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VACATURE 

Directeur B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (parttime) 

 

De B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (GBE) is voor 50% aandeelhouder van de N.V. Evides. In de 

B.V. worden de aandelen beheerd ten behoeve van 18 gemeenten. GBE is een BV met als doel het 

houden en beheren van aandelen in Evides en het uitoefenen van stemrecht daarop voor eigen 

rekening en risico.  

 

GBE heeft een directeur, die wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De 

directeur opereert als voorzitter van de houdstermaatschappij met bestuurders van de 18 

aandeelhoudende gemeenten en is belast met het besturen van de vennootschap, zoals vastgelegd in 

de statuten. 

 

We zoeken iemand met aantoonbare affiniteit en ervaring met de publieke sector en met gevoel voor 

politiek bestuurlijke verhoudingen. Verbondenheid met de regio, een sterk netwerk en ervaring met 

voorzitterschap is daarbij van belang. 

 

Reageren kan tot 3 januari 2022. 

 

 

Evides 

Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, veilig, schoon én smakelijk drinkwater 

aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de 

Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten 

in onder meer Nederland, België en Duitsland.  

 

Met deze publieke taak van watervoorziening staat Evides midden in de maatschappij en werken zij 

continu aan verdere verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Evides zuivert en levert water op 

milieuvriendelijke wijze. Het drinkwater wordt voor 80% bereid uit de rivier de Maas, voor 16% uit 

grondwater en voor 4% uit duinwater. In het drinkwatersegment bezet Evides – gemeten naar 

aansluitingen, afzet en omzet – de tweede plaats in Nederland. 

 

Het oppervlaktewater dat men als bron inzet voor de productie van industriewater wint men voor 47% 

uit het Brielse meer, voor 40% uit de rivier de Maas, voor 7% uit de Elbe en voor 6% uit afgestroomd 

Belgisch polderwater. Ook zet men per jaar circa 16 miljoen kuub industriewater in dat geproduceerd 

is uit afvalwater. In het industriewatersegment is men één van de sterkste spelers in Noordwest-

Europa. Daarnaast zuiveren ze het afvalwater van Den Haag/Delft, Schiphol, bedrijvencomplexen in 

het Sloegebied (Vlissingen) en in Delfzijl. 

 

Veilig en duurzaam werken heeft een hoge prioriteit. 
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Bestuur en Governance 

Evides Waterbedrijf kent twee aandeelhoudersgroepen: Gemeenschappelijk Bezit Evides (18 

gemeenten in Zuid-Holland Zuid) en PZEM NV. Beiden bezitten 50% van de aandelen. Thans is een 

proces gaande waarin de aandelen van PZEM worden overgedragen aan publieke aandeelhouders 

aldaar. De 18 gemeenten in Zuid-Holland Zuid zijn: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan 

den IJssel, Delft, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard, 

Maassluis, Midden-Delfland, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westland, Westvoorne en 

Zwijndrecht.  

 

De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt een directeur, die belast is met het besturen 

van GBE. Evides volgt de Corporate Governance code en houdt zich aan wet- en regelgeving.  

 

Directie en management 

De statutaire directie is belast met het besturen van de vennootschap. Algemeen Directeur is 

mevrouw ir. A.M. Ottolini. De organisatie kent zes bedrijfsonderdelen: 

• Productie Drinkwater 

• Infra 

• Industriewater 

• Klant & Business Support 

• Human Resource 

• Bestuursondersteuning  

De managers van de bedrijfsonderdelen zijn belast met de voorbereiding van de besluitvorming door 

de directie en vormen tezamen het management. Het management stuurt gezamenlijk en gericht op 

de realisatie van onze bedrijfsdoelen en staat garant voor een goede bedrijfsvoering.  

 

Raad van commissarissen 

De Raad van Commissarissen (RvC) van Evides Waterbedrijf houdt toezicht op het beleid van de 

directie en de algemene gang van zaken en staat de directie met advies bij. De RvC bestaat uit vijf 

personen, benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In de profielschets van de 

Raad van Commissarissen is onder meer vastgelegd dat Evides bij de invulling van de RvC streeft naar 

een balans tussen kennis, ervaring en achtergrond van de individuele leden, alsook een ruime mate 

van affiniteit met de aard en cultuur van het bedrijf. In de RvC dient vakinhoudelijke kennis aanwezig 

te zijn op de volgende gebieden:  

• drink- en industriewater, afvalwater en rioolwater, alsmede de hieraan gerelateerde 

industriële dienstverlening en dienstverlening op deze gebieden in ontwikkelingslanden;  

• ondernemerschap, politiek, publiek-private verhoudingen, juridische zaken en Corporate 

Governance;  

• financiële zaken; minimaal één lid van de RvC is een financieel expert;  

• klantrelaties, marketing en communicatie;  

• sociaal beleid, bedrijfsorganisatie, verandermanagement en Human Resources Management.  
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Profiel directeur GBE 

De directeur opereert als voorzitter van de houdstermaatschappij met bestuurders van de 18 

aandeelhoudende gemeenten. Daarbij is de directeur verantwoordelijk voor het voorbereiden van de 

aandeelhoudersvergaderingen van GBE en ziet toe op een juiste besluitvorming en uitvoering daarvan. 

De directeur treedt op als vertegenwoordiger van de BV in de aandeelhoudersvergadering van Evides 

en in eventuele andere overleggen met de RvC en/of de directie. Voorts bewaakt de directeur namens 

de aandeelhouders de procedures voor wat betreft benoeming van commissarissen en het bestuur. 

De directeur moet in staat zijn een ondernemingsplan en een jaarverslag te kunnen beoordelen op 

effecten voor de aandeelhouders (de gemeenten). Daarnaast wordt van de directeur verwacht dat 

deze contact aanhoudt met de directeur van de nog op te richten houdstermaatschappij van de 

Zeeuwse publieke aandeelhouders en daarbij oog te hebben voor eventuele politieke gevoeligheden. 

 

Daarnaast verwachten we van de nieuwe directeur de volgende kwaliteiten: 

• Een onbesproken reputatie 

• Aantoonbare affiniteit en ervaring met de publieke sector, (lokaal) openbaar bestuur en 

(lokale) bestuurlijke besluitvorming 

• Geacteerd op bestuurlijk niveau/ ervaring met advisering op bestuurlijk niveau 

• Gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen 

• Verbindende kwaliteiten 

• Ervaring met voorzitterschap van bestuurlijke vergaderingen 

• Rolbewust en reflectief 

• Positief-kritische, constructieve houding 

• Aantoonbare affiniteit met en netwerk in de regio  

 

Onafhankelijkheid 

De directeur is niet werkzaam bij of gerelateerd aan één van de aandeelhouders. 

 

Tijdsbesteding en bezoldiging 

De tijdsbesteding is afhankelijk van de onderwerpen die spelen. Naast de 2 à 3 vergaderingen van de 

aandeelhouders GBE en de vergaderingen (2 à 3) van de aandeelhouders Evides, zijn er diverse 

informele overleggen. Voor de komende periode zijn de aanpassingen van de statuten en het 

(eventueel) opstellen van een directiereglement van belang, waarbij afstemming dient plaats te 

vinden met de andere aandeelhouder (PZEM NV). De geschatte tijdsbesteding is circa 10 uren per 

maand. De vergoeding wordt vastgesteld door de aandeelhouders op een hoogte van 21.600 euro. Dit 

is gelijk aan de basisvergoeding van een commissaris in de RvC van de NV Evides. 

 

Geïnteresseerd?  

GBE wordt in de procedure begeleid door het executive search bureau Board Refreshment. Graag 

ontvangen wij uw sollicitatiebrief met curriculum vitae via search@boardrefreshment.nl, t.a.v. mw. 

Inge Scholman. De inzendingsdatum is uiterlijk 3 januari 2022. Voor nadere informatie met betrekking 

tot de functie kan contact worden opgenomen Board Refreshment, 010-3223777 / 

www.boardrefreshment.nl  

De gesprekken met de selectiecommissie zullen plaats vinden op 18 februari 2022. 

http://www.boardrefreshment.nl/
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