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AT Osborne 

Voorzitter Bestuur STAK  

 

 

AT Osborne 
 
De mensen van AT Osborne zijn sociaal intelligent, vindingrijk en daadkrachtig. Zij zijn in staat om 
unieke vraagstukken op maat te beantwoorden. Wat hen drijft is de beste oplossing. De consultants 
en managers zijn inzetbaar in alle fasen van complexe projecten en programma’s, waarbij zij de 
verbinding weten te maken tussen plannen en praktijk. 

Once in a lifetime projecten 
Vraagstukken op het gebied van huisvesting, mobiliteit, infrastructuur, water, gebiedsontwikkeling, 
wet- en regelgeving en governance spelen zich af in een complexe samenleving. Oplossingen in de 
ruimtelijke inrichting van ons land vragen om een samenhang in planvorming, besluitvorming, 
financiering, voorbereiding, realisatie en beheer & onderhoud. Door een integrale aanpak van 
projecten kunnen vaak onverwachte voordelen en oplossingen worden gevonden. Dit vereist actuele 
kennis van het werkveld, gecombineerd met een praktische toepassing. Voor de consultants en 
projectmanagers van AT Osborne is dit de dagelijkse praktijk. 

Voorbeelden van opdrachten waarin onze adviseurs actief zijn, zijn de nieuwbouw van het ziekenhuis 
op Curacao, de Noord-Zuidlijn, de Zeesluis IJmuiden en beheer en onderhoud van 
Stormvloedkeringen, maar ook de introductie van de nieuwe Omgevingswetgeving. Een uitgebreid 
overzicht van de activiteiten van AT Osborne is te vinden op de website.  

Van advies naar implementatie 
De consultants en managers van AT Osborne zijn inzetbaar in alle fasen van complexe projecten en 
programma’s; van strategie-ontwikkeling tot implementatie. Zij zijn experts in project- en 
assetmanagement, programma- en procesmanagement, verkenningsstudies, second opinions, audits 
en evaluaties, haalbaarheidsonderzoek, conceptontwikkeling, programma van eisen, 
assetmanagement, huisvestingsmanagement, juridisch advies, organisatieadvies, bouwkosten en 
financieel management, contractering en aanbesteding, risicomanagement, kwaliteitsmanagement, 
onderzoek en trainingen. 

Klanten in de (semi-)publieke sector  
AT Osborne werkt voor opdrachtgevers in de publieke sector zoals ministeries, provincies en 
gemeenten. Andere belangrijke opdrachtgevers zijn instellingen in de gezondheidszorg, waaronder 
veel ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en bedrijven in de financiële sector. 

Sinds 1967 actief  
AT Osborne is sinds 1967 actief, tot 2003 als onderdeel van de Berenschotgroep. In dat jaar is AT 
Osborne verzelfstandigd en eigendom geworden van de medewerkers. Inmiddels is AT Osborne 
uitgegroeid tot een multidisciplinair bureau waar 160 consultants en managers werken aan de beste 
oplossingen voor onze opdrachtgevers in de publieke sector. AT Osborne heeft vestigingen in Baarn 
en Brussel.  NB: de activiteiten in Frankrijk zijn begin 2018 stopgezet.  
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Organisatie  

 

Governance structuur  
 
De Stichting Administratiekantoor (STAK) houdt 100% van de aandelen AT Osborne Holding. 
Medewerkers participeren met certificaten van aandelen. Het bestuur van de STAK is samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de certificaathouders, vertegenwoordigers van het bestuur van AT 
Osborne Holding en een extern lid (tevens voorzitter). 
  
De RvC  houdt toezicht op het bestuur van AT Osborne Holding en het bestuur van de STAK.  De RvC 
bestaat uit 4 personen. Leden, waaronder ook Voorzitter, worden (met instemming zittend RvC) 
benoemd door STAK; één op voordracht OR. Individuele leden RvC zijn tevens voorzitter van een van 
de drie Raden van Advies: Infrastructuur, Gezondheidszorg en Legal. 
 
STAK 
AT Osborne heeft bij haar verzelfstandiging in 2003 er bewust voor gekozen het volledige eigendom 
in AT Osborne in handen te geven van een Stichting Administratie Kantoor AT Osborne Holding 
(hierna STAK genoemd). STAK geeft certificaten van aandelen uit aan medewerkers, en reguleert de 
onderlinge handel in certificaten. Medewerkers hebben zo hetzelfde economische vruchtgebruik als 
een aandeelhouder, maar niet het stemrecht.  Dat stemrecht wordt uitgeoefend door het bestuur 
van STAK, dat als zodanig feitelijk functioneert als Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 
 
Dit bestuur kent vijf leden. Twee leden worden uit de certificaathouders gekozen door de 
Vergadering van Certificaathouders (2 senior consultants). Twee leden worden gekozen door het 
bestuur van AT Osborne Holding, uit de bestuursleden van AT Osborne Holding (thans directeur 
België en bestuursvoorzitter Holding). Deze vier STAK-bestuursleden kiezen gezamenlijk extern een 
vijfde bestuurder, tevens voorzitter STAK.    
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Besluitvorming STAK is in beginsel gebaseerd op beginsel van absolute meerderheid.  Dat wil zeggen 
dat in de besluitvorming door STAK de stem van de externe bestuursvoorzitter doorslaggevend kan 
zijn.  Overigens is bij belangrijke beslissingen de goedkeuring van RvC ook vereiste. Voor meer 
informatie over de STAK AT Osborne Holding verwijzen wij naar de statuten (bijlage). 
 

Bestuursvoorzitter STAK 
 
In verband met de samenstelling van de STAK zijn wij op zoek naar vrouwelijke kandidaten voor de 
functie van Bestuursvoorzitter STAK.  
 
De hoofdtaken van de bestuursvoorzitter in gezamenlijkheid met de andere bestuurders bestaan uit 
(zie ook de statuten): 

- Het goed beheren van de stichting en het certificeren van de aandelen  
- Het verdelen en uitvoeren van de taken binnen de STAK 
- Het correct afhandelen van de jaarlijkse handelsronde 
- Het adviseren over en stelling nemen in strategische en principiële beslissingen zoals het 

aankopen van certificaten door de STAK, de rol van ex-medewerkers en participatie in 
andere bedrijven. 

 
Het gewenste profiel voor de voorzitter van de STAK is: 

- Vrouw (i.v.m. samenstelling van de STAK) 
- WO-niveau 
- Financiële kennis en ervaring 
- Gevoel voor governance à la AT Osborne / ervaring binnen de consultancy 
- Diplomatiek, doortastend, communicatief sterk, integer.  

 
 

Bezoldiging  

 
Het bestuur van STAK vergadert in beginsel 1 per kwartaal.  De tijdsbesteding zal naar inschatting 
maximaal 10 dagen per jaar zijn.  De vergoeding van de bestuursvoorzitter is € 200 per uur en € 200,- 
vaste vergoeding voor reistijd naar Baarn. 
 

Procedure 

 
Marieke van Kilsdonk van PRO|file begeleidt de procedure voor AT Osborne. Heeft u interesse of 

vragen, mail of bel dan met: 06-288 30 683 / mvk@pro-file.nl. We streven er naar de 

selectiegesprekken af te ronden in de week van 2 april.  

mailto:mvk@pro-file.nl

