
 
 
 
Functieprofiel/Competentievisie lid Verantwoordingsorgaan (VO) 
 
De taken en verantwoordelijkheden van het VO staan omschreven in het reglement van het VO.  
  
Een lid van het VO van Mhpf zal voldoen aan geschiktheidsniveau A of een opleiding volgen om op dat niveau te 
komen. Het doel van het bestuur hierbij is dat de leden van het VO in staat moeten zijn om een advies te 
formuleren ten aanzien van een voorgenomen bestuursbesluit respectievelijk het gevoerde beleid. Het bestuur 
acht het gezien het hier genoemde doel van belang dat de leden van het VO individueel op geschiktheidsniveau 
A kunnen acteren en faciliteert de hiervoor benodigde opleidingen. Nieuwe leden dienen daarom bereid te zijn 
zich binnen een periode van ongeveer één jaar bij te scholen tot het hiervoor genoemde geschiktheidsniveau A. 
Kandidaten dienen te beschikken over een HBO+ werk- en denkniveau. 
  
Van een lid van het VO worden de volgende competenties verwacht: 
 
* Strategisch denken, verantwoordelijkheid, reflecterend vermogen 
* Loyaliteit, samenwerken, communicatief vermogen 
* Onafhankelijkheid, onderhandelingsvaardigheid, overtuigingskracht         
 
Ieder lid van het VO heeft een aantal gebieden waarin hij/zij zich extra verdiept. De aandachtsgebieden zijn: 
 
* Bestuur en organisatie 
* Wet- en regelgeving 
* Pensioenregelingen en pensioensoorten 
* Vermogensbeheer 
* Actuarieel + verslaglegging 
* Administratieve organisatie en Interne controle 
* Communicatie 
* Uitbesteding 
 
Naast deze aandachtsgebieden, die jaarlijks in onderling overleg tussen de VO-leden worden verdeeld, wordt van 
alle VO-leden voldoende kennis en inzet verwacht om zich te verdiepen in nieuwe wet- en regelgeving van 
pensioenen zoals die door de overheid is aangekondigd.  
 
Een VO-lid wordt aangesteld voor een periode van vier jaar. Na deze periode is een herbenoeming, van 
eveneens vier jaar mogelijk.  

 
In het eerste jaar dient een opleiding te worden gevolgd tot pensioendeskundige niveau A. De cursus bedraagt 8 
dagen, met daarnaast een flinke investering in studietijd voorafgaand aan de cursus.  
De reguliere tijdbesteding van een VO-lid komt neer op ongeveer 4 uur per week, gemiddeld over het jaar gezien, 
los van de te volgen opleidingen en seminars.  

 


