
PROFIELSCHETS VOORZITTER 

 

Profiel  

Is voorzitter van het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV). Vormt samen met de andere 

bestuursleden het bestuur. Is medebeleidsbepaler en richt zich in die taak naar de belangen van de bij SPV betrokken 

deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden en zorgt dat dezen zich op 

evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks 

bestuur dat zorg draagt voor de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken en de beleidsvoorbereiding en 

vertegenwoordigt samen met deze SPV in en buiten rechte. Draagt bij aan de voorbereiding van het te voeren beleid en de 

strategie van SPV. Is een volwaardig bestuurder en treedt op als gesprekspartner binnen en buiten de pensioensector. Is 

faciliterend in het leiderschap. 

In aanvulling op de algemene profielschets voor bestuurslid SPV gelden voor de voorzitter de volgende taken en eisen. 

 
Belangrijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

De voorzitter heeft een bijzondere rol te vervullen bij de realisatie van de gewenste dynamiek tussen de bestuurders. De 

voorzitter: 

▪ weet verbindend op te treden te midden van bestuursleden met verschillende achtergronden. Is in staat impasses 

te doorbreken; 

▪ onderneemt acties om een goede vergadercultuur te bevorderen; 

▪ is in staat een open sfeer te creëren waarin bestuursleden gelijkwaardig kunnen opereren; 

▪ heeft het vertrouwen van de overige bestuursleden en treedt coachend op naar alle bestuurders; 

▪ heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheden van alle bestuursleden; 

▪ kan effectief de vergaderingen leiden vanuit een goede voorbereiding en adequaat timemanagement; 

▪ is het gezicht van het fonds en vertegenwoordigt het fonds in de communicatie met belanghebbenden, 

stakeholders en media; 

▪ geeft leiding aan het bestuur en leidt het besluitvormingsproces in goede banen; 

▪ zit de bestuursvergaderingen voor; 

▪ bewaakt de voortgang van de algemene bestuurstaken; 

▪ vertegenwoordigt intern en extern het pensioenfonds. 

 

De voorzitter heeft kennis van:  

▪ de doelstelling van de pensioenregeling van SPV;  

▪ het pensioenstelsel in Nederland in al haar facetten;  

▪ aspecten van het besturen van een organisatie;  

▪ de principes van goed pensioenfondsbestuur.  

 

De voorzitter kan onder meer inzicht geven in:  

▪ de wijze waarop de pensioenregeling tot stand is gekomen en wordt gewijzigd;  

▪ toepassing van evenwichtige vertegenwoordiging van de belangen van alle betrokken partijen;  

▪ het organigram van het pensioenfonds en met name zijn plaats/rol erin als bestuurder;  

▪ hoe bij zijn pensioenfonds de waarborging van goed pensioenfondsbestuur wordt georganiseerd; 

▪ het ontwikkelingstraject zoals dat in zijn pensioenfonds is opgezet om de kennis bij bestuursleden actueel te 

houden. 

 
  



Aanvullende competenties als voorzitter 

Naast de algemene bestuurderscompetenties –zie de profielschets voor de bestuurder- dient een voorzitter ook te 

beschikken over onderstaande competenties: 

Strategisch denken: Breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door ze in een meer omvattend 

begrippenkader te plaatsen en van daaruit handelen. De grote lijnen en voornaamste implicaties in beeld hebben en 

houden. Verder kijken en denken dan de dagelijkse focus.  

Communicatievaardig: Meningen, ideeën en gecompliceerde zaken in begrijpelijke taal duidelijk kunnen maken in woord 

en geschrift, gebruik makend van ter zake doende middelen.  

Luisteren: Belangrijke boodschappen oppikken uit mondelinge communicatie. Aandacht en ruimte geven aan 

gesprekspartners. Ingaan op reacties, ook non-verbaal. Relevante vragen stellen en doorvragen.  

Empathie: Het vermogen zich te verplaatsen in de gevoelens en denkbeelden van een ander. 

Relatienetwerken: Het hebben van collegiale en/of invloedrijke (zakelijke) relaties. Zich tonen op gelegenheden waar men 

anderen kan ontmoeten, weten wat er leeft en speelt en daar invloed op uitoefenen. Bouwen en onderhouden van lange 

termijn relaties en deze effectief benutten voor het eigen fonds. 

Sociabiliteit: Gemakkelijk contacten kunnen leggen en onderhouden met mensen van uiteenlopende aard en uiteenlopend 

niveau. Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving, alsmede de eigen invloed hierop. Belangrijke informatie 

oppikken uit mededelingen. Onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen.  

Stressbestendig: Kunnen verwerken van spanningen binnen het bestuur. Effectief blijven presteren onder tijdsdruk en bij 

onvoldoende middelen, tegenslag, teleurstelling of tegenspel. 

Voorzittersvaardig: Kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden. Is in staat een sfeer te creëren waarin 

iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheid van anderen. 

Strategische sturing: 

Heeft visie op toekomstige ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de langetermijndoelen van het fonds. 

Leiderschap: 

Is door vergaand overzicht op materie en zicht op en gevoel voor mensen in staat om in een bepaalde mate te anticiperen 

op ontwikkelingen, boven de partijen te staan. Heeft daardoor het inzicht en de feeling om partijen bij elkaar te brengen en 

te (bege)leiden in het streven een gezamenlijk doel te bereiken. 

Resultaatgericht:  

Acties en beslissingen richten op het daadwerkelijk realiseren en verbeteren van beoogde resultaten. Gedrag laten zien dat 

getuigt van het stellen van hoge eisen aan de uitvoering van de activiteiten en processen van het fonds. 

 

Vereiste kennis en ervaring 

▪ ruime (relevante) bestuurlijke ervaring; 

▪ ervaring met en gevoel bij beroepspensioenfondsen; 

▪ affiniteit met en kennis van de institutionele beleggingswereld; 

▪ ervaring met het overbruggen van belangentegenstellingen; 

▪ academisch werk- en denkniveau; 

▪ (gewezen) deelnemer in SPV; 

▪ uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. 

 

Geschatte tijdsbesteding en beloning 

De gemiddelde tijdsbesteding is 16 à 24 uur per week, inclusief de reguliere bestuurstaken. Vergoeding vindt plaats conform 

de vacatieregeling van SPV.  


