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FUNCTIEPROFIEL DIGITALE COMMISSARIS 
 

Een digitale commissaris levert vanuit een non-executive rol een meetbare bijdrage bij het creëren van een organisatievorm en organisatieomgeving waarin digitale proposities,  
relevante business modellen, processen en digitale competenties ontwikkeld en/of geoptimaliseerd worden. Op basis van haar/zijn competentieprofiel wordt haar/zijn bijdrage 
door de relevante interne en externe stakeholders vanuit een RvCTA bijdrage gewaardeerd. 
  

functieprofiel competentie profiel waarde profiel 
taken meetcriterium kennis meetcriteriu

m 
meerwaarde in digitale omgeving meetcriterium 

❑ Treedt op als sparring partner voor RvB op 
het gebied van digitalisering en IT vraag-
stukken 

❑ Daagt RvB uit bij het uitwerken van digitale 
scenario’s en strategie 

❑ Stelt vragen om de meerwaarde en realisatie 
van digitale proposities te toetsen 

❑ Toetst mede de kansen/risico’s van technolo-
gie voor de organisatie 

❑ Toetst en adviseert over digitale competentie 
en talent mgt in RvB en organisatie 

❑ Ondersteunt bij aanstelling van digitale 
competentie in de RvB 

RvCTA evaluatie 
 
functieprofiel 

❑ Heeft up-to-date kennis van de kenmerken 
van digitale technologie en mogelijkheden 

❑ Heeft kennis van, voor digitale proposities, 
relevante business modellen 

❑ Kennis, overzicht en inzicht in de, voor 
digitale proposities, relevante technische, 
organisatorische, marketing concepten en 
modellen 

❑ Heeft kennis van de waardeketen bij het 
ontwikkelen van digitale proposities (SI’s, 
cloud providersd etc.) 

❑ Heeft aantoonbare basiskennis van gover-
nance principes, functioneren en meer-
waarde 

persoonlijk 
profiel 

❑ Meetbare visie en ervaring bij het ont-
wikkelen van digitale proposities die 
door de klant als waardevol en onder-
scheidend worden gezien 

❑ Door een goed inzicht en overzicht van 
klantwaarde versus technologische mo-
gelijkheden in staat een bijdrage te le-
veren in het ontwikkelen van digitale 
proposities 

❑ Doet actief onderzoek naar de ontwik-
keling van technologische innovatie 

❑ Heeft bewezen meerwaarde in het 
koppelen van technologie aan propo-
sities en aansluitende organisatiemo-
dellen en processen en competenties 
(bv agile werken) 

❑ In staat om digitale strategie te toetsen 
op haalbaarheid, wenselijkheid en uit-
voerbaarheid vanuit RvC/RvT 

❑ Heeft een multidisciplinaire visie op 
digitale mogelijkheden 

❑ In staat om en ervaring met het beoor-
delen van digitale business cases 

❑ Heeft een visie op de organisatie in-
richting en digitaal competentieprofiel 
van een organisatie om succesvol te 
kunnen zijn met digitale proposities en 
strategie 

❑ Heeft door inzicht en overzicht in 
combinatie met gedoseerde (non-
executive) inbreng een bijdrage bij 
digitalisering vraagstukken.  

persoonlijk profiel 

 
 
(assessment) 
 
 
toelichting op 
eigen profiel 
 
 

 

verantwoordelijkheden  vaardigheden  

❑ Is als lid van de RVC medeverantwoordelijk 
voor de continuïteit van de organisatie 

❑ Heeft als deelverantwoordelijkheid het 
toezichthouden op de digitale strategie, 
uitvoering, kansen en bedreigingen in en 
voor de organisatie 

statuten/code/ 
reglement 
 
functieprofiel 

❑ Vaardigheid om technologie, klantbehoeften 
en organisatie op elkaar af te stemmen 

❑ In strategisch proces digitale strategie te ont-
wikkelen en te vertalen in werkbare pro-
gramma’s 

❑ Bij voorkeur ervaring in een RvCTA functie 

persoonlijk 
profiel  
 
overzicht 
functies/proj
ecten 

bevoegdheden  ervaring  

❑ Gevraagd en ongevraagd advies geven aan 
RvB over digitaal relevante onderwerpen 

❑ Met stakeholders na afstemming met CEO 
contact zoeken en digitale aspecten van 
strategie en uitvoering bespreken  

statuten/code/ 
reglement 
 
functieprofiel 

❑ Aantoonbare executive ervaring met digitale 
strategieën, proposities, transities en/of 
projecten 

❑ Ervaring met non-executive rol bij digitali-
sering transities of programma’s 

referenties 

  attitude  

  ❑ Staat open en is nieuwsgierig naar digitale 
mogelijkheden en trends 

❑ Beseft en werkt vanuit houding dat je niet 
alles kan weten 

❑ Begrijpt/waardeert RvC/RvT rol (rolvastheid) 

referenties 

 


