Bijlage 7
PROFIELSCHETS LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
VAN LANSCHOT KEMPEN NV
Functieomschrijving

In verband met het aflopen van de eerste
zittingstermijn van één van de huidige leden van de
Raad van Commissarissen van Van Lanschot
Kempen ("RvC") is er een vacature voor een lid van
de Raad van Commissarissen.
De benoeming is onder voorbehoud van toetsing
door De Nederlandsche Bank op betrouwbaarheid
en geschiktheid.
De RvC houdt toezicht op het beleid van de Raad
van Bestuur ("RvB") en op de algemene gang van
zaken binnen Van Lanschot Kempen en daarmee
verbonden ondernemingen. Bovendien staat de RvC
de RvB bij met advies. De RvC richt zich bij de
vervulling van zijn taak naar het belang van Van
Lanschot Kempen en de met haar verbonden
ondernemingen en draagt zorg voor een
evenwichtige en effectieve besluitvorming waarbij
rekening wordt gehouden met de belangen van alle
stakeholders. De RvC is verantwoordelijk voor de
effectiviteit en kwaliteit van zijn eigen functioneren.

•

Competenties
•

Brede bestuurlijke en organisatorische ervaring
en gevoel voor de Nederlandse (sociale)
verhoudingen.

•

Is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid
van Van Lanschot Kempen en de met haar
verbonden onderneming en de algemene gang
van zaken binnen Van Lanschot Kempen te
kunnen volgen en de RvB in de voorbereiding en
uitvoering van het beleid met advies bij te staan.

•

Kan zichzelf een afgewogen en zelfstandig
oordeel vormen over de basisrisico’s die door
Van Lanschot Kempen en de met haar
verbonden onderneming worden gelopen.

•

Heeft specifieke deskundigheid die noodzakelijk
is voor de vervulling van de rol binnen de RvC.

•

Heeft gedegen kennis van de maatschappelijke
functies van Van Lanschot Kempen en van de
belangen van alle bij Van Lanschot Kempen
betrokken partijen.

•

Heeft het vermogen om bij de besluitvorming
een zorgvuldige afweging te maken van alle
betrokken belangen en op een evenwichtige en
consistente manier tot besluitvorming te komen.

•

Is integer en onafhankelijk en durft een
afwijkende mening te hebben en te verkondigen.

•

Is een teamspeler, onafhankelijk en zoekt
verbinding met collega-commissarissen.

De kandidaat dient ten aanzien van meerdere - maar
niet noodzakelijkerwijs alle - van de hierna
genoemde onderwerpen deskundigheid te hebben
of over ervaring te beschikken.

Kennis en ervaring
•

•

•

•

Ervaring in een leidinggevende functie in het
bedrijfsleven of ervaring met en kennis van
bestuur, organisatie en communicatie.
Diepgaande kennis van en ervaring met het
ondernemingsrecht en/of het bank- en
effectenrecht en compliance.
Kennis van het bankwezen in ruime zin,
waaronder de producten, diensten en markten
waarop Van Lanschot Kempen actief is.
Kennis van en/of ervaring met een beheerste en
integere bedrijfsvoering

Ervaring met het internationale bedrijfsleven.

Divers
•

De kandidaat is bereid en in staat om de taak
binnen de RvC en de commissies van de RvC
waarin hij/zij zitting heet, naar behoren te kunnen

vervullen.
•

De kandidaat dient over een academisch werken denkniveau te beschikken.

