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Specifieke functie-eisen bestuurslid met aandachtsgebied risicomanagement 
 
In dit profiel zijn de specifieke eisen voor de vacature van een bestuurslid met aandachtsgebied 
risicomanagement opgenomen. Het bestuurslid met aandachtsgebied risicomanagement is bij 
voorkeur lid van de commissie Risk, Governance & Compliance (GRCC) en kan, onder voorwaarden, 
voorzitter en sleutelfunctiehouder van de commissie Risk, Governance & Compliance worden. De 
eisen beschreven in het ‘algemeen profiel bestuurder’ zijn eveneens onderdeel van deze vacature. 
 
Het bestuurslid met aandachtsgebied risicomanagement: 
 

a. beschikt aantoonbaar over minimaal HBO+ werk- en denkniveau en heeft bij voorkeur een 
afgeronde passende opleiding gericht op het aandachtsgebied en aantoonbaar op minimaal 
deskundigheidsniveau B; 

b. heeft minimaal 5 jaar (bestuurlijke) ervaring in organisaties op het gebied van risk, governance 
en compliance; 

c. is in staat een visie te ontwikkelen en strategie te bepalen met betrekking tot het 
risicomanagement van Bpf Foodservice en de relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen 
daaromtrent;  

d. heeft het vermogen om te anticiperen op mogelijke risico’s met betrekking tot beleid en 
uitvoering; Kan leiding geven aan de activiteiten ter realisatie van de doelstellingen met 
betrekking tot het risicomanagement en is in control ten aanzien van de juiste uitvoering van 
de activiteiten op dit gebied (regiefunctie). Dit omvat tevens het toezicht kunnen houden op 
de uitvoering door de vervuller van de sleutelfunctie;  

e. beschikt over grondige kennis van risicomanagement en heeft ervaring met het opstellen en 
beheren van een risicomanagement-framework, zoals RAVC, FOCUS of COSO;  

f. beschikt aantoonbaar over grondige kennis van administratieve organisatie, financiële controle 
en AO/IB (ten minste deskundigheidsniveau B volgens de handreiking geschikt 
pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie);  

g. heeft kennis van de eigenrisicobeoordeling (ERB) en relevante pensioenwet en -regelgeving. 
h. heeft kennis van en ervaring met de belangrijkste beleggingscategorieën, financiële 

instrumenten en beleggingsstrategieën en op hoofdlijnen kennis van de belangrijkste risico’s 
van duurzaamheid (ESG),  waaronder klimaatrisico’s.  

i. heeft kennis van beheersing datakwaliteit; 
j. beschikt over meerjarige relevante werkervaring op het terrein van risicomanagement 

(bijvoorbeeld als pensioenfondsbestuurder met aandachtsgebied risk, of als risk manager of 
als intern toezichthouder met aandachtsgebied risk);  

k. is in staat te denken in nominale en reële kaders en het daaraan verbonden 
dekkingsgraadrisico; en  

l. is bereid tot het ontplooien van activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering voor 
zichzelf en voor het bestuur. 

 
Aanvullende vereiste competenties voor het sleutelfunctiehouderschap  risicomanagement    
Voor een goed functioneren is het van belang dat een sleutelfunctiehouder risicomanagement over 
onderstaande competenties beschikt: 
 

a. Integriteit: een sleutelfunctionaris moet integer en betrouwbaar zijn. Hiertoe onderschrijft een 
sleutelfunctionaris risicomanagement de gedragscode van Bpf Foodservice en verklaart deze 
na te leven; 

b. Authenticiteit: een sleutelfunctionaris risicomanagement is consistent in woord en daad, 
waarbij gedachten en gevoelens in lijn zijn met wat hij of zij zegt en doet. Dit betekent tevens 
het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en 
eerlijkheid en het bestuur, de raad van toezicht en de toezichthouder juist informeren over de 



werkelijke situatie en erkennen van risico’s en problemen naar het bestuur, de raad van 
toezicht en de toezichthouder; 

c. Kritisch: een sleutelfunctionaris risicomanagement heeft het vermogen om onafhankelijk van 
anderen een eigen visie of onderbouwde mening te formuleren of een risico te herkennen;  

d. Communicatief vermogen: een sleutelfunctionaris risicomanagement brengt op een 
begrijpelijke en acceptabele wijze in een daartoe geëigende vorm een boodschap over aan 
anderen. Een sleutelfunctionaris risicomanagement is gericht op duidelijkheid, transparantie 
en actief feedback geven en nemen; 

e. Oordeelsvorming: een sleutelfunctionaris risicomanagement heeft een helicopterview, 
waarbij deze het totale speelveld van de sleutelfunctie overziet. Ziet dwarsverbanden en de 
samenhang en kan communiceren tussen de verschillende 
domeinen/deskundigheidsgebieden. Tevens kan een sleutelfunctionaris risicomanagement 
mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en logische 
conclusies trekken en tot onafhankelijke en realistische beoordelingen komen; 

f. Onafhankelijkheid: een sleutelfunctionaris risicomanagement staat voor de eigen opvattingen 
en principes en is bereid anderen hiermee te confronteren. Een sleutelfunctionaris 
risicomanagement neemt verantwoordelijkheid voor eigen doen en laten. Zal daar waar nodig 
escaleren vanuit zijn/haar meldplicht naar intern en extern toezicht. Is tevens in staat om de 
meldplicht aan DNB, indien van toepassing en noodzakelijk, na te leven. 

g. Overtuigingskracht: een sleutelfunctionaris risicomanagement weet anderen te overtuigen 
van een bepaald standpunt of met goede argumenten zo ver te krijgen tot het nemen van een 
bepaald besluit of het behalen van een bepaald resultaat; 

h. Stressbestendig: een sleutelfunctionaris risicomanagement blijft gelijkmatig presteren onder 
hoge (werk)druk en in onzekere omstandigheden; en 

i. Verantwoordelijkheid: een sleutelfunctionaris risicomanagement heeft inzicht in interne en 
externe belangen, weegt deze zorgvuldig af en legt hierover verantwoording af.  

 
Toetsing door DNB 
Het bestuur meldt de voorgenomen benoeming van het bestuurslid risicomanagement bij DNB. DNB 
toetst het  beoogde bestuurslid op geschiktheid en betrouwbaarheid.  
 


