
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Profielschets leden 

Raad van Commissarissen 

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV 

 

 

Algemeen 

 

Het profiel heeft ten doel een leidraad te zijn voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen en wel 

zodanig dat deze qua samenstelling optimaal voldoet aan de daaraan te stellen eisen krachtens de wet, de 

statuten alsmede de aard en de gewenste ontwikkeling van de vennootschap. 

 

Oost NL heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De Raad 

van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van 

zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat het bestuur met raad terzijde. 

 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt de commissarissen met inachtneming van het 

volgende: 

 

• één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de Staat der Nederlanden (minister 

van Economische Zaken); 

• één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de provincie Gelderland; 

• één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de provincie Overijssel; 

• één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de publiekrechtelijke rechtspersoon 

Universiteit Twente, gevestigd te Enschede en de publiekrechtelijke rechtspersoon Openbaar lichaam 

Regio Twente, gevestigd te Enschede, gezamenlijk 

• één lid, tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen, wordt benoemd uit een bindende 

voordracht opgemaakt door de in functie zijnde commissarissen, hierboven benoemd; 

• eventuele overige leden worden benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de Raad van 

Commissarissen. 

 

Kennis en vaardigheden 

 

Persoonlijke kwaliteiten 

 

Iedere commissaris dient over de volgende eigenschappen te beschikken: 

 

• Hij/zij is een analytisch denker en tot een goede oordeelsvorming in staat; hij is in staat om de 

hoofdlijnen van het totale beleid van Oost NL te beoordelen. 

• Hij beschikt over voldoende tijd om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de directie 

en de algemene gang van zaken bij Oost NL. 

• Hij is zo nodig bereid door middel van bijscholing zijn kennis die nodig is voor het goed uitoefenen van 

zijn functie actueel te houden. 

• Hij is in staat de directie met (een positief kritisch) advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en de 

uitvoering van beleid. 

• Hij is in staat om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de directie onafhankelijk en kritisch te 

opereren. 
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• Hij is in staat in de uitoefening van zijn toezichthoudende taak aan de hoogste eisen van 

onafhankelijkheid (geen onverenigbare belangen, posities of relaties) te voldoen. De commissaris dient 

bij zijn toezichtfunctie iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden. 

• Hij is in staat om zich te laten leiden door het belang van Oost NL zijn taak te vervullen zonder mandaat 

en zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan aan andere betrokken 

belangen. 

• Hij is in staat om, in overleg met de andere commissarissen bij ontstentenis van de directie maatregelen 

te nemen om in de leiding van Oost NL te voorzien. 

• Hij is integer en zorgvuldig en heeft een sterk normbesef. 

• Hij is bereid tot het afleggen van (transparante) verantwoording. Hierbij gaat het niet alleen om de 

aandeelhouders, maar ook meer in het algemeen om maatschappelijke verantwoording. 

 

Inhoudelijke kwaliteiten 

 

Voor een juiste vervulling van zijn taken dient de Raad, gespreid over zijn leden, te beschikken over kennis, 

vaardigheden en (internationale) ervaring betreffende: 

 

• het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) en van (complexe) 

financiële processen in het algemeen; 

• regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) 

innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van business kansen, alsmede 

van marketing & acquisitie (inclusief verankering van buitenlandse ondernemingen); 

• alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van not-for-profit-organisaties op het grensvlak van overheid 

en bedrijfsleven (w.o. strategievorming, leidinggeven, business control, ICT, HRM, medezeggenschap. 

 

En goed bekend te zijn met: 

 

• het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijs- en 

kennisinstellingen. 

 

Daarnaast is belangrijk dat commissarissen over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de 

kerntaken van Oost NL en het bedrijfsleven in Gelderland en Overijssel. Tevens is van belang dat de Raad 

beschikt over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische 

aangelegenheden. 

 

Samenstelling Raad van Commissarissen 

 

De samenstelling van de Raad zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en 

onafhankelijkheid van zijn leden, de Raad het best in staat stelt om de taak van de Raad, het houden van toezicht 

op het bestuur van de vennootschap en de algemene gang van zaken van de onderneming van de 

vennootschap, alsmede de gang van zaken binnen de met de vennootschap verbonden groepsvennootschappen 

uit te voeren. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de 

vennootschap; de Raad weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap 

betrokkenen af. Bij de selectie van de Raad zal vooral gelet worden op de aanwezigheid binnen de Raad van 

kennis inzake: 

 

• financieel en economisch beleid, interne risicobeheersings- en controlesystemen; 

• human resources- en organisatiebeleid; 
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• het openbaar bestuur; 

• algemeen management.  

 

De Raad van Commissarissen gaat bij zijn werkwijze uit van collegiaal functioneren. Er is sprake van een goede 

onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de Raad van Commissarissen als college kan functioneren en zijn 

verantwoordelijkheden kan nemen. 

 

 

Onafhankelijkheid 

 

Alle leden van de Raad moeten zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de vennootschap en de met haar 

verbonden groepsvennootschappen. 

 

Een lid van de Raad wordt niet als onafhankelijk aangemerkt indien hij 

 

• in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris werknemer, bestuurder of 

aandeelhouder van de vennootschap is geweest; 

• een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap 

ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt 

ontvangen; 

• in het jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke zakelijke relatie met de 

vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad.  

 

Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een commissaris, of een kantoor waarvan hij 

aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap 

(consultant, externe accountant, notaris en/of advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of 

medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie 

onderhoudt; 

- bestuurder is van een vennootschap waarin een bestuurder van de vennootschap (waarop hij toezicht houdt) 

commissaris is (kruisverbanden). 

 

Voorzitter 

 

Naast de algemene kenmerken beschikt de voorzitter bij voorkeur over de navolgende kwaliteiten: 

 

• een goed gespreksleider; 

• gevoel voor procedures en verhoudingen; 

• streeft naar evenwicht en doet ieders persoon en inbreng recht; 

• streeft naar overeenstemming; 

• is in staat beslissingen te nemen. 

 

De voorzitter beschikt tevens over zodanige eigenschappen dat hij leiding kan geven aan de Raad van 

Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarnaast is hij in staat een inspirerende 

coachende rol te vervullen in de relatie met de directie. 

 

Tevens is hij in staat – indien gewenst – een intermediaire rol te vervullen tussen Oost NL en haar 

aandeelhouders en haar participanten. 
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Overig 

 

Oost NL – hoewel niet vallend onder de Nederlandse Code voor goed ondernemingsbestuur – volgt de 

onderhavige code in het kader van het staatsdeelnemingenbeleid. 

 

De Raad ziet toe op een juiste toepassing van en verantwoording over de Code. 

Bij een voordracht of (her)benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen vindt toetsing plaats of aan 

het geheel van uitgangspunten van deze profielschets en de gewenste samenstelling wordt voldaan. De Raad 

streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. 

Op initiatief van de voorzitter van de Raad vindt eenmaal per jaar een evaluatie van het functioneren van de Raad 

plaats. 


