Procedure werving, selectie en benoeming
Vacatures verantwoordingsorgaan (VO), procedure februari-maart 2022

Stap 1

Kandidaatstelling (21 februari – 15 maart 2022)
Tot en met 15 maart 2022 kunnen kandidaten zich melden bij de selectiecommissie, door een motivatiebrief + CV te
sturen naar pensioenen@rabobank.nl. Vermeld in de onderwerpregel: vacature verantwoordingsorgaan.
Maak in de motivatiebrief duidelijk waarom u de geschikte persoon bent voor deze vacature, door in ieder geval in te
gaan op uw geschiktheid ten aanzien van de eisen die in de profielschets staan vermeld onder het kopje “Hoe beoordelen
wij uw sollicitatie”?
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Stap 2

1e selectieronde kandidaten door de selectiecommissie (24 maart 2022)
Op donderdag 24 maart 2022 zal de selectiecommissie op basis van de ontvangen schriftelijke sollicitaties een eerste
selectie maken. U hoort uiterlijk vrijdag 25 maart 2022 of u wel of niet wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 3

2e selectieronde kandidaten door de selectiecommissie (29/31 maart 2022)
Op dinsdag 29 en donderdag 31 maart 2022 zal de selectiecommissie gesprekken voeren met deze kandidaten en de
meest geschikte kandidaten selecteren als nieuw te benoemen leden van het VO.

Stap 4

Voordracht kandidaten door selectiecommissie en benoeming (10 mei 2022)
Op vrijdag 1 april 2022 vergadert het bestuur met het VO. De selectiecommissie draagt in die vergadering de
geselecteerde kandidaten voor; het bestuur benoemt deze kandidaten per 1 juli 2022.
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Aanvullende informatie
Vacatures verantwoordingsorgaan (VO), procedure februari-maart 2022
Samenstelling selectiecommissie
De selectiecommissie bestaat uit de volgende personen:
- Antoon de Hoon (niet-uitvoerend bestuurder namens de pensioengerechtigden)
- Bas van Zanden (niet-uitvoerend bestuurder namens de actieven)
- Co de Bondt (lid van het VO namens de pensioengerechtigden)
- Armand Lagerweij (lid en plv. voorzitter van het VO namens de actieven)
Wie komt in aanmerking voor deze vacature?
U komt in aanmerking voor deze vacature als u op dit moment nog maandelijks pensioen opbouwt bij het Rabobank Pensioenfonds
(actieven) óf maandelijks een pensioen ontvangt (pensioengerechtigden). U heeft dan een brief of e-mail ontvangen met de uitnodiging
uzelf kandidaat te stellen. We toetsen of u voldoet aan de eisen die de profielschets stelt.
Datum in functie treden
De datum waarop de door de selectiecommissie geselecteerde kandidaten in functie treden als lid van het VO is 1 juli
2022, na een formele benoeming door het bestuur. De benoeming is voor een periode van 4 jaar. Op de website
rabobankpensioenfonds.nl publiceren we in de maand juni het nieuwe VO.
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Bezwaarprocedure
Afgewezen kandidaten kunnen tegen deze afwijzing bezwaar aantekenen en met voldoende steunbetuigingen een verkiezing
afdwingen. Afgewezen kandidaten worden persoonlijk geïnformeerd over deze bezwaarprocedure.
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