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VACATURE  

Lid Raad van Toezicht Stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport  

 

Een van de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport 

(RHIA) wordt benoemd op voordracht van de Gemeente Rotterdam. Deze positie is momenteel vacant. 

Daarom is de Gemeente Rotterdam op zoek naar een lid RvT voor de Stichting RHIA. Hierbij wordt 

gezocht naar iemand met affiniteit met en/of een achtergrond in het bedrijfsleven, met kennis en 

ervaring op gebied van innovatie, transitie en ondernemerschap. Voorkeur gaat uit naar een kandidaat 

die aantoonbare kennis en ervaring meebrengt op het uitbouwen van een omgeving waarin innovatie, 

in samenwerking met publieke en private stakeholders, tot wasdom komt. 

 

Reageren kan tot en met 12 juni. 

 

 

Stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport 

Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, 

ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame 

toekomst van de luchtvaart. Ambities op het vlak van energie, mobiliteit en nieuwe werkgelegenheid 

worden door de stichting aangepakt in samenwerking met een breed scala aan partijen in de publieke 

en private sector. 

 

Gemeente Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport zijn de initiatiefnemers van RHIA. Door het 

aanjagen van innovaties, het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid en de sociaaleconomische 

clusterontwikkeling faciliteert en versnelt RHIA de economische transitie. Voor Rotterdam The Hague 

Airport is RHIA de concretisering van één van de vier strategische hoofdlijnen: de luchthaven 

ontwikkelen tot innovatiepartner, zodat het de duurzame motor voor de ontwikkeling van het gebied 

en de regio kan worden. 

 

 

Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht (RvT) van de stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport is 

verantwoordelijk voor toezicht op het beleid van de directie van RHIA en de algemene gang van zaken 

in, en rondom de stichting. De leden van de RvT hebben affiniteit met de strategische doelen van de 

stichting. 

 

Samenstelling 

Bij de samenstelling van de RvT wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de RvT vragen, 

waarbij de raad in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, 

affiniteit met de doelstelling van RHIA en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. 

Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de RvT waarbij aandacht is voor 
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genderidentiteit, leeftijd en achtergrond. Om zich op een adequate manier aan zijn taken te kunnen 

voldoen, dienen de leden van de RvT tezamen tenminste over de volgende deskundigheden en 

kwaliteiten te beschikken. Er wordt naar gestreefd dat alle leden tezamen alle volgende elementen 

afdekken: 

• Managementervaring met de airport- of airline-industrie  

• Kennis van de luchtvaartsector 

• Netwerk op regionaal, nationaal en internationaal relevant politiek niveau 

• Kennis van en ervaring met het relevante Nederlandse en Europese bedrijfsleven 

• Kennis van en ervaring met de relevante Nederlandse kennisinstellingen en overheden 

 

Daarnaast dienen alle leden in staat te zijn om: 

• De directie op een juiste wijze te bevragen, te controleren en te stimuleren in de uitvoering 

van haar taken. 

• Besluitvaardig op te treden in de vergaderingen, door zelf helder en richtinggevend deel te 

nemen aan de meningsvorming, met een goed oog en gevoel voor de input en standpunten 

van anderen, zodat er een veilige omgeving van besluitvorming is. 

• Met een goede antenne aan te voelen wat in- en extern speelt en relevant is vanuit het 

toezichthoudende gezichtspunt en ziet kans om tot een goed evenwicht te komen van 

inlevende betrokkenheid en sturende afstandelijkheid. 

• Een goede gespreks- en sparringpartner voor de directie te zijn. 

 

 

Gevraagde profiel 

Een van de leden van de RvT wordt benoemd op voordracht van de Gemeente Rotterdam. Deze positie 

is momenteel vacant. Daarom is de Gemeente Rotterdam op zoek naar een lid RvT voor de Stichting 

RHIA. Hierbij wordt gezocht naar iemand met affiniteit met en/of een achtergrond in het bedrijfsleven, 

met kennis en ervaring op gebied van innovatie, transitie en ondernemerschap. Voorkeur gaat uit naar 

een kandidaat die aantoonbare kennis en ervaring meebrengt op het uitbouwen van een omgeving 

waarin innovatie, in samenwerking met publieke en private stakeholders, tot wasdom komt.  

 

 

Onafhankelijkheid 

De leden van de RvT hebben het vermogen een onafhankelijke houding aan te nemen. Zij voeren hun 

werkzaamheden integer en met verantwoordelijkheidsbesef uit. Dat betekent onder meer dat zij op 

geen enkele wijze gelieerd zijn aan de gemeente Rotterdam, conform statuten. Daarnaast dat er geen 

nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, directeuren, 

stafleden, medewerkers en belangrijke externe belanghebbenden zijn waardoor er sprake van 

belangenverstrengelingen zou kunnen zijn of ontstaan. De leden kunnen onbevangen opereren ten 

opzichte van het bestuur en collega-toezichthouders en ten opzichte van zaken die spelen bij RHIA. 

 

In dit traject van werven van een nieuw lid voor de RvT van Stichting Rotterdam The Hague Innovation 

Airport dienen vooraf alle nevenfuncties schriftelijk gemeld te worden aan Board Refreshment. 
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Vergaderfrequentie en -vergoeding 

De RvT komt minimaal vier keer per jaar bijeen voor een reguliere vergadering. Leden van de RvT 

dienen voldoende tijd beschikbaar te zijn. Deze functie is onbezoldigd.  

 

Geïnteresseerd?  

Gemeente Rotterdam 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 zondag 12 juni. 

Sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden in week 27. Voor nadere informatie met betrekking tot de 

functie kan contact worden opgenomen Board Refreshment, 010-3223777 / www.boardrefreshment.nl  

http://www.boardrefreshment.nl/

