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Profiel RvC-lid 
 

Kom jij de RvC van ProRail versterken en op die manier een bijdrage  

leveren aan duurzaam internationaal spoorgoederenvervoer? 

 

Een RvC-lid is in verband met een andere hoofdfunctie teruggetreden als commissaris in november 

2023. Om deze reden zijn we op zoek naar een nieuw RvC-lid met een focus op het goederenvervoer 

en logistiek per spoor. De procedure voor de benoeming is aangehecht, voor de benoeming van dit 

RvC-lid heeft de ondernemingsraad een versterkt aanbevelingsrecht.  

  

Wat doet ProRail?  

 

ProRail is verantwoordelijk voor het hoofdspoorwegnet van Nederland, verdeelt de ruimte op het 

spoor tussen de circa 45 reizigers- en goederenvervoerders, regelt het treinverkeer, bouwt en beheert 

stations en legt nieuwe sporen aan. ProRail voert onderhoud en beheer uit van de bestaande 

spoorweginfrastructuur en is verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond het spoor. ProRail is 

tevens netbeheerder en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit over 

het net. 

 

Het spoor is essentieel voor het drukbevolkte Nederland en de ons omringende landen. Met  

relatief weinig ruimtebeslag maakt ProRail elke dag over het ruim 7000 kilometer tellende 

spoorwegnet 1,1 miljoen treinreizen mogelijk over ruim 400 stations en wordt jaarlijks door 

goederenvervoerders zo’n 51 miljard ton kilometers verreden.   

  

Juridische structuur ProRail   

 

ProRail is een besloten vennootschap waarop het verzwakte structuurregime van toepassing is. De 

Nederlandse Staat is via Railinfratrust B.V 100% aandeelhouder van ProRail. Het 

aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ProRail is 

daarmee een beleidsdeelneming, dit ministerie bepaalt ook het beleid rondom spoor in Nederland. 

ProRail adviseert het ministerie over mobiliteits- en netwerkontwikkeling.  

  

De leden van de RvC zijn leden van zowel de RvC van ProRail als van de RvC van Railinfratrust.  

   

Strategie en ambitie  

 

Om Nederland nu en in de toekomst per spoor te blijven verbinden (onze missie), staat ProRail aan 

de vooravond van een grote transitie in mobiliteit via het spoor. We zien dat de vraag naar duurzame 

mobiliteit in Nederland groeit. In 2030 willen we klaarstaan voor 30% meer reizigers en 50% meer 

goederenvervoer per spoor.  

 

De strategie “ProRail Verbindt, Verbetert, Verduurzaamt” is daar de basis voor. ProRail is de 

implementatie hiervan gestart onder de naam “Spoor naar morgen”, welke de komende jaren veel 

aandacht vergt. De strategie van ProRail kent drie doelstellingen:  

  

1. Verbindt: we ontwikkelen de capaciteit voor de mobiliteit van de toekomst.  

2. Verbetert: we maken mobiliteit per spoor zo betrouwbaar mogelijk, nu en in de toekomst.  

3. Verduurzaamt: we maken spoormobiliteit zo duurzaam mogelijk.  

  

Dit doen we met bevlogen ProRailers en ten behoeve van betaalbaar spoor. 
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ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. Dat betekent dat ook mensen die aan, op of voor het 

spoor werken zo goed mogelijk beschermd worden. Veiligheid en voldoen aan wet- en regelgeving 

zijn daarom belangrijke randvoorwaarden van onze strategie en taakuitvoering.  

 

Spoor naar Morgen 

De uitvoering van de strategie, Spoor naar morgen, is begin 2022 gestart. Dit doen we met een 

overkoepelend veranderverhaal voor ProRail, door te bepalen welk resultaat we willen halen (op 5 

resultaatgebieden), wat we daarvoor gaan doen (7 strategische prioriteiten) en wat daarvoor nodig is 

(3 organisatieversterkers).  

 

 
 

Raad van Commissarissen  

 

De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van ProRail. 

De commissarissen adviseren de Raad van Bestuur en richten zich daarbij op het belang van ProRail.  

 

Samenstelling 

De RvC heeft zes leden en is complementair en divers samengesteld. Ieder lid brengt een eigen 

deskundigheid. Afhankelijk van die deskundigheid volgt ook lidmaatschap van een commissie. De 

RvC kent drie commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de selectie- en 

benoemingscommissie. Lidmaatschap van een commissie is afhankelijk van bespreking in de RvC in 

nieuwe samenstelling. 

 

De leden zijn uiteraard onafhankelijk van de belangen van ProRail en treden constructief kritisch op 

binnen de raad en richting de Raad van Bestuur. Ieder lid kent de hoofdlijnen van het ProRail-brede 

beleid inhoudelijk en kan dit beoordelen.  

 

Algemeen profiel 

We vragen in het algemeen van een RvC-lid: 

• affiniteit met mobiliteit, de spoorsector en klantgroepen;   

• affiniteit met het publiek-private domein;   

• omgevingssensitiviteit en relationeel vermogen; 

• vermogen om (tegenstrijdige) belangen op integere wijze af te wegen op basis van 

conceptueel abstract denkvermogen en multidimensionale probleembenadering;   
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• politiek-bestuurlijke sensitiviteit;   

• inzicht in besturingsprocessen, coachende enthousiaste stijl. 

 

Zittingstermijn 

Een RvC-lid wordt in beginsel benoemd voor een tijdvak van vier jaar en kan aansluitend worden 

herbenoemd voor een periode van nogmaals vier jaar waarbij geldt dat een persoon maximaal twaalf 

jaar lid van de raad van commissarissen kan zijn. 

  

Medezeggenschap 

De RvC houdt ook toezicht op de relatie tussen de RvB en de OR, die wordt vormgegeven vanuit 

participatieve medezeggenschap. Voor twee RvC-leden, waaronder dit lid, is versterkt 

aanbevelingsrecht van de OR aan de orde. Dit betekent dat deze leden een aantal keren per jaar 

overleg hebben met de OR en deze leden de opvattingen van de OR meenemen in de vergaderingen 

van de raad.  

 

We zoeken een lid met focus op spoorgoederenvervoer en logistiek 

 

ProRail voorziet een groei van 50% aan goederenvervoer per spoor in 2030 en heeft zich 

gecommitteerd aan het faciliteren van deze groei, mede vanwege de positieve bijdrage aan het 

beperken van CO2-uitstoot en het belang van spoorgoederenvervoer in het bieden van 

achterlandverbindingen voor de Nederlandse havens. Om dit te bereiken investeert ProRail in het op 

orde krijgen van de infrastructuur en blusvoorzieningen in de Rotterdamse haven, het uitbreiden van 

spoor, bijvoorbeeld door het aanleggen van langere sporen en het efficiënter gebruik maken van 

capaciteit op de emplacementen.  

 

De invoering van het nieuwe treinbeveiliging-systeem ‘European Rail Traffic Management System’ 

(ERTMS) met materieelombouw als gevolg , de druk op woningbouw dichtbij het spoor met als gevolg 

overlast van geluid en trillingen en de noodzaak tot verder digitaliseren en harmoniseren met andere 

Europese landen om het spoorgoederenvervoer klaar te maken voor de toekomst zorgen voor een 

dynamische context waarin ProRail opereert.  

 

Spoorgoederenvervoer vraagt veel internationale samenwerking. Zo is ProRail lid van drie European 

Rail Freight Corridors, die zorgen dat Nederlandse havens direct verbonden zijn met grote Europese 

havens en industriegebieden en is constante afstemming met buur-infrabeheerders zoals het Duitse 

DB Netze.  

 

We vragen van jou:      

• brede kennis van en ervaring met het goederenvervoer, bij voorkeur op het gebied van spoor, 

in Nederland en Europa; 

• ervaring met het besturen van een complexe (publieke) organisatie; 

• deskundigheid op het gebied van end-to-end logistieke vervoersprocessen; 

• ervaring met innovatietrajecten en transformatie gericht op het verder brengen en efficiënter 

maken van een organisatie;  

• brede maatschappelijke belangstelling voor mobiliteits- en economische ontwikkelingen in 

Nederland en Europa; 

• kennis van en ervaring met strategische investeringsbeslissingen gericht op verduurzaming; 

• ervaring met medezeggenschap; 

• kennis (te nemen) van voor ProRail relevante (inter)nationale beleid en regelgeving op het 

gebied van (spoor)goederenvervoer en logistiek. 
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Zbo-omvorming 

  

In de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aanhangig die ProRail kan omvormen tot een 

publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het voorstel voorziet in een integrale overgang van 

deze taken en rollen naar het zbo ProRail. Bij omvorming van ProRail tot een zelfstandig 

bestuursorgaan (zbo) zal de raad van commissarissen worden vervangen door een raad van toezicht. 

Het is de bedoeling dat het nieuwe RvC-lid bij de omvorming lid van de raad van toezicht wordt. In 

tegenstelling tot de raad van commissarissen bij ProRail (B.V.) heeft de raad van toezicht bij ProRail 

als zelfstandig bestuursorgaan meer een adviserende rol. De behandeling van het wetsontwerp in de 

Tweede Kamer heeft nog niet plaatsgevonden.  


