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Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Op de ALV van 11 april 2017 werd de Sollicitatiecommissie der SPiN 2016-2017 ingestemd. Deze 
commissie bestond uit de volgende personen: 
 
Jeroen Weerwag 
Anki Verhagen 
Tamara van de Mortel 
Nina Pijpers 
Giulio Severijnen 
 
Hieronder volgt het advies van de Sollicitatiecommissie der SPiN 2016-2017 betreffende de 
bestuursindeling en functieplaatsing van het Xe kandidaatsbestuur der SPiN. Allereerst zal de 
selectieprocedure worden toegelicht, inclusief de uitleg over de wijziging van een lid van de 
Sollicitatiecommissie, waarna de bestuursindeling wordt besproken en er per persoon een korte 
toelichting zal worden gegeven over de functieplaatsing. 
 
Wijziging lid van de Sollicitatiecommissie 
Tijdens de sollicitatieprocedure heeft het IXe bestuur besloten om een huidig bestuurslid dat 
plaatsnam in de Sollicitatiecommissie te vervangen door een ander huidig bestuurslid. In het 
onderstaande stuk zal worden uitgelegd waarom het IXe bestuur deze keuze heeft gemaakt. 
 
Na de deadline voor het inleveren van de sollicitatiebrieven was naar boven gekomen dat één van de 
sollicitanten iemand was die persoonlijk dicht bij het huidig bestuurslid staat. Deze kwestie kon 
ervoor kunnen zorgen dat er een rolconflict voor het huidig bestuurslid zou ontstaan tijdens de 
sollicitatiegesprekken en de verdere sollicitatieprocedure. Om dit te voorkomen heeft het IXe bestuur 
in overleg met de Sollicitatiecommissie en de Raad van Advies ervoor gekozen om het huidig 
bestuurslid te vervangen door een ander huidig bestuurslid die deze persoonlijke nabijheid niet 
deelde. 
 
Na deze wijziging bestond de Sollicitatiecommissie 2016-2017 uit de volgende personen: 
 
Jeroen Weerwag, Anki Verhagen, Tamara van de Mortel, Eefje Jongstra en Giulio Severijnen. 
 
Procedure 
Na de ALV van 11 april is de Sollicitatiecommissie bij elkaar gekomen om de procedure te bespreken. 
Vervolgens is de ‘Vacature SPiN-bestuur 2017-2018’ op de SPiN-site en op de Facebook-pagina 
geplaatst. Geïnteresseerden hadden tot en met 2 mei de gelegenheid om een sollicitatiebrief en 
Curriculum Vitae in te sturen. 
Het IXe bestuur heeft in de tussentijd competentieprofielen opgesteld voor toekomstige 
bestuursleden over het algemeen en voor iedere specifieke functie.  
In week 18 hebben alle leden van de Sollicitatiecommissie de brieven gelezen en is met iedere  
kandidaat een sollicitatiegesprek gevoerd. De gesprekken zelf vonden in het weekend van week 18 
plaats en namen gemiddeld een uur per sollicitant in beslag. Voorafgaande aan elk gesprek vond er 
een voorbespreking plaats. Tijdens de gesprekken werd gebruik gemaakt van een 
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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. Welk lid van de Sollicitatiecommissie welke rol vervulde werd voor ieder gesprek 
gevarieerd. Tussendoor en aan het einde van het gesprek werd ruimte geboden voor eventuele 
aanvullende vragen. 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. Hieruit zijn vijf potentiële kandidaatsbesturen gekomen. 
Op 9 mei is de Sollicitatiecommissie nogmaals bij elkaar gekomen om deze kandidaatsbesturen te 
vergelijken. 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. 
 
Op 10 mei is het IXe bestuur ingelicht over het advies en zijn de keuzes gemotiveerd en eventuele 
vragen beantwoord. Hierna heeft het IXe bestuur aangegeven akkoord te gaan met het advies van de 
Sollicitatiecommissie. 
 
Op 11 mei zijn alle sollicitanten gebeld om hen te vertellen of zij al dan niet waren aangenomen. 
Zowel de geplaatste als de eventueel afgevallen kandidaten kregen een mondelinge toelichting bij de 
toe- of 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 is hen de mogelijkheid aangeboden om een eventueel nazorggesprek te plannen. 
 
Zelf kijken wij als Sollicitatiecommissie terug op een juiste en eerlijke procedure. We vinden het 
jammer dat het begin van de procedure minder soepel is verlopen dan gewenst maar hebben de 
wijziging in de commissie als noodzakelijk geacht. De snelheid van de procedure is zowel door de 
Sollicitatiecommissie als de sollicitanten goed bevallen. Er zaten slechts vijf dagen tussen het eerste 
gesprek en de uitslag voor de sollicitanten. 
 
Advies 
Het advies van de Sollicitatiecommissie over de samenstelling van het Xe kandidaatsbestuur luidt als 
volgt: 
 
Voorzitter- Flore van Grunsven 
Flore komt over als een enthousiast persoon die naast haar studie zeker niet stil zit. De 
sollicitatiecommissie zou haar beschrijven als iemand die veel om anderen geeft, veel zelfinzicht 
heeft en als een natuurlijke leider. De sollicitatiecommissie ziet Flore als iemand die begaan is met de 
persoonlijke en emotionele staat van de rest van de bestuursleden, waardoor de harmonie binnen 
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het bestuur kan worden nagestreefd. Door deze kwaliteiten, evenals een representatieve uitstraling, 
is de Sollicitatiecommissie van mening dat zij goed past op de functie van Voorzitter. 
 
Secretaris- Heleen van Renesse 
De Sollicitatiecommissie ziet Heleen als een gestructureerd persoon met veel schrijfervaring en met 
een groot hart voor SPiN. Zo heeft ze veel ervaring opgedaan binnen SPiN uit verschillende 
commissies waaronder de Almanakcommissie van dit jaar. Ze omschrijft zichzelf als een sociaal, 
gedreven en betrokken persoon. De sollicitatiecommissie is van mening dat zij deze kwaliteiten, in 
combinatie met haar creativiteit, goed kan gebruiken in de functie van secretaris. De 
Sollicitatiecommissie verwacht dan ook dat zij veel voldoening uit deze functie zal halen. 
 
Penningmeester- Tim von den Hoff 
Tim komt over als een overzichtelijke, intelligente jongen. Twee kwaliteiten die als penningmeester 
goed van pas kunnen komen. Verder geeft Tim aan dat wanneer hij te maken krijgt met zaken waar 
hij veel van af weet, hij zich comfortabel zal voelen om van zichzelf te laten horen en zijn standpunt 
te verdedigen. De Sollicitatiecommissie ziet dit dan ook als een belangrijke eigenschap voor een 
Penningmeester. Tim heeft naast een commissie van SPiN, in verscheidene commissies gezeten van 
Phocas, waardoor de Sollicitatiecommissie van mening is dat hij een goed beeld van het 
verenigingsleven heeft. 
 
Commissaris Formeel- Evelien Smits 
De Sollicitatiecommissie ziet Evelien als een rustig, betrokken en sociaal persoon, die veel voldoening 
haalt uit contact met anderen. Naast haar studie komen deze kwaliteiten dan ook naar voren uit haar 
vrijwilligerswerk. Verder komt Evelien over als iemand die goed in staat is om het overzicht te 
bewaren tussen commissies, maar ook binnen de commissies. Zo verwacht de sollicitatiecommissie 
dat Evelien een goed oog heeft voor interne situaties van de commissies. Door deze kwaliteiten, 
heeft de Sollicitatiecommissie Evelien op de functie van Commissaris Formeel geplaatst. 
 
Commissaris Informeel en Vice-Voorzitter- Stef Bos 
Stef komt over als een ontzettend gestructureerd en gemotiveerd persoon met een groot hart voor 
SPiN. Stef heeft veel ervaring binnen SPiN, onder andere als lid van de ALV-commissie. Door deze 
commissie heeft hij veel inzicht gekregen in de vereniging. Stef beschrijft zichzelf als een vrolijk en 
ijverig persoon die het niet erg vindt om zo nu en dan de leiding te moeten nemen. Ook geeft hij aan 
van drukke periodes te houden en hier goed mee om te kunnen gaan. Deze kwaliteit acht de 
sollicitatiecommissie als zeer nuttig voor een interne functie. De sollicitatiecommissie verwacht dat 
Stef commissies goed kan motiveren en aansporen, en dat zijn ervaring goed van pas zal komen in de 
functie van Commissaris Informeel. Door zijn kwaliteiten en ervaring ziet de sollicitatiecommissie Stef 
ook als geschikte Vice-Voorzitter. 
 
Commissaris Onderwijs- Marek Voesenek 
Marek is overgekomen als een competent persoon met een professionele uitstraling. Hij beschrijft 
zichzelf als analytisch sterk, (zelf) kritisch en een oplossingsgerichte denker. Ook geeft hij aan dat hij 
het leuk vindt om te discussiëren en zo veel te leren van anderen. Marek is de afgelopen twee jaar 
actief lid geweest bij SPiN en heeft hiernaast veel ervaring opgedaan binnen het Onderwijs Instituut 
als voorzitter van de studentleden van de OLC. Door deze ervaringen heeft Marek een duidelijke visie 
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over SPiN en de universiteit. Dit ziet de sollicitatiecommissie als een aanwinst voor de functie 
Commissaris Onderwijs. 
 
Commissaris Externe Betrekkingen- Isabel Leemhuis 
De Sollicitatiecommissie ziet Isabel als een sociaal, beheerst en betrokken persoon. Naast haar studie 
is ze is vanaf haar eerste jaar actief lid bij SPiN, waardoor ze inmiddels ervaring heeft opgedaan in 
twee commissies. Ook is Isabel overgekomen als een echte teamplayer, iets wat de 
sollicitatiecommissie als zeer groot belang acht in een bestuursjaar. Onder andere door 
bovenstaande kwaliteiten is de sollicitatiecommissie is van mening dat Isabel SPiN op een goede en 
professionele manier zal representeren naar externe partners. Hierdoor plaatst de 
sollicitatiecommissie haar op de functie van externe betrekkingen. 

De Sollicitatiecommissie hoopt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd betreffende de 
procedure van de sollicitaties en het daaropvolgende advies en beantwoordt uw vragen graag tijdens 
de ALV van 31 mei. 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen Weerwag, Anki Verhagen, Tamara van de Mortel, Eefje Jongstra, Giulio Severijnen 
Sollicitatiecommissie 2016-2017 

 

 
 


