
SPD zoekt enthousiaste bestuursleden 
 

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD) bestaat 

uit 5 tot 7 beroepsgenoten. Samen met professionele adviseurs zorgen we 

voor de uitvoering van de verplichte pensioenregeling van praktiserende 

dierenartsen. 

Per 1 januari 2023 komen er twee plaatsen vrij in het bestuur van SPD. Daarom zoekt het SPD bestuur 

al dit jaar twee nieuwe, enthousiaste (aspirant)bestuursleden. 

Wat kunt u verwachten? 

Om toe te treden tot het bestuur, zorgen we eerst voor een gedegen opleidingsperiode. U neemt ook 

deel, als toehoorder, aan de vergaderingen van het bestuur en zijn commissies. Dan volgt de verkiezing 

door de leden van de Deelnemersvereniging van het Pensioenfonds voor Dierenartsen (DPD) en de 

toetsing door de toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB). 

Aan welke eisen moet de kandidaat voldoen? 

De gezochte kandidaat: 

- is lid van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen; 

- is (ex)deelnemer van Stichting Pensioenfonds Dierenartsen; 

- beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een zakelijke instelling; 

- kan goed in een team functioneren; 

- voldoet aan de eisen van DNB ten aanzien van betrouwbaarheid en heeft (na de 

opleidingsperiode van ruim een jaar) een aantoonbare deskundigheid; 

- kan een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen; 

- is bereid om het bestuurslidmaatschap één, maar bij voorkeur meerdere termijnen van vier jaar 

te vervullen; 

- heeft affiniteit met pensioenen; 

- steekt tijd en energie in het bestuurswerk (gemiddeld een dag per week); 

- is bereid zitting te nemen in meerdere commissies of werkgroepen. 

  

Wat bieden wij? 

Wij bieden een opleidingsprogramma op maat waarin u wordt klaargestoomd voor deze 

verantwoordelijke functie in een boeiende omgeving. U krijgt de mogelijkheid om – als u dat nog niet 

heeft - bestuurservaring op te doen. Ook kunt u met uw inzichten en afwegingen bijdragen aan de 

besluitvorming over het belangrijke onderwerp pensioen. Uiteraard is er een passende beloning (op 

vacatiebasis) en een reiskostenvergoeding. 

Durft u de uitdaging aan? 

Wij willen graag dat het bestuur een afspiegeling vormt van de deelnemers. We streven dan ook naar 

voldoende diversiteit in de bestuurssamenstelling. We roepen iedereen die zich in bovenstaand 

functieprofiel herkent op om te solliciteren. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 11 juni te Houten. 

Meer informatie over SPD en de vacature vindt u op www.pensioenfondsdierenartsen.nl. U kunt ook 

bellen met de voorzitter van de Werkgroep Sollicitatie 2021, Danse Sonneveld (06 138 51 464) of met 

de voorzitter van SPD, Hans Smit (06 204 34 779). Stuur uw sollicitatiebrief met motivatie inclusief c.v. 

vóór 1 juni 2021 naar: danse.sonneveld@pensioenfondsdierenartsen.nl  

Wij behandelen uw reactie persoonlijk en vertrouwelijk. Het streven is om in de zomer tot afronding van 

de sollicitatieprocedure te komen. 




