daaropvolgende jaar ben ik actief geweest als Politiek Commissaris van het SOFv in het 
overleg met een groot aantal studieverenigingen van Nijmegen en had ik een gewezen zetel 
in de Universitaire Studentenraad. Na twee hele leuke en leerzame jaren heb ik mijn BSc 
(richting Gedrag) afgesloten en heb ik Nederland achter me gelaten om één semester aan de 
Universidad de Barcelona gestudeerd. Na het afronden van mijn Master ben ik in september 
2012 als assessmentpsycholoog gaan werken bij Procam. In deze functie voer ik veel 
wervende en selecterende gesprekken voor IT traineeships.  

Vanuit mijn ervaring als betrokken en actieve student, fulltime bestuurslid van SPiN en 
werkzaam als assessmentpsycholoog verwacht ik wederom van waarde te zijn voor de 
sollicitatiecommissie. Ik zie het als een grote uitdaging om, in deze belangrijke commissie, de 
verantwoordelijke taak van het selecteren van de juiste student voor de juiste functie op mij 
te nemen.  

Vriendelijke groeten, 

Merijn 
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Geachte algemene ledenvergadering, 
 
Mijn naam is Wouter Bulten en ik ben vijfdejaars kunstmatige intelligentie student (tweede jaar van 
mijn master). Dit jaar ben ik de studentassessor van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). 
Als assessor vertegenwoordig ik alle studenten binnen onze faculteit en, meer specifiek, het 
faculteitsbestuur. Naast studeren en mijn functie als assessor werk ik bij testuitgeverij 123Test. 
 
In het verleden ben ik onder andere voorzitter van studievereniging CognAC, bachelor-OLC lid bij 
Kunstmatige Intelligentie en technisch voorzitter van de facultaire studentenraad geweest. Binnen 
mijn studievereniging ben ik de afgelopen vier jaar verantwoordelijk geweest voor het jaarlijkse 
symposium.  
 
Als lid van de raad van advies van CognAC, waarin ik sinds 2011 zitting neem, heb ik de afgelopen 
twee jaar ook zitting genomen in de sollicitatiecommissie voor het nieuwe bestuur (als technisch 
voorzitter). In het huidige jaar ben ik ook verbonden aan deze sollicitatiecommissie. 
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Geachte algemene ledenvergadering, 
 
Mijn naam is Marcella Monteiro. Ik ben al betrokken bij SPiN omdat ik in de Raad van Advies zit. 
Ik zou graag zitting nemen in de sollicitatiecommissie, omdat ik op die manier op andere wijze een 
bijdrage kan leveren aan de vereniging. Tegelijkertijd denk ik geschikt te zijn voor de 
sollicitatiecommissie door de bestuurservaring die ik heb opgedaan. Twee jaar geleden zat ik in het 
bestuur van studievereniging Postelein (pedagogische wetenschappen & onderwijskunde), afgelopen 
studiejaar in de koepelvereniging voor studieverenigingen (SOFv) en Universitaire Studentenraad en 
dit jaar de Charitatieve en Culturele Koepel (CHECK).  
 
In de verschillende besturen heb ik verschillende functies op me genomen, zoals penningmeester, 
commissaris en (vice-)voorzitter. Hierdoor kan ik me tijdens het sollicitatietraject in de diverse 
posities verplaatsen. Tevens kan mijn ervaring als vicevoorzitter van de USR, waarbij ik me o.a. 
richtte op de studentenraad als team, helpen bij het sollicitatietraject. 
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Geachte algemene ledenvergadering,  
 
 
Mijn naam is Ilse Baijens, ik ben 21 jaar oud en derdejaars psychologiestudente. Volgend jaar zal ik na 
een half jaar buitenlandervaring mijn bachelor afronden en daarna beginnen aan mijn master.  
 
Vorig jaar was ik enthousiast lid van de SocialCie en momenteel vervul ik de functie van secretaris bij 
SPiN, een functie die me op het lijf geschreven is en die ik met veel plezier en toewijding vervul.  
 
Ik zou het erg leuk vinden om zitting te nemen in de sollicitatiecommissie. Als jongste kandidatuur 
heb ik nog niet zoveel ervaring in het sollicitatieproces, maar ik kijk er erg naar uit om kennis op te 
doen in een groep met ervaren mensen. Met mijn frisse, maar kritische blik denk ik een geschikte 
kandidaat te zijn voor dit team. Als huidig bestuurslid weet ik als geen ander wat een bestuursjaar bij 
SPiN inhoudt. Ik heb dit jaar ervaren welke (kern)kwaliteiten een bestuurslid nodig heeft, ook op de 
momenten wanneer het even niet zo makkelijk gaat.  
Het is naar mijn mening belangrijk dat de juiste persoon op de juiste functie zal worden geplaatst. 
Daarnaast speelt het functioneren van het team als geheel voor mij een belangrijke rol in het 
samenstellen van de groep.  
 
Ik hoop met mijn kritische blik een invalshoek te leveren die van waarde kan zijn voor de 
sollicitatiecommissie van SPiN. Eventuele vragen beantwoord ik graag tijdens de algemene 
ledenvergadering.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ilse Baijens 
Secretaris SPiN 
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Geachte algemene ledenvergadering, 
 
Mijn naam is Jeroen Weerwag, 23 jaar oud en psychologiestudent aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Momenteel vervul ik de functie van Commissaris Onderwijs in het VIe bestuur der SPiN en 
rond ik mijn bachelor psychologie af. In de voorgaande jaren heb ik me op verschillende manieren 
voor studenten mogen inzetten, twee jaar in de introductiecommissie psychologie en in het 
voorgaande jaar als assessor van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Toen de kans zich aanbood 
om me voor de vereniging in te kunnen zetten als lid van de sollicitatiecommissie heb ik deze direct 
aangegrepen.  
 
Ik vind het van belang dat ieder bestuurslid zorgvuldig wordt geselecteerd en dat daarbij goed wordt 
gekeken naar de ‘fit’ van een bestuur als geheel, niet in de laatste plaats omdat ik het aankomende 
kandidaatsbestuur zelf mag inwerken. Als geen ander heb ik het belang van een degelijke 
sollicitatiecommissie mogen ervaren. Het advies dat aan het huidige bestuur wordt meegegeven is 
onder andere vormend voor hoe het volgende bestuurs- maar ook verenigingsjaar wordt ingevuld. 
Een weloverwogen advies over de functieverdeling speelt hierbij dus een zeer belangrijke rol. 
Kernkwaliteiten om tot een degelijk advies te komen zijn voor mij een open maar kritische blik, een 
goede visie op hoe een bestuur als geheel zou kunnen/moeten functioneren en het besef dat een 
bestuursjaar toch ook vooral een ‘leerjaar’ gaat zijn.  
 
In het verleden heb ik meerdere sollicitatieprocedures doorlopen waarbij ik veel inzicht heb gekregen 
in het functioneren van een sollicitatiecommissie. Daarnaast heb ik in het voorgaande jaar de 
sollicitatiecommissie voor de functie van assessor Faculteit der Sociale Wetenschappen voorgezeten, 
was ik lid van de sollicitatiecommissie van de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Letteren 
en zal ik dit jaar ook zitting nemen in de sollicitatiecommissie van studievereniging Den Geitenwollen 
Soc. Hiermee verwacht ik genoeg ervaring te hebben opgedaan om een waardevolle bijdrage te 
kunnen leveren aan deze sollicitatiecommissie. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Eventuele vragen beantwoord ik graag tijdens 
de algemene ledenvergadering van 17 april 2014.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Weerwag 
Commissaris Onderwijs SPiN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


