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Standplaats:  Grijpskerk 
 

 
1. ORGANISATIE  
 
Koninklijke Oosterhof Holman bestaat al ruim een eeuw. De onderneming is een complete speler in 
de veelzijdige markt van de grond-, weg- en waterbouw, duurzame energie, industrie en stedelijk 
groene leefruimte. Zij levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en klimaatadaptatie, 
waarbij duurzaam, circulair en modulair bouwen steeds meer wordt toegepast. Met specialismen die 
elkaar effectief en efficiënt versterken, is de onderneming in staat om multidisciplinaire projecten te 
realiseren en totaaloplossingen te bieden voor haar klanten. Alle processen worden beheerst voor 
een complete ontzorging: van ontwerp en advies tot en met realisatie en onderhoud. Een 
totaaloplosser van infrastructurele vraagstukken met de focus op innovatie, specialismen, 
duurzaamheid en kennisdeling. Het succesvol, veilig en milieuverantwoord realiseren van projecten 
valt of staat met de kwaliteit en inbreng van vakmensen. Door veel ruimte en eigen 
verantwoordelijkheid aan medewerkers te geven in een informele werksfeer, is Koninklijke 
Oosterhof Holman geworden tot wat het vandaag de dag is: een dynamisch en innovatief 
familiebedrijf met een gezond rendement en solide basis. De 400 gedreven medewerkers zorgen 
voor een jaarlijkse omzet van ruim 95 miljoen euro. Koninklijke Oosterhof Holman is een 
onderneming met het karakter van een familiebedrijf, waarbij teamgeest, kennis en loyaliteit de 
sleutel van het succes zijn. 
 
Naar de website: https://www.oosterhof-holman.nl 
 
 
Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen (RvC) van Koninklijke Oosterhof Holman heeft tot taak toezicht te 
houden op de directie, en zo indirect op de algemene gang van zaken van Koninklijke Oosterhof 
Holman en de met haar verbonden ondernemingen en participaties. Beide organen leggen 
verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 
 
De RvC bestaat uit twee leden en een voorzitter. De leden en de voorzitter worden door de 
aandeelhoudersvergadering benoemd voor een periode van drie jaar waarna eenmalig verlenging 
mogelijk is. 
 
De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de onderneming. De RvC is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.  
 
 
 

https://www.oosterhof-holman.nl/


    
 

 

  

Het toezicht van de RvC op het bestuur omvat in ieder geval: 
 De ontwikkeling en realisatie van het beleid van de onderneming en de realisatie van de 

doelstellingen van de onderneming; 
 De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de onderneming; 
 De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; 
 Het kwaliteitsbeleid; 
 Het financiële verslaggevingsproces; 
 De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving; 
 Het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen. 

 
Van alle leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over een kritische houding en over het 
vermogen grote verbanden te zien. Van belang daarbij is dat de leden afstand kunnen nemen van 
details, dat wil zeggen om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en het gehele veld 
kunnen overzien.  
 
 

Plaats in de organisatie 
 

Koninklijke Oosterhof Holman Beheer B.V. is de holdingvennootschap van de groep. De groep heeft 
diverse werkmaatschappijen en deelnemingen. De holding heeft een CEO, CFO en een COO, die 
samen met acht businessunits en een shared service center de onderneming aansturen. De CEO 
rapporteert aan de RvC alsook aan de aandeelhouders. 
 
Overlegstructuur: 
Eén keer per jaar vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats waarin de jaarrekening,  
op voorstel van de CEO, na advies van de RvC ter vaststelling aan de vergadering wordt voorgelegd. 
Daarnaast vinden in voorkomende gevallen bijzondere aandeelhoudersvergaderingen plaats. 
De RvC vergadert vijf tot zeven keer per jaar.  
 
 
2. PROFIEL 
 
Als lid van de Raad van Commissarissen met de ‘commerciële/ondernemerschap’ portefeuille heeft u 
een academisch werk- en denkniveau. Als (voormalig) ondernemer van een onderneming van 
vergelijkbare omvang als Koninlijke Oosterhof Holman heeft u inzicht in en kennis van het brede 
spectrum van onderwerpen waarmee een dergelijke onderneming te maken heeft. U heeft ervaring 
met en kennis van onderwerpen zoals het herkennen van kansen in de markt, de inrichting van een 
organisatie, noodzakelijke organisatiewijzigingen en de invloed die maatschappelijke ontwikkelingen 
kunnen hebben op een organisatie. U kunt deze kennis en ervaring als commissaris toepassen. U 
geeft blijk van een ondernemersvisie, waarbij u zich goed rekenschap kunt geven van uw rol als 
toezichthouder. U staat de CEO met uw medecommissarissen als sparringpartner terzijde. U 
adviseert en informeert met uw medecommissarissen de aandeelhouders over de gang van zaken 
binnen de onderneming. U stelt uw netwerk ter beschikking van de CEO/ organisatie. Bestuurlijke 
en/of toezichthoudende ervaring in complexe organisaties is relevant. 
 
 

 
 
 



    
 

 

  

Tevens belangrijk: 
 

 Kennis om budgetten, begrotingen en jaarstukken te beoordelen. 

 Kennis van en gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen die op de lange termijn van 
invloed kunnen zijn op de onderneming. 

 Kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico’s. 

 Een relevant bestuurlijk en maatschappelijk netwerk. 

 Bestuurlijke ervaring. 

 Kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling. 

 Ervaring met of in familiebedrijven. 

 Gevoel voor of verbinding met technische onderneming. 

 Affiniteit met Noord-Nederland. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de 
vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. 

 Sparringpartner van de CEO en van de CFO. 

 Begroting goedkeuren van de onderneming. 

 Adviseren omtrent de jaarrekening ter vaststelling door de aandeelhouders in de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders. 
 

 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Stevige persoonlijkheid. 

 Analytisch en kritisch. 

 Strategisch denkvermogen. 

 Boardroom ervaring. 

 Inzicht in verhoudingen binnen en tussen bedrijven en de maatschappij teneinde een 
belangrijke rol in governance van de onderneming te kunnen spelen. 

 Communicatief vaardig. 

 Integer. 
 

 
5. KONINKLIJKE OOSTERHOF HOLMAN BIEDT U 
 
Bezoldiging is marktconform. 

 
 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Renate van der Zijl 
06-53309186 

 


