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Functie in het kort

BpfBOUW staat voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid. Het fonds is opgericht 

door organisaties van werkgevers en werknemers uit de bouw. Het bestuursbureau ondersteunt het 

bestuur en andere (toezichthoudende) gremia in haar taken op het gebied van voorbereiding en 

uitvoering van (bestuurs)besluiten. 

Je opereert als bestuursadviseur Pensioen- en Communicatiebeleid, tezamen met twee collega’s, op 

drie terreinen binnen het domein Rechtenbeheer van het bestuursbureau van bpfBOUW, te weten 

Pensioenen, Communicatie en Stakeholdermanagement. Jullie zijn met elkaar verantwoordelijk voor het 

totaal aan activiteiten op deze terreinen. 

BpfBOUW heeft de pensioenuitvoering en -communicatie uitbesteed aan APG en stuurt dit in belangrijke 

mate aan via de Commissie Pensioenzaken, Reglementen en Communicatie (PRC). De 

bestuursadviseur is de spin in het web van deze commissie en zorgt dat de PRC en het bestuur op het 

juiste moment de juiste stukken ontvangen en kunnen bespreken. 

Daarnaast ben je als bestuursadviseur Pensioen- en Communicatiebeleid ook betrokken bij het 

stakeholdermanagement van bpfBOUW en het versterken van de relatie met de organisaties achter de 

aan bpfBOUW verbonden werkgevers, deelnemers, pensioengerechtigden en andere belanghebbende 

organisaties. Dit ziet onder meer op het contact hebben met werkgevers en het inhoudelijk vormgeven 

van bijeenkomsten voor de consulenten die werken voor bpfBOUW. 

De bestuursadviseur Pensioen- en Communicatiebeleid heeft een politiek-sensitieve houding die steeds 

proactief aanvoelt wat de bestuurders nodig hebben en organiseert dat de uitvoeringsorganisatie dat 

tijdig en juist levert. Het is van belang dat je als bestuursadviseur Pensioen- en Communicatiebeleid in 

staat bent om de juiste balans te vinden tussen op je strepen staan en meebewegen. 



Bestuursadviseur Pensioen- en Communicatiebeleid

Wat ga je doen?

 Je bent verantwoordelijk voor de bestuurlijke beleidsdocumenten op het gebied van pensioen- en communicatiebeleid die onder 

de PRC vallen, zowel ten aanzien van de voorbereiding, de kwaliteit als de tijdigheid.

 Je analyseert en beoordeelt adviesnotities en rapportages voordat ze naar de PRC gaan.

 Je vervult een kritische spilfunctie tussen de uitvoeringsorganisatie en de PRC, onder meer door de vertaling van 

(bestuurs)besluiten op het gebied van pensioenuitvoering en communicatie. 

 Je bewaakt de consistentie met de strategie van het fonds (statuten en reglementen).

 Je vervult de voorzittersrol als redactielid van Bouwpensioen Magazine.

 Je onderhoudt een netwerk en bent betrokken bij de organisatie en invulling van bijeenkomsten voor consulenten van 

bpfBOUW. 



Need to haves

 Opleiding op tenminste hbo-niveau (bijv. communicatie, juridisch).

 Enige ervaring in de pensioensector.

 Ervaring met advisering aan (fonds)besturen en het werken in complexe bestuurlijke omgevingen.

 Natuurlijk overwicht, zonder een hiërarchische verhouding nodig te hebben.

 Procedureel sterk en helicopterview.

 Samenwerkingsgericht en overtuigend.

Nice to haves

 Ervaring als secretaris van een (pensioen en/of communicatie)commissie.

 Ervaring met pensioen- en communicatiebeleid en/of in het bezit van relevante opleidingen 

op deze gebieden.



 begrip hebt van de relatie tussen een uitvoeringsorganisatie en een pensioenfonds én in staat 

bent deze op een zakelijke manier te managen;

 op de hoogte bent van de ontwikkelingen in de pensioensector;

 gestructureerd bent, overzicht hebt en samenwerkingsgericht bent;

 proactief bent en gevoel hebt voor politieke verhoudingen.

past bij bpfBOUW wanneer je:

Wanneer ben je succesvol in deze functie?

Je bent succesvol als bestuursadviseur Pensioen- en Communicatiebeleid als je: 

 snel een beeld hebt van de regeling van bpfBOUW en weet wat er speelt;

 een goede relatie opbouwt en onderhoudt met de uitvoerder die tijdig, compleet en inhoudelijk 

juiste input levert ten behoeve van de PRC;

 je zelfstartend bent en op een natuurlijke wijze taken overneemt die nu elders belegd zijn 

binnen het domein Rechtenbeheer. 



Het bestuursbureau

Het bestuursbureau is de steunpilaar van het bestuur om de visie en de 

missie van bpfBOUW binnen de bouwsector waar te maken. 

Dit houdt in:

 Een initiërende, voorbereidende en challengende rol op het gebied van 

beleidsontwikkeling door het bestuur.

 Een monitorende en bewakende rol op het gebied van uitvoering. 

Daarnaast heeft het bestuursbureau een ondersteunende rol richting het VO 

en de RvT. De medewerkers zijn experts op (de regie van) de inhoud, 

handelen proactief en borgen de continuïteit. Zij zijn betrouwbaar en 

betrokken bij de deelnemers en werkgevers die zijn aangesloten bij het 

fonds en staan voor een goed pensioen in de bouwsector. De uitvoering van 

hun functie getuigt van vakmanschap, ondernemerschap en leiderschap.

Het bestuursbureau wordt geleid door de directeur en de directeur 

Bedrijfsvoering. Op dit moment werken er 15 medewerkers op het 

bestuursbureau. De bestuursadviseur Pensioen- en Communicatiebeleid 

rapporteert rechtstreeks aan de directeur Bedrijfsvoering. 

Wie zijn wij?

Harderwijk



Rechtenbeheer

Het domein Rechtenbeheer als geheel is verantwoordelijk voor:

 de voorbereiding en de monitoring van het beleid van het 

pensioenfonds met betrekking tot zowel de inhoud als de financiering, 

uitvoering en actualiteit van de pensioenregeling;

 de voorbereiding en de uitvoering van het communicatiebeleid. Het 

communicatiebeleid heeft daarbij niet alleen tot doel deelnemers, 

sociale partners en aangesloten werkgevers te informeren c.q. voor te 

lichten, maar heeft ook tot doel de binding met deze stakeholders te 

versterken waardoor zij optreden als ambassadeurs van het fonds (het 

stakeholdermanagement van het fonds). 

In het domein Rechtenbeheer zijn nu de Operationeel Risicomanager 

Pensioenbeheer en ICT én de manager Pensioenbeleid en Relatiebeheer 

actief. Zij pakken hun verantwoordelijkheden graag tezamen met een 

bestuursadviseur Pensioen- en Communicatiebeleid.

Wie zijn wij?

Harderwijk



 BpfBOUW website voor algemene informatie

 Onze organisatie

 Wie zijn wij?

 Jaarverslagen

 Nieuws

 Bouwpensioen magazine

Informatie bpfBOUW

https://www.bpfbouw.nl/
https://www.bpfbouw.nl/over-bpfbouw/onze-organisatie/
https://www.bpfbouw.nl/over-bpfbouw/onze-organisatie/wie-zijn-wij/
https://www.bpfbouw.nl/over-bpfbouw/financiele-situatie/jaarverslag.aspx
https://www.bpfbouw.nl/over-bpfbouw/nieuws/
https://www.bpfbouw.nl/over-bpfbouw/nieuws/bouwpensioen-magazine.aspx


Why(z)

Darwin (1809) schreef het al: it's not the strongest species that survives, nor the most intelligent, but the one that's most 

responsive to change!

Een uitspraak die nu actueler is dan ooit. Zaken als duurzaamheid, ethische vraagstukken, inclusiviteit, technologie en 

geopolitiek vragen een sterk aanpassingsvermogen van bedrijven/organisaties, haar leiders én het management.

Wij van Whyz doen niets liever dan onze klanten hierbij helpen. Door ze toegang te geven tot kandidaten die steengoed zijn in

transformatie, die veranderingen kunnen realiseren en de brug slaan tussen visie en operatie, de leiders die de wereld van 

morgen creëren. 

Het is onze missie om organisaties en teams kleur te geven. Maar welke kleur heeft de massa? Nooit groen, oker of 

hemelsblauw. Wie kiest voor de massa kiest voor grijs, voor onopvallend en voor meer van hetzelfde, voor de middenmoot.

Wij geven onze klanten toegang tot mensen die zichzelf laten zien, die organisaties en teams verrijken, mensen die niet 

opgaan in de massa, maar een bijdrage leveren aan nieuw succes en een mooiere en betere wereld.

Wij gaan nooit voor grijs of middelmaat, wij kennen de beste mensen, zo niet dan gaan we ze vinden. Het is deze passie voor 

ons vak en onze klanten waarin wij excelleren!

Elke keer weer!



BpfBOUW werkt samen 

met Whyz Executive Search 

bij de search voor een 

Bestuursadviseur Pensioen- en 

Communicatiebeleid.

Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met:

Lodewijk Burger

06 83 98 80 15

lodewijkburger@whyz.nl

Whyz Executive Search

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl

mailto:lodewijkburger@whyz.nl

