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Profielschets raad van commissarissen 

Het beleid van Nedap is gericht op het creëren van duurzame waarde voor klanten, medewerkers en 
aandeelhouders. Inzichten in markt en technologie worden vertaald in innovatieve, toonaangevende 
proposities waarmee leidende posities in verschillende markten worden opgebouwd. Daarbij richt Nedap 
zich op die producten, activiteiten en markten waar zij echt het verschil kan maken. Dit vormt de basis van 
langjarige, autonome groei van opbrengsten en resultaten. Bij het toezicht houden op de directie dient de 
Raad rekening te houden met deze uitgangspunten. Voorts moet hij de directie met raad ter zijde staan.  

Hiertoe moet de Raad evenwichtig zijn samengesteld waarbij bestuurlijke ervaring, brede kennis op het 
gebied van financiën, technologie en commercie, gepaard gaan met affiniteit met en gevoel voor:  

• ondernemerschap 

• hands-on management in een platte, op onderscheidend vermogen gebaseerde organisatie 

• het aantrekken en laten groeien van talent 

• innovatie en propositieontwikkeling 

• duurzame organisatieontwikkeling met een goede balans tussen korte en lange termijn 
gerichtheid 

• het bouwen van schaalbare business modellen in een internationale omgeving 

• maatschappelijke ontwikkelingen 

In zijn algemeenheid dient de Raad een kritische opstelling ten opzichte van de directie te hebben. De 
leden dienen onafhankelijk van de vennootschap en van elkaar te zijn en over complementaire kwaliteiten 
te beschikken. De Raad streeft naar een zodanige gemengde samenstelling dat deze de samenleving 
waarin Nedap opereert reflecteert. De omvang van de Raad zal structureel niet meer dan vijf leden 
omvatten. 
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