
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 SAOZ 

 Lid Raad van Toezicht 
 
 “Ondernemer met gevoel voor de publieke zaak” 

 
 
Standplaats: Rotterdam   
 

 
1. SAOZ 
 
In de complexe wereld van planologische veranderingen, bouwplannen, bouwbeleid en 
infrastructurele werken biedt SAOZ helderheid en houvast. Zij kennen de geschiedenis, de theorie én 
de praktijk en ze zitten bovenop de ontwikkelingen. SAOZ koerst op onafhankelijk advies en bestaat al 
meer dan 50 jaar. 

 Ruim een halve eeuw praktijkervaring geeft een kennisvoorsprong en een database van 

onschatbare waarde. 

 SAOZ heeft al decennia het hoogste slagingspercentage in planschade – en 

nadeelcompensatiezaken bij de Raad van State. 

 SAOZ biedt integrale financieel-juridische advisering vanuit de overtuiging dat het beste advies 

door alle partijen geaccepteerd wordt. 

 
De mensen 
 
Een aantal van de SAOZ-juristen is zelf werkzaam geweest bij gemeenten, ze kennen er de weg. 
Andere collega’s komen uit het bedrijfsleven. Daardoor zijn zij niet alleen in staat zich snel te 
verdiepen in de specifieke situatie ter plekke, ze kennen ook de gevoeligheden en zien eventuele 
issues eerder aankomen, zodat mogelijke problemen proactief al uit de weg geruimd kunnen 
worden. 

Voor meer informatie kijk op:  https://www.saoz.nl  
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Als lid van de raad van toezicht bent u sparringpartner, werkgever en toezichthouder voor de 
tweehoofdige directie en denkt u mee over de strategie en het beleid van SAOZ. De raad van toezicht 
bestaat uit drie personen en uw inbreng en expertise beslaat met name de commerciële/ 

https://www.saoz.nl/


   

 

 

 

 

 

 

ondernemende component in combinatie met uw kennis en ervaring op het vakgebied van SAOZ. Er 
zijn namelijk veel ontwikkelingen en daarmee kansen voor SAOZ.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Als toezichthouder bent u met name sparringpartner voor de directie. 

 U beoordeelt de voorgestelde strategie en beleid van SAOZ. 

 Binnen de rvt brengt u vooral uw commerciële/ondernemende expertise in. 

 Binnen de rvt bent u gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van uw taken. 

 

 
4. PROFIEL 
 

 Ruime ervaring in een (eind-) verantwoordelijke rol binnen een onderneming gerelateerd aan het 

werkgebied van SAOZ; bijvoorbeeld als bouwer/ontwikkelaar. 

 Kennis van het ruime vakgebied waarin SAOZ zich begeeft. 

 Beschikt over een breed actueel  netwerk en stelt zich hierbinnen actief op. 

 Ervaring als toezichthouder met oog voor de praktijk. 

 Weet vanuit gepaste distantie bij te dragen aan het succes van SAOZ. 

 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Toezichthouder met oog voor ontwikkelingen in de markt. 

 Sparringpartner vanuit een sterk analytisch vermogen. 

 Gepaste afstand, maar wel betrokken. 

 Netwerker met een proactieve houding. 

 Teamplayer. 

 
 
6. SAOZ BIEDT U 
 
Een toezichthoudende positie bij een zich immer ontwikkelende organisatie, waarbij inbreng vanuit 
kennis en ervaring zeer wordt gewaardeerd. Tijdsbeslag zal formeel vier vergaderingen per jaar 
bedragen. De vergoeding is € 10.000,- per jaar. 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
mr. Erik Traas 
Executive consultant 
06 – 22420742 


