
 

Wie ben ik? 
Mijn naam is Sophia Zandvoort. Ik ben advocaat pensioen- en arbeidsrecht en moeder van drie 
volwassen kinderen. Ik ben gedreven, doelgericht en werk graag in teamverband. Dit komt ook naar 
voren in mijn passie voor hockey en hardlopen in een loopgroep. Daarnaast wandel ik veel met mijn 
hond. Ikben ook een enthousiaste deelnemer aan de discussies over boeken bij mijn leesclub. 
Hierbij kan mijn analytische blik kwijt en het is natuurlijk ook gewoon gezellig. 

Waarom stel ik mij kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan van SPA? 
Mijn oog viel op de vacature voor het Verantwoordingsorgaan omdat ik geïnteresseerd ben in 
pensioenen. Begin 2021 ben ik gestart met de postacademische leergang Pensioenrecht aan de VU. 
Mijn werkzaamheden als arbeidsrechtadvocaat heb ik ondertussen uitgebreid met werkzaamheden 
op het gebied van pensioenrecht. Via mijn werk als advocaat pensioen- en arbeidsrecht kom ik 
dagelijks in aanraking met vraagstukken en procedures rondom pensioen. De complexiteit en 
dynamiek van pensioen liggen mij goed. Het is een mooi vakgebied, ook vanwege het 
maatschappelijk belang. Het gaat ergens om. 
  
Als lid van het Verantwoordingsorgaan van SPA krijg ik de gelegenheid om mijn kennis en ervaring in 
te zetten (iets doen voor een ander vind ik belangrijk) en anderzijds is het voor mij een mooie kans 
om de pensioenwereld van een andere kant mee te maken. 
  
Waarom ben ik geschikt als lid van het Verantwoordingsorgaan van SPA? 
Ik ben geschikt voor de functie vanwege de kennis van pensioenen die ik in mijn werk en opleiding 
heb opgedaan. Verder heb ik ervaring als bestuurslid en vanwege mijn (vrijwilligers)werk en studies 
Nederlands Recht, Bedrijfskunde en HEAO (=Hoger Economisch en Administratief onderwijs) heb ik 
affiniteit met zowel regelgeving, communicatie als financiën. 
  
De pensioenwereld is volop in beweging. Ik wil graag als lid van het Verantwoordingsorgaan namens 
de pensioengerechtigden een positieve bijdrage leveren aan het monitoren en controleren van de 
ontwikkelingen bij SPA. De taken voor het Verantwoordingsorgaan van SPA zal ik met 
deskundigheid, enthousiasme en zorgvuldigheid uitvoeren. 
 
 
 

  



Curriculum vitae Sophia Zandvoort 

 

Persoonlijke gegevens  

Naam  Sophia Zandvoort 

Woonplaats  Zeist 

Leeftijd 49 jaar 

  

Werkervaring  

2015 – heden Advocaat pensioen- en arbeidsrecht & Mfn-mediator, sinds maart 2020 bij 

Pellicaan Advocaten te Amsterdam. 

2014-2016 Lid van de ontslagadviescommissie van UWV. Advies geven aan UWV 

over het verlenen of weigeren van een ontslagvergunning. 

2011 – 2015  Eigenaar juridisch adviesbureau. 

2010 – 2011 Consulent Arbeidsjuridische Dienstverlening bij UWV. Het behandelen 

van ontslagaanvragen. 

2008- 2010 Projectmedewerker bij Kenniswerk, een bedrijfskundig adviesbureau.  

2000-2008 Ik heb mij een aantal jaar geconcentreerd op de opvoeding van mijn drie 

kinderen en mijn studies Bedrijfskunde en Nederlands recht. Daarnaast 

heb ik een aantal freelance opdrachten uitgevoerd (bedrijfsplannen 

opstellen). 

1994 – 2000 

 

Bij managementadviesbureau Novaplan B.V. te Dordrecht heb ik 

verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Als officemanager heb ik 

diverse back-office werkzaamheden uitgevoerd. Later heb ik als 

consultant opdrachten uitgevoerd op het gebied van administratie, fiscale 

zaken en strategie. 

Bestuurservaring  

2020-heden Penningmeester hardloopgroep Fun Runners Zeist. 

2018 – heden Bestuurslid van buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’ in Zeist. 

  

Opleidingen  

2021/2022 Leergang Pensioenrecht, Vrije Universiteit Amsterdam. 

2018 Mediation opleiding, Dialogue BV in Bussum. 

2013 Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht. 

2002 – 2011 Nederlands recht (deeltijd), Universiteit Utrecht. 

1997 – 2001 Bedrijfswetenschappen, afstudeerrichting Bedrijfskunde: Personeel & 

Organisatie, Radboud Universiteit Nijmegen. 

1993 – 1997 HEAO, afstudeerrichting Management, Economie & Recht (MER),  

Haagse Hogeschool (cum laude). 

Overige informatie  

Hobby’s en vrije tijd: Sport (hockey en hardlopen), wandelen en lezen. 

Persoonskenmerken:  Ik ben een harde werker die nauwkeurig, integer en resultaatgericht is. 

Daarnaast beschik ik over uitstekende sociale, communicatieve en 

analytische vaardigheden, enthousiasme en doorzettingsvermogen. 

 


