
 
 

1 
 

 

 
Informatiememorandum en profielschets 

 

Lid van de Raad van Commissarissen 

 op voordracht van de Ondernemingsraad  

Action Service & Distributie B.V. 

 Profiel Organisatie  



 
 

2 
 

Informatiememorandum en profielschets 
 

Lid van de Raad van Commissarissen 

 op voordracht van de Ondernemingsraad  

Action Service & Distributie B.V. 

 Profiel Organisatie  
 

 

1. De onderneming en zijn context 

Action (www.action.com) 

en verrassende producten. Van origine is Action een Nederlandse onderneming. Van de eerste 

kleine winkel in Enkhuizen is Action sinds 1993 uitgegroeid tot een internationale retail-

organisatie met meer dan 1.800 winkels in negen landen.  

 

die Action aanbiedt, behoren tot het vaste assortiment. Het merendeel van het assortiment is 

variabel en vernieuwt ook in hoog tempo. Iedere week introduceert Action meer dan 150 nieuwe 

artikelen.  

 

Het assortiment aan artikelen bestaat uit 14 categorieën  decoratie, DHZ, games, kantoor & 

hobby, multimedia, schoonmaak, tuin, huishouden, levensmiddelen, persoonlijke verzorging, 

huisdieren, sport, kleding en huishoud textiel. Action verkoopt een groot aantal A-merken en 

daarnaast eigen private label.  

 

Action is in staat zijn artikelen tegen bijzonder lage prijzen te verkopen dankzij efficiënte inkoop 

van hoge volumes, optimale distributie en een kostenbewuste corporate ondernemingscultuur. 

Hierbij doet Action geen concessies waar het gaat om kwaliteit, veiligheid en omstandigheden 

waarin de producten worden gemaakt.  

 

 

2. De onderneming en zijn inrichting 

Bij Action werken ruim 63.000 medewerkers verdeeld over de landen. Bij Action in Nederland 

inclusief hoofdkantoor en distributiecentra werken circa 9.000 mensen. 

 

Action Service & Distributie B.V. maakt 100% deel uit van Action Holding B.V. De Management 

Board van Action Holding B.V. bestaat uit de heren Sander van der Laan (CEO) en Joost 

Sliepenbeek (CFO).  

 

In het kader van de nieuwe governance structuur voor Action is op Action Service & Distributie B.V. 

het wettelijk structuurregime van toepassing. Dit betekent dat een raad van commissarissen zal 

http://www.action.nl/
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worden ingesteld. De ondernemingsraad maakt in dit kader gebruik van zijn voordrachtrecht om 

een kandidaat voor een van de drie zetels te nomineren.  

 

 

3. Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen (RvC) van Action Service & Distributie B.V. heeft tot taak toezicht te 

houden op het beleid van het bestuur en de algehele gang van zaken binnen de vennootschap en 

 

De RvC staat het bestuur met raad terzijde. Daarnaast is de RvC verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van zijn eigen functioneren. De RvC staat onder leiding van de voorzitter van de RvC.  

De RvC fungeert als college van drie leden met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat 

betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden 

genomen in de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben 

uitgesproken. 

 

 

4. Profiel van de Raad van Commissarissen 

Gevraagde eigenschappen, achtergrond en kennis 

Ieder lid van de RvC heeft samen met de andere leden van de RvC in gezamenlijkheid als 

belangrijkste taak het toezicht houden op het algemeen beleid en de financiële continuïteit van 

ASD.  

De leden van de RvC zijn als college in staat om met het bestuur mee te denken op strategisch 

niveau, waarbij afzonderlijke leden van de raad op specifieke deelterreinen adviseur en 

sparringpartner kunnen zijn. Dit vraagt van de commissarissen een bepaalde achtergrond en 

kennis.  

 

De RvC als geheel heeft de volgende achtergrond  

a) Bestuurlijke ervaring; 

b) Diepgaande kennis op het gebied van retail en supply chain; 

c) Relevant netwerk; 

d) Zicht op maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

De leden van de RvC denken met het bestuur mee op tactisch en strategisch niveau, waarbij de 

RvC op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner van het bestuur kan zijn.  

 

Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij beschikt over de 

volgende profielkenmerken  

− Neemt zonder aarzeling beslissingen waarbij het aspect timing belangrijk is. Dit wordt 

overigens ook van anderen verwacht. 

− Legt de nadruk op visie en toekomst bij het bepalen van de strategie. Verwacht dit ook van 

anderen. 
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− Stelt doelbewust gewoontes en gebruiken ter discussie om een cultuur te creëren waar 

het streven naar verbetering en efficiëntie vanzelfsprekend is. 

− Is een zelfstarter die ook van anderen verwacht dat er initiatief wordt genomen. Zal 

anderen aansturen die moeite hebben met het op een assertieve wijze oplossen van 

problemen. 

− Schept een gevoel van vertrouwen bij anderen en is bereid energie te steken in een 

ontspannen werkrelatie. 

− Beïnvloedt en overtuigt anderen zodat het maximale gegeven wordt en zal openlijk 

complimenten geven als het goed gaat. 

− Zoekt manieren om dingen te perfectioneren, stelt steeds hogere eisen en minimaliseert 

de kans op fouten en problemen. 

− Zoekt naar de beste oplossingen in termen van kwaliteit en kosten. 

− Zal prioriteit geven aan spoedeisende zaken, heeft een actieve en geestdriftige 

benaderingswijze, wil betrokken worden bij opdrachten om zodoende vaart achter de 

afwikkeling te kunnen zetten. 

 

Van alle leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende kwaliteiten en 

eigenschappen  

a) Analytisch inzicht; 

b) Positief-kritische, constructieve houding; 

c) Goede communicatieve vaardigheden; 

d) In staat om met afstand toezicht te houden; 

e) Integer en met verantwoordelijkheidsgevoel; 

f) Teamspeler/ samenwerkend. 

 

De RvC in haar geheel beschikt over vakinhoudelijke kennis inzake  

a) Financiën; 

b) Management en organisatie; 

c) Retail en supply chain. 

 

 

5. Profielschets vacature lid van de Raad van Commissarissen  

Bij de inrichting van de nieuwe raad van commissarissen van Action Service & Distributie B.V. 

maakt de Ondernemingsraad (OR) gebruik van zijn wettelijk voordrachtrecht. Dit betekent dat de 

OR van Action Service & Distributie B.V. voor een van de drie vacatures in de RvC een kandidaat 

mag voordragen. 

De OR heeft voor deze positie een vijftal selectiecriteria opgesteld. Geïnteresseerde kandidaten   

1. Zijn bekend met de ins & outs van een sterk groeiende, internationale (retail) onderneming; 



 
 

5 
 

2. Brengen relevante kennis en ervaring mee, bij voorkeur uit de retail, om deze in te zetten 

als klankbord voor de bestuurder;  

3. Hebben bij voorkeur ervaring als lid of voorzitter van een raad van commissarissen en 

kennen het belang van rolzuiverheid tussen bestuur en toezicht; 

4. Kunnen vorm geven aan de governancedriehoek waarin RvC, Directie en OR in overleg zijn 

over de lange termijn strategische overweging van de onderneming; 

5. Zijn bekend met organisatieontwikkeling, internationale expansie en bedrijfscultuur. 

 

 

6. De procedure 

NR is door de Ondernemingsraad van Action gevraagd om de searchprocedure van een lid voor de 

Raad van Commissarissen te begeleiden.  

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

uitvoeren. Zij wordt hierbij geassisteerd door mevrouw I. (Inger) Wouters, Personal Assistant. 

 

De planning is als volgt  

 

Periode Procedurefase 

Vrijdag 8 oktober tot maandag 8 november 2021 Search naar potentieel geschikte 

kandidaten.                  

Maandag 8 t/m vrijdag 12 november  Presenteren van de longlist door NR en samenstellen 

van de shortlist. 

Maandag 15 t/m vrijdag 26 november  Verdiepingsgesprekken shortlistkandidaten door NR. 

Maandag 29 november t/m vrijdag 3 december  Kennismakings- & selectiegesprekken van de OR 

selectiecommissie met de shortlistkandidaten. 

Maandag 6 t/m vrijdag 10 december  Tweede ronde selectiegesprekken met de leden van 

de OR en eventueel andere interne stakeholders. 

Maandag 13 t/m vrijdag 17 december  Presenteren van de top 3 kandidaten door de OR aan 

de CEO van Action Service & Distributie B.V. 

 

 

7. Uw reactie 

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

uit om vóór maandag 8 november 2021 dit via deze link bij ons kenbaar te maken.  

 

Graag ontvangen wij uw meest actuele cv dat voorzien is van een recente pasfoto.  

https://www.nrgovernance.nl/vacatures
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Wij vragen u uw kandidaatstelling te begeleiden met uw motivering waarin u concreet toelicht op 

welke aspecten uw cv aansluit bij de selectiecriteria in het profiel. 

 

U ontvangt na uw sollicitatie direct een ontvangstbevestiging van ons. 

 

 

Meer informatie 

Adviseur: Annelies de Groot Kooijman 

Assistente: Inger Wouters   

Telefoon:  070  324 30 91 

E-mail:  directie@nrgovernance.nl 

Website:  www.nrgovernance.nl 
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