Profiel & Informatiememorandum
Twee leden Raad van Commissarissen
1. Profiel Bedrijfsvoering
2. Profiel Recyclingmethodieken en Circulaire Economie

ARN Holding B.V.
Breukelen – Tiel

1. De organisatie en zijn context
Auto Recycling Nederland (ARN) is in 1995 opgericht door de Nederlandse mobiliteitsbranche (RAI
Vereniging, BOVAG, FOCWA en Stiba). Het belangrijkste doel van ARN is om de materialen van
afgedankte auto’s optimaal om te zetten naar nieuwe grondstoffen om hiermee namens de
producenten/importeurs van auto’s te voldoen aan de producentenverantwoordelijkheid om meer dan
95% van de autowrakken te recyclen. Samen met haar partners streeft ARN naar verantwoorde en
hoogwaardige recycling van auto’s. ARN is daarmee de recyclingexpert voor de mobiliteit-sector.
Omdat recycling nooit klaar is, blijft ARN altijd op zoek naar hoogwaardige toepassingen en naar nieuwe
technologieën om zo optimaal mogelijk bij te dragen aan de circulaire economie. Alle inspanningen zijn
erop gericht om dit doel zo snel mogelijk en economisch haalbaar te realiseren. Technologische
mogelijkheden en financiële haalbaarheid gaan gelijk op. ARN is regisseur van en motor achter de
Nederlandse autorecyclingketen.
ARN realiseert als uitvoeringsorganisatie namens de partners de afgesproken recyclingdoelstellingen.
Daarnaast heeft ze een aanjagersrol om de recyclingactiviteiten in de sector naar een hoger,
verantwoord niveau te brengen en ervoor te zorgen dat ze klaar zijn voor wat komen gaat.

2. De organisatie en zijn inrichting
ARN Holding wordt geleid door een eenhoofdige statutaire directie, zijnde mevrouw Ingrid Niessing,
Algemeen Directeur ARN Holding B.V., en met twee operationele directeuren, zijnde de heer Hedde
Rijkes, Directeur ARN Auto Recycling en de heer Hans van der Greef, Directeur ARN Recycling. Circa 70
medewerkers werken vanuit 2 locaties, met een fabriek in Tiel en een kantoor in Breukelen.

1

Organigram

3. Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van ARN Holding B.V. bestaat uit drie leden die gevarieerde
kennisvelden, deskundigheid en relevante netwerken vertegenwoordigen. Van de leden wordt verwacht
dat zij een juist evenwicht kunnen bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
Samenstelling Raad van Commissarissen
Naam

Positie

Datum benoeming

Datum aftreden/herbenoeming

De heer Peter Janssen

Voorzitter

01-01-2012

07-2020

De heer John van Est

Lid

20-05-2008

04-2020

De heer Roel Geers

Lid

28-10-2008

04-2020
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De Raad van Commissarissen vergadert vijf maal per jaar. Twee maal per jaar vindt een Algemene
Vergadering van Aandeelhouders plaatst. Daarnaast zijn een of meer leden van de Raad van
Commissarissen regelmatig inzetbaar als sparring partner bij de diverse projecten en vertegenwoordiger
van de organisatie in het kader van stakeholder management.
De Raad van Commissarissen –
− Vervult de werkgeversrol voor de Directie;
− Houdt toezicht op de Directie en de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en
de met haar verbonden ondernemingen;
− Staat de Directie met raad en daad terzijde;
− Richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar
verbonden ondernemingen – dit vindt plaats binnen de door het Bestuur van de SAR (Stichting
Auto en Recycling) afgegeven beleidskaders;
− Weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokken
stakeholders af, ook hier binnen de beleidskaders van het Bestuur van de SAR;
− Is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren en zal dit jaarlijks evalueren.
De taken, competenties en professionaliteit zijn uitgangspunt bij het opstellen van de profielen van de
leden van de Raad van Commissarissen.
De afzonderlijke profielen die in de Raad aanwezig dienen te zijn, zijn de Voorzitter, een lid met het
profiel Bedrijfsvoering en een lid met het profiel Recyclingmethodieken en Circulaire Economie.
De Raad als groep
Om als groep meer te zijn dan de som der delen, dient de Raad als geheel te voldoen aan een aantal
eisen.
− De RvC moet divers zijn, niet alleen door een mix van mannen en vrouwen, maar ook door
verscheidenheid in politiek-maatschappelijke opvattingen, sociale achtergrond en verschillende
generaties;
− De leden van de RvC hebben affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van ARN;
− De leden van de RvC hebben een oplossingsgerichte en pragmatische instelling;
− De RvC is zich bewust van de eigen taak en positie van de Raad, ook in relatie tot het Bestuur
van de SAR, de organisatie, de stakeholders en de maatschappelijke omgeving.
Het is ongewenst dat de leden van de RvC zich vereenzelvigen met een profiel en zich in de eerste plaats
als vakspecialist opstellen. Van elk lid wordt een generalistische instelling verlangd en de instelling om
bijvoorbeeld via bijscholing thuis te raken in de andere profielen waar het lid geen ervaring mee en
kennis van heeft.

4. Vacatures binnen de Raad van Commissarissen
Selectiecriteria vacature met profiel Bedrijfsvoering
− Ervaring met financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken;
− Gevoel voor en ervaring met aspecten van HRM, ook in het kader van de werkgeversrol van de
Raad van Commissarissen;
− Kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een
onderneming;
− Vermogen om investeringsbeslissingen te beoordelen op financiële risico’s;
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−
−
−

Kennis van beheersing van de internal controls;
Kennis van risico-management;
Inzicht in projectontwikkeling en -management, met name op het gebied van ICT.

Selectiecriteria vacature met profiel Recyclingmethodieken en Circulaire Economie
− Kennis van en ervaring met recyclingtechnieken;
− Gevoel bij en ervaring met het maatschappelijk debat rondom duurzaamheid:
✓ affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen – nationaal en internationaal – op dit
gebied;
− Ervaring met ELV/automotive vraagstukken binnen de recyclingketens is een pre;
− Analytisch vermogen in combinatie met commercieel gevoel.
Deze rol staat ook open voor kandidaten die nog geen ervaring hebben met de rol van commissaris.

5. Procedure & Planning
Voor de invulling van de vacatures heeft ARN Holding B.V. aan Nationaal Register gevraagd deze
procedure te begeleiden. Deze procedure zal worden uitgevoerd door mevrouw mr. A.E. (Annelies) de
Groot Kooijman, consultant, daarbij geassisteerd door mevrouw I. (Inger) Wouters, Personal Assistant.
Voor deze procedure is een selectiecommissie samengesteld die bestaat uit de heren Peter Janssen,
Roel Geers en John van Est.
De planning van deze procedure is als volgt –
i.

Periode van donderdag 27 juni tot maandag 26 augustus 2019 – Search & selectie door Nationaal
Register van mogelijk geïnteresseerde en beschikbare kandidaten.

ii.

Periode van maandag 26 augustus t/m maandag 9 september 2019 – Presentatie van de longlist
door de consultant aan de selectiecommissie, vaststelling van de shortlist door de
selectiecommissie en planning van de voorbereidingsgesprekken met de shortlist kandidaten door
Nationaal Register.

iii.

Periode van maandag 23 september t/m vrijdag 4 oktober 2019 – Voorbereidingsgesprekken door
de consultant van Nationaal Register met de shortlist kandidaten.

iv.

Periode van maandag 7 t/m vrijdag 18 oktober 2019 – Interviews door de leden van de
selectiecommissie met de shortlist kandidaten.

v.

Periode van 21 oktober t/m vrijdag 1 november 2019 – Tweede ronde interviews met de shortlist
kandidaten.

vi.

Woensdag 11 december 2019 – Benoeming van de eindkandidaten door de AvA.
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6. Uw reactie
Heeft u belangstelling voor één van deze twee functies en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan
nodigen wij u uit om vóór maandag 26 augustus 2019 uw belangstelling via deze link bij ons kenbaar te
maken.
U wordt vriendelijk verzocht uw cv met daarop een recente pasfoto te begeleiden met uw motivering
waarin u concreet toelicht op welke aspecten uw loopbaan, ervaring en competenties aansluiten bij de
gevraagde selectiecriteria.
U ontvangt na uw sollicitatie direct een ontvangstbevestiging van ons.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman:
Telefoon:
070-3243091
E-mail:
directie@nationaalregister.nl
Website:
www.nationaalregister.nl
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