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Profielschets extern deskundig bestuurslid tevens  
voorzitter Risicobeheer- en uitbestedingscommissie en  
lid Communicatiecommissie 

 
Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandartsen-specialisten 
 
Versie 28 september 2020 

 

 

1. Het bestuur 

 

De Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten (SPT) is een 

beroepspensioenfonds.  

 

De leden van het bestuur worden door de beroepspensioenvereniging (BPVT) 

benoemd, geschorst en ontslagen. 

De algemene vergadering van deelnemers en de raad van toezicht worden over 

een voorgenomen benoeming geraadpleegd, tenzij er sprake is van een dringende 

reden die raadpleging in de weg staat. 

 

Het bestuur stelt een profielschets op voor bestuursleden. De profielschets wordt 

door het bestuur herzien telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat. Een besluit 

van het bestuur tot vaststelling of wijziging van de profielschets kan slechts 

worden genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Er is 

een aparte procedurebeschrijving voor (her)benoemingen bestuur SPT opgesteld. 

 

Het bestuur van SPT bestaat uit vier leden, twee leden vormen het dagelijks 

bestuur.  

Twee leden zijn tandarts (resp. tandarts-specialist) en twee leden zijn 

onafhankelijk externe deskundigen.  

 

Het hier beschreven profiel betreft een onafhankelijk externe deskundige op het 

gebied van risicobeheer en uitbesteding. 

Het andere extern deskundig bestuurslid heeft vermogensbeheer als 

aandachtsgebied. 

 

SPT streeft diversiteit van het bestuur na. Gezien de verdere samenstelling van 

het bestuur gaat bij dit profiel de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat . 

 

Het bestuur wordt onder andere geadviseerd door commissies: 

a) de beleggingscommissie die het bestuur adviseert over de financiële risico’s en 

het beleggingsbeleid en toezicht houdt op de uitvoering ervan; 
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b) de risicobeheer- en uitbestedingscommissie die het bestuur adviseert over 

uitbesteding en het risicomanagement; 

c) de communicatiecommissie die het bestuur adviseert over het 

communicatiebeleid en de uitvoering ervan. 

 

De uitvoering van de deelnemers- en de financiële administratie is uitbesteed aan 

AZL. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan meerdere externe 

vermogensbeheerders.  

Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan het 

Verantwoordingsorgaan (VO). Het interne toezicht wordt uitgevoerd door de raad 

van toezicht (RvT). 

 

2. Taken en verantwoordelijkheden 

 

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuurslid zijn de volgende: 

a) Bestuurslid 

I. Het nemen van besluiten (met het gehele bestuur) over alle zaken die 

betrekking hebben op de besturing van het fonds; 

II. Het toezien op de uitvoering van het pensioenreglement, waarbij de 

belangen van alle betrokkenen evenwichtig worden afgewogen; 

III. Het evalueren van de bestuurlijke organisatie en het gevoerde beleid. 

 

b) Bestuurslid, tevens voorzitter van de risicobeheer- en uitbestedingscommissie 

I. De taken genoemd onder a); 

II. Het vormgeven van en het leiding geven aan het risicobeheer en 

uitbestedingsbeleid;  

III. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur inzake juridische 

aangelegenheden; 

IV. Het evalueren van organisaties waaraan processen zijn uitbesteed.  

 

c) Bestuurslid, tevens lid communicatiecommissie. 

I. De taken genoemd onder a); 

II. Het adviseren van het bestuur over het communicatiebeleid en de 

uitvoering daarvan; 

III. Het evalueren van uitvoerders van de communicatie. 

 

3. Specifieke geschiktheidseisen 

 

Het bestuurslid:  

 

a) beschikt over ten minste niveau B op alle deelgebieden zoals aangegeven in 

onderdeel 4a.  

b) heeft bij voorkeur een pensioenachtergrond; 

c) heeft ervaring met integraal risicomanagement (IRM-beleid); 
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d) kan in samenwerking met de externe risicomanager en de sleutelfunctiehouder 

risicobeheer het beleid inrichten en monitoren; 

e) is in staat om bestuurlijk tegenwicht te bieden op het gebied van risicobeheer 

en uitbesteding aan adviseurs van het pensioenfonds; 

f) heeft vaardigheid op het gebied van taal en redactie en is vaardig in het 

aansturen van professionals op het gebied van communicatie. 

 

Het bestuurslid in kwestie is voorzitter van de risicobeheer- en 

uitbestedingscommissie en is lid van de communicatiecommissie. In overleg met 

het bestuur bewaakt het bestuurslid de uitbestedingsprocessen en de uitvoering 

daarvan. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een hands-on mentaliteit 

heeft en zelf beleidsvoorbereidende werkzaamheden doet zoals het schrijven van 

memo's en analyses. Met betrekking tot de communicatie moet de kandidaat de 

voorzitter van de communicatiecommissie kunnen ondersteunen. 

 

4. Algemene geschiktheidseisen 

 

Aan elk bestuurslid worden algemene geschiktheidseisen eisen gesteld op het 

gebied van: 

- Deskundigheid 

- Competenties en vaardigheden. 

- Professioneel gedrag 

- Beschikbare tijd voor bestuurswerk 

 

Op ieder bestuurslid is het geschiktheidsplan SPT van toepassing.  

 

De eisen vloeien mede voort uit wet- en regelgeving en worden hieronder nader 

beschreven.  
a) Deskundigheid 

Deskundigheid wordt verdeeld in aandachtsgebieden en onderscheiden in niveau A 

en B. Niveau B betekent dat de kandidaat op de hieronder genoemde terreinen 

een verdiept inzicht heeft en actuele ontwikkelingen kan duiden. 

Op alle hieronder genoemde terreinen is niveau B gewenst: 

• Besturen van een organisatie 

• Relevante wet- en regelgeving 

• Pensioenregelingen en pensioensoorten 

• Financieel-technische en actuariële aspecten. 

• Administratieve organisatie en interne controle. 

• Communicatie. 

• Uitbesteding. 

 

De kandidaat kan deskundigheid op academisch niveau onderbouwen op 

actuarieel, juridisch en financieel gebied met diploma’s en/of relevante 

werkervaring. 
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b) Competenties en vaardigheden 

Ieder bestuurslid beschikt over de volgende competenties: 

- Besluitvaardigheid: Op tijd beslissingen nemen door middel van het 

ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van 

meningen 

- Integriteit: Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in 

activiteiten die met de functie te maken hebben 

- Probleemanalyse en oordeelsvorming: Signaleren van problemen en 

herkennen van belangrijke informatie en hierin de juiste verbanden kunnen 

leggen: In staat zijn om zaken realistisch te beoordelen 

- Visie: Het vermogen om zich te concentreren op de hoofdlijnen en het lange 

termijnbeleid en dit te vertalen naar korte termijn beleid 

- Samenwerken: Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het een 

onderwerp betreft wat niet direct van persoonlijk belang is 

– Communicatie: Communicatieve vaardigheid om standpunten duidelijk en 

begrijpelijk aan anderen over te brengen 

 

c) Professioneel gedrag 

Ieder bestuurslid moet zich professioneel gedragen. Hiervoor geldt dat men:  

- in staat is om problemen in een breder perspectief te zien, verbanden te 

leggen, de gevolgen van zijn of haar beslissingen te onderkennen en lastige 

beslissingen te nemen; 

- onpartijdig en onafhankelijk kan optreden, maar ook kan samenwerken; 

- in staat is om beleid te maken en toezicht te houden op de uitvoering. 

 

d) Beschikbare tijd voor bestuurswerk.  

De tijdsbesteding bestaat uit: bestuursvergaderingen, commissievergaderingen, 

vergaderingen met organen en tussentijds (telefonisch) overleg, voorbereiding, 

email verkeer en schrijven van notities/analyses/voorstellen ter ondersteuning 

van het beleid. Een bestuurslid moet hiervoor rekening houden met een 

tijdsbesteding van 130 dagdelen per jaar. Een bestuurslid wordt geacht alle 

bestuursvergaderingen van het fonds bij te wonen. 

 

5. Evaluatie 

 

Jaarlijks evalueert het bestuur het eigen functioneren. Eens per twee jaar gebeurt 

dit onder leiding van een externe deskundige. 

 

6. Tijdsbeslag en beloning 

 

Voor bestuursleden is het beloningsbeleid van het fonds van toepassing. De 

beloning houdt rekening met een tijdsbeslag van gemiddeld 130 dagdelen per 

jaar. Bestuursleden dienen zich te conformeren aan het integriteitsbeleid en de 

gedragscode van het fonds. 
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7. Duur zittingstermijn 

 

Benoeming van bestuursleden vindt plaats voor een aaneengesloten periode van 

drie jaar. Een bestuurslid kan maximaal twee keer worden herbenoemd. De 

maximale bestuurstermijn is negen jaar. 


