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VACATURE 
Lid Raad van Commissarissen Univé Zuid-Nederland 

 
Univé Zuid-Nederland - de allerleukste verzekeraar van Zuid-Nederland!  
 
Elkaar helpen. Ook als het even wat minder gaat. Dat is waar Univé voor staat.  
Univé is een coöperatie en dat betekent: risico’s delen en krachten bundelen. Dat geeft rust 
en zekerheid. Vanuit deze gedachte ontstonden vanaf 1794 regionale coöperaties die de basis 
vormen voor het Univé van vandaag. Eén van de 8 regionale coöperaties is de Coöperatie 
Univé Zuid-Nederland U.A.   
Univé Zuid-Nederland is een ledenorganisatie, heeft ruim 300.000 klanten (zakelijk en 
particulier) en 240 medewerkers. Het werkgebied bevindt zich in Zeeland, Brabant, Limburg, 
en delen van Utrecht en Zuid-Holland. Met 16 winkels in het werkgebied, is er voor de klant 
altijd een winkel van Univé Zuid-Nederland in de buurt.  
De waarden van waaruit wordt gewerkt zijn Samen, Dichtbij en Doen!  Kijk voor meer 
informatie ook op: www.unive.nl/zuidnederland 
In 2020 leggen twee leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Univé Zuid-Nederland 
hun functie neer vanwege het einde van hun termijn. Er is besloten op zoek te gaan naar één 
nieuw RvC-lid. De RvC zal ultimo 2020 bestaan uit 5 leden.  
 
Profiel lid Raad van Commissarissen Univé Zuid-Nederland 
De gewenste competenties, persoonlijkheidskenmerken en kennis zijn nauwkeurig 
omschreven. Er is hiervoor een profiel commissaris opgesteld voor commissarissen binnen 
Univé (zie bijlage). 
Bouwsteen 1 heeft betrekking op de gevraagde houding en gedrag. In Bouwsteen 2 wordt 
aandacht besteed aan de context-specifieke aandachtspunten en gaat nader in op de 
zelfstandige regionale afdeling Univé Zuid-Nederland. In Bouwsteen 3 wordt ingegaan op het 
wettelijk toetsingskader.  
 
In het licht van de samenstelling van de huidige RvC van Univé Zuid-Nederland is er, bij 
passende geschiktheid, voorkeur voor een vrouw die de jongere generaties vertegenwoordigt. 
Er wordt gezocht naar een kandidaat met een sterk commercieel profiel, kennis van data 
driven marketing, distributie en retail. Kennis en ervaring met werken in de digitale wereld is 
belangrijk.  
Gezien de bestuurlijke ervaring van de zittende leden van de RvC is toezichthoudende ervaring 
geen vereiste. De te benoemen kandidaat kan rekenen op professionele begeleiding 
gedurende het 1e jaar in de rol van RvC-lid verzorgd door Board Refreshment.   
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Procedure 
Wij komen graag in gesprek met kandidaten die zich herkennen in het gevraagde profiel. De 
functie is bezoldigd (Euro 12.000 per jaar en kilometervergoeding). Voor de leden van de RvC 
is een scholingsbudget beschikbaar. Het volgen van een opleiding tot commissaris wordt 
nadrukkelijk geadviseerd, dit mag na aanstelling worden opgepakt. Een assessment en het 
opstellen van een Insights Discovery profiel maakt onderdeel uit van de procedure, evenals 
screening door de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten.  

Kandidaten wordt verzocht hun motivatiebrief en cv uiterlijk vóór 6 april 2020 te mailen naar 
Board Refreshment t.a.v. mw. De Graaf via search@boardrefreshment.nl. Er kan ook 
telefonisch contact worden opgenomen voor nadere informatie (06-10263424).  

Selectiegesprekken met kandidaten zijn gepland op 15 mei en 5 juni. Het assessment is 
gepland op donderdag 28 mei. Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze datum.  
 
Bijlage 
Profiel Commissaris Univé Zuid-Nederland 
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