BIJLAGE
Raad van commissarissen
De raad van commissarissen (RvC) benoemt de directie en is verantwoordelijk voor het goedkeuren
van de belangrijkste beslissingen, bijvoorbeeld over grote investeringen, aan- en verkoop van
bedrijfsonderdelen, businessplannen en budgetten. De RvC adviseert de directie en is
verantwoordelijk voor het toezicht op haar functioneren.
De directie
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de missie, visie en strategie van het bedrijf. Na
akkoord van de RvC is de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van die strategie. Ook is de
directie verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over het bedrijf.
Wie zitten er in de raad van commissarissen?
Marco en Mariska van Geenhuizen vormen samen met Régis Rivière vanaf vandaag de raad van
commissarissen. Régis Rivière maakt sinds 2016 deel uit van het bestaande directieteam en heeft een
belangrijke rol gespeeld bij het verbeteren van de financiële positie van A.Hak in de moeilijke jaren
2015 en 2016. De RvC zal nog worden aangevuld met ervaren experts uit onze belangrijkste markten.
Wie zitten er in de nieuwe directie?
CEO
Iain Light is in mei 2017 benoemd tot directielid om leiding te gaan geven aan de uitvoering van de
langetermijnstrategie van A.Hak. Hij is sinds begin 2017 verbonden aan A.Hak voor het ontwikkelen
van die strategie. Iain heeft zijn hele loopbaan gewerkt in de test-, inspectie- en certificatiebranche
en is vanuit die ervaring uitstekend ingevoerd in onze business. Hij werkte jarenlang bij DNV (nu DNV
GL) waar hij uiteindelijk tot het enige niet-Scandinavische lid van de Executive Board werd benoemd.
Daarna was hij Energy Director bij Lloyd’s Register, het bedrijf dat onder meer een adviserende rol
speelde bij de door A.Hak aangelegde Norgron pijpleiding. Bij Lloyd’s Register was hij tevens
verantwoordelijk voor de overname van boorrig inspecteur Moduspec.
Iain komt uit het Verenigd Koninkrijk en heeft van 2011 tot eind 2015 al in Nederland gewoond en
gewerkt als CEO van Applus RTD, een dienstverlenend bedrijf op het gebied van niet-destructief
onderzoek, inspectie en certificatie, vooral actief in de pijpleidingbranche.
CFO
Remco Smit heeft ruim 25 jaar ervaring in financiële managementfuncties. Zijn carrière begon bij
KLM waar hij onder andere Holding Manager was op het hoofdkantoor en CFO van de afdeling
Engineering & Maintenance. Bij zijn volgende carrièrestap bleef hij werkzaam in een technische
projectomgeving, als CFO van Fokker. Als geboren en getogen Rotterdammer die van aanpakken
weet, ziet hij ernaar uit om zijn jarenlange ervaring in te zetten voor de verdere professionalisering
van A.Hak.
CHRO
Rob Bombeeck is recent in dienst gekomen om het HRM-beleid van A.Hak te professionaliseren. Rob
heeft jarenlange uitvoerende en strategische ervaring als HRM-directeur bij grote en middelgrote
bedrijven en instellingen als de Koninklijke Luchtmacht, Philips en Applus RTD. Naast belangrijke HRdossiers als opleiding & ontwikkeling, strategische personeelsplanning, arbeidsvoorwaarden,
duurzame inzetbaarheid en performance management zal Rob zich als CHRO ook bezighouden met
organisatieontwikkeling.

