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 Investeringsfonds Groningen BV 
 Lid Raad van Commissarissen 
 
 Met oog voor Groningen en rendement 

 
 
Standplaats:  Groningen   
 

 

1. Investeringsfonds Groningen 
 
 

Het Investeringsfonds Groningen (IFG) investeert in investeringsfondsen die hun kapitaal 
investeren in MKB-bedrijven in de provincie Groningen. Op basis van dit fund in fund 
principe wordt financieel en maatschappelijk rendement nagestreefd. Het streven is 
daarmee tevens om een positieve invloed te hebben op het economisch klimaat in de 
regio. Het fonds heeft een revolverend karakter, aan iedere propositie ligt een 
rendementsdoelstelling ten grondslag.  
 
 

Naar de website: https:// www.ifg.nl 
 

 

Plaats in de organisatie 
De RvC is samengesteld uit tenminste drie natuurlijke personen tot maximaal vijf. Tot 
commissaris kunnen slechts worden benoemd personen die onafhankelijk zijn in de zin van 
de statuten. Lid van de RvC kunnen in ieder geval niet zijn (oud-) statenleden, (oud-) 
bestuurders van, en/of (oud-) medewerkers in dienst van de aandeelhouder (Provincie 
Groningen). 
 
 
 

2.  FUNCTIE 
 
De leden van de RvC beschikken allen over: 
 
Gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de Groninger Fondsen en van de 
belangen van alle bij de Groninger Fondsen betrokken partijen. 



   
 

 

 

Het vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Groninger Fondsen te 
beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die 
daarbij worden gelopen. 
Specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun rol binnen de RvC. 
De RvC streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer naar geslacht en leeftijd. 
Derhalve gaat nu de voorkeur uit naar een vrouwelijk lid van de RvC. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
 

 U toetst het beleid van het fonds en bent sparringpartner voor het fondsmanagement  

 U heeft affiniteit met en volgt de ontwikkelingen in de provincie Groningen nauwgezet 

 De RvC houdt eveneens toezicht op de naleving van de interne procedure die zijn 
vastgesteld voor het opstellen van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en 
halfjaarcijfers, het risicomanagement, de corporate governance, het integriteitsbeleid en 
ad hoc financiële informatie.  

 De RvC staat de directie met advies ter zijde. 

 Bij het vervullen van hun taak richten de commissarissen zich op de belangen van de 
Groninger Fondsen. 
 
 

4.        PROFIEL 
 
 

 Bij voorkeur een vrouwelijke toezichthouder, betrokken, analytisch en  teamplayer. 

 Een opleiding op Wo niveau met kennis van  en werkervaring in het vakgebied 
 In staat het management met advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en uitvoering 

van het beleid. 
 In staat ten opzichte van andere leden van de RvC en de directie onafhankelijk en zelfstandig te 

opereren. 

 Elke schijn van belangenverstrengeling dient vermeden te worden. 

 Integer en zorgvuldig met een sterk normbesef. 

 Bereid tot het afleggen van transparante verantwoording. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 
Gespreid over de leden dient de RvC te beschikken over volgende kennis, vaardigheden en 
kennis. 
 
 Kennis van economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) 

innovaties innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van 
businesskansen. 

 Kennis van duurzaamheid en het functioneren van de private kapitaalmarkt en van 
bedrijfsfinancieringen in het algemeen. 

 De financieel-technische aspecten van het risicobeheer en risicomanagement die een 
gedegen beoordeling van risico’s mogelijk maakt. 

 Financiële verslaglegging, interne beheersing en audit die een gedegen toezicht op deze 
onderwerpen mogelijk maakt. 

 Alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van not for profitorganisaties op het 
grensvlak van overheid en bedrijfsleven. 

 
 

 

 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Mr. Willem Hein 
06 51817154 
 


