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Geachte Algemene Ledenvergadering,
Op de ALV van 17 april 2018 werd de Sollicitatiecommissie der SPiN 2017-2018 ingestemd. Deze
commissie bestaat uit de volgende personen:
Giulio Severijnen
Floor van Dun
Gaby van Loon
Stef Bos
Flore van Grunsven
Hieronder volgt het advies van de Sollicitatiecommissie der SPiN 2017-2018 betreffende
de bestuursindeling en functieplaatsing van het XIe 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 instemming van de Sollicitatiecommissie op 17 april heeft de Sollicitatiecommissie de vacature
aangepast waar nodig naar aanleiding van de ALV. Dit betrof onder andere de toevoeging van
informatie met betrekking tot de openstelling van bestuursfuncties voor internationale leden en de
vertaling naar het Engels. Deze vacature is vervolgens op 18 april online geplaatst op zowel de SPiNwebsite als de SPiN-Facebook. Geïnteresseerden hadden tot en met 4 mei de gelegenheid om een
sollicitatiebrief en Curriculum Vitae in te sturen.
Na de deadline hebben alle leden van de Sollicitatiecommissie de brieven gelezen en is met
iedere kandidaat een sollicitatiegesprek gevoerd. De gesprekken vonden op donderdag 10 en
maandag 14 mei 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
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 bij ieder gesprek gevarieerd.
Tussendoor en aan het einde van het gesprek werd ruimte geboden voor eventuele aanvullende
vragen vanuit de notulist en observatoren. 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.
Na het voeren van alle gesprekken heeft elk lid van de Sollicitatiecommissie onafhankelijk van elkaar
een kandidaatsbestuur gevormd. Hieruit is een kandidaatsbestuur gevormd van vijf geschikte
kandidaten. Gezien er nog twee vacatureplaatsen onvervuld waren, heeft de Sollicitatiecommissie dit
feit doorgegeven aan het bestuur met het advies om de vacature nog een keer online te zetten.
Tijdens de direct daaropvolgende extra bestuursvergadering is besloten dit advies over te nemen en
is er verder nog bepaald deze vijf kandidaten wel in te lichten over hun eventuele algemene plaatsing
in het kandidaatsbestuur van SPiN, maar nog niet over een functie specifieke indeling. Dit ook op
advies van de Sollicitatiecommissie om zo transparant mogelijk naar de sollicitanten te zijn. Het
voorlopige kandidaatsbestuur is op donderdag 17 mei hiervan op de hoogte gebracht, ook met de
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mogelijkheid biedend voor een nagesprek en met de extra informatie over de daaropvolgende
procedure. Op 17 mei is ook de nieuwe vacature online geplaatst wederom op de SPiN-website en de
SPiN-Facebook. De deadline voor deze verlengde vacature lag op zaterdag 26 mei. De
Sollicitatiecommissie heeft hierna geen nieuwe sollicitaties ontvangen en heeft gedurende dat
weekend de motivatie voor de keuze voor functies van de kandidaatsbestuurders uitgewerkt. Deze
samenstelling is vervolgens op maandag 28 mei als advies gebracht naar het bestuur. De keuzes zijn
gemotiveerd en de eventuele vragen beantwoord. Hierna heeft het Xe bestuur aangegeven akkoord
te gaan met het advies van de Sollicitatiecommissie.
Op 29 mei zijn alle kandidaatsbestuursleden gebeld om hen te vertellen over hun functieplaatsing.
Alle kandidaten kregen een mondelinge toelichting bij de functieplaatsing. Nadat er met alle
sollicitanten contact is opgenomen, hebben zij van de Sollicitatiecommissie toestemming gekregen
om het nieuws naar buiten te brengen en is er namens SPiN een officieel bericht geplaatst over het
XIe kandidaatsbestuur der SPiN. Tevens is hen de mogelijkheid aangeboden om een eventueel
nazorggesprek te plannen.
De Sollicitatiecommissie is zich bewust van het feit dat het een kleiner kandidaatsbestuur is dan
gewenst. Als Sollicitatiecommissie kijken wij terug op een unieke sollicitatieprocedure maar zijn we
van mening dat dit de beste oplossing was gezien de huidige situatie. Tevens hebben wij vertrouwen
in de capaciteiten en vaardigheden van het XIe kandidaatsbestuur en denken wij dat ze, met de juiste
aanpassingen, een mooi bestuursjaar tegemoet gaan.
Advies
Het advies van de Sollicitatiecommissie over de samenstelling van het XIe kandidaatsbestuur luidt als
volgt:
Voorzitter – Amber Timmerman
Amber komt over als een enthousiast, open-minded persoon. Ze heeft een duidelijke visie en kan
met veel verschillende typen mensen omgaan. De Sollicitatiecommissie heeft het idee dat Amber
iemand is die goed kan aanvoelen hoe het met anderen gaat. Dit zijn kwaliteiten, samen met haar
representatieve uitstraling, die belangrijk zijn voor de functie van voorzitter. De Sollicitatiecommissie
denkt dat zij de juiste persoon is om de groep te leiden en te sturen waar nodig en dat zij dit op een
goede manier kan doen.
Secretaris – Julia Bultink
Julia is een georganiseerd en gestructureerd persoon, twee kwaliteiten die zeer belangrijk zijn bij het
uitvoeren van de functie van secretaris. Ze is heel doordacht en heeft veel ervaring in deze functie
binnen SPiN. De Sollicitatiecommissie is van mening dat door haar ervaring, haar hart voor SPiN en
haar rust en orde, Julia perfect past op de functie van secretaris.
Penningmeester en vice-voorzitter – Ellen van Duinhoven
De Sollicitatiecommissie omschrijft Ellen als rustig, stressbestendig en met veel financieel inzicht.
Door haar overzichtelijke en gestructureerde manier van werken, haar vele ervaring en haar
motivatie om te leren op een specifieker financieel niveau acht de Sollicitatiecommissie Ellen als een
goede penningmeester.
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Naast bovenstaande eigenschappen is Ellen ook in staat om in de gaten te houden hoe het met
iedereen gaat. Ze heeft een groot ‘moedergevoel’ en haar rustige uitstraling maakt haar ook
benaderbaar, ze is een geschikte ondersteuning voor de voorzitter.
Commissaris Intern – Chinouq Claessens
Chinouq komt enthousiast, sociaal en vrolijk over. Ze weet goed hoe ze mensen kan motiveren en
betrokken kan laten voelen. Ze heeft ervaring met commissies en weet hoe ze activiteiten moet
organiseren. Ook geeft Chinouq aan haar grenzen duidelijk te kunnen stellen,wat de
Sollicitatiecommissie eveneens een belangrijke eigenschap vindt voor een Commissaris Intern.
Commissaris Onderwijs – Anne Brand
Anne is een doordacht persoon met een duidelijke mening. Ze is niet bang om zich te laten horen en
in gesprek te gaan met anderen. Ze is professioneel, kan dit ook goed laten zien en zal met haar visie
goed in overleg kunnen met de partijen van de universiteit. Anne omschrijft zichzelf als iemand die
houdt van discussiëren en graag het gesprek aangaat om mensen haar eigen mening te laten weten
en die van anderen te horen en te respecteren. Daarnaast heeft Anne een grote interesse in de
organisatie van het onderwijs. De Sollicitatiecommissie denkt dat Anne daarom geschikt is voor de
functie van Commissaris Onderwijs.
De Sollicitatiecommissie is zich er van bewust dat het XIe bestuur een andere invulling moet gaan
geven aan SPiN en aan hun bestuursjaar door een tekort aan bestuursleden. Zowel de
sollicitatiecommissie als het bestuur hebben in overleggen al concrete ideeën gevormd over de
invulling voor het XIe bestuur. Het huidige bestuur gaat nog in overleg met het XIe kandidaatsbestuur
en ook met de Raad van Advies. Van de weggevallen functies (één interne functie en de Commissaris
Extern) zullen de functie specifieke taken verdeeld worden over de huidige vijf
kandidaatbestuursleden.
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 13 juni.
Met vriendelijke groet,
Giulio Severijnen, Floor van Dun, Gaby van Loon, Stef Bos, Flore van Grunsven
Sollicitatiecommissie 2017-2018
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