
Profielschets bestuurslid DPF  

We zijn op zoek naar een collega bestuurder voor de Deelnemersvereniging Pensioenfonds 

Fysiotherapeuten (DPF) 

Wat houdt die functie in en wat verwachten we van je? 

DPF is een vereniging die is opgericht in 2006 en die wortelt in de Wet verplichte beroepspensioenregeling. 

De doelstelling van een deelnemersvereniging is het nemen van besluiten over de uitvoeringswijze en de 

inhoud van een beroepspensioenregeling. Voor ons is dat de pensioenregeling voor fysiotherapeuten die in 

Nederland in de vrije praktijk werken, als zelfstandige of in loondienst. Als vereniging kiezen we de 

bouwstenen die samen de pensioenregeling vormen. De uitvoering daarvan is belegd bij Stichting 

Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF). 

Het bestuur van DPF bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen. Samen zijn we verantwoordelijk 

voor het besturen van de vereniging. Daarnaast bereiden we besluiten voor over de pensioenregeling. 

Omdat we een vereniging zijn, worden die besluiten door alle leden samen genomen. Dat kan mondeling op 

een Algemene Ledenvergadering of door een schriftelijke stemming onder de leden. 

De leden hebben ook inspraak via de Verenigingsraad van DPF. De leden van de Verenigingsraad hebben 

veel contacten met collega-fysiotherapeuten en weten wat er leeft binnen de beroepsgroep. Dat helpt DPF 

om de pensioenregeling te onderhouden en dit draagt bij aan het draagvlak onder de pensioenregeling. 

Ook overleggen we met het bestuur van het pensioenfonds en als dat nodig is met hun adviseurs of andere 

deskundigen. 

Voor een groot deel van de verenigingswerkzaamheden, zoals de ledenadministratie en de financiële 

verslaglegging, hebben we professionele ondersteuning. Ook onze bestuurlijke activiteiten worden 

ondersteund, maar als het nodig is zijn we zelf operationeel. Jaarlijks hebben we circa zes 

bestuursvergaderingen en vergaderen we twee- tot driemaal met de Verenigingsraad. Daarnaast is er elk 

jaar een Algemene Vergadering (AV). Onze zittingstermijn bedraagt zes jaar (met mogelijkheid tot 

verlenging). Als bestuurslid van DPF heb je ook zitting in het Fysiopensioenforum van SPF. Voor deze 

werkzaamheden geldt een vacatieregeling die is vastgesteld door de AV. 

Belangrijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Als bestuurslid: 

o Ben je lid van DPF en ben je deelnemer of gewezen deelnemer in het pensioenfonds. In het tweede 

geval zijn je pensioenaanspraken niet overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder; 

o Ken je de aspecten van het besturen van een organisatie, bij voorkeur een vereniging, en heb je 

relevante bestuurlijke ervaring; 

o Ken en onderschrijf je de doelstelling van de Deelnemersvereniging; 

o Neem je deel aan de vergaderingen en bereid deze goed voor. Je bepaalt samen met de overige 

bestuursleden het beleid, uiteraard met respect voor de verenigingsdemocratie; 

o Ben je in het kader van je verantwoordelijkheden een serieuze gesprekspartner voor 

medebestuursleden, adviseurs en uitvoerders. Je investeert hier proactief in door de actualiteiten te 

volgen en je te verdiepen in de relevante materie; 

o Heb je interesse in onze pensioenregeling en het pensioenstelsel in Nederland in al haar facetten; 

o Ben je een verbinder en een teamspeler. Je moet in het bestaande team passen, maar je moet ook 

makkelijk de verbinding kunnen leggen met externe stakeholders; 



o Ben je een ambassadeur voor de pensioenregeling. Je legt makkelijk verbinding met interne en externe 

stakeholders, je bent representatief en kunt de verenigingsbelangen extern vertegenwoordigen en 

behartigen; 

o Heb je sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden en heb je een verfrissende blik op de 

verenigingscommunicatie en kunt deze omzetten in concrete acties; 

o Ben je gemiddeld twee dagen per maand beschikbaar voor vergaderingen en bent tussen de 

vergaderingen door bereikbaar en bereid (voorbereidende) werkzaamheden te verrichten voor de 

vereniging. Je bent tevens flexibel, want soms is er sprake van piekbelasting. 

o Ben je van onbesproken gedrag. 

Heb je belangstelling voor deze functie, stuur dan je videosollicitatie (voorkeur) of motivatiebrief en een 

uitgebreide CV aan het bestuur van DPF vóór 20 juni 2019. Je kunt gebruik maken van het e-mailadres 

dpf@pensioenmail.nl . 

mailto:dpf@pensioenmail.nl

