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Vacature: Bestuurssecretaris / Pensioenfondsmanager / Spin in het web 
 
Bij BPZ (hèt pensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie) zoeken wij iemand die de regie-
functie wil vervullen voor ons fonds. Iemand die zich herkent in bovenstaande beschrijving van be-
stuurssecretaris dan wel pensioenfondsmanager, en die de spin in het web bij ons fonds wil zijn.  
 
Functieomschrijving 
De persoon die wij zoeken heeft de regiefunctie in de voorbereiding van, en opvolging van acties uit 
de bestuursvergaderingen alsook het bewaken van de planningen. Hij of zij is ook betrokken bij het 
jaarwerk en het opstellen van het jaarverslag. Voorts ben je direct betrokken bij de periodieke niet 
verplichte communicatie naar onze deelnemers en werkgevers. In het kort gaat het om de volgende 
zaken: 
- Plannen, voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van bestuur en belanghebbendenorgaan  
- Het verrichten van een eerste toets op volledigheid en juistheid van de aangeleverde stukken 
- Het schrijven van voorleggers voor de agendapunten 
- Het zorgdragen voor tijdige aanlevering van de agendastukken via het portal 
- Het bewaken van de actielijsten 
- Het voorbereiden en opstellen van adviezen rondom pensioenuitvoering, communicatie, gover-

nance en compliance 
- Het opstellen en bewaken van het jaarplan 
- Het onderhouden van contacten met de pensioenuitvoerder over lopende operationele zaken 

o alsook op ad hoc basis met de sleutelfunctiehouders, actuaris, accountant, compliance  
officer, functionaris gegevensbescherming, etc. 

- Monitoren van dienstverlening rondom de uitvoering van de pensioenadministratie 
- Het samen met collega coördineren en voorbereiden van activiteiten voor uitvragen van toezicht-

houders 
- Het voorbereiden en opstellen van de niet-verplichte communicatie zoals nieuwsberichten en -

brieven 
- Het actueel houden van de fondsdocumenten 
- Archivering 
- Afstemming en samenwerking met je collega die de beleggingen, actuariaat en risicobeleid doet 
- Indien mogelijk de notulering van de vergaderingen 
 
Functie-eisen 
Wij zoeken iemand die voldoet aan de volgende functie-eisen:  
- WO denk- en werkniveau  
- Aantoonbare meerjarige werkervaring in een vergelijkbare rol 
- Affiniteit met pensioen en bekend met actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld 
- Kennis van en gevoel voor communicatie, pensioenuitvoering, governance en compliance 
- Kennis van IT, cybersecurity en data-integriteit is een pré. 
 
De persoon die wij zoeken is pro-actief, samenwerkingsgericht, pakt makkelijk de telefoon om zaken 
af te stemmen en gaat voor een ‘acht’. Je moet vanzelfsprekend accuraat zijn, overzicht over het ge-
heel houden met tegelijk ook oog voor details. Ook ben je in staat om ongevraagd het bestuur te ad-
viseren rondom actuele thema’s.  
 
Tot slot, we zoeken iemand met plezier in het werk en betrokkenheid naar het fonds en de mensen 
waar we het allemaal voor doen. 
 



 

  Pagina 2 van 2 

 

 
 
Werkrelatie 
Je werkt samen met ons als bestuur en een collega die verantwoordelijk is voor actuariaat, beleggin-
gen en risicomanagement. Als fonds zijn we nog niet zover dat wij zelf mensen in dienst willen ne-
men. Daarmee zal dit een opdracht worden voor onbepaalde tijd voor ca 3 dagen in de week. Over de 
vergoeding en de faciliteiten als werkplek gaan we nader met elkaar in overleg.  
 
BPZ  
BPZ is een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds voor bedrijven in de Zuivel en aanverwante industrie 
en regelt de pensioenvoorziening voor de werknemers van de aangesloten bedrijven. Het gaat om ca 
10 duizend actieve deelnemers van ruim 20 ondernemingen. De pensioenregeling die het fonds uit-
voert is een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling, gefinancierd met een vaste premie 
(een zogenoemde collectieve beschikbare premieregeling). Naast de basisregeling zijn er enkele vrij-
willige modules. De pensioenopbouw is gestart per 1 januari 2015. Het aantal pensioengerechtigden 
is daarmee nog beperkt maar wel groeiend.  
 
De pensioenuitvoering is ondergebracht bij APS, het vermogensbeheer bij BNP Parisbas en Caceis is 
de Custodian. Informatie over het fonds is terug te vinden op www.pensioenfondszuivel.nl.  
 
BPZ kent een onafhankelijk bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit drie personen van buiten de Zui-
vel sector. Ieder van de bestuursleden heeft eigen aandachtsgebieden waarvoor zij de trekker zijn. De 
cultuur laat zich het beste omschrijven door de begrippen ‘handson’ en ‘betrokken’, en ons motto 
van ‘clean, lean en mean’. Naast het bestuur en een belanghebbendenorgaan is er een raad van toe-
zicht, bestaande uit drie onafhankelijke leden. Het belanghebbendenorgaan bestaat uit zes personen 
en is paritair samengesteld. Het belanghebbendenorgaan heeft op basis van de Pensioenwet diverse 
instemmingsrechten zoals omschreven in de statuten.  
 
Informatie en reageren 
Naar aanleiding van deze vacature kun je contact opnemen met de voorzitter van het bestuur Arnold 
Jager via arnoldjager@outlook.com. Reageren met motivatie, CV en indicatie van de vergoeding kan 
tot 1 november 2021. Na een eerste gesprek kan om referenties worden gevraagd. 
 


