
 

 
Lid Investeringscommissie (80 uur per jaar) 
 
Kom jij onze investeringscommissie versterken? 
 
Horizon Flevoland is de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) van Flevoland. 
Een ROM is een onderneming met publieke aandeelhouders, gericht op het versterken 
van de economie en werkgelegenheid in de regio. ROM’s zijn neutrale spelers in de regio 
zonder winstoogmerk. Ze laten ondernemers innoveren, investeren en 
internationaliseren om hun groei te versnellen. Zo zorgen zij voor de duurzame groei van 
de regionale economie en jagen zij waardevolle maatschappelijke transities aan. 
 
In de rol van financier investeert Horizon vanuit vijf verschillende fondsen in risicovolle, 
innovatieve initiatieven en groeiende ondernemingen. De Sustainable Development Goals 
(SDG’s) vormen hierbij een belangrijk kompas. De fondsen verstrekken risicodragend 
kapitaal in de vorm van (converteerbare) leningen en aandelenkapitaal. Op dit moment 
hebben de fondsen samen ruim 80 financieringen in beheer. 
 
Investeringscommissies Horizon Flevoland 
Horizon Flevoland kent de volgende drie investeringscommissies: 

 Investeringscommissie voor Technofonds Flevoland, MKB Fonds Flevoland en De 
Aanjager 

 Investeringscommissie TMI Proof of Concept Fonds Flevoland 
 Investeringscommissie Groeifonds Flevoland 

 
De fondsen hebben verschillende aandeelhouders, waaronder Het Rijk (EZK), de provincie 
Flevoland, vijf Flevolandse gemeenten en de Cooperatieve Rabobank U.A. Horizon 
Flevoland is verantwoordelijk voor de uitvoering. Namens hen is Burger Executive op zoek 
naar een commissielid die voor alle drie de Investeringscommissies benoemd wordt. 
 
Wat zijn jouw verantwoordelijkheden als commissielid? 
Je vormt samen met de andere commissieleden een oordeel over een voorgelegde 
propositie. Het investeringsreglement van het betreffende fonds en het bijbehorende 
risicoprofiel vormen daarbij de kaders. Je maakt een inschatting van de haalbaarheid van 
het initiatief en let daarbij onder andere, maar niet uitsluitend, op de kwaliteit van de 
businesscase, die van de ondernemer en zijn team en relevante marktaspecten. Een 
belangrijk aandachtspunt bij iedere beoordeling, is de juiste balans tussen het beoogde 
maatschappelijk en financieel rendement.  
 
Ieder lid van de commissies beschikt over hun eigen kennis, ervaring, competenties en 
netwerk. De commissies kennen een positief-kritische, informele cultuur waarbij 
gedachtenuitwisseling vanuit ieders eigen expertise centraal staat.  
 

 Lezen en beoordelen van investeringsvoorstellen & businessplannen; 
 6 IC-meetings per jaar; 
 Bijwonen van specifieke seminars en deelname aan bedrijfsbezoeken; 
 Beoordelaar bij pitches. 

 
 
 



 

Wat neem je mee? 
 HBO/WO werk- en denkniveau; 
 Kennis en/of ervaring met innovatief ondernemerschap (als ondernemer, als 

investeerder of vanuit een andere hoedanigheid); 
 Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid; 
 Analytisch en kritisch denkvermogen; 
 Financieringskennis, met name op het gebied van risicodragend kapitaal. 

 
Wij bieden: 

 De kans om mee te denken met innoverende investeringsmogelijkheden; 
 Een vergoeding per beoordeeld investeringsvoorstel; 
 Drie deskundige sparringpartners; 
 Inzichten en betrokkenheid in groot (zakelijk) netwerk van Flevoland. 

 
Solliciteren?  
Herken jij je in deze rol? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet via 
https://burgerexecutive.nl/vacature/vacature-lid-investeringscommissie/. Reageren kan 
tot 5 december. Gewenste startdatum is tweede kwartaal 2023. Een VOG verklaring is 
vereist.  
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

https://burgerexecutive.nl/vacature/vacature-lid-investeringscommissie/

