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1. Inleiding
RCBM (Register Certified Board Member) is sinds december 2018 een onafhankelijke stichting,
zonder winstoogmerk, die een actieve bijdrage levert aan verdere professionalisering van bestuurlijk
toezicht in Nederland. RCBM certificeert sector overschrijdend individuele commissarissen en
toezichthouders. Certificering vindt plaats volgens nationale en internationale normen. Een
certificaat laat zien dat door de betreffende commissaris/toezichthouder aantoonbaar wordt
gewerkt aan eigen ontwikkeling, reflectie en het bijhouden van het vak.
RCBM is klaar om over te gaan tot groei en verdere uitbouw. RCBM is gestart na discussies in de
Tweede Kamer over de te verbeteren kwaliteit van toezichthouders in Nederland op initiatief van de
Vereniging NCD. RCBM heeft al ongeveer 80 commissarissen en toezichthouders gecertificeerd. Voor
het certificeringstraject heeft zij een aantal ervaren assessoren aan zich weten te binden. De
komende jaren zal het aantal gecertificeerden versneld groeien.
Ook zijn inmiddels een aantal partner-organisaties aangesloten vanuit hun kennis, kunde en of
opleidingsaanbod op het gebied van Governance.
Voor meer informatie, onder meer het lange termijn beleid- en communicatieplan, zie www.rcbm.nl
en deze brochure.

2. De organisatie
De organisatie bestaat uit een onbezoldigd Bestuur, Raad van Advies en Raad van Toezicht. Een
tweetal commissies bewaken de certificerings- en bezwaarschriftenprocedure. De werkorganisatie is
uitbesteed aan een professionele organisatie.
In de Raad van Advies zitten partners die een verdiepende en wervende invulling geven aan de
verdere uitbouw van RCBM. (Potentiële) partners zijn opleidingsorganisaties, searchorganisaties en
andere bedrijven/organisaties die zich inzetten voor het professionaliseren van toezichthouden.

3. Profiel Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht oefent zijn taken uit als eenheid, waarbij elk lid zijn eigen kennis en ervaring
inbrengt. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het door het Bestuur gevoerde beleid, het
functioneren van het Bestuur en de algemene stand van zaken van de Stichting in het licht van haar
missie.
De Raad van Toezicht adviseert in dat kader het Bestuur gevraagd en ongevraagd en zij ondersteunt
het Bestuur en de daaraan verbonden commissies in het belang van de professionalisering van het
vak, gecertificeerden en aangesloten partners. Focus van de Raad van Toezicht ligt op dit moment
vooral op de strategische groeimogelijkheid van RCBM.
De Raad van Toezicht evalueert zichzelf periodiek en legt zijn bevindingen vast in het jaarverslag.
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Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit twee leden, te weten Lizzy Doorewaard,
kwartiermaker/lid Raad van Toezicht RCBM, professioneel toezichthouder bij o.a. NPO en
Staatsbosbeheer, en Christine Changoer, lid Raad van Toezicht RCBM, deskundig o.a. op boardroom
dynamics en lid Raad van Toezicht bij De Doelen Rotterdam.
Er wordt voor de invulling van twee vacatures gezocht naar kandidaten die bij kunnen dragen aan de
groei-ambities van RCBM.
RCBM zoekt kandidaten met het volgende profiel:
− Ruime ervaring als toezichthouder in het bedrijfsleven en/of semipublieke sector;
− Kennis en ervaring op het gebied van governance;
− Visie op verdere professionalisering van het toezichthoudende vak is essentieel;
− Een academisch niveau van denken en functioneren;
− Het vermogen om in teamverband te kunnen functioneren.
Tot slot wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat ze in staat zijn om met hun
netwerk bij te dragen aan de doelstelling van de Stichting in de breedste zin.
Het wordt op prijs gesteld dat een lid van de Raad van Toezicht zich op termijn laat certificeren.
Bij de selectie wordt ook gekeken naar de volgende competenties:
− Kennis van en visie op toezichthouden:
Heeft op basis van ruime ervaring als commissaris/toezichthouder kennis over en visie op
toezichthouden in RvC’s/RvT’s. Heeft zijn/haar sporen verdiend. Heeft een visie op
toekomstige ontwikkelingen van verdere professionalisering van dit vak. Kan dit (als
gesprekspartner voor het bestuur) vertalen in lange termijn doelstellingen voor RCBM, heeft
daarbij gevoel voor benodigde strategie, kansen en risico’s.
− Authenticiteit:
Is consistent in denken en doen. Helder in waar hij/zij voor staat, communiceert open.
− Bestuurlijk inzicht en helicopterview:
Kan schakelen op bestuurlijk niveau en klankbord zijn voor de bestuurder. Heeft oog voor de
ontwikkelingen en verhoudingen. Herkent en begrijpt de essentiële vraagstukken.
− Integer en reflectief:
Functioneert als lid Raad van Toezicht adequaat en zorgvuldig, met inachtneming van regels
en verantwoordelijkheden, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is
hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Toont lerend
vermogen. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor commissarissen en toezichthouders.
− Maatschappelijk bewustzijn:
Onderkent de unieke rol van RCBM. Bewust van en geïnformeerd over (de veranderende)
maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in relatie tot de missie van RCBM.
− Onafhankelijk:
In staat tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede en lastige vragen stellen. Heeft
een ‘rechte rug’.
− Teamspeler:
Heeft oog voor en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Overlegt, stemt
af en werkt samen. Draagt bij aan efficiënt, effectief en daadkrachtig vergaderen, in een
open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren.
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Overige zaken
Het tijdsbeslag bedraagt naar verwachting vier tot zes jaarlijkse vergaderingen met de Raad van
Toezicht en het Bestuur, inclusief een vergadering zelfevaluatie en een heidag.
Er is een bescheiden vacatievergoeding beschikbaar voor deze functie.

4. De procedure
Nationaal Register is door RCBM gevraagd om de wervingsprocedure van de twee nieuwe leden voor
de Raad van Toezicht te begeleiden. De heer mr. Olaf Smits van Waesberghe, directeur, zal deze
opdracht namens Nationaal Register uitvoeren.
De selectiecommissie bestaat uit:
− Kees van der Waaij, onafhankelijk lid;
− Lizzy Doorewaard en
− Christine Changoer.
De selectiegesprekken vinden in de eerste helft van december 2020 plaats.
De benoeming is eind december 2020.

5. Uw reactie
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit
vóór maandag 23 november 2020 te reageren via onze website.
Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw
sollicitatie.

Meer informatie
Nationaal Register
Adviseur:
De heer Olaf Smits van Waesberghe
Telefoon:
070 – 324 30 91
E-mail:
directie@nationaalregister.nl
Website:
www.nationaalregister.nl
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