SPD zoekt gepensioneerd bestuurslid
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD) bestaat uit 5 tot 7
beroepsgenoten die samen met professionele adviseurs zorgen voor de uitvoering van de
verplichte Pensioenregeling van praktiserende dierenartsen.
Per 1 januari 2021 treedt het enige bestuurslid vanuit de gepensioneerden af. Het SPD
bestuur is daarom op zoek naar een nieuw (aspirant)bestuurslid namens de
gepensioneerden. Na een gedegen opleidingsperiode en het als toehoorder deelnemen
aan de vergaderingen van het bestuur en zijn commissies, is het de bedoeling dat de
kandidaat toe zal treden tot het bestuur. Dit kan na verkiezing door de gepensioneerde
leden van de Deelnemersvereniging van het Pensioenfonds voor Dierenartsen (DPD) en
toetsing door de toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB).
Aan welke eisen moet de kandidaat voldoen?
De gezochte kandidaat:
-

is lid van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen;
ontvangt een pensioenuitkering van SPD (of zal in ieder geval vanaf 1 januari
2021 zo’n uitkering ontvangen);
beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een zakelijke instelling;
kan goed in een team functioneren;
voldoet aan de eisen van DNB ten aanzien van betrouwbaarheid en heeft (na de
opleidingsperiode van ruim een jaar) een aantoonbare deskundigheid;
kan een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen;
is bereid om het bestuurslidmaatschap één, maar bij voorkeur meerdere
termijnen van vier jaar te vervullen;
heeft affiniteit met pensioenen;
heeft voldoende tijd beschikbaar (minimaal een dag per week);
steekt tijd en energie in het bijwonen en voorbereiden van
bestuursvergaderingen;
is bereid zitting te nemen in meerdere commissies of werkgroepen.

Welke competenties moet de kandidaat hebben?
-

heeft reflecterend vermogen;
kan multi-disciplinair denken;
is in staat tot het analyseren van problemen en kan zich vervolgens een oordeel
vormen;
is integer;
heeft organisatie- en omgevingsbewustzijn;
kan samenwerken;
is onafhankelijk
blijft kritisch;
is besluitvaardig.

Wat verwachten wij verder van de kandidaat (na de opleidingsperiode)?
De gezochte kandidaat:
-

heeft voldoende inzicht in de opbouw en het functioneren van de pensioenwereld;
is op de hoogte van de hoofdstructuur en het primaire begrippenkader van de
deskundigheidsgebieden in pensioenland en kent hun onderlinge samenhang;
treedt onafhankelijk op in de besluitvorming door het bestuur, waarbij
evenwichtige belangenafweging een belangrijke rol speelt;
neemt actief deelnemen aan de gedachtewisseling en oordeelsvorming die nodig
zijn.

Praktisch gezien komt erop neer dat de kandidaat voldoet (of binnen een afzienbare
periode kan voldoen) aan de deskundigheidseisen op niveau A op alle
deskundigheidsgebieden en, op termijn, op niveau B van een of meerdere
deskundigheidsgebieden. Deze eisen sluiten aan bij de “eindtermen” zoals de
Pensioenfederatie die heeft vastgesteld.
Bij invulling van de openstaande vacature streven wij naar een bestuurssamenstelling
met voldoende diversiteit; alle geïnteresseerde (bijna) gepensioneerden die zich
herkennen in bovenstaand functieprofiel worden verzocht om te solliciteren.
Bij deze verantwoordelijke functie hoort een passende beloning op vacatiebasis en een
reiskostenvergoeding.
Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie inclusief c.v. voor 1 juni 2019 sturen
naar: Hans van Gils, voorzitter van de Werkgroep Sollicitatie 2019. Mailadres :
hansvangils59@gmail.com. Uw reactie zal persoonlijk en vertrouwelijk worden
behandeld.
Voor meer informatie over deze functie kunt u de website van SPD
www.pensioenfondsdierenartsen.nl bezoeken of bellen met de voorzitter van de
werkgroep Sollicitatie 2019, Hans van Gils (06-55122242) of de voorzitter van het
bestuur van SPD, Hans Smit (06-20434779).

