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Maes & Lunau handelt geheel in overeenstemming met de huidige privacywetgeving en haar opdrachtgevers dienen overeenkomstig te handelen. De persoonsgegevens uit dit 
document zijn strikt vertrouwelijk en persoonlijk en mogen op geen enkele wijze worden vrijgegeven aan derden. Deze persoonsgegevens dienen vernietigd te worden zodra Maes 
& Lunau of de kandidaat daar om verzoekt, of in ieder geval binnen vier weken na beëindiging van de opdracht. 
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De organisatie 
 

 

Kom jij de RvC van P roRail versterk en en op die manier een bijdrage 

leveren aan duurzame mobiliteit in Nederland? 

 

De derde termijn van een RvC-lid eindigt in april 2023. Om deze reden zijn we op zoek naar 

een nieuw RvC-lid met een focus op financiën en bedrijfsvoering.  

 

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. 

 

Strategie en ambitie  

Samen met vervoerders zetten de ruim 5000 betrokken medewerkers van ProRail zich 24/7 in 

om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. We willen 

meer treinen laten rijden, op een veilige manier en met zo min mogelijk hinder. Dat doen we 

altijd met aandacht voor onze invloed op het milieu en de samenleving.  
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Om Nederland nu en in de toekomst per spoor te blijven verbinden (onze missie), staat ProRail 

voor een aantal flinke uitdagingen. We verwachten dat de vraag naar reizigers- en 

goederenvervoer per spoor tot in ieder geval 2040 aanzienlijk groeit. We zien dat nieuwe 

technologieën kansen, maar ook bedreigingen bieden. Daarnaast staat Nederland voor een 

grote duurzaamheidsopgave die wij willen helpen in te vullen.  

 

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.  

 

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). 
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Positie 
 

Raad van Commissarissen  

De RvC houdt toezicht op het beleid van de RvB 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 die complementaire en divers zijn 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; 

• politiek-bestuurlijke sensitiviteit; 
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• 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. 
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Kandidaat profiel 
 

Algemene kennis en ervaring 

 

We zoek en een lid met foc us op financ iën en bedrijfsvoering  
ProRail wil een steeds betrouwbaarder, duurzamer en betaalbaarder spoor aanbieden. Dit 

doen we onder andere door meer capaciteit op het spoor beschikbaar te maken, steeds meer 

datagedreven te werken en de prestatiesturing binnen de organisatie naar een hoger niveau 

te tillen, zodat de efficiëntie en productiviteit omhoog gaat. Bovendien zullen in de toekomst 

substantiële investeringen bovenop de bestaande financiële middelen noodzakelijk zijn.  

 

We vragen van jou:  

• kennis en ervaring met (financiële) bedrijfsvoering op strategisch niveau;  

• deskundigheid op het gebied van organisatie- en managementvraagstukken;  

• ervaring met complexe verandertrajecten en transformatiegericht op het verder brengen 

en efficiënter maken van een organisatie;  

• ervaring met digitaliseringsvraagstukken, de ontwikkelingen hiervan op lange termijn en 

op de betekenis van digitalisering voor de bedrijfsvoering;  

• kennis van de regels van (financiële) (jaar)verslagleggingen en inzicht in vraagstukken 

rond financiering en de financiële continuïteit van een onderneming;  

• kennis van en ervaring met strategische investeringsbeslissingen, financiële 

sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;  

• brede maatschappelijke belangstelling voor politieke en sociaaleconomische 

ontwikkelingen in Nederland en Europa.  
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Gelet op de samenstelling van de raad van commissarissen is de kandidaat bij voorkeur een 

vrouw. De raad van commissarissen wil de diversiteit binnen zijn team vergroten en nodigt 

daarbij ook nadrukkelijk jonge en minder ervaren toezichthouders uit om te reageren. 

 

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. 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. Het is 

de bedoeling dat het nieuwe RvC-lid bij de omvorming lid van de raad van toezicht wordt. 
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Procedure 
 

 

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt ProRail tijdens de selectieprocedure voor het lid 

raad van commissarissen. 

 

o De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal 

plaatsvinden 

o CV-presentatie  

o Eerste gespreksronde met de selectiecommissie 

o Vervolggesprek  

o Voordracht 

o Benoeming 

 

 

Contactgegevens 

Deze search wordt uitgevoerd door Teunis de Haas, partner bij Maes & Lunau.  

Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met Erik Ton, research 

consultant  

E. erik.ton@maeslunau.com  

T. 020-5356273 

 

 

  

mailto:erik.ton@maeslunau.com
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Maes & Lunau: Beyond the obvious 
Wij gaan in alles altijd net even verder; ‘beyond the obvious’. Want elke organisatie 

heeft behoefte aan inspirerend leiderschap met verbindende kwaliteiten en een 

heldere visie. Als executive search bureau willen én moeten wij hieraan een 

belangrijke bijdrage leveren; wij willen organisaties helpen verbeteren. 

Het begint met te begrijpen waar de organisatie naar toe wil. Dan willen we de 

cultuur, de mensen en de organisatie goed leren kennen en aanvoelen. Vervolgens 

gaan wij aan het werk met een haarscherp profiel, op basis waarvan we kandidaten 

beoordelen. We helpen bij de start in de nieuwe positie en we houden contact tot 

lang nadat de ideale kandidaat is begonnen. 

 

Insights in search 

Ons proces is transparant. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Wij 

geven nooit op. Wij horen en zien veel en geven dat terug aan onze kandidaten en 

cliënten. Wij geven Insights in Search. Soms zijn we eigenwijs omdat we denken dat 

een andere keuze meer succes zal brengen. Dan hebben we een goed gesprek. 

 

Uw succes is onze motivatie 

Wij doen dit al 44 jaar lang goed en grondig omdat wij ons verantwoordelijk voelen 

voor het succes van de cliënt en de kandidaat. Dat kan alleen met professionele 

gepassioneerde mensen met kennis, kunde en waarachtige betrokkenheid. Zo 

werken wij aan het resultaat van mens en organisatie. Wij geloven in het talent en 

de drive van de mens als bron voor succes. Voor ons is niets mooier dan het 

gecombineerde succes van onze cliënten en onze kandidaten. 

 


