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PROFIELSCHETS van de omvang en samenstelling voor 

de raad van commissarissen van Simac Techniek N.V. 

  

 

 
 

Simac Techniek N.V. is een familiebedrijf dat voor ruim 98% in handen is van de familie 

van Schagen. M.J. (Mac) van Schagen (de vader van de huidige CEO Eric van Schagen) 

heeft Simac in 1971 opgericht. In 1986 is Simac naar de beurs gegaan, in 2013/2014 is 

meer dan 95% van de aandelen teruggekocht door de familie en begin 2014 is de 

beursnotering beëindigd. 

 

Simac heeft een omzet van € 180 miljoen, ongeveer 1000 medewerkers en is actief in 

systeemintegratie, dienstverlening en ontwikkeling van producten en oplossingen in de 

ICT (Informatie en Communicatie Technologie) en de IE&A (Industriële Elektronica en 

Automatisering). Geografisch concentreert Simac zich op de Benelux. 

 

De leden van de raad van commissarissen moeten allen aan een aantal algemene 

functie-eisen voldoen. Daarnaast wordt deskundigheid op een aantal specifieke vlakken 

gevraagd, zodat de raad als geheel alle facetten van de organisatie kan overzien.  

 

Bij de huidige omvang van Simac zal de raad van commissarissen bestaan uit 3-5 leden. 

Leden van de raad van commissarissen worden aan de hand van de volgende criteria 

geselecteerd en benoemd: 

 

- achtergrond en functies in het verleden;  

- vaardigheden en ervaringen; 

- voldoende tijd beschikbaar voor Simac; 

- zich kunnen identificeren met en passend bij de waarden, normen en cultuur 

binnen Simac; 

- ervaring als bestuurder en toezichthouder; 

- teamspeler die positief kritisch deelneemt aan vergaderingen. 

 

De samenstelling van de raad van commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van 

ervaring en deskundigheid van zijn leden de raad van commissarissen het best in staat 

stelt zijn verantwoordelijkheden jegens de vennootschap en de bij de vennootschap 

betrokkenen te voldoen. De raad van commissarissen heeft de volgende belangrijke 

aandachtsgebieden vastgesteld: 

 

- markt, technologie en cultuur van Simac; 

- strategie, interne en externe ontwikkeling, gewenste richting en focus; 

- financiële controle, financiering, interne risico- en controle systemen;  

- aantrekken en belonen personeel, bestuur selectie en organisatie ontwikkeling;  

- opvolgingsproblematiek huidige directie. 

 

 

De raad van commissarissen vindt het belangrijk om alle significante onderwerpen en 

besluiten gezamenlijk te bespreken. Zij laten zich informeren en besluiten over de 

strategie en het beleid van Simac op de genoemde gebieden. Voor elk van de gebieden 

geldt dat er tenminste één lid en bij voorkeur twee leden over meer gespecialiseerde 

kennis en ervaring beschikken. Hiermee is bij de taakverdeling rekening gehouden. 

 

 

 

Deze profielschets is gewijzigd en opnieuw vastgesteld door de raad van commissarissen 

van Simac Techniek N.V. d.d. 20 augustus 2015. 

 


