
Vacature bestuurslid DPV
Wij zoeken een enthousiast lid voor de functie van bestuurslid! 

Het pensioenfonds is van, voor en door verloskundigen.

Op 20 september 2006 is de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen (DPV) opgericht. De 

deelnemersvereniging zorgt er onder meer voor dat het draagvlak voor de beroepspensioenregeling voor 

verloskundigen formeel meetbaar is.

Het bestuur van de deelnemersvereniging en de verenigingsraad bestaan uit collega’s uit de praktijk. 

Collega’s die weten wat ons beroep inhoudt en wat er in onze beroepsgroep leeft. Maar die ook kritisch en 

ambitieus zijn om voor onze beroepsgroep de best mogelijke pensioenregeling te realiseren, tegen de 

meest gunstige voorwaarden.

Functie

U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van DPV, zowel initiërend als

besluitvormend.

Wie zoeken wij?

Wij vragen een grote en enthousiaste inzet, maar u krijgt er veel voor terug. Naast verbreding van 

kennis en bestuurservaring biedt de functie de mogelijkheid tot persoonlijke groei en komt u in contact 

met veel verschillende mensen en disciplines.

• U bent lid van DPV

• U bent bereid u in te zetten voor de pensioenregeling

• U gaat deel uitmaken van een bestuursorgaan, u kunt goed luisteren en u kunt op basis van 

goede argumenten overtuigen.

• U communiceert op open, heldere wijze en u kunt omgaan met de vraagstukken die DPV bereiken

• U bent bereid en u bent in staat om voldoende tijd (gemiddeld een dag per maand) te besteden aan 

de bestuursfunctie

Wij bieden

U krijgt cursussen die gericht zijn op bevordering van uw deskundigheid. U krijgt ook vacatiegeld 

(vergoedingen) voor uw werkzaamheden. U werkt in een informele, professionele omgeving.

Procedure

Hebt u interesse in deze interessante functie? Stuur dan uw CV en motivatie per e-mail

(dv.bestuur@achmea.nl) of per brief naar het bestuur van

Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen (TSA-KT13),

postbus 5100,

5004 EC Tilburg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. van Weerdenburg (voorzitter) via 

deelnemersvereniging@pensioenfondsverloskundigen.nl.

Hebt u interesse in deze bestuurlijke functie, maar bent u op dit moment (nog) niet in staat zo intensief 

betrokken te zijn? Neem dan ook contact op met ons. Wij zijn namelijk ook op zoek naar kandidaten voor 

de verenigingsraad van DPV.


