
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 De Vries en Verburg 

 niet-uitvoerend bestuurder one-tier board 
 
 Verbindende en deskundige sparringpartner 

 
 
 
Standplaats:  Stolwijk  
 

 
1. ORGANISATIE De Vries en Verburg 

De Vries en Verburg, in 1986 opgericht door Luchines de Vries en Jan Verburg, is sindsdien 
uitgegroeid tot een ontwikkelende aannemer met 200 medewerkers, die in 2020 een 
bedrijfsopbrengst van ruim € 275 miljoen heeft gerealiseerd. De Vries en Verburg bestaat uit 
de bedrijven De Vries en Verburg Groep B.V., en haar deelnemingen De Vries en Verburg 
Ontwikkeling B.V. en De Vries en Verburg Bouw B.V., die binnen het totale huisvestingsproces 
nauw samenwerken in ontwikkeling, bouw, service & onderhoud en vastgoedbeleggingen.  
De Vries en Verburg levert geen stenen, maar biedt antwoorden op huisvestingsvraagstukken 
van haar klanten. De Vries en Verburg is een platte organisatie, met korte communicatielijnen, 
die zorgen voor snelheid en flexibiliteit. Kernwaarden van De Vries en Verburg zijn ‘Betrokken, 
betrouwbaar en gedreven’. Samenwerken met De Vries en Verburg betekent: BOUWEN OP 
KARAKTER. 

De missie is samen met medewerkers en partners  klanten volledig te ontzorgen. Zij willen niet 
de grootste, maar wel de best gewaardeerde en meest voortvarende en duurzame partner in 
ontwikkelen en bouwen van Nederland zijn. De focus van de onderneming is vooral gericht op 
de strategische aandachtsgebieden: aantrekkelijke werkomgeving, circulair en maatschappe-
lijk betrokken ondernemen en een degelijke financiële positie. 

De Vries en Verburg geeft op eigen wijze een proactieve invulling aan duurzaam ondernemen, 
waarin onder meer toenemende schaarste van grondstoffen, nieuwe technologische ontwik-
kelingen en een verschuiving van eigendom naar gebruik bijdragen aan een ‘duurzame en 
circulaire economie’.  

Verder vindt De Vries en Verburg dat ondernemerschap hand in hand moet gaan met 
maatschappelijke betrokkenheid. Hierbij mogen bedrijven het armoedeprobleem niet naast 
zich neerleggen. Daarom ondersteunt De Vries en Verburg de charitatieve projecten van 
Verburg Charity Foundation en projecten van lokale (charitatieve) instellingen. 

Naar de website: https://www.devriesverburg.nl  
 
  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats in de organisatie  
 
Sinds 1 januari 2015 kent De Vries en Verburg Groep B.V. een éénlaags bestuursmodel (one-
tier board). Deze one-tier board bestaat op dit moment uit drie niet-uitvoerende (waaronder 
de voorzitter) en vijf uitvoerende bestuurders.  
 
De uitvoerende bestuurders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de 
vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en), onder eindverantwoordelijkheid 
van het bestuur als geheel. 
 
De niet-uitvoerende bestuurders, ieder met zijn specifieke deskundigheid, dienen in hoofdlijnen 
het totale beleid van de vennootschap en haar deelnemingen te kunnen beoordelen. Daarnaast 
zijn zij belast met de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden 
onderneming(en), het toezicht op de taakuitoefening door de uitvoerende bestuurders, op 
risicobeheersing en op financiële informatievoorziening volgens het Bestuursreglement. 

• De niet-uitvoerende bestuurders zijn onafhankelijk van de vennootschap en haar deelneming-
en zodat zij hun rol als toezichthouder adequaat kunnen uitoefenen. 

• Een niet-uitvoerend bestuurder kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting 
hebben in het algehele bestuur.  

• Er is een niet-uitvoerend bestuurder belast met het voorzitterschap van het algehele bestuur, 
de bestuursstrategie, risicobeheersing, en stakeholdersrelaties (medewerkers, opdracht-
gevers, financiers, enzovoorts). 

• Tevens is er een niet-uitvoerend bestuurder belast met financiën, verslaggeving en interne 
risico– en controlesystemen, alsmede met naleving van wet- en regelgeving. 

 Wegens het aanstaande geplande uittreden van één van de niet-uitvoerende bestuurders 
ontstaat een vacature voor een niet-uitvoerend bestuurder met onderstaand profiel: 

 
2. Profiel 

• Breed profiel met nadruk op bedrijfsmatig/bedrijfskundig, operationeel, technisch en kennis 
van risicomanagement. 

• Operationele en procesmatige expertise en ervaring met projectorganisaties, opgedaan 
binnen bij voorbeeld de industrie, bouw- en installatiebedrijven, scheepsbouw etc. 

• Kennis van of affiniteit met informatiemanagement, digitalisering, innovatie en duurzame 
ontwikkelingen. 

• Vanuit de bestuurlijke sfeer verworven ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfs-
leven en overheden. 

• Breed algemeen inzicht in het ondernemerschap – onder meer in de samenhang tussen 
economische, sociale en financiële ontwikkelingen – om een bijdrage te leveren als klankbord 
voor de uitvoerende bestuurders alsmede om activiteiten te stimuleren die van belang zijn 
voor de continuïteit en de rentabiliteit van de onderneming. 

• Relevante ervaring in een bestuurlijke, controlerende en/of toezichthoudende functie binnen 
(middel)grote bedrijven. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ervaring met familiebedrijven. 
• Hbo+/academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur bedrijfskundig met ervaring in 

operationele procesvoering en affiniteit met techniek. 

 
3.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

• Probleemanalytisch sterk 

• Communicatief vaardig 

• Organisatiesensitief en vermogen om te luisteren 

• Onafhankelijk, positief en kritisch 

• Betrokken en samenwerkingsgericht 

• Doortastend en besluitvaardig 

• Bruggenbouwer 

• Betrouwbaar en integer 

• Sparringpartner voor de overige bestuursleden 

• Creatief en out-of-the-box 

• Sociaal 

 

 
4. DE VRIES EN VERBURG BIEDT U 
 
Inzet die gevraagd wordt, is ongeveer zes vergadermomenten per jaar met de noodzakelijke 
voorbereiding en nazorg. Daarnaast spontaan informeel overleg. 
 
De Vries en Verburg biedt een uitstekende en bij deze functie passende honorering. 
 
 
   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
mr. Erik Batenburg 
06-12 47 98 26 
erik.batenburg@beljonwesterterp.nl 
 


