
 

Bestuurder Pensioenfederatie v/m  

 

In het bestuur van de Pensioenfederatie is een vacature voor een nieuw bestuurslid ontstaan. 

Dit betreft een vacature in het bestuur op een zetel voor de ondernemingspensioenfondsen. 

Onderdeel van de bestuursfunctie is als linking-pin deelnemen aan een commissie van de 

Pensioenfederatie. 

 

Wat vragen wij? 

Voor deze vacature is de Pensioenfederatie op zoek naar een kandidaat die beschikt over:  

- Goed bestuurlijk inzicht gericht op oplossingen en samenwerking.  

- Kennis van de sector (weten wat bij pensioenfondsen speelt en als belangrijk ervaren 

wordt) en dit kunnen vertalen naar beleidskeuzes en lobbypunten. Naar buiten kunnen 

uitdragen van standpunten van de Pensioenfederatie.  

- Een goed politiek gevoel en bewust zijn van de politieke omgeving waarin de 

Pensioenfederatie opereert.  

- Kennis hebben van ontwikkelingen bij sociale partners, sectoren en ondernemingen.  

 

Daarnaast wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij strategisch denkvermogen heeft, 

communicatie- en sociaalvaardig is, een goede relatienetwerker is, besluiten durft te nemen 

en stressbestendig en resultaatgericht is. Relevante ervaring als bestuurder is een pre.  

 

Van bestuursleden wordt een goed algemeen kennisniveau over pensioenen in brede zin 

verwacht. Voorts zal worden beoordeeld of de volgende aandachtsgebieden voldoende zijn 

gedekt over de bestuursleden: juridische en fiscale zaken, governance, compliance en 

geschiktheid, vermogensbeheer, uitvoering en verslaglegging, actuariaat, communicatie, 

risicomanagement, public affairs/internationale zaken/Europa.     

 

Tijdsbeslag en vergoeding 

Het tijdsbeslag voor een bestuurslid bevat naast de vergaderingen van het bestuur van de 

Pensioenfederatie en de voorbereiding hiervoor, ook onder andere deelname aan 

themabijeenkomsten, het congres en deelname aan één van de commissies van de 

Pensioenfederatie.  

In 2020 bedraagt de forfaitaire vergoeding van de leden van het bestuur €16.764,- exclusief 

btw. Deze vergoeding heeft betrekking op alle kosten (inclusief reis- en verblijfskosten). Met 

ingang van 2021 bedraagt de vergoeding € 18.000 exclusief btw voor de gehele 

zittingsperiode. 

 



 

De Pensioenfederatie streeft bij de samenstelling van het Bestuur naar een evenwichtige 

samenstelling. Het Bestuur wil een goede afspiegeling zijn van de samenstelling van de 

achterban. Het is nadrukkelijk de bedoeling om een goede man/vrouw verhouding en 

jongeren binnen het Bestuur te hebben. Solliciteren kan alleen door middel van een 

voordracht vanuit een ondernemingspensioenfonds.  

 

Selectieprocedure  

De kandidaten worden beoordeeld door de Benoemingsadviescommissie. Deze commissie 

bestaat uit Shaktie Rambaran Mishre (voorzitter), Thérèse Schets, Lonneke Louis-Stark, 

Cathrin van der Werf, Toine van der Stee en Shiryn Maddoe (secretaris). 

 

De Benoemingsadviescommissie coördineert het proces van voordracht van nieuwe 

bestuursleden en toetst kandidaten aan het profiel dat door de Ledenvergadering is 

vastgesteld. De commissie brengt per vacature een bindend advies uit aan de algemene 

ledenvergadering over de meest geschikte kandidaat en onderbouwt haar advies aan de 

hand van het profiel. De commissie informeert de overige kandidaten hierover. De namen 

van de afgewezen kandidaten worden niet bekend worden gemaakt. De benoeming vindt 

plaats door de algemene ledenvergadering van de Pensioenfederatie op 10 december 2019. 

De selectiegesprekken vinden plaats in week 44 en 45. Kandidaten worden verzocht om 

hiermee rekening te houden.      

 

Waar aanmelden?  

Aanmelden kan tot maandag 28 oktober 2019. Stuur daarvoor de voordrachtbrief vanuit het 

pensioenfonds, de motivatiebrief en curriculum vitae naar de Pensioenfederatie, ter attentie 

van de voorzitter van de Benoemingsadviescommissie, mevrouw Shaktie Rambaran Mishre. 

Aanmeldingen kunnen worden gemaild naar maddoe@pensioenfederatie.nl 

Voor meer inlichtingen over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter Shaktie 

Rambaran Mishre of directeur, telefoonnummer 070-7620233.  


