
    
 
   Kandidaatsbestuur 2014-2015 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3 1 
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vr 10.00-15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    www.spin-nijmegen.com  

 
Geachte Algemene Leden Vergadering,  
 
 
Op de ALV van 17 april 2014 werd de Sollicitatiecommissie 2013-2014 ingestemd. Deze commissie 
bestaat uit: 

- Merijn Dammers 
- Wouter Bulten 
- Marcella Monteiro 
- Jeroen Weerwag 
- Ilse Baijens 

 
In dit verslag wordt het advies betreffende het VIIe kandidaatsbestuur der Studievereniging 
Psychologie in Nijmegen besproken. Allereerst wordt de procedure doorgesproken en vervolgens zal 
worden ingegaan op het advies van de Sollicitatiecommissie.  
 
Procedure 
Na de ALV van 17 april is de ‘Vacature bestuurslid SPiN 2014-2015’ op de SPiN-site, Facebook en 
Blackboard geplaatst. Geïnteresseerden hadden tot en met 19 mei de mogelijkheid om een 
sollicitatiebrief en Curriculum Vitae in te leveren bij de Sollicitatiecommissie. Op diezelfde datum 
hadden er elf kandidaten gesolliciteerd.  
 
Na het verstrijken van de deadline zijn de sollicitatiegesprekken met de sollicitanten gepland. Deze 
gesprekken vonden plaats van 25 tot en met 29 mei. Bij ieder gesprek waren minimaal vier leden van 
de Sollicitatiecommissie aanwezig. Vóór elk gesprek werd er een uitgebreide voorbespreking 
gehouden, waarbij de brief werd doorgenomen. Na afloop van ieder gesprek vond er een 
nabespreking plaats, waarin het gesprek kort werd geëvalueerd. Daarnaast zijn van ieder gesprek 
uitgebreide notulen gemaakt en is iedere sollicitant uitvoerig besproken met de gehele commissie.  
 
Op 2 juni is de Sollicitatiecommissie bij elkaar gekomen om de bestuursindeling en functieplaatsing 
van het VIIe kandidaatsbestuur der SPiN te bepalen. Hierbij is er allereerst gekeken naar de algemene 
bestuursgeschiktheid. Hiertoe is een schema opgesteld en is er door ieder commissielid beslist of 
hij/zij de betreffende sollicitant geschikt achtte voor het vervullen van een bestuursfunctie bij SPiN. 
Vervolgens is de commissie gaan kijken naar de functie-specifieke indeling. Hiertoe is eveneens een 
schema opgesteld, waarbij per sollicitant werd aangegeven of de commissie hem/haar een bepaalde 
functie zag vervullen. Per sollicitant konden dus meerdere functies worden aangegeven en per 
functie konden meerdere sollicitanten worden ingedeeld. Bij het opstellen van dit schema zijn zowel 
de functievoorkeuren van de sollicitanten als de ‘functieafkeuren’ meegenomen.  
Naar aanleiding van het functie-specifieke schema heeft ieder lid van de Sollicitatiecommissie een 
eigen kandidaatsbestuur samengesteld. De commissie heeft de hieruit volgende vijf 
kandidaatsbesturen vervolgens schematisch weergegeven.  
Op basis van overeenstemming is de commissie begonnen met het indelen van de sollicitanten per 
functie. Dit betekent dat sollicitanten waarover de meeste overeenstemming bestond, als eerste 
werden ingedeeld. Hier is voor gekozen zodat kandidaten die overtuigend bij een bepaalde functie 
pasten, zeker zouden worden ingedeeld. Over de overige functies is vervolgens gediscussieerd, 
waarna de commissie uiteindelijk tot de definitieve samenstelling van het VIIe kandidaatsbestuur der 
SPiN is overgegaan.  
 

Op 4 juni zijn alle sollicitanten gebeld met het bericht of zij wel of niet aangenomen zijn. Degenen die  
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zijn aangenomen kregen direct te horen op welke functie zij geplaatst waren en degenen die zijn  
afgevallen kregen uitleg en toelichting over waarom zij zijn afgevallen. Iedere sollicitant kreeg daarbij  
de mogelijkheid tot het aanvragen van een nazorggesprek.  
De nazorggesprekken zijn gehouden op 11 en 13 juni. In deze gesprekken is de sollicitatieprocedure 
uitgebreid toegelicht en zijn vragen van de sollicitanten beantwoord.  
 
Het kandidaatsbestuur is tevreden met de functieverdeling en is ontzettend enthousiast om te 
beginnen! 
 
Advies 
Het advies van de Sollicitatiecommissie luidt als volgt: 
 
Tess Bombeeck – Voorzitter 
Tess heeft een warme persoonlijkheid en komt erg behulpzaam en gestructureerd over. Ze heeft een 
kritische blik en geeft aan een groot verantwoordelijkheidsgevoel te hebben.  Ze zegt zich goed te 
kunnen verplaatsen in anderen om uiteindelijk tot een besluit te komen waarin iedereen zich kan 
vinden. De Sollicitatiecommissie is van mening dat Tess een goed mensbeeld heeft en erg tactvol is. 
Vanwege haar sterke overkomen, vele commissie-ervaring en genoemde eigenschappen ziet de 
Sollicitatiecommissie Tess in de rol van voorzitter.  
 
Secretaris – Renske van der Steen 
Renske komt erg enthousiast, stabiel en weloverwogen over en heeft meerdere jaren commissie-
ervaring bij SPiN. De Sollicitatiecommissie is van mening dat Renske over goede schrijfkwaliteiten 
beschikt en erg creatief is. Daarnaast geeft ze zelf aan heldere communicatie erg belangrijk te vinden. 
Met haar creativiteit, geschikte competenties en enthousiasme voor de functie ziet de 
Sollicitatiecommissie Renske in de rol van secretaris.  
 
Penningmeester – Elien van Rooijen 
Elien heeft één jaar ervaring opgedaan als penningmeester binnen de SocialCie. Ze is erg enthousiast 
over deze functie en gaat gestructureerd en punctueel te werk. Ze heeft haar 
verantwoordelijkheidsgevoel hoog in het vaandel staan en vindt het prettig om goed op de hoogte te 
zijn van belangrijke zaken en het overzicht hierover te bewaren. De Sollicitatiecommissie is van 
mening dat Elien in de functie van penningmeester het meeste tot haar recht zou komen. Haar 
punctualiteit en overzicht vormen een meerwaarde voor deze functie.  
 
Commissaris Formeel – Inge van Dongen  
Inge komt ontzettend enthousiast en doordacht over. Hoewel ze slechts één jaar commissie-ervaring 
heeft, vertaalt haar enthousiasme zich in creatieve en concrete ideeën over SPiN. Ze geeft aan graag 
dicht bij de leden te willen staan en vindt het leuk om breed contacten op te doen en te 
onderhouden. Haar communicatiestijl omschrijft ze zelf als ‘schipperend’ en ze is ingesteld op 
samenwerken, meedenken en het helpen van anderen. Om deze redenen heeft de 
Sollicitatiecommissie Inge ingedeeld in de functie van Commissaris Formeel. 
 
Commissaris Informeel – Job Vervoordeldonk 
Job heeft slechts één jaar commissie-ervaring bij SPiN, maar komt erg professioneel over. Hij is erg 
enthousiast, maar komt rustig en doordacht over. De Sollicitatiecommissie is van mening dat Job 
beschikt over een goede visie over de gebieden waarop SPiN zich zou kunnen ontwikkelen. Vanwege 
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zijn assertiviteit, eerlijkheid en professionaliteit ziet de Sollicitatiecommissie hem in de functie van 
Commissaris Informeel. 
 
Commissaris Onderwijs – Anki Verhagen  
Anki komt over als een rustig en nuchter persoon. Ze is een echte doorzetter en haar assertiviteit 
komt sterk naar voren. Daarnaast komt ze doordacht over en heeft ze een goede visie op SPiN, wat 
zich vertaalt in creatieve ideeën over te toekomst van de vereniging. De Sollicitatiecommissie ziet in 
Anki de ‘vliegende keep’ functie naar voren komen, passend bij de Commissaris Onderwijs. Ze geeft 
aan snel taken op zich te willen nemen en zou hier ook haar kracht van kunnen maken. Haar visie, 
commissie-ervaring en behulpzaamheid zorgen ervoor dat ze is geplaatst op de functie van 
Commissaris Onderwijs.  
 
Commissaris PR – Johannes Fiebig  
Johannes straalt enthousiasme en vooral liefde voor SPiN uit. Hij is een harde werker en stelt hierbij 
concrete doelen. Daarnaast heeft Johannes een zekere likability-factor wat hem prettig maakt om 
mee samen te werken. Johannes heeft ruime commissie-ervaring en geeft aan sociaal te zijn en in 
groepen een bemiddelende functie te vervullen. Tevens  beschikt hij over enige 
onderhandelingservaring. Mede hierom is Johannes ingedeeld in de functie van Commissaris PR. 
 
De Sollicitatiecommissie hoopt 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,  
 
Merijn Dammers, Wouter Bulten, Marcella Monteiro, Jeroen Weerwag en Ilse Baijens 
Sollicitatiecommissie 2014-2015 
 
 


