SPD zoekt een Lid Verantwoordingsorgaan
Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD) is de uitvoerder van de pensioenregeling
voor alle praktiserende dierenartsen. SPD is het pensioenfonds voor en door dierenartsen en
verzorgt een basispensioenregeling.
Het bestuur van SPD legt verantwoording af, over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes
voor de toekomst, aan het verantwoordingsorgaan (VO). Daarnaast adviseert het VO het
bestuur over een aantal zaken. Door het vertrek van een van de leden, is er vanaf 1
maart 2020 plaats voor een nieuw, enthousiast VO lid.
Het VO vergadert minstens twee maal per jaar. Daarnaast vindt ten minste twee maal per
jaar een overleg met het bestuur van SPD plaats. Inclusief voorbereiding is de geschatte
tijdsbesteding 40 à 50 uur op jaarbasis.
Leden van het VO ontvangen een passende vergoeding voor hun werkzaamheden.
Het VO bestaat uit drie leden. Twee vertegenwoordigen de praktiserende dierenartsen
(actieve deelnemers van SPD), één vertegenwoordigt de gepensioneerden. De
zittingstermijn bedraagt 4 jaar. Een VO-lid kan maximaal eenmaal worden herbenoemd.
Profiel
De leden van het VO bekleden een belangrijke functie binnen het pensioenfonds. Het VO
bestuurt niet, maar moet zich wel een goed oordeel kunnen vormen over de wijze waarop
het bestuur beleid maakt en uitvoert. De leden van het VO dienen daarom te voldoen aan
bepaalde deskundigheidseisen en beschikken over een aantal competenties.
Deskundigheid
Leden van het VO beschikken over (basis)kennis van alles wat te maken heeft met
pensioenfondsen in het algemeen en met SPD in het bijzonder.
(Als VO-leden niet op alle aandachtsgebieden over voldoende basiskennis beschikken, maar
wel bereid en in de gelegenheid zijn om binnen één jaar aan de eisen te voldoen, dan biedt
het bestuur van SPD de mogelijkheid om de benodigde cursussen en opleidingen te volgen.)
Competenties
Leden van het VO:
- hebben inzicht in bestuurlijke verhoudingen;
- zijn betrokken en hebben affiniteit met pensioen;
- kunnen onafhankelijk denken en handelen in het belang van alle bij SPD betrokken partijen;
- hebben goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
- kunnen goed samenwerken binnen het VO en met het bestuur van SPD;
- zijn in staat op basis van beschikbare informatie een afgewogen oordeel te vormen;
- zijn integer en beschikken over inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel jegens
(gewezen) deelnemers, gepensioneerden en bestuur.

Functioneren
Leden van het VO;
- zijn (gewezen) deelnemer van SPD;
- erkennen het belang van een goede pensioenregeling;
- zijn bereid zich te confirmeren aan de gedragscode van SPD;
- hebben voldoende tijd voor het uitoefenen van hun taak;
- zijn bereid en in staat hun deskundigheid op peil te houden door het volgen van actuele
ontwikkelingen en eventueel opleidingen.
Benoeming
Het bestuur van SPD beoordeelt op basis van de profielschets of kandidaten voor het VO
aan de gestelde eisen voldoen. Bij meerdere geschikte kandidaten, worden verkiezingen
georganiseerd onder de deelnemers van SPD. Het bestuur van SPD stelt de uitslag van de
verkiezingen vast en benoemt uiteindelijk de leden van het VO. Net als bestuursleden dienen
leden van het VO een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.
Heeft u interesse in de functie van lid van het VO? En herkent u zich in het beschreven
profiel? Stuur dan vóór 1 januari 2020 een e-mail met c.v. naar de fondsmanager drs. B.
Bodo (bence.bodo@achmea.nl).
Alle geïnteresseerde (ex)deelnemers nodigen we uit om te reageren. In het kader van
diversiteit en gezien onze huidige samenstelling, roepen we vooral vrouwelijke kandidaten
en/of kandidaten jonger dan 45 jaar op om te reageren.
Heeft u nog vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Harold van Rossem,
voorzitter van het VO (06-40121381) of met Hans Smit, voorzitter van SPD (06-20434779).

