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De selectiecommissie is conform artikel 10 lid 3 van de statuten belast met de
werving en selectie van nieuwe bestuursleden. De Selectiecommissie van De
Geneeskundestudent bestond uit Sofie van Goor (commissaris intern), Iris Verkuijl
(algemeen bestuurslid), Jasper Snoek (Lid Centraal Studenten Panel) en Shuka
Shekary (lid Centraal Studenten Panel). De selectiecommissie heeft uit een diverse
groep sollicitanten 2 kandidaten gekozen om voor te dragen als bestuursleden van
De Geneeskundestudent. Hierbij stelt de selectiecommissie voor om de volgende
personen te installeren als bestuurslid voor de minimale termijn van twee jaren:

- Rowen de Jong – Algemeen Bestuurslid Erasmus Universiteit
- Valérie Andriessen – Algemeen Bestuurslid Universiteit Utrecht

Rowen de Jong – Algemeen Bestuurslid Erasmus Universiteit
Rowen is momenteel vijfdejaars geneeskundestudent aan de Erasmus Universiteit.
Rowen zou zich graag willen inzetten om aandacht
te blijven vragen voor de problemen bij
Geneeskundestudenten die de coronacrisis met zich mee
heeft gebracht. Daarnaast wil ze graag de
Geneeskundestudent representeren en de positie van de
coassistent bewaken. Na 3 jaar bestuurservaring bij IFMSANL bezit zij over vele kwaliteiten die ook in de functie van
Algemeen Bestuurslid bij DG van toegevoegde waarde
zijn. Zo is ze bekend met de externe representatie van een
vereniging, weet zij om te gaan met grote
verantwoordelijkheden en deinst ze niet terug voor een
bestuurlijke uitdaging.
Verder beschikt Rowen over zowel sterke communicatieve vaardigheden als
kwaliteiten in geschrift. Met haar passie voor belangenbehartiging trekken de
succesvolle campagnes die DG in het verleden heeft gevoerd haar erg aan. Hierin
zou ze zichzelf graag willen ontwikkelen binnen de functie algemeen bestuurslid.
De selectiecommissie is ervan overtuigd dat Rowen een goede toevoeging
zal zijn aan het bestuur van De Geneeskundestudent, aangezien zij een gedreven en
enthousiaste student is met relevante bestuurservaring die zij graag in wil zetten voor
De Geneeskundestudent.

Valérie Andriessen – Algemeen Bestuurslid Universiteit Utrecht
Valérie is vijfdejaars geneeskundestudent aan de Universiteit Utrecht.
Valérie zit midden in haar coschappen en is iemand
die zich graag inzet in de studentenvertegenwoordiging.
Ze vindt het belangrijk dat er aandacht is voor burn-out
onder studenten en is van mening dat een landelijke
aanpak vereist is om het studieklimaat van
geneeskundestudenten te verbeteren. Daarnaast zijn ook
de beoordelingen tijdens coschappen en het maken van
de beroepskeuze onderwerpen waar haar interesses
liggen.
Verder is zij altijd al actief geweest binnen
verschillende organen in de opleiding Geneeskunde, zoals
de jaarvertegenwoordiging. Daar heeft zij geleerd kritisch
te zijn en vragen te durven stellen. Deze kwaliteiten denkt zij ook goed in te kunnen
zetten als algemeen bestuurslid van DG. Daarnaast heeft ze op niveau leren
samenwerken in verschillende commissies van de ‘MSFU Sams’ en weet zij hoe ze om
moet gaan met verantwoordelijkheid.
De selectiecommissie is ervan overtuigd dat Valérie een aanwinst zal zijn voor
het bestuur van De Geneeskundestudent, aangezien zij een energieke student is,
met interesse in vele thema’s binnen DG. Valérie is dan ook zeer enthousiast om aan
de slag te gaan als Algemeen Bestuurslid.

