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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), Egid van Bree (algemeen bestuurslid), 
Juliette Mattijsen (algemeen bestuurslid), Fleur van Mook (Algemeen Lid), Sammy 
Steenvoorden (Algemeen Lid) en Welmoed Verduijn (Lid Centraal Studenten Panel). De 
selectiecommissie heeft uit een diverse groep sollicitanten 6 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:  

• Nynke Nubé – Algemeen Bestuurslid Universiteit Leiden 
• Thomas Zwaan – Algemeen Bestuurslid Universiteit Leiden 
• Pim den Boon – Algemeen Bestuurslid Erasmus Universiteit 
• Sie Meng Lee - Algemeen Bestuurslid Erasmus Universiteit 
• Daniëlle Boldewijn – Algemeen Bestuurslid Universiteit van Amsterdam 
• Christiaan Meijer – Algemeen Bestuurslid Radboud Universiteit 

Nynke Nubé – Algemeen Bestuurslid Universiteit Leiden 

  Nynke is een geneeskundestudent aan de Universiteit Leiden met ruim een jaar 
coschapervaring.  

  Ze heeft eerder als bachelor jaarvertegenwoordiger en als mentor van een groep 
eerstejaars studenten gediend, passend bij haar motivatie om zich in te zetten voor 
verbetering van de geneeskundeopleiding en haar vaardigheid om boven tafel te krijgen wat 
er speelt onder studenten.  

  Nynke wil zich graag richten op de uurbesteding van geneeskundestudenten, opdat 
studenten al tijdens hun studietijd een betere werk-privébalans kunnen vinden. Ook zet ze 
zich graag in voor een goede samenwerking tussen de lokale en nationale 
vertegenwoordiging.  

  De selectiecommissie is ervan overtuigd dat Nynke een goede aanwinst zou zijn voor 
het algemeen bestuur van De Geneeskundestudent. Ze bijt zich vast in thema's, toont zich 
betrokken bij de studie en gaat geen gesprek uit de weg. 

Thomas Zwaan – Algemeen Bestuurslid Universiteit Leiden 



  Thomas is zesdejaars geneeskundestudent aan de Universiteit Leiden en werkt naast 
zijn coschappen als onderzoeker.  

  Thomas is commissielid geweest bij LSV Minerva en MFLS en heeft ervaring 
opgedaan als International PR Officer bij LIMSC. Na meerdere jaren onderdeel te zijn 
geweest van de gemeenschap van Nederlandse geneeskundestudenten, wil hij zich graag 
inzetten voor de opleiding. Hij heeft meerdere zaken ervaren waarbij hij vraagtekens plaatst, 
zoals de beoordelingen van coassistenten en de huidige selectieprocedure. Door deze zaken 
op nationaal niveau aan te pakken wil hij de opleiding beter maken, ook voor de 
toekomstige lichtingen. 

  De selectiecommissie is ervan overtuigd dat Thomas een aanwinst zal zijn voor het 
algemeen bestuur van De Geneeskundestudent, omdat hij op analytische en secure wijze 
onderwerpen wil aanpakken en deze welbespraakt weet over te brengen. 

Pim den Boon – Algemeen Bestuurslid Erasmus Universiteit 

  Pim is een 5e jaars geneeskunde student van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en 
heeft daarnaast een bachelor in filosofie en een master in Health Economics, Policy and Law.  

  Pim heeft al vele jaren ervaring in de medezeggenschap. Dit begon bij 
jaarvertegenwoordiging en later in de studentenraad. Hier heeft hij geleerd om fel in 
discussies te zijn maar daarbij te waken voor emotionele discussies. Ook vindt hij het 
belangrijk dat iedereen gehoord wordt en dat er ruimte is om fouten te maken en elkaar te 
begeleiden.  

  Hij heeft al een duidelijk beeld van de problemen die er spelen en wil graag een 
aantal punten aanpakken waaronder de uurbesteding van coschappers, waarbij hij denkt dat 
een cultuurverandering nodig is, en het aantrekkelijker maken van onderbelichte 
specialismen. Daarbij staat hij ook open voor andere uitdagingen, hij vindt het namelijk leuk 
om zich vast te bijten in een probleem.  

  De Selectiecommissie is ervan overtuigd dat Pim een goede aanwinst is voor het 
bestuur van de Geneeskundestudent, omdat hij een duidelijke affiniteit heeft voor de 
vertegenwoordiging van studenten, zeer gedreven is en gemotiveerd is om aan de slag te 
gaan op een nationaal niveau. 

Sie Meng Lee – Algemeen Bestuurslid Erasmus Universiteit 

  Sie Meng zit in het vijfde jaar aan de Erasmus universiteit in Rotterdam.  

  Ze heeft veel ervaring als bestuur van verschillende projecten van zowel IFMSA-NL en 
IFMSA-Rotterdam, waar ze bestuurlijke ervaring heeft opgedaan en heeft geleerd hoe ze 
contact met verschillende externe partijen kan hebben.  



  Sie Meng wil zich graag inzetten voor de portefeuille Beoordelingen, waar ze goede 
ideeën voor kan aandragen. Ook de portefeuille veiligheid is voor haar belangrijk. Daarnaast 
zou ze graag meewerken aan de werkgroep duurzaamheid.  

  De selectiecommissie is ervan overtuigd dat Sie Meng een goede aanwinst zou zijn 
voor het algemeen bestuur van de Geneeskundestudent, omdat zij veel ervaring heeft in 
bestuursfuncties, erg nauwkeurig werkt en ze leergierig is. 
 

Daniëlle Boldewijn – Algemeen Bestuurslid Universiteit van Amsterdam 

  Danielle is een 5e jaars geneeskunde student aan de Universiteit van Amsterdam. Ze 
is actief bij de IFMSA en doet op hoog niveau aan turnen en volleybal.  

  Danielle omschrijft zichzelf als een harde werker, dit heeft ze tijdens de studie ook 
altijd moeten doen. Daarbij is ze goed in het stellen van kritische vragen, waarbij ze dan niet 
eigenwijs overkomt. Vanuit de IFMSA heeft ze geleerd dat ze een groot belang hecht aan 
bereikbaarheid binnen het bestuur en dat ze het leuk vindt ok taken op te pakken.  

  Ze loopt zelf tegen het probleem aan dat ze niet weet wat ze later zou willen doen, 
omdat hier in de studie weinig aandacht aan wordt besteed. Dit is iets wat ze graag zou 
willen aanpakken. Daarbij wil ze studenten meegeven dat ze moeten opkomen voor zichzelf 
en zich hard maken voor een veilige leefomgeving.  

  De Selectiecommissie is ervan overtuigd dat Danielle een geschikte kandidaat is voor 
het bestuur van de Geneeskundestudent, omdat ze gemotiveerd is om ideeën om te zetten 
in verandering en graag wil leren hoe je dit aanpakt. Daarbij wil ze een grote rol gaan spelen 
is het vertegenwoordigen van de Geneeskundestudenten binnen de UvA. 

Christiaan Meijer – Algemeen Bestuurslid Radboud Universiteit 

  Christiaan zit in zijn wachttijd voor de coschappen bij universiteit Nijmegen en werkt 
ondertussen als doktersassistent en student assistent bij de cardiologie.  

  Hij heeft in zijn wachttijd de master Healthcare Policy, Innovation and Management in 
Maastricht afgerond, waar hij verschillende management aspecten heeft geleerd, die hij nu 
graag in de praktijk wil inzetten. Christiaan heeft verder in meerdere commissies van NSV 
Ovum Novum en NSRV Phocas in Nijmegen gezeten, waar hij heeft geleerd om samen te 
werken en evenementen te organiseren.  

  Hij wil zich vooral op de portefeuille capaciteit richten, aangezien hij zelf ook mee te 
maken heeft gehad met wachttijden voor de coschappen. Hij heeft goede ideeën over hoe 
dit beter zou kunnen.  



  De selectiecommissie is ervan overtuigd dat Christiaan een goede aanwinst zou zijn 
voor het algemeen bestuur van de Geneeskundestudent, omdat hij goed kan samenwerken, 
er 100% voor zal gaan en enthousiast is. 
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