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Geachte algemene ledenvergadering,  
 
Op de ALV van 28 Maart 2015 werd de sollicitatiecommissie van 2015 ingestemd. Deze commissie 
bestaat uit de volgende personen:  
 
Tess Bombeeck 
Merijn Dammers 
Gideon van der Hulst 
Evelien Mulder 
Anki Verhagen 
 
Hieronder volgt het advies van de sollicitatiecommissie van 2015 betreffende de bestuursindeling en 
functieplaatsing van het VIIIe 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 28 Maart is de ‘Vacature SPiN-bestuur 2015-2016’ op de SPiN-site, Facebook-pagina 
en op Blackboard geplaatst. Geïnteresseerden hadden tot en met 10 mei de gelegenheid om een 
Sollicitatiebrief en Curriculum Vitae in te sturen. 
In week 21 en 22 hebben alle leden van de sollicitatiecommissie de brieven gelezen en is met iedere 
kandidaat een sollicitatiegesprek gevoerd. De gesprekken vonden plaats in de avond en namen 
gemiddeld een uur per sollicitant in beslag. Bij de gesprekken waren steeds minimaal vier leden van 
de sollicitatiecommissie aanwezig. Voorafgaand aan elk gesprek vond een voorbespreking plaats. 
Tijdens de gesprekken werd gebruik gemaakt van een standaard rolverdeling: 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 heeft elk commissielid een eigen kandidaatsbestuur 
samengesteld. Hierbij is rekening gehouden met zowel de functievoorkeuren als de 
functiegeschiktheid van iedere sollicitant. De vijf 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 functies waarover twijfel bestond is gediscussieerd, enkele dagen later is de commissie 
vervolgens overgegaan tot de definitieve vorming van het kandidaatsbestuur.  
 
Op 3 juni zijn alle sollicitanten gebeld om hen te vertellen of zij wel of niet waren aangenomen. 
Zowel de geplaatste kandidaten als de afgevallen kandidaten kregen een mondelinge toelichting bij 
de door de sollicitatiecommissie gemaakte keuze. Nadat alle sollicitanten waren gebeld, ontvingen zij 
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bericht van de sollicitatiecommissie met toestemming om het nieuws naar buiten te brengen. In deze 
mail werd tevens mogelijkheid geboden tot het plannen van een nazorggesprek.  
 
De leden van het VIIIe Kandidaatsbestuur der SPiN zijn tevreden over hun functieplaatsing en hebben 
erg veel zin om aan hun jaar te beginnen. 
 
Advies 
Het advies van de sollicitatiecommissie over de samenstelling van het VIIIe kandidaatsbestuur luidt 
als volgt: 
 
Voorzitter – Jelle van Hattem 
Jelle is één jaar actief als penningmeester bij de Stedentripcommissie. In zijn brief en zijn gesprek 
profileert Jelle zich als een zeer plaatsbaar bestuurslid. Hij omschrijft zichzelf als rustig, empathisch 
en zorgzaam, eigenschappen die de sollicitatiecommissie terugziet in zijn houding tijdens het 
gesprek. Hij heeft een goede visie op zowel de huidige stand van zaken als op de toekomst van SPiN. 
De sollicitatiecommissie is van mening dat Jelle over natuurlijke leiderschapskwaliteiten beschikt en 
representatief is. Bovengenoemde eigenschappen, in combinatie met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en een open houding, maken dat sollicitatiecommissie Jelle ziet in de 
rol van voorzitter.    
 
Secretaris – Floor van Dun 
Floor omschrijft zichzelf als een sociaal, gestructureerd en zorgzaam persoon. De 
sollicitatiecommissie is van mening dat Floor goed overzicht kan bewaren, veel oog heeft voor 
anderen en erg empathisch overkomt. Floor lijkt daarom een erg prettig persoon om mee samen te 
werken in een bestuur. Ze heeft meerdere jaren commissie-ervaring, onder andere als secretaris. 
Daarnaast beschikt Floor over goede schrijfkwaliteiten en getuigt haar brief van creativiteit. Ze geeft 
aan de organisatie achter de schermen van de vereniging interessant te vinden. Om deze redenen 
heeft de sollicitatiecommissie Floor ingedeeld op de functie van secretaris. 
 
Penningmeester – Judith Pauw 
Judith komt op de sollicitatiecommissie over als een stabiel, gestructureerd persoon met een 
vriendelijke uitstraling. Ze heeft reeds twee jaar ervaring binnen SPiN, onder andere als 
penningmeester binnen de SocialCie. Zelf geeft ze aan nauwkeurig en precies te werken en het leuk 
te vinden om overzicht te hebben over de geldstromen binnen de vereniging. Ook zegt ze het prettig 
te vinden om te werken met een duidelijk takenpakket. Door haar enthousiasme voor de functie en 
haar nauwkeurige en gedisciplineerde werkhouding, ziet de sollicitatiecommissie Judith in de functie 
van penningmeester.  
 
Commissaris Formeel – Ilse Nijland 
Ilse heeft twee jaar commissie-ervaring binnen verschillende studiegerelateerde commissies van 
SPiN. Ze beschrijft zichzelf als een nuchter, stressbestendig persoon en een initiatiefnemer, zaken die 
de sollicitatiecommissie ook terug zag in haar gesprek. Daarnaast heeft ze eerlijkheid en 
betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Ze houdt van directe en duidelijke communicatie en 
geeft aan het leuk te vinden commissies te kunnen helpen en hierbij haar creativiteit te kunnen 
inzetten. Naar aanleiding van deze eigenschappen ziet de sollicitatiecommissie haar in de rol van 
Commissaris Formeel. 
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Commissaris Informeel –Jorina Laan 
Jorina komt op de sollicitatiecommissie over als een enthousiast en verantwoordelijk persoon. Zelf 
geeft ze aan goed het overzicht te kunnen bewaren en goede communicatie hierbij zeer belangrijk te 
vinden. Ook zegt ze zich indien nodig doortastend en volhardend te kunnen opstellen en geeft ze aan 
graag oplossingsgericht te werk te gaan. Ze is leergierig, ziet een bestuursfunctie als een grote 
uitdaging en neemt de uitvoering hiervan dan ook erg serieus. Vanwege deze eigenschappen en haar 
meerdere jaren commissie-ervaring, ziet de sollicitatiecommissie Jorina in de functie van 
Commissaris Informeel. 
 
Commissaris Onderwijs – Mesian Tilmatine 
Mesian heeft een grote passie voor SPiN, de opleiding psychologie en de universiteit in het 
algemeen. Hij heeft ervaring in meerdere commissies, zowel binnen als buiten SPiN. Hij geeft aan het 
leuk te vinden mensen te enthousiasmeren en zaken vanuit een ander perspectief te belichten. De 
sollicitatiecommissie ziet in Mesian een bestuurslid met veel overtuigingskracht en  een creatieve 
geest, die kan zorgen voor een frisse blik binnen het bestuur. Vanwege bovengenoemde 
eigenschappen en zijn enthousiasme voor de functie ziet de sollicitatiecommissie Mesian op de 
functie van Commissaris Onderwijs. 
 
Commissaris Externe Betrekkingen – Pam Huisintveld 
De sollicitatiecommissie ziet Pam als een hartelijk, joviaal en stressbestendig persoon. Ze heeft veel 
ervaring opgedaan binnen de feestcommissie, die ze goed kan gebruiken bij het vervullen van haar 
bestuursfunctie. Pam omschrijft zichzelf als eerlijk, verantwoordelijk en prettig in de samenwerking. 
Daarnaast is de sollicitatiecommissie van mening dat Pam goed voor haar standpunten kan opkomen 
en haar enthousiasme over de vereniging goed kan overbrengen op anderen. Haar enthousiaste en 
open houding bezorgen haar een gunfactor, die zij goed kan inzetten in de onderhandeling met 
externe partners. Daarom plaatst de sollicitatiecommissie Pam op de functie van Commissaris 
Externe Betrekkingen. 
 
De sollicitatiecommissie hoopt u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven betreffende de 
procedure van de sollicitaties en het daarop volgende advies. Vragen kunnen uiteraard tijdens de 
ALV gesteld worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tess Bombeeck, Merijn Dammers, Gideon van der Hulst, Evelien Mulder en Anki Verhagen 
Sollicitatiecommissie 2015 
 
 


