
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Beste heer, mevrouw,  
 

In maart 2020 zijn er verkiezingen voor twee plaatsen in het bestuur van PDN. Wilt u hiervoor in 

aanmerking komen? Stel u dan kandidaat. U leest hier hoe u dat kunt doen.  
 

Twee bestuursleden namens pensioengerechtigden treden in juli 2020 af. Daarom vinden er verkiezingen 
plaats voor nieuwe leden namens pensioengerechtigden. De huidige vertegenwoordigers kunnen zich 
herkiesbaar stellen.  
 
Bestuurslid zijn vereist dat u veel pensioenkennis heeft. Een ruime periode voor het opdoen van die kennis is 
dan ook geen luxe. We nemen daar graag de tijd voor. Dat betekent dat als u gekozen wordt, u de mogelijkheid 
heeft om eerst aspirant-lid van het bestuur te worden. U start dan na uw verkiezing met een gerichte opleiding 
voor de in te vullen positie. Wanneer u voldoet aan de minimumeisen voor toetreding in het bestuur, melden 
wij u aan bij De Nederlandsche Bank voor een toetsing. Na instemming van de bank en op zijn vroegst op 1 juli 
2020 start definitief de periode van vier jaar van uw lidmaatschap van het bestuur. 
 

Wie kan zich kandidaat stellen? 
Alle pensioengerechtigden die op 1 juli 2020 een pensioen ontvangen van PDN kunnen zich kandidaat stellen.  
 
Wilt u zich kandidaat stellen voor het bestuur, stuur dan uiterlijk vrijdag 17 januari 2020 het bijgevoegde 
formulier, ingevuld, naar: Verkiezingscommissie PDN, Antwoordnummer 110, 6400 VB Heerlen.  
Voeg daarbij uw cv en een motivatie waarom u zich kandidaat stelt. Die motivatie mag maximaal 500 woorden 
zijn. 
 

Welke eisen worden gesteld aan het lidmaatschap?  
Pensioenen zijn niet alleen actueel maar ook complex. Aan bestuursleden van PDN worden hoge eisen 

gesteld. Niet alleen deskundigheid is vereist. Kandidaten moeten ook over de competenties beschikken die 

nodig zijn om de functie te kunnen vervullen. Professioneel gedrag is daarbij een onmisbare kwaliteit. Naast 

geschiktheid is het belangrijk dat kandidaten voldoende tijd en aandacht kunnen en willen schenken aan hun 

verantwoordelijke taak.   

 

De eisen waaraan bestuursleden van PDN moeten voldoen, zijn door het bestuur vastgelegd in profielen. Het 

profiel voor de bestuursleden namens pensioengerechtigden is hier te vinden of via de link op onze website 

www.pdnpensioen.nl: onder ‘Over ons’ in het menu aan de rechter kant. 

https://www.pdnpensioen.nl/Sites/AlgPDN/Documents/Documenten/Publicaties/NL/Algemeen%20functieprofiel%20(%20tbv%20kandidaat%20namens%20PG).pdf
https://www.pdnpensioen.nl/Sites/AlgPDN/Documents/Documenten/Publicaties/NL/Algemeen%20functieprofiel%20(%20tbv%20kandidaat%20namens%20PG).pdf
https://www.pdnpensioen.nl/
https://www.pdnpensioen.nl/


 

 

 

Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar diversiteit. Dat wil zeggen dat het bestuur streeft 

naar een vertegenwoordiging van mannen, vrouwen, jongeren, ouderen, leden met verschillende opleiding, 

achtergrond en deskundigheden en afkomstig van verschillende locaties.  

 

Hoe verlopen de verkiezingen? 
Een verkiezingscommissie organiseert de verkiezingen. Deze commissie bestaat uit 2 leden van het bestuur van 

PDN. Als er meer geschikt bevonden kandidaten zijn dan beschikbare zetels stelt de verkiezingscommissie een 

kieslijst samen. De plaats op deze lijst (stembiljet) wordt bepaald door loting. De verkiezingscommissie 

informeert u tijdig over uw plaats op de lijst. Heeft u vragen over de kandidaatstelling? Neem dan contact op 

met Gerrie Mulders van Bestuursondersteuning PDN. Zij zijn bereikbaar via e-mail:  

gerrie.mulders-melssen@dsm.com. 

 

Wanneer er meerdere kandidaten zijn voor de beschikbare zetels, ontvangt u medio februari informatie over 

de kandidaten die op de kieslijst zijn geplaatst. We sturen u dan ook een papieren stembiljet en/of inlogcodes 

om digitaal te stemmen.   

 

Een samenvatting van de uitslag wordt op de website van PDN gepubliceerd. 

 

Wie mag stemmen? 
Alle pensioengerechtigden die op 1 juli 2020 een pensioen ontvangen van Stichting Pensioenfonds DSM 

Nederland. 

 

Toets 
De selectiecommissie toetst de geschiktheid van de pensioengerechtigden die zich kandidaat stellen. Ook deze 

commissie bestaat uit twee leden van het bestuur. Als kandidaat kunt u worden uitgenodigd voor een gesprek. 

Wanneer de selectiecommissie bepaalt dat u niet aan het gestelde profiel voldoet, wordt u (vóór de publicatie 

van de kieslijst) daarover schriftelijk op de hoogte gesteld. Het besluit van de selectiecommissie is bindend. Er 

is dus geen beroep mogelijk. Voor de benoeming van een lid van het bestuur is bovendien toestemming van De 

Nederlandsche Bank nodig.  

 

Na de (voorgenomen) benoeming van een lid van het bestuur wordt met hem of haar een ontwikkelplan 

opgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt over de opleidingen die gevolgd moeten worden. Gedurende een 

zittingsperiode wordt het functioneren van een bestuurslid regelmatig geëvalueerd. 

 

Vergoeding 
Leden van het bestuur namens pensioengerechtigden ontvangen, naast reis– en verblijfkostenvergoeding, een 

vaste (bruto) vergoeding van  € 25.000 per jaar.   

mailto:gerrie.mulders-melssen@dsm.com
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Formulier kandidaatstelling bestuur PDN 
  

             (invullen in blokletters a.u.b.)  

Naam:  
   
   

Adres:  
   
   

Postcode:  
   
   

Woonplaats:  
   
   

Telefoonnummer:  
   
   

Geboortedatum:  
   
   

E-mailadres:  
   
   

 

 

Ik stel me kandidaat als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden van PDN 

 

 

Datum: ....................................................... 

 

Handtekening: ............................................ 
  

 

  ⃞    Ik heb een curriculum vitae (cv) bijgevoegd, waarin de volgende informatie is opgenomen:    

• Informatie over mijn werkervaring, bestuurlijke ervaring, pensioenkennis en pensioenervaring;  

• De door mij gevolgde (pensioen)opleidingen;   

• Mijn specifieke competenties en minimaal 2 referenties; 

• Mijn motivatie (maximaal 500 woorden) om lid te worden van het bestuur  

 

 
(Als u zich kandidaat wilt stellen, stuur dan dit formulier en de andere stukken uiterlijk 17 januari 2020 ingevuld, naar: 

Verkiezingscommissie PDN, Antwoordnummer 110, 6400 VB Heerlen, of per e-mail naar  

gerrie.mulders-melssen@dsm.com.)  


