
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informatiememorandum en profielschets 

Voorzitter Alliantie Medezeggenschap en Governance 

 



 

 

1 

 

Informatiememorandum en profielschets 

Voorzitter Alliantie Medezeggenschap en Governance 
 

 

1. Inleiding 
De SER en NR Governance hebben in 2015 de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) 

opgericht. Op dit moment zijn daarnaast AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO Platform, NCD, SBI 

Formaat, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten | Mediators en WissemaGroup betrokken. Vanaf 

2022 zal ook de NVMz toetreden.  

 

In verband met het vertrek van de huidige voorzitter per 1 januari 2022 zijn wij op zoek naar een 

inspirerende voorzitter die met enthousiasme, kennis en kunde bijdraagt aan het bereiken van 

de doelen van AMG. 

 

 

2. Doelen 
AMG is een platform dat zich sterk maakt voor robuust overleg in de governancedriehoek waarin 

de dialoog tussen bestuurders, toezichthouders en medezeggenschap bijdraagt aan het goed 

functioneren van de onderneming. AMG zet zich in voor een actieve rol van de medezeggenschap 

bij de samenstelling van de toezichthoudende organen en streeft naar diversiteit. AMG wil de 

positie van de voordrachtscommissaris versterken. 

 

 

3. Activiteiten 
De bij AMG aangesloten partners delen kennis en stimuleren onderzoek over medezeggenschap 

en governance en delen de resultaten daarvan via www.medezeggenschap-en-governance.nl.  

Ook worden activiteiten georganiseerd, zoals een jaarlijks congres voor alle betrokkenen bij de 

governancedriehoek, intervisiebijeenkomsten voor voordrachtscommissarissen en 

bijeenkomsten over actuele onderwerpen. Ieder jaar wordt de Driehoek 3D Trofee uitgereikt, de 

prijs voor het meest robuuste overleg in de governancedriehoek. 

 

 

4. Organisatie 
AMG is een platform. De partnerorganisaties van AMG komen ongeveer twee keer per jaar bijeen 

om het jaarplan door te nemen en te spreken over (mogelijke) activiteiten. De activiteiten worden 

steeds door een of meer van de partners voorbereid en uitgevoerd.  

 

Een stuurgroep bestaande uit de voorzitter en een vertegenwoordiger van SER en NR 

Governance heeft regelmatig (telefonisch) contact om de voortgang te bewaken. SER en NR 

Governance verlenen praktische ondersteuning zoals het onderhouden van de website en 

registratie van activiteiten. Activiteiten van AMG vinden in de regel plaats in het gebouw van de 

SER in Den Haag. 

 

http://www.medezeggenschap-en-governance.nl/
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5. Profiel  
De voorzitter van de Alliantie Medezeggenschap en Governance  

− heeft gedegen kennis van de toepassing van de beginselen van good governance en rol 

van bestuur, toezicht en medezeggenschap; 

− heeft ervaring met de samenwerking in de governancedriehoek en is bekend met de 

perspectieven bestuurder/ directeur, toezichthouder en ondernemingsraad; 

− heeft een visie op het versterken van de positie van de governancedriehoek en de 

deelnemers en weet partijen te verbinden; 

− is een inspirerend en enthousiasmerend boegbeeld voor AMG en draagt bij het aan het 

bereiken van de doelen; 

− handelt zonder last of ruggespraak en is onafhankelijk. 

 

Tijdsbesteding 

De tijdsbesteding is per jaar ongeveer zes maal een halve dag voor partner overleggen, denktank 

overleggen en het congres plus ongeveer acht maal twee uur voor stuurgroep overleggen, 

mailcontact, etc. 

 

 

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

u uit vóór maandag 10 januari 2022 te reageren via onze website. 

 

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

sollicitatie. 

 

 

Meer informatie 

NR 

Directeur: mr. Olaf Smits van Waesberghe 

Telefoon:  070  324 30 91  

E-mail:  directie@nrgovernance.nl 

Website:  www.nrgovernance.nl 

 

 

 

 

  

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

