Informatiememorandum en profielschets
Lid Raad van Commissarissen
- Van Spaendonck Groep B.V. - Stichting Bureau Mr. Dr. B.J.M. van Spaendonck -

1. Inleiding
Van Spaendonck is meer dan honderd jaar de drijvende kracht achter succesvol ondernemerschap in
Nederland. Van Spaendonck helpt accountantskantoren de werkgeversrol van hun klanten beter in te
vullen, bijvoorbeeld met het label Loket.nl en versterkt branche- en beroepsverenigingen onder
andere met het label Wissenraet Van Spaendonck. Ze richt zich direct en indirect op belangen van
ondernemers op sociaal en economisch vlak. Tevens ontwikkelt Van Spaendonck nieuwe diensten en
producten voor ondernemers. Een voorbeeld hiervan is de MKB Servicedesk. Van Spaendonck
exploiteert het ondernemingshuis in Tilburg waar de groepsondernemingen van Van Spaendonck
gehuisvest zijn.

2. Organisatie en kengetallen
De Van Spaendonck Groep is 100% dochter van de Stichting Bureau Mr. Dr. B.J.M. van Spaendonck.
Deze Stichting is een vermogensstichting die 100% van de aandelen van Van Spaendonck Groep
houdt en die tevens de overtollige liquiditeiten belegt. De directie van de Stichting wordt gevoerd
door Van Spaendonck Groep. In 2020 bedraagt de omzet ruim € 19 miljoen. De Van Spaendonck
Groep realiseert een goed rendement en heeft een goede solvabiliteit. Het beleid is gericht op het
uitbouwen van het merk, groei in aantallen MKB ondernemers dat diensten afneemt en het
verhogen van de (naams) bekendheid van Van Spaendonck. Het personeelsbestand van Van
Spaendonck bedraagt circa 160 fte.
De onderneming wordt aangestuurd door een directieteam dat uit vijf leden bestaat: Jeroen de Heer
(Directievoorzitter); Rosetta Kooistra (Wissenraet van Spaendonck); Genevieve Meerburg (MKB
Service), Erik Snels (Development) en Arnold Barendrecht (Loket.nl).
De Directie is verantwoordelijk voor het algemeen beleid, bestuur en beheer van de Van Spaendonck
Groep. De Raad van Commissarissen (RvC) van de Stichting Bureau Mr. Dr. B.J.M. van Spaendonck
vormt een personele unie met de RvC van Van Spaendonck Groep BV. Door deze constructie wordt
geborgd dat het vermogen van de Stichting ten dienste staat van de ontwikkeling van Van
Spaendonck Groep.

3. Raad van Commissarissen
De RvC van Van Spaendonck Groep bestaat momenteel uit vier leden. De huidige leden zijn: Hans van
der Molen (voorzitter), Esther Raats-Coster, Bart Straatman en Edwin de Jonge. De tweede en laatste
termijn van vier jaar van Bart Straatman verloopt in het voorjaar van 2021 en hij heeft aangegeven
terug te treden als commissaris bij Van Spaendonck. Voor de vacature die hierdoor ontstaat, wordt
gezocht naar een opvolger.
In de samenstelling van de leden van de RvC wordt gezocht naar een balans tussen kennis en
ondernemerschap. Bij kennis speelt de markt een grote rol, maar tevens vraagstukken die te maken
hebben met het aansturen van een gediversifieerde professionele onderneming. Alle huidige leden
hebben kennis van de markt van branches en (beroeps) verenigingen waar de wortels van Van
Spaendonck liggen. Hans van der Molen is directievoorzitter bij Berenschot Groep B.V. Bart
Straatman heeft vanuit zijn werkverleden ook ervaring met accountantskantoren, de tweede
belangrijke doelgroep. Esther Raats-Coster is toezichthouder en investeerder met uitgebreide mkbervaring. Edwin de Jonge heeft een eigen onderneming en heeft de kennis van de digitale
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businessmodellen. Zowel Hans van der Molen alsook Bart Straatman hebben kennis van
managementvraagstukken binnen een professionele dienstverlener.
De RvC vergadert gemiddeld vijf of zes keer per jaar. De honorering bedraagt €18.000,-- per jaar.
De vacature is per 1 mei 2021, maar vanwege de overdracht van kennis en behandeling van de
jaarcijfers is het de bedoeling de nieuwe commissaris al eerder mee te laten draaien binnen de RvC.

4. Profiel vacature
Van Spaendonck is op zoek naar een persoon die voldoet aan het volgende profiel:
- financieel bedrijfseconomische achtergrond;
- kennis en ervaring rondom financiering en de financiële continuïteit van een organisatie;
- ervaring met de regels voor (financiële) (jaar)verslaggeving;
- ervaring en kennis mbt (jaar) rekening en budgetten, in staat om hierover sturend richting
organisatie op te treden
- kennis van het inrichten van een administratieve organisatie;
- kennis van financieel-bedrijfseconomische vraagstukken en managementtechnieken;
- ervaring met strategische investeringsbeslissingen en financiële sturingsmodellen;
- kennis en inzicht in financiële risico’s van een organisatie en de relevante eisen en regels;
- kennis van de accountancy wereld;
- trackrecord als toezichthouder met financiën in portefeuille;
- bij voorkeur ervaring met overnames van bedrijven (corporate finance);
- voorkeur voor vrouw.
Voor alle RvC leden bij van Spaendonck geldt:
- Kennis van of affiniteit met de aard, cultuur en werkzaamheden van de Van Spaendonck Groep;
- Kennis van of affiniteit met het mkb;
- In staat een onafhankelijk oordeel te vormen en een bijdrage te leveren aan discussies en
besluitvorming;
- Bereid om in teamverband te functioneren;
- Beschikt over voldoende tijd om de functie naar behoren te vervullen.

5. Procedure
Voor de invulling van deze vacature heeft Van Spaendonck Groep Nationaal Register gevraagd deze
procedure te begeleiden. De heer drs G.J. (Guiljo) van Nuland is begeleidend adviseur namens
Nationaal Register. Nationaal Register benadert potentiële kandidaten direct. Gesprekken met
kandidaten die volgens het Nationaal Register in aanmerking komen, zullen door de
selectiecommissie van Van Spaendonck Groep worden gevoerd.
Deze selectiecommissie bestaat uit de bestaande leden van de RvC, uitgezonderd het vertrekkende
lid. De directievoorzitter is als adviseur betrokken bij de selectiegesprekken.

6. Nadere informatie
Voor nadere informatie wordt verwezen naar www.vanspaendonck.nl. Ook is een opvraagbaar extra
documentatieset beschikbaar.
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7. Uw reactie
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit
vóór 7 december 2020 uw belangstelling via onze website bij ons kenbaar te maken.
Via deze link kunt u online solliciteren en krijgt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.

Meer informatie
Nationaal Register
Adviseur:
drs G.J. (Guiljo) van Nuland
Telefoon:
070-3243091
E-mail:
gvannuland@nationaalregister.nl
Website:
www.nationaalregister.nl
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