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Profiel & Informatiememorandum 

Lid van de Raad van Commissarissen 
Lindeboom Bierbrouwerij B.V. 

 
– Profiel Marketing & Sales, met kennis van retail en horeca – 

 
 

1. De onderneming en zijn context 

Lindeboom Bierbrouwerij B.V. (www.lindeboom.nl) is opgericht in 1870 en gevestigd in Neer 
(Midden-Limburg). De familietraditie van deze Limburgse bierbrouwerij begon in 1870 toen Willem 
Geenen naast de oude linde, die geplant is door een van de voorvaderen Geenen, een kleine 
brouwerij oprichtte.  
Nu, 150 jaar later, met inmiddels de vijfde generatie aan het roer, is Lindeboom een van de weinige 
volledig onafhankelijke familiebrouwerijen van Nederland. Lindeboom brouwt nog steeds vol trots 
het bier voor de mensen in de regio én daarbuiten. De rijke familietraditie, de beste ingrediënten 
voor het product en de liefde voor het brouwen is te proeven in ieder glas Lindeboom! 
 
Lindeboom Brouwerij B.V. is in de markt bekend met merknamen zoals ‘Lindeboom’, ‘Gouverneur’ 
(speciaal-bieren), ‘Venloosch’ (in samenwerking met KEM Venlo) en ‘Prael’ te Amsterdam. 
In 2020 was Lindeboom de trotse winnaar van de gouden European Beer Star met ‘Bock, ’t Bier van 
Hier’.  
 

Missie 

Onze missie is het op ambachtelijke, duurzame wijze  
brouwen en verkopen van kwalitatief hoogwaardige bieren  
en het behoud van de onafhankelijkheid en zelfstandigheid  

van de 150 jaar bestaande brouwerij.  

Wij staan voor traditie, kwaliteit en vakmanschap.  

Met ’t Bier van Hier’ profileren wij ons als brouwerij voor iedere regionale markt.  

Als familiebrouwerij bouwen wij aan een duurzame relatie met onze klanten  
en verlenen wij een uitstekende service.  

Door de kleinschaligheid zijn wij zeer flexibel  
en kunnen wij snel inspelen op de meest uiteenlopende vragen. 

 
Lindeboom Brouwerij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Eind 2019 is het strategisch plan 
voor de periode 2020 – 2025 geformuleerd.  
De kwaliteit van de bieren van Lindeboom is uitstekend, met name gegarandeerd door het gebruik 
van de beste ingrediënten, een brouwtraditie van circa 150 jaar oud gecombineerd met de zorg en 
service die alleen een brouwerij op deze schaalgrootte kan geven.  
De klanten van Lindeboom zijn tevreden en loyaal en er is weinig verloop onder klanten. Door 
uitstekende service, frequente en persoonlijke contacten, betrokkenheid en snelle flexibele 
oplossingen heeft Lindeboom een uitstekende binding met de klanten opgebouwd. 
 
  

http://www.lindeboom.nl/
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2. De onderneming en zijn inrichting 

De groep waartoe Lindeboom behoort omvat de volgende vennootschappen (alle onderliggende 
vennootschappen zijn 100% deelnemingen). 
 
Groepsmaatschappij: Kernactiviteit: 

Grofton Beheer Neer B.V. houdstermaatschappij 

Geor B.V. exploitatie van eigen horecapanden 

Lindeboom Bierbrouwerij B.V. productie en verkoop bier alsmede aanverwante 
 handels- en dienstverleningsactiviteiten 

Lindebrouw Onroerend Goed B.V. exploitatie brouwerijgebouw en –installaties 

Lindeboom Horecafinanciering B.V. financiering van afnemers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dagelijkse leiding van Lindeboom Brouwerij B.V. is in handen van de heer P.G.L.M. (Paul) Joosten, 
Algemeen Directeur.  
 
 
 

3. Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en 
de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.  

Bestuurders en commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders (AvA).  

De AvA vindt ten minste eenmaal per jaar plaats en wel binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar. Deze vergadering wordt geleid door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen.  

 
  

Grofton Beheer 
Neer BV 

Lindeboom 
Bierbrouwerij BV 

Lindebrouw 
Onroerend Goed BV Geor BV 

Lindeboom Horeca 
financiering BV 
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De Raad van Commissarissen is op dit moment als volgt samengesteld –  
 

Naam  Functie Benoemd in Aftredend in 

De heer M.E.L. (Marc) de Dobbelaere Voorzitter April 2011  

De heer B.A.A.W. (Bernd) Geenen Lid April 2011  

De heer E.L.A. (Erik) van Emden Lid April 2011 April 2022 

De heer J.J.M.T.L. (Jack) de Jong Lid April 2011 April 2021 

 
In 2021 respectievelijk in 2022 zullen twee leden van de Raad van Commissarissen na jarenlange, 
trouwe inzet terug treden. Het proces dat nu wordt ingezet heeft tot doel de RvC in de komende 
periode aan te vullen met kennis, ervaring, competenties en netwerk die aansluiten bij de strategie 
van Lindebouw Brouwerij B.V. voor de komende jaren.  
 
 

4. Profiel van  de Raad van Commissarissen 

A. Verantwoordelijkheden van de RvC  

De Raad van Commissarissen verleent goedkeuring aan de strategie van de onderneming en 
bepaalde Directiebesluiten. Daarnaast houdt de RvC toezicht op –  

1) de strategie en de risico’s van de activiteiten van de onderneming op de middellange en de 
lange termijn; 

2) het functioneren van de onderneming en de bijzondere risico’s waarmee de onderneming 
geconfronteerd wordt op basis van de accountantscontrole en de managementletter; 

3) de financiële situatie, rentabiliteit, continuïteit, liquiditeit en solvabiliteit van de 
onderneming; 

4) de opzet en verwerking van de interne risico-beheerssystemen en de gebruikte 
controlesystemen; 

5) het proces van de financiële verslaglegging; 

6) de naleving van de wet- en regelgeving; 

7) de omvang en samenstelling van de Directie; 

8) het functioneren en presteren van de Directie alsmede de methode van besluitvorming; 

9) het personeelsbeleid en wijzigingen van arbeidsomstandigheden; 

10) een adequate bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. 
 
Leden van de RvC zijn besluitvaardig, resultaatgericht en in staat constructieve discussies collegiaal te 
voeren. Zij hebben goed inzicht in de rol en de positie van de RvC en hebben affiniteit met de 
doelstellingen van Lindeboom Brouwerij B.V.  

De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of 
verantwoordingsplicht naar een achterban (los van familieband).  

Vanuit de eigen kennis, ervaring en vakgebied staan de commissarissen de Directie actief bij met 
gevraagd of ongevraagd advies.  
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Een commissaris dient voldoende tijd en aandacht beschikbaar te hebben en binnen de cultuur van 
het familiebedrijf te passen.  
 
B. De leden van de RvC beschikken tevens over de volgende algemene kwaliteiten en vaardigheden – 

1) ervaring op het gebied van het formuleren, implementeren en monitoren van strategische 
plannen; 

2) in staat zijn om als klankbord te functioneren voor de Directie; 

3) kennis van en/of ervaring met de rol van lid of voorzitter van een RvC; 

4) ruime ervaring in het bedrijfsleven; 

5) ervaring c.q. affiniteit met familiebedrijven; 

6) inzicht in strategische afwegingsprocessen; 

7) vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie; 

8) toegang tot relevante netwerken. 
 
C. Aanwezige kennisgebieden binnen RvC – 

1) financieel- economische zaken & risicomanagement; 

2) governance & juridische zaken; 

3) human resources & organisatie;  

4) ICT & digitalisering; 

5) marketing & sales; 

6) retail en horeca. 
 
D. Aanwezige ervaringsgebieden binnen de RvC – 

1) bekendheid met de belangrijkste management technieken; 

2) bekendheid met de bier- c.q. frisdrankenmarkt; 

3) functioneren als bestuurder en/of commissaris in het bedrijfsleven; 

4) gevoel bij de specifieke cultuur van het familiebedrijf; 

5) kennis van juridische vraagstukken, waaronder wet- en regelgeving en contract 
management; 

6) omgaan met strategische en bestuurlijke besluitvormingsprocessen; 

7) relevant (inter)nationaal netwerk. 

 
 

5. Profielschets huidige vacature lid van de Raad van Commissarissen  

Voor de vacature die in 2021 ontstaat wordt gezocht naar kandidaten voor de portefeuille Marketing 
& Sales / Retail / Horeca.  
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De volgende criteria spelen een rol bij de selectie van kandidaten voor de rol van lid RvC –  

i. Ervaring in marketing & sales in de retail markt, waarbij affiniteit met de horeca sterke 
voorkeur heeft; 

ii. Combineren van strategisch en analytisch commercieel denken met de hands-on 
implementatie van de strategie in de organisatie;  

iii. Affiniteit met de bijzondere, culturele kenmerken van Limburg en Brabant; 

iv. Creatief en proactief om zo een inspirerend klankbord te zijn voor de Algemeen Directeur;  

v. Beschikbaar zijn voor een termijn van tweemaal vier jaar; 

vi. Voldoende bereikbaarheid en beschikbaarheid voor tussentijdse besprekingen en 
bijeenkomsten;  

vii. Oog en waardering voor de dynamiek van het ondernemerschap en het familiebedrijf; 

viii. Aantoonbaar leiderschap en rolzuiverheid bij de relaties tussen aandeelhouder, RvC en 
Directie;  

ix. Loopbaan in het landelijke of internationale bedrijfsleven is een pre.    
 

Contra-indicaties 

Kandidaten bekleden op dit moment geen positie als bestuurder, commissaris en/of adviseur bij een 
concurrerend bedrijf c.q. leverancier in de keten.  
 
 

6. De procedure 

Nationaal Register is door Lindeboom Bierbrouwerij B.V. gevraagd om deze search & 
selectieprocedure te begeleiden. Mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman, consultant, zal 
deze opdracht namens Nationaal Register uitvoeren. Zij wordt hierbij geassisteerd door mevrouw I. 
(Inger) Wouters, Personal Assistant.  
 
De planning is als volgt – 
 

Periode 22 februari t/m 2 mei 2021  Search naar potentieel geschikte kandidaten.  

Half mei 2021 Presenteren van de longlist door Nationaal Register 
en samenstellen van de shortlist. 

Tweede helft mei 2021  Verdiepingsgesprekken shortlistkandidaten door 
Nationaal Register. 

Juni 2021   Kennismakings- & selectiegesprekken van de 
selectiecommissie met de shortlistkandidaten. 

Juni 2021  Tweede ronde selectiegesprekken met de voltallige 
RvC en de Algemeen Directeur. 

Eind juni 2021 Selectie van de eind-kandidaat. 

 

Datum nog vast te stellen Benoeming door de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders. 
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7. Uw reactie 

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit 
om vóór maandag 3 mei 2021 dit via deze link bij ons kenbaar te maken.  
 
Graag ontvangen wij uw meest actuele cv dat voorzien is van een recente pasfoto.  
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@nationaalregister.nl 
Website:  www.nationaalregister.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nationaalregister.nl/vacatures
mailto:directie@nationaalregister.nl
http://www.nationaalregister.nl/

