
 

 

De Pensioenfederatie zoekt een nieuwe 

Beleidsadviseur (m/v) 

Dit ben jij 

Iemand met een academisch werk- en denkniveau, die het leuk vindt om mede sturing te 

geven aan ontwikkelingen op het terrein van pensioenen. Je bent resultaatgericht en 

analytisch. Je draagt graag je mening uit, maar staat ook open voor andere opinies. Je 

hebt een brede maatschappelijke interesse, een goed ontwikkeld politiek gevoel en 

onderhoudt graag externe contacten. 

 

Wie zijn wij? 

De Pensioenfederatie is de belangenvereniging voor alle pensioenfondsen in Nederland. 

De Pensioenfederatie behartigt de belangen van de pensioenfondsen in brede zin, zowel 

in Den Haag als in Brussel. Daarbij bevordert de Pensioenfederatie samen met en namens 

haar leden de doorontwikkeling, instandhouding en uitvoering van een kwalitatief goed 

en betrouwbaar stelsel van tweede pijlerpensioenen in Nederland. Pensioenfondsen 

verzorgen het pensioen voor ongeveer 90% van alle werknemers in Nederland. 

Kernbegrippen daarbij zijn collectiviteit, risicodeling en not for profit. 

Belangrijke thema’s waar de Pensioenfederatie zich de komende jaren mee bezig zal 

houden zijn: 

- De toekomst van het pensioenstelsel. 

- Verantwoord beleggingsbeleid. 

- Een goede governance van pensioenfondsen. 

- Een goede communicatie met deelnemers. 

- De invloed van big data en Fintech 

 

Het speelveld waarop jij je gaat begeven is boeiend, divers en dynamisch: sociale partners, 

politici, media, overheid, toezichthouders, wetenschappers en ouderen- en 

jongerenorganisaties. 

 

Wat ga je doen? 

- Met negen collega’s vorm je de afdeling Beleid en ben je betrokken bij de 

beleidsvoorbereiding en –uitvoering van de Pensioenfederatie die noodzakelijk  

is om invulling te geven aan de missie en visie van de Pensioenfederatie.  

- Je bent secretaris van commissies en werkgroepen van de Pensioenfederatie. Daarbij 

heb je intensief contact met pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties. 

- Je schrijft publicaties en verzorgt presentaties (intern en extern). 



- Je onderhoudt contacten met ministeries, toezichthouders, wetenschappers en andere 

relevante instellingen en organisaties. 

- Je volgt de ontwikkelingen op pensioengebied en bezoekt seminars en 

studiebijeenkomsten. 

- Je levert input voor en draagt bij aan de services voor de aangesloten leden en het 

verenigingsmanagement van de Pensioenfederatie. 

- Je werkt samen met de collega’s van de afdeling Communicatie. 

 

Wat vragen we van je? 

- Academisch denk- en werkniveau. 

- Ruime kennis van de relevante pensioendossiers is een pré. 

- Ervaring met het lezen van wetteksten, amvb’s e.d.. 

- Ervaring met strategische advisering. 

- Ervaring met politieke processen en/of sociale partners. 

- Sterk ontwikkeld gevoel en interesse voor maatschappelijke en politieke 

verhoudingen. 

- Flexibel in denken en gedrag. 

- Goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden. 

- Een collegiale en klantgerichte instelling. 

 

Wat bieden we jou? 

Naast een uitdagende baan met veel vrijheid bij de invulling daarvan, bieden we 

marktconforme arbeidsvoorwaarden. 

 

Is dit wat je zoekt? 

Stuur dan een brief met motivatie en cv naar Gerard Riemen, Algemeen Directeur 

Pensioenfederatie. Het adres is Prinses Margrietplantsoen 90, 2595 BR Den Haag. Je kunt 

ook per e-mail reageren: riemen@pensioenfederatie.nl 

 

Wil je nadere informatie?  

Bel dan met Edith Maat, Hoofd Beleid van de Pensioenfederatie,  070-7620220 of stuur 

een e-mail naar  maat@pensioenfederatie.nl  en bij afwezigheid Emile Soetendal, plv. 

Hoofd Beleid, soetendal@pensioenfederatie.nl.  

 

Jouw reactie ontvangen we graag uiterlijk op 24 februari 2017. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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