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Geachte heer/mevrouw,  
 
Vanwege de komende aftreding van een van de leden van het verantwoordingsorgaan van Tpf 
door het verstrijken van zijn zittingstermijn, zijn wij op zoek naar een nieuw lid namens de 
pensioengerechtigden.  
 
Het bestuur van Tpf legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (VO). Het VO 
oordeelt onder meer over het uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst.  
Het VO wordt door Tpf tussentijds geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen en heeft een 
adviesrecht over een aantal onderwerpen waaronder de invulling van het intern  
toezicht en het communicatie- en voorlichtingsbeleid. Het VO komt een aantal keren per jaar 
bijeen.   
 
Het VO bestaat uit vijf personen. Twee personen vertegenwoordigen de pensioengerechtigden, 
twee de werknemers en één de werkgevers. De leden van het orgaan worden benoemd voor 
een periode van drie jaar. 

De ideale kandidaat beschikt over een gedegen basiskennis van pensioenen en is bereid om de 
vereiste pensioencursus geschiktheidsniveau A te volgen. Leden van het 
verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding conform het beloningsbeleid van Tpf. 

 “Het pensioen staat zeer in de belangstelling en het is interessant hier op deze manier nauw bij 
betrokken te zijn. Je zit immers dichtbij het vuur. Ook leer je nieuwe mensen kennen. Je staat 
als gepensioneerde gewoon midden in de maatschappij,” vertelt Hans Redeker, scheidend 
voorzitter van het verantwoordingsorgaan, enthousiast.  
 
Meer informatie                                                                                                                        
Kijkt u voor de volledige beschrijving van de vereiste competenties op www.tpf.nl. Hier kunt u 
ook het verkiezingsreglement en het reglement van het VO vinden.   
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Kandidaatstelling 
Als u interesse heeft in de functie bij het VO kunt u zich kandidaat stellen. Wij vragen u dan 
vriendelijk ons vóór 25 februari de kandidaatstelling (zie bijgevoegd formulier), uw CV en een 
pasfoto op te sturen.  
 
U kunt uw formulier kandidaatstelling, CV en pasfoto mailen naar info@tpf.nl of opsturen naar 
Tpf, Antwoordnummer 3409, 1000 PA Amsterdam. 
 
Tpf zal verkiezingen uitschrijven als meer dan één kandidaat namens de pensioengerechtigden 
zich heeft aangemeld. Vóór 8 maart 2019 zullen wij u hierover via de website informeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Heleene van Meurs-Bergsma,  
directeur  
 
Bijlage 1 Formulier kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens pensioengerechtigden. 


