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“In 2050 hebben wij de transitie naar een circulaire en  

CO2-neutrale industrie gerealiseerd.” 

 
 

ISPT 
 

ISPT is het instituut voor duurzame procestechnologie in Amersfoort: een gevestigd platform voor proces 

innovatie in de industrie. Het ISPT brengt industrie, overheid, wetenschap en het MKB samen met als doel 

het ontwikkelen en implementeren van duurzame procestechnologieën. Samen met de partners werken we 

aan de overgang naar een circulaire en een nagenoeg CO2-vrije industrie gebaseerd op hernieuwbare 

brandstoffen en grondstoffen. Samenwerken is de enige weg naar een groenere wereld waaraan ook de 

industrie actief deelneemt. 

www.ispt.eu.  

 

Voor de stichting ISPT zoeken wij: 

Lid van de Raad van Toezicht, vertegenwoordiger MKB 
 

De Raad van Toezicht bestaat uit 10 personen. De leden van de Raad van Toezicht vormen een 

weerspiegeling van de bij de stichting betrokken partijen. De Raad van Toezicht is niet alleen 

toezichthouder, maar ook sparring partner van de directeur/bestuurder.  

Tot de taken van de Raad van Toezicht behoren: 

• bewaken van de missie en de doelstelling; 

• ambassadeurschap voor startups en andere MKB bedrijven; 

• adviseren over strategie vanuit MKB perspectief en continuïteit van de stichting;  

• toezicht op beleid, begroting en resultaten; 

• toezicht op bedrijfsvoering en risicobeheer; 

De Raad van Toezicht vergadert minimaal 4 maal per jaar, waaronder één dag voor strategische oriëntatie. 

Tussentijds kan om advies worden gevraagd. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door 

de zittende leden voor een termijn van vier jaar. Aftredende leden zijn eenmaal herbenoembaar.  

 

Vereisten 

In verband met het aftreden van één van de huidige leden zoeken wij een nieuw Lid van de Raad van 

Toezicht, met speciale aandacht voor kleine en middelgrote bedrijven. De voorkeur gaat uit naar een 

vertegenwoordiger met ervaring in innovatie in procestechnologie. Ervaring in samenwerking met kennis- 

en onderzoeksinstellingen (R&D) is een pré. De inbreng vanuit het perspectief van de ondernemer wordt op 

prijs gesteld. 

Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij: 

• Passie hebben voor de doelstelling en visie van de stichting; 

• Commitment kunnen omzetten in een actief ambassadeurschap; 

• Visie en zicht hebben op het totale speelveld (politiek, maatschappelijk en bedrijfsleven) 

• Een actieve, verbindende rol spelen in het netwerk (regionaal/nationaal); 

• Kansen zien om open innovatie en samenwerking te stimuleren. 

file:///C:/Users/lisa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/C6QD7RZ1/www.ispt.eu


 

Profielschets lid Raad van Toezicht       

    
  

 
De kandidaat: 

• is een goede en strategische gesprekspartner in de advies- en klankbordfunctie voor de directie; 

• is onafhankelijk, integer, betrouwbaar en kritisch ten opzichte van de directie en de andere leden; 

• heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; 

• heeft geen tegenstrijdige belangen en handelt vanuit het gemeenschappelijk belang. 

 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met: 

Marco Waas - Voorzitter Raad van Toezicht: marco.waas@nouryon.com 

 

Uw sollicitatie kunt u richten aan: 

Marjan Heijkamp – directie-assistent: marjan.heijkamp@ispt.eu 
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