
De Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten (SPT) is een beroepspensioenfonds. Bij een beroepspensioen-
fonds is een Beroepspensioenvereniging (BPVT) actief met een aantal taken, waaronder het onderhouden van een uitvoerings-
overeenkomst voor de pensioenregeling van de Tandartsen en Tandartsspecialisten met SPT. Daarnaast worden de bestuurs-
leden van SPT als vertegenwoordigers van de Beroepspensioenvereniging op grond van de wet en statuten SPT benoemd door 
de BPVT. De beroepspensioenvereniging heeft een bestuur, momenteel bestaande uit 3 personen, dat jaarlijks verantwoording 
aflegt aan de leden van de BPVT in de Ledenvergadering.

Door het rooster van aftreden is er een vacature ontstaan voor een nieuw 

Lid van het bestuur van de BPVT 
(Tandarts / tandarts-specialist) 
Een bestuurslid van de BPVT dient te beschikken over goede 
sociale en communicatieve vaardigheden en moet ervaring 
hebben met het besturen van een vereniging. Ook dient hij/zij 
te beschikken over redelijke financiële kennis en affiniteit met 
pensioen- en sociale wetgeving. Ook moet hij/zij deelnemer 
zijn van SPT en/of lid van de BPVT.

Hij/zij beschikt bij voorkeur over een netwerk binnen de 
beroepsgroep, leden van de vereniging en deelnemers 
in het fonds. Hij/zij is in staat om vanuit zijn functie con-
tacten te onderhouden met leden/deelnemers en de 
 beroepsverenigingen.

Het bestuurslidmaatschap is een parttime functie die wordt 
gehonoreerd met een vaste vacatie en reiskostenvergoeding.

Vanwege de samenstelling van het bestuur wordt gezocht 
naar een tandarts of tandarts-specialist, die ook gewezen deel-
nemer (slaper) of gepensioneerde van SPT is. BPVT streeft 
diversiteit van het bestuur na en roept vooral vrouwelijke 
beroepsgenoten, deelnemers in het fonds, op te reageren.

Meer informatie
Meer informatie over deze vacature vindt u in het functiepro-
fiel op de SPT-website: https://www.spt.nl/documenten-bpvt/. 
Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met 
Ward Van Dijk, voorzitter van het BPVT-bestuur per e-mail: 
dijk@spt.nl of telefonisch 06-53844364.

Aanmelden als kandidaat
U kunt zich aanmelden als kandidaat door een CV met 
 motivatie te sturen naar de sollicitatiecommissie BPVT p/a 
AZL, Daltonlaan 600, 3584 BK Utrecht of per e-mail naar 
bpvt@spt.nl. Uw aanmelding wordt vertrouwelijk behandeld 
en wij ontvangen deze graag vóór 17 april aanstaande. 
Eventuele gesprekken met kandidaten worden gevoerd 
 tussen 27 april en 8 mei. 

Vacature BPVT bestuur


