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De Groep Lotus Bakeries telt meer dan 2.000 werknemers in meer dan 50 landen 

over de hele wereld. Via haar rekruteringsbeleid, wil Lotus Bakeries een 

gediversifieerde en getalenteerde groep mensen samenbrengen die de TOP-

waarden (Teamspirit, Open dialoog, Passie) in het hart dragen. 

 

 

Een belangrijke uitdaging voor Lotus Bakeries is om 

competente medewerkers aan te trekken die de TOP-

waarden uitstralen. Bij de selectie van nieuwe medewerkers 

staan de competenties van de sollicitant en de TOP-

bedrijfswaarden voorop. Tijdens de selectieprocedure 

ontmoeten de sollicitanten verschillende medewerkers van 

Lotus Bakeries en worden zij onderworpen aan een extern 

assessment aangepast aan de functie waarvoor de kandidaat 

solliciteert. Op die manier krijgen de kandidaten een beter 

beeld van de bedrijfswaarden en -cultuur. 

 

Aandacht voor diversiteit is een essentieel onderdeel van ons rekruteringsproces, 

waarbij we ernaar streven om kandidaten te selecteren met het beste pakket aan 

vaardigheden en competenties voor de functie. Tegelijkertijd wordt ook gekeken 

naar de reeds aanwezige kennis en ervaring binnen de bestaande teams en de 

gewenste competenties, kennis en/of ervaring van de kandidaat. 

Op die manier creëren we een draagvlak om een gediversifieerde en getalenteerde 

groep mensen aan te trekken met een evenwichtige genderdiversiteit: 

 

 

 

 

1 De groep van het Executive Committee, de General Managers en de Corporate Directors. 
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Lotus Bakeries ziet erop toe dat zij, zowel binnen de Raad van Bestuur, de 

Bestuurscomités als het Executive Committee, kritische leden aanstelt, met 

gespecialiseerde kennis van zaken op de verschillende domeinen die Lotus 

Bakeries raken.  

Bepaalde diversiteitscriteria zijn wettelijk opgelegd en worden door Lotus Bakeries 

vanzelfsprekend gevolgd. Daarenboven staan vaardigheden, competenties en 

diversiteit voorop bij de selectie van leden van de Comités, het Executive 

Committee, alsook bij de selectie van kandidaat-leden voor de Raad van Bestuur 

die aan de Algemene Vergadering voorgedragen worden. 

 

 

Eerst en vooral voldoet Lotus Bakeries aan de diversiteitscriteria inzake het aantal 

onafhankelijke bestuurders en het aantal bestuurders van het andere geslacht. 

Lotus Bakeries tekent in dit verband op dat de samenstelling van haar Raad voldoet 

aan de vereiste dat ten minste een derde van de bestuurders van een ander 

geslacht is dan dat van de overige leden. Voornoemde verplichting zit vervat in 

artikel 7:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  

 

Ook wijst zij er in dit verband op dat 4 van de 10 bestuursleden beantwoorden 

aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code 2020. 

 

 

Naast deze wettelijk verankerde diversiteitscriteria streeft Lotus Bakeries naar 

diversiteit in kennis en ervaring en maakt zij – bij het selecteren van kandidaten 

voor de Raad van Bestuur, de Bestuurscomités en het EXCO – een gedegen 

afweging naar competenties die het bedrijf in het licht van de reeds aanwezige 

competenties onder de leden van de Raad van Bestuur, de Bestuurscomités en het 

EXCO aanvullend ten goede zouden komen. 

Bij het vastleggen van de benoemingsprocedure en selectiecriteria voor kandidaat-

bestuurders wordt in elk geval rekening gehouden met de volgende principes:  

 

• De kandidaat-bestuurder moet expert zijn in een gebied dat raakt aan de 

activiteiten van de Vennootschap; 

• De competenties, kennis en/of ervaring waarover de kandidaat-bestuurder 

beschikt moet aanvullend zijn ten opzichte van de reeds in de Raad 

aanwezige competenties; 
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• In het kader van diversiteit in de Raad zal de Raad verschillende 

kandidaturen overwegen, waarbij rekening wordt gehouden met diversiteit 

in o.a. geslacht, leeftijd en achtergrond; 

• Iedere kandidaat-bestuurder moet voldoende beschikbaar zijn om zijn/haar 

verplichtingen naar behoren te kunnen vervullen, waarbij voor niet-

uitvoerende bestuurders onder meer geldt dat zij niet meer dan vijf 

bestuursmandaten mogen bekleden in beursgenoteerde vennootschappen. 

 

Het resultaat van dit beleid volgt uit de cv’s van de leden van de Raad van Bestuur, 

zoals omschreven in het Jaarverslag 2020, pp. 140-141. Zo heeft Lotus Bakeries 

een evenwichtige Raad van Bestuur waarin de meerderheidsaandeelhouder, de 

onafhankelijke bestuurders en de directie voldoende vertegenwoordigd zijn. 

 

 

Het Remuneratie- en Benoemingscomité selecteert voorts de leden van het 

Executive Committee op basis van kennis, competenties, ervaring, achtergrond en 

vaardigheden en streeft naar diversiteit op deze vlakken om zo alle kennis in huis 

te hebben om Lotus Bakeries met een gespecialiseerd team op alle relevante 

domeinen te kunnen aansturen. Op vandaag bestaat er binnen het Executive 

Committee een mooie balans tussen leden met een financiële achtergrond en leden 

met een marketing en/of sales achtergrond. Ook de verhouding tussen de leden 

met een lange historie binnen het bedrijf versus de leden met een verse kijk op de 

zaken is gewaarborgd.  

 


