
 
Profiel van een lid van het Verantwoordingsorgaan  

 

Algemeen 
 

Een VO lid dient een belangrijke bijdrage te leveren aan het functioneren van het 
verantwoordingsorgaan (VO). Het VO heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het 
beleid en handelen van het bestuur van het fonds. Ook heeft het VO het wettelijke recht het 
bestuur te adviseren over belangrijke onderwerpen. Hiertoe vindt veelvuldig overleg met het 
bestuur plaats om diepgaand inzicht te krijgen in de doelstellingen en uitgangspunten van de 
pensioenregeling.  
De adviezen van het VO zijn van wezenlijk belang voor het goed functioneren van het 
pensioenfonds. 
De haalbaarheid van onze welvaartsvaste pensioenregeling wordt jaarlijks door het VO 
beoordeeld. 
 
Onderdeel van het oordeel van het verantwoordingsorgaan betreft de evenwichtige 
belangenafweging van het bestuur voor alle belanghebbenden (deelnemers, slapers, 
gepensioneerden & werkgevers) bij het pensioenfonds. Het adviesrecht richt zich daarnaast 
op onderwerpen als:  
 

• Communicatie rondom pensioen 

• Voorlichtingsbeleid 

• Hoe om te gaan met klachten  

• Het functioneren van het bestuur en beloningsbeleid  

• De toekomst van het pensioenfonds 
 
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 7 leden. Hiervan is er 1 vertegenwoordiger van de 
werkgever, 1 van de pensioengerechtigden en 5 van de deelnemers. Het 
verantwoordingsorgaan komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar. Ook zijn er 5 
opleidingsdagen per jaar. Daarnaast dien je minimaal 1 uur voorbereidingstijd per week in te 
plannen. 
 
  



 
Competenties 
Als lid van het VO verwachten wij van je: 
 

• een zekere affiniteit met pensioenen; 

• een onafhankelijke opstelling (kunnen denken, handelen en oordelen in het belang van 
alle belanghebbenden bij het fonds); 

• inlevingsvermogen in de effecten van te nemen besluiten op alle belanghebbenden van 
het fonds (dit in het kader van je adviesfunctie); 

• het kunnen trekken van juiste, realistische en afgewogen conclusies op basis van de 
beschikbare informatie (oordeelsvorming); 

• goed te kunnen samenwerken binnen het verantwoordingsorgaan en met het bestuur; 

• een actieve bijdrage te leveren aan gedragen adviezen en oordelen. 
 
Functioneringseisen 
Als lid moet je: 
 

• Je committeren aan het VO voor tenminste 4 jaar; 

• Actief deelnemen aan de vergaderingen; 

• De opleidingen en/of een specifiek voor jou opgesteld inwerk/ontwikkelingsplan volgen; 

• Actuele ontwikkelingen op pensioen gebied volgen; 

• Een constructieve houding geven tijdens vergaderingen. 
 

Vergoeding 
De leden ontvangen een door het bestuur vastgestelde onkostenvergoeding als de 
werkzaamheden niet binnen de reguliere werktijd van IKEA uitgevoerd kunnen worden. 


