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Stichting “Pensioenfonds Aon Groep Nederland”  
 
  

FUNCTIEPROFIEL BESTUURSLID NAMENS 
DEELNEMERS 

Profiel van het fonds  
Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland (verder: het Pensioenfonds) heeft ten doel het uitkeren 
van pensioenen aan het personeel van Aon Groep Nederland en aan de nagelaten betrekkingen van het 
personeel, conform de voorwaarden zoals aangegeven in de pensioenreglementen en de 
uitvoeringsovereenkomst.  
 
Het Pensioenfonds geeft uitvoering aan de overeengekomen pensioenregeling en het 
pensioenreglement. Deze uitvoering bestaat uit het beleggen van het beschikbare vermogen, het 
verstrekken van uitkeringen en het informeren van belanghebbenden.  
 
Hiertoe wordt voor ongeveer 3.600 deelnemers, gewezen deelnemers/slapers en gepensioneerden thans 
circa 800 miljoen euro belegd. Het Pensioenfonds is een gesloten fonds, er treden geen nieuwe 
deelnemers toe.  

Recente ontwikkelingen omtrent de toekomst van het fonds 
Het Pensioenfonds heeft het voornemen om de uitvoering van de pensioenregelingen over te dragen en 
het pensioenfonds te ontbinden. De voorgenomen overdracht van de pensioenverplichtingen naar 
UnitedPensions kon helaas niet doorgaan.  
Het Pensioenfonds oriënteert zich momenteel samen met de onderneming op de toekomst van het fonds 
en daarmee op een alternatieve oplossing voor de uitvoering van de thans door het fonds uitgevoerde 
pensioenregelingen.  

Bestuursmodel van het fonds  
Het Pensioenfonds streeft ernaar om een aangepast bestuursmodel per 1 juli 2020 in te voeren.  
Dit aangepaste bestuursmodel kent een paritair bestuur waarin de werkgever (twee zetels), de 
deelnemers (een zetel) en de pensioengerechtigden (een zetel) zijn vertegenwoordigd. Een vijfde 
bestuurszetel wordt ingevuld door een onafhankelijk lid dat ook een belangrijke rol op het terrein van 
ons risicomanagement gaat spelen (sleutelfunctiehouder). Dit onafhankelijk lid komt niet uit de 
geledingen van de werkgever, deelnemers en/of pensioengerechtigden. 
Verder is een verantwoordingsorgaan ingesteld. Het interne toezicht wordt jaarlijks uitgevoerd door 
een externe visitatiecommissie. 
 
De vacature 
Deze vacature ontstaat door het aflopen van de zittingstermijn van huidig bestuurslid mevrouw H.W. 
Yip namens de deelnemers per 1 juli 2020.  
Mevrouw Yip heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe aansluitende zittingstermijn met ingang 
van 1 juli 2020 voor de zetel namens de deelnemers binnen het aangepaste bestuursmodel. 
  
Mevrouw Yip is als huidig bestuurslid een voorkeurs-kandidaat voor het bestuur met name vanwege:  

• de continuïteit in het bestuur; 
• haar diepgaande kennis van het fonds;  
• haar rol als secretaris van het bestuur en daarmee onderdeel zijnde van het Dagelijks Bestuur; 
• haar financieel technische en actuariële kennis; 
• haar ervaring met (deelnemers)communicatie en uitbesteding;   
• haar formele goedkeuring door De Nederlandsche Bank als bestuurslid; en 
• haar ervaring met collectieve waardeoverdracht met het oog op de toekomstige 

waardeoverdracht van pensioenverplichtingen naar een andere pensioenuitvoerder. 
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Taken en verantwoordelijkheden 
De bestuurder is verantwoordelijk voor al hetgeen door of namens het Pensioenfonds wordt gedaan of 
nagelaten. Samen met het bestuur is de bestuurder verantwoordelijk voor de strategie van het 
Pensioenfonds en het vormgeven, vaststellen, beheren en controleren van het beleid en voor het 
pensioenvermogen en pensioenadministratie, alsook voor de werving en selectie van nieuwe 
bestuursleden.  
Samen met het bestuur draagt de bestuurder er zorg voor dat het Pensioenfonds handelt ten behoeve 
van alle belanghebbenden van het fonds (werkgever, actieve deelnemers, slapers en 
pensioengerechtigden). De bestuurder weegt hun belangen op een zorgvuldige en evenwichtige wijze 
tegen elkaar af en maakt deze afweging inzichtelijk. 

Tijdsbesteding 
Het gemiddelde tijdsbeslag van de bestuursfunctie is 0,2 fte (1 dag in de week). Het tijdsbeslag dient 
middels een door het bestuurslid ondertekende verklaring bevestigd te worden aan De Nederlandsche 
Bank als toezichthouder.  

Kennis en competenties  

Basisvereisten individuele bestuursleden 
Dit profiel is mede ontwikkeld om bij de werving van nieuwe bestuursleden zowel de continuïteit als 
de kwaliteit van het bestuur te waarborgen. Nieuwe bestuursleden dienen bij aanvaarding van de 
functie ten minste te beschikken over geschiktheidsniveau B.  
Geschiktheidsniveau B omvat: deskundigheid, competenties en professioneel gedrag, met een verdere 
verdieping van de deskundigheid op één of meer van de onderstaande deskundigheidsgebieden. 
De bestuurder heeft bij voorkeur een academisch werk- en denkniveau. 
 
De vereiste deskundigheid omvat de volgende aandachtsgebieden: 
 
1. Het besturen van een organisatie 
2. Relevante wet- en regelgeving 
3. Pensioenregelingen en pensioensoorten 
4. Financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële 

principes en herverzekering 
5. Administratieve organisatie en interne controle 
6. Uitbesteding 
7. Communicatie 
 
Dit betekent dat het bestuurslid bekend is met: 

- relevante begrippen en regels binnen de aandachtsgebieden; 
- de betekenis van deze begrippen; 
- waar nadere informatie kan worden gevonden; 
- of en zo ja, in hoeverre de begrippen van toepassing zijn op het fonds en het vermogen tot 

oordeelsvorming heeft op alle zeven aandachtsgebieden. 
 
 
Basisvereisten bestuur als collectief 
Het bestuur als geheel dient ten minste aan geschiktheidsniveau A te voldoen. Tevens draagt het 
bestuur er zorg voor dat voor door haar aan te wijzen aandachtsgebieden minimaal twee bestuursleden 
over geschiktheidsniveau B beschikken.  
 
Aandachtsgebieden vacature bestuurslid  
Gezien de verantwoordelijkheden van mevrouw Yip in het bestuur wordt specifiek gezocht naar 
kandidaten met kennis op de volgende aandachtsgebieden: 

- het besturen van een organisatie; 
- uitbesteding; 
- communicatie. 
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Op deze aandachtsgebieden dient de kandidaat dus over geschiktheidsniveau B te beschikken. 
 
Competenties individuele bestuursleden 
In de handreiking geschikt pensioenfondsbestuur wordt een aantal competenties genoemd, verdeeld in 
denken, voelen en kracht.  

Voor het goed functioneren van het bestuur wordt het van belang geacht dat ieder bestuurslid in 
meerdere of mindere mate beschikt over de volgende competenties: 

- Reflecterend vermogen 
- Multidisciplinair denken 
- Probleem analyseren en oordeel vormen 
- Integer handelen 
- Organisatie- en omgevingsbewustzijn hebben 
- Samenwerken 
- Onafhankelijkheid bij de besluitvorming 
- Kritisch 
- Besluitvaardigheid 
- Luisteren 
- Empathie 

 
Overig 
Ieder bestuurslid onderschrijft de volgende uitgangspunten: 
- Integriteit en onafhankelijkheid vormen de eerste voorwaarden om te kunnen besturen. 

Bestuurders staan er borg voor voldoende tijd voor de uitoefening van de bestuursfunctie 
beschikbaar te hebben.  

- Bestuurders hebben een grondige kennis van het Pensioenfonds zelf in termen van de regelingen, 
de populatie en de cultuur. Zij hebben de doelstellingen van het Pensioenfonds en de op de 
fondskarakteristieken afgestemde uitgangspunten geïnternaliseerd. Die doelstellingen en 
uitgangspunten zijn voor de bestuurders van cruciaal belang voor de evenwichtige afweging van 
belangen en voor de omgang met dilemma’s in de bestuurlijke besluitvorming 

- Bestuurders zijn zich ervan bewust dat de cultuur van een financiële instelling een voorspeller is 
van de prestaties van de organisatie en zijn zich bewust van het belang van voorbeeldgedrag.  

- Bestuurders hebben een open oog voor de werking van dynamische processen en voor het belang 
om individueel respectievelijk gezamenlijk regelmatig te reflecteren op eigen gedrag en het 
gezamenlijke bestuurlijke functioneren (bestuurlijke evaluatie) 

- Leeft de compliance regels van het Pensioenfonds en de gedragscode na. In de gedragscode zijn 
onder meer regels over toegestane nevenfuncties opgenomen.  

- Is van onbesproken gedrag. 
- Handelt conform wet- en regelgeving, statuten, reglementen en maatschappelijke normen. 
- Betracht zorgvuldigheid in het functioneren als bestuurslid, in de omgang met anderen en in de 

omgang met verstrekte informatie. 
- Is bereid zijn/haar geschiktheid als bestuurslid te laten toetsen (voor aantreden, bij herbenoeming 

en bij jaarlijkse evaluatie van het functioneren), eventueel door een externe partij. 
- Indien hij zowel deelneemt aan het fondsbestuur als aan de (arbeidsvoorwaardelijke 

onderhandelingen over de inhoud van de pensioenregeling), dient hij zich terdege bewust te zijn 
van de wettelijke taak van evenwichtige belangenafweging bij de uitvoering van de 
pensioenregeling. 

Zittingstermijn 
Statutair is de zittingstermijn 4 jaar, waarna de bestuurder zich herkiesbaar kan stellen voor een 
vervolgtermijn. 
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