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Informatiememorandum & Profielschets 
 

Voorzitter Raad van Commissarissen  

Topfonds Gelderland 
 

1. De organisatie en haar context 

Topfonds Gelderland 

Topfonds Gelderland is een revolverend investeringsfonds van de provincie Gelderland, beheerd 

door fondsmanager Oost NL, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij van Oost Nederland.  

Vanuit Topfonds Gelderland en haar dochterfondsen investeert Oost NL met geld van de 

provincie in innovatie gericht op maatschappelijke uitdagingen waarbij tevens een direct 

economisch effect ontstaat voor de regio.  

Er wordt revolverend geïnvesteerd in innovatieve ondernemingen en in projecten op het gebied 

van duurzame energievoorziening. Tevens is er een beperkte allocatie naar projecten met 

(dreigend) leegstaand vastgoed in de provincie Gelderland.  

Meest recent is een nieuw dochterfonds toegevoegd, Perspectieffonds Gelderland. Met dit fonds 

zal een belangrijke bijdrage worden geleverd aan grote maatschappelijke opgaven door een 

combinatie van ontwikkelkracht, investeringen van grotere omvang en de mogelijkheid tot een 

onrendabele top subsidie. Topfonds Gelderland investeert in samenwerking met co-

investeerders, in de vorm van directe investeringen in ondernemingen en voor wat betreft 

innovatie tevens via investeringen in marktfondsen die op hun beurt investeren in 

ondernemingen. 

Investeren met publiek geld  

Met geld van de provincie Gelderland investeert Topfonds Gelderland in ruim 65 bedrijven voor 

  48 

miljoen gecommitteerd aan 17 marktfondsen die op hun beurt in circa 136 bedrijven hebben 

geïnveste  387 miljoen. 

Het fondsvermogen is deels gecommitteerd en deels vrij beschikbaar voor nieuwe investeringen. 

 

2. De organisatie en haar inrichting  

Topfonds Gelderland behoort zowel economisch als qua zeggenschap toe aan de provincie 

Gelderland. 

Oost NL is enig bestuurder van Topfonds Gelderland. Mevrouw mr. drs. W.E.M. (Wendy) de Jong 

is algemeen directeur van Oost NL.  

Topfonds Gelderland kent een Raad van Commissarissen en een Investment Committee, welke 

laatste het bestuur adviseert over investeringen. 
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3. Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen (RvC) van Topfonds Gelderland is als volgt samengesteld: 

 

 Positie 1e termijn 2e termijn Verlenging 

Drs. J.H.M. (Joep) Pluymen Voorzitter 
2013-2017 2017-2021 2021-2022 

Mr. B.G.M. (Barbara) 

Lemstra 

Lid, tevens voorzitter 

Audit- en Risicocommissie 
2018-2022  

 

Drs. J.M.F. (Hann) Verheijen Lid, tevens lid Audit- en 

Risicocommissie 
2020-2024  

 

 

De Raad van Commissarissen vergadert 5 à 6 keer per jaar. De vergoeding voor een lid en ook 

voor de voorzitter van de RvC bedraagt  13.148,- per jaar.   

 

4. Algemene profieleisen RvC 

Commissarissen individueel 

− Ervaring als toezichthouder/commissaris om in goed samenspel met de andere leden 

van de Raad van Commissarissen en de diverse stakeholders het toezicht op het bestuur 

en de algemene gang van zaken van de vennootschap goed uit te voeren; 

− Affiniteit met maatschappelijke context investeringsportefeuille; 

− Positief kritische sparring partner voor de directie;  

− Analytisch vermogen;  

− In staat tot afgewogen oordeelsvorming en beoordeling van de hoofdlijnen van het beleid;  

− In staat tot onafhankelijke uitoefening van de functie;  

− Goed begrip voor de complexiteit van het stakeholderslandschap in de context van de 

(semi-)publieke sector; 

− Integer en zorgvuldig en met een sterk normbesef;  

− Teamplayer; 

− Voldoende tijd en beschikbaarheid voor een adequate invulling van de toezichthoudende 

taak;  

− Bereid tot het afleggen van (transparante) verantwoording; 

− Beschikt over een relevant netwerk. 

 

RvC als geheel 

− Ervaring met venture capital, investeren in marktfondsen en met (complexe) financiële 

processen in het algemeen; 

− Algemene kennis van financierings- en samenwerkingsconstructies tussen overheden en 

private partijen; 

− Affiniteit met het functioneren van regionale en rijksoverheidsorganisaties; 

− Goed begrip van de relevante governance aspecten; 
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− Ervaring met waarderingsvraagstukken, risicomanagement en verslaglegging. 

 

De Raad van Commissarissen gaat bij zijn werkwijze uit van collegiaal functioneren. Er is sprake 

van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de Raad van Commissarissen als college 

kan functioneren en zijn verantwoordelijkheden kan nemen. 

 

5. Vacature Voorzitter RvC 

Deze vacature ontstaat doordat in mei 2022 de verlenging van de tweede benoemingstermijn 

van voorzitter de heer drs. J.H.M. (Joep) Pluymen zal aflopen.  

 

Voorzitter 

Naast voornoemde kwaliteiten beschikt de voorzitter met name over ervaring met en begrip voor 

de fijngevoeligheid van openbaar bestuur. 

Van de nieuwe voorzitter kan verder worden gezegd dat hij/zij: 

− Communicatief vaardig en een goed gespreksleider is; 

− Streeft naar evenwicht die ieders persoon en inbreng recht doet; 

− Besluitvaardig is en concluderend en correct kan samenvatten; 

− Aandacht heeft voor procedures en governance. 

 

De voorzitter beschikt tevens over zodanige eigenschappen dat hij/zij leiding kan geven aan de 

Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering en Vergadering van 

Prioriteitsaandeelhouders van Topfonds Gelderland.  

Daarnaast is hij/zij in staat een inspirerende coachende rol te vervullen in de relatie met de 

directie. Tevens is de voorzitter in staat  indien gewenst  een intermediaire rol te vervullen 

tussen Topfonds Gelderland en haar aandeelhouders. 

 

6. De procedure 

NR is door Topfonds Gelderland gevraagd om deze search & selectie te begeleiden.  

Mevrouw A.E. (Annelies) de Groot Kooijman, adviseur, zal deze opdracht namens NR uitvoeren. 

Zij wordt hierbij geassisteerd door mevrouw I. (Inger) Wouters.  

 

De selectiecommissie bestaat uit mevrouw Barbara Lemstra en de heer Hann Verheijen. 
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De voorlopige planning is als volgt:  
 

 

 

7. Uw reactie 

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij 

u uit vóór maandag 22 november 2021 te reageren via onze website. 

 

Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw 

sollicitatie. 

 

Meer informatie 

NR 

Adviseur: mevrouw Annelies de Groot Kooijman 

Telefoon:  070  324 30 91  

E-mail:  directie@nrgovernance.nl 

Website:  www.nrgovernance.nl 

 

  

Donderdag 21 oktober 2021 

 

Search & selectie door NR van potentieel geïnteresseerde en 

geschikte kandidaten 

Week van 29 november 2021 Presentatie longlist door NR en samenstellen shortlist door de 

selectiecommissie 

Week van 29 november 2021 Verdiepingsgesprekken shortlistkandidaten door NR 

Week van 6 of 13 december 2021 Kennismakingsgesprekken van de selectiecommissie met de 

shortlistkandidaten 

Week van 13 of 20 december 2021 Tweede ronde gesprekken met de eindkandidaat 

Januari 2022 Kennismakingsgesprek eindkandidaat met provincie 

Gelderland 

Donderdag 12 mei 2022 Benoeming eindkandidaat in Algemene Vergadering Topfonds 

Gelderland 

 

https://www.nrgovernance.nl/vacatures
mailto:directie@nrgovernance.nl
http://www.nrgovernance.nl/

