
De Lijn staat in voor het tram- en busvervoer 
in Vlaanderen. In de komende jaren gaan we 
nieuwe grote uitdagingen aan, zoals:

• de uitrol van basisbereikbaarheid;

• de vergroening en elektrificatie van onze 
vloot;

• de permanente inzet op 
klantvriendelijkheid, duurzaamheid en 
efficiëntie.

In uitvoering van het Bestuursdecreet lanceert 
de raad van bestuur van De Lijn een open 
oproep naar vier onafhankelijke bestuurders.

Profiel

• Je hebt brede ervaring en expertise in 
minstens één van de volgende domeinen:

* mobiliteitsbeleid (openbaar vervoer, 
combi- en/of nieuwe mobiliteit);

* financieel beleid in grotere 
ondernemingen;

* HR-beleid en veranderingsmanagement;
* ervaring in logistiek en IT.

• Bij voorkeur:

* inspireer je De Lijn vanuit het 
standpunt van de (potentiële) reiziger;

* heb je kennis van de basisbeginselen 
van bedrijfsvoering en -organisatie;

* beschik je over een specifieke 
deskundigheid (nieuwe technologieën, 
marketing, verkoop, IT, financiën, HR, 
… ) die relevant is voor de toekomstige 
evolutie van De Lijn;

* denk je strategisch en conceptueel 
mee om het beleid van De Lijn verder 
vorm te geven.

• Je deelt je mening kritisch, maar 
constructief en collegiaal.

• Je bent betrokken en geëngageerd, 
discreet, integer en je hanteert hoge 
ethische normen.

• Je voldoet aan de 
onafhankelijkheidscriteria.

Verwachtingen en vergoeding

• Je engageert je voor de duurtijd van het 
mandaat (vijf jaar).

• Je woont in het werkingsgebied van  
De Lijn.

• De raad van bestuur vergadert minstens 
tien keer per jaar in Mechelen.

• Vergoeding: vast jaarbedrag  
+ presentiegeld per bijgewoonde 
vergadering + terugbetaling 
verplaatsingskosten.

• Het mandaat start eind februari 2023.

Interesse?

Stuur je cv en gemotiveerde kandidatuur 
(telkens maximaal 1 A4) uiterlijk tegen 
maandag 19 december 2022 naar  
delijn@s-d-a.eu.

De onafhankelijkheidscriteria en bijkomende 
informatie vind je op www.delijn.be, onder de 
rubriek ‘Over de Lijn – Organisatie’.

GUBERNA en SCHELSTRAETE DELACOURT 
ASSOCIATES kregen van De Lijn de opdracht 
om in alle onafhankelijkheid dit proces te 
begeleiden. De benoeming van de onafhankelijke 
bestuurders gebeurt door de Vlaamse Regering 
op voordracht, door de raad van bestuur, van 
een lijst van acht kandidaten.

DE LIJN ZOEKT VIER ONAFHANKELIJKE LEDEN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR


