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Competenties

Deskundigheid
PL AN
Deskundigheidsplan
Eventueel in combinatie
met zelfevaluatie

SCAN
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spo competentiereflector

Mark DE WIJS
Een nieuwe aanpak in deskundigheidsbevordering

L e e rg an g
Co l l e c ti e v e
Pe n s i o e n e n
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SPO Kennisreflector

Onafhankelijk toetsinstrument voor een
goede analyse van de beheersingsniveaus
van competenties in uw bestuur

Onafhankelijk toetsinstrument
objectief in kaart brengen individuele
en collectieve deskundigheid
nive au 1

Workshops *

De techniek van het vragenstellen •
Samenstellen en werken •
in effectieve teams

Conflictvoorkoming en reductie •
Onderhandelen •

Opleiding Besturen
van een (Ondernemings -)
Pensioenfonds

OBP
OPF

nive au 1

Voorbereiden lastige gesprekken •

modules
1. Wetgeving & Beleid •
2. financieel beleid •

3. vermogensbeheer •

4. besturen in praktijk •

Leergang
Besturen van een
Pensioenfonds

IPDV

LBP

OVO
ODR

niveau 2

SPO Routeplanner

Introductiecursus Pensioenen
voor Deelnemersr aden en
Ver ant woordingsorganen

Opleiding voor
Deelnemersr aden

Opleiding voor
Ver ant woordings organen

Collectieve toets
nive au 2

2

Werkcolleges
Balans en vermogensbeheer •
Derivaten •

pensioencommunicatiebeleid •

Mastercl ass
Besturen van een
Pensioenfonds

risicomanagement •

oordeel svorming

pensioenbeleid •

nive au 2

uitbestedingsmanagement •

14

MBP

& de pr ak tijk

crisismanagement •

4

SPO
Syntrus Achmea Pensioenbeheer

Patrick de graaf
Portret van een winnaar

TKP

Pensioenfederatie
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Peggy wilson
Pensioenfonds
bestuurder

VBA
commissie
verantwoord
beleggen

18

TKP martin Kooij
De weg naar een succesformule
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spo Woord vooraf

Mark de wijs

Mark de Wijs

Directeur SPO
> m.dewijs@spo.nl

uitdagingen in de pensioensector vragen
om een nieuwe aanpak opleidingen
De pensioenwereld

De pensioenwereld is breed.
Toch heeft SPO vrijwel iedereen
die te maken heeft met de
inhoud van pensioenregelingen
iets te bieden.
Het opleidingsaanbod van
SPO is gericht op professionals
die betrokken zijn bij:
> Besturen van een
pensioenfonds

SPO beweegt mee met de ontwikkelingen
waar de pensioenwereld momenteel volop
mee te maken heeft. Per 1 september is
er daarom het nodige veranderd in de
dienstverlening en organisatie. In dit eerste
nummer van de vernieuwde Spotlight legt
directeur Mark de Wijs uit waar de noodzaak tot vernieuwing vandaan komt en
wat pensioenfondsbesturen en pensioenuitvoerders de komende tijd van SPO
mogen verwachten.

> Ontwerpen van pensioenregelingen

In een notendop: wat gaat er veranderen
bij SPO?

>	Toezicht houden op pensioenfondsen

‘We maken een stap van opleider naar
opleidingsadviseur, een partner met wie je
kunt sparren over deskundigheidsvraagstukken.
Niet de opleidingen staan centraal, maar het
resultaat daarvan. Deskundigheidsvraagstukken
zijn niet meer met standaardoplossingen af te
vangen. Het zal steeds belangrijker worden
om vraagstukken samen met een bestuur of
pensioenuitvoerder te doorlopen.’

>	Medezeggenschap van
pensioenfondsen
>	Adviseren van werkgevers en
pensioenfondsbesturen
>	Uitvoeren van pensioenregelingen
>	Communicatie over pensioenregelingen
> Beleggen van pensioenvermogen
>	Financiële verslaglegging
van pensioenfondsen

> www.spo.nl

Wat is de aanleiding om te vernieuwen?
‘SPO is in 1989 opgericht om hoogwaardige
opleidingen te verzorgen voor iedereen die in
de pensioensector werkzaam is. Voor al die
mensen – met hun verschillende rollen en
functies – verzorgen wij passende opleidingen.
Maar inmiddels is er in de pensioenwereld het
nodige gebeurd en zien wij ook de problemen
en uitdagingen waar besturen en pensioenorganisaties voor staan. We willen hen nog
beter helpen hun deskundigheid te ontwikkelen en hen voorbereiden op die steeds
veranderende omstandigheden.’

Wat merkt de pensioensector concreet van
die vernieuwing?

De activiteiten van SPO
Voortaan zijn de activiteiten
van SPO gegroepeerd rondom
drie thema’s

‘Ze zullen merken dat we een stapje verder
gaan als het gaat om deskundigheid. We blijven
natuurlijk gewoon opleidingen verzorgen, maar
we doen er een schepje bovenop. Zo zullen we
besturen en organisaties terzijde staan bij het
ontwikkelen van de noodzakelijke competenties.
Ook bieden we hen de mogelijkheid hun kennis
en vaardigheden te blijven toetsen. Hiermee
kunnen zij aantonen aan de gestelde eisen te
voldoen. Kortom, we gaan ons dienstenaanbod
verbreden en verdiepen. Praktisch betekent dit
alles dat onze activiteiten voortaan geclusterd
zullen zijn rondom drie nieuwe thema’s: SPO
Opleidingen, SPO Advies en SPO Examens &
Toetsing.’

SPO Opleidingen
SPO blijft opleidingen en informatieve bijeenkomsten aanbieden
voor de diverse doelgroepen binnen
de pensioensector. Dit kan middels
open inschrijvingen en op maat
verzorgde (in company) opleidingen
en trainingen. In het hart van deze
Spotlight vindt u het volledige
aanbod aan SPO opleidingen in
overzichtelijke routekaarten.
SPO Advies
Alle activiteiten op het gebied
van advies over deskundigheid en
competenties vallen onder SPO
Advies. Denk bijvoorbeeld aan:
- vaststellen en beoordelen
van competenties van besturen
- opstellen van deskundigheidsplannen
- ontwikkelen van opleidingen
op maat
- ondersteuning bij zelfevaluatie

Hoe kijkt de pensioenwereld nu eigenlijk
tegen SPO aan?
‘Daar hebben we onderzoek naar laten doen en
het blijkt dat de sector ons als een betrouwbare,
eigen en vakbekwame pensioenopleider ziet.
Maar men vindt ook dat we een beetje op
afstand staan. We zijn een beetje anoniem,
zeg maar. Dat moet veranderen. Daarom zullen
we nadrukkelijker een relatie met de pensioenorganisaties aangaan; intensiever met hen
gaan communiceren.’

Hoe past deze vernieuwde Spotlight in de
vernieuwde aanpak?
‘In dit nummer proberen we te laten zien wat
de nieuwe aanpak inhoudt. Dat doen we door
ervaringen en vragen vanuit het veld te laten zien
en te vertellen welke diensten en oplossingen
SPO daarbij kan bieden. Ik hoop dat de lezers zich
in die verhalen zullen herkennen. Want we blijven
natuurlijk gewoon Van, Voor en Door de sector.’

Het nieuwe SPO:

meer

maatwerk
& uitgebreidere

dienstverlening

SPO Examens & toetsing
SPO Examens & Toetsing biedt
helderheid in deskundigheid.
Dat gebeurt door middel van de
volgende drie activiteiten:
- Weten
Organisatie van examens
en diploma’s Weten wat
een diploma waard is in de
pensioensector
- Meten
Toetsen van deskundigheid
Meten van deskundigheid van
medewerkers en bestuurders.
- Behouden
Leven Lang Leren Behouden van
de waarde van een diploma.
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Patrick de Gr a af

	Jury r apport

De eervolle vermelding

Pensioenspecialist
collectieve pensioenen,
Leergang Collectieve

Winnaar SPO Essayprijs 2012

> 	Heldere, concrete en

van dit jaar

persoonlijke visie die
goed onderbouwd en
uitgewerkt is
> 	Goed verhaal over een
onderwerp dat te weinig
aandacht krijgt van
pensioenfondsen

Pensioenen

portret van een winnaar

van Cordares Pensioenbeheer
Essay onderwerp

Wet VPS : De addertjes onder
het gras

P

o
Lc

Patrick de Graaf
van Syntrus Achmea
Pensioenbeheer
essay onderwerp

Afkoop klein
pensioen: het opeten
van je eigen oudedagsvoorziening

de essays
werden beoordeeld
op de volgende criteria
> heldere persoonlijke visie
> originele vernieuwende
inzichten
> praktijkgerichtheid
> leesbaarheid
> onderbouwing van
de visie

patrick de graaf

Emile Toes

cP

Het schrijven van een
essay over een onderwerp
uit de uitvoeringspraktijk is
een belangrijk onderdeel
van het examen Pensioenspecialist collectieve
pensioenen van de Leergang
Collectieve Pensioenen.
Het niveau van de essays
lag dit jaar weer hoger dan
het jaar ervoor. In 2010 waren
veel essays nog geschreven op
macro-economisch niveau.
Dit jaar stonden de onderwerpen van de essays dichter
bij de uitvoeringspraktijk.
De jury was hier van onder de
indruk. Na een stevig debat
is de uiteindelijke winnaar
geworden:

106 essays
geschreven in 2011
6 essays genomineerd
vakjury bestaande uit
Peter Borgdorff, directeur
Pensioenfonds Zorg en Welzijn,
Emilie Schols, partner v.o.f.
Schols & De Lange en betrokken
bij Stichting Pensioenkijker,
Guus Wouters, directeur
Pensioenfonds Metaal
en Techniek

syntrus achme a pensioenbeheer

Met zijn kritische, goed
doortimmerde essay over
het afkoopbeleid van kleine
pensioenen, sleepte Patrick
de Graaf de felbegeerde
SPO Essayprijs Leergang
Collectieve Pensioenen
2012 in de wacht.
Wat drijft hem en wat
verwacht hij van de toekomst? ‘Als je niet achter
wilt raken, moet je bijblijven. Zo simpel is het.’
Sinds 2007 is Patrick de Graaf
pensioenbeheerder op de
afdeling deelnemerszaken
bij Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Voor verschillende
bedrijfstakpensioenfondsen
verzorgt hij de betalingen aan
individuele deelnemers. Hij zit
dan ook dicht op het vuur als
Syntrus Achmea in 2009 de
Afkoopstraat lanceert, een
volledige geautomatiseerd
proces voor de afkoop van
kleine pensioenen.
De Afkoopstraat is al snel een
groot succes: ruim 70 procent
van de aangeschreven deelnemers gaat in op het voorstel
en inmiddels is de administratie
‘opgeschoond’ met de afkoop
van ruim een miljoen slapers.
Reden voor een feestje bij
Syntrus Achmea en – voor
de goede orde – bij andere
uitvoerders met vergelijkbare
afkoopregelingen. Patrick de
Graaf vierde het mee, maar had
ook een aantal kritische kanttekeningen. Stof voor een prijswinnend essay, zo zou blijken.

Wat is je bezwaar tegen het afkopen van
kleine pensioenen?

Positief genoeg voor een opwaartse
beweging in je carrière?

‘Ik snap de wenselijkheid heel goed; de Afkoopstraat leidt tot een aanzienlijke lastenverlichting.
Het is bovendien een slim opererend systeem,
waar we als Syntrus trots op mogen zijn. Mijn
belangrijkste twijfel is of alle deelnemers wel
gebaat zijn bij afkoop. Het is op de korte termijn
heel aantrekkelijk om geld te krijgen, maar wat
betekent dit voor je totale pensioenopbouw?’

‘Het essay was een onderdeel van de
Leergang Collectieve Pensioenen. Het succesvol
afronden van de Leergang was een van de voorwaarden voor een hogere schaal, maar de echte
winst ligt in een andere manier van denken.

De Pensioenwet heeft toch duidelijk
omschreven dat alleen kleine pensioenen
mogen worden afgekocht, bijvoorbeeld die
van korte of tijdelijke dienstverbanden?
‘Er is een wettelijke grens van 438,44 euro
per jaar, maar daar gaat vervolgens een
afkoopfactor tegenaan op basis van allerlei
actuariële berekeningen. Met een afkoopfactor
van 10, zit je al op ruim 4000 euro. Dat soort
forse bedragen zie ik vaak voorbijkomen.’

Misschien kunnen die mensen dat vrijgekomen geld wel veel beter zelf beleggen
voor hun oude dag.
‘Dat kan, maar ik krijg regelmatig brieven
van mensen die verzoeken tot afkoop
omdat ze op dit moment geld nodig hebben.
Deelnemers worden niet gewaarschuwd voor
de risico’s van een pensioengat; het is de
vanzelfsprekendheid rond afkoopregelingen
die me zorgen baart. De slotconclusie van
mijn essay is dan ook: afkoop klein pensioen,
niet ondoordacht doen!’

Hoe werd er intern gereageerd op het
feit dat je met deze kritische noot de
SPO Essayprijs hebt gewonnen?
‘Ik heb niet het idee dat ik nu ineens als de
grote criticaster te boek sta. De reacties zijn
vooral gericht op het feit dat ik gewonnen
heb. Ik ben geïnterviewd voor ons huisblad
en sommige mensen vragen of ze het essay
mogen lezen. De reacties zijn eigenlijk
allemaal positief.’

Aantoonbare

kwaliteit
is de sleutel

Ik merk dat ik mijn huidige werk veel
kritischer doorzie, maar ik ben ook anders
naar de toekomst gaan kijken. Ik wil misschien
op termijn de Wft-pensioenverzekeringen volgen,
een pittige opleiding, maar wel een met interessante perspectieven op een meer adviserende
functie. Die kant begint me meer en meer aan
te trekken.’

En een opleiding is daarvoor noodzakelijk?
‘Kijk wat er gebeurt: de pensioenwereld wordt
steeds complexer en van alle kanten worden
de eisen verscherpt. Als je niet achter wil raken,
moet je bijblijven, zo simpel is het. Aantoonbare
kwaliteit is de sleutel en diploma’s zijn de
belangrijkste graadmeter daarvoor.’
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MARTIN KOOIJ / TKP

De oplossing
van SPO

W er k / b ed r ij f

TKP is een van de snelst groeiende uitvoeringsorganisaties van
Nederland. Bij de in Groningen
gevestigde dochter van AEGON
werken op dit moment ruim 400
werknemers. Vooral de laatste
drie jaar schiet de personeelscurve
steeds steiler omhoog.

De weg naar een succesformule

> 	Collectieve aftrap
> 	Vormen van homogene
groepen door middel van
een intake
> 	Diagnostische tussentijdse
toets en eindtoets
> Betrekken van
leidinggevenden

> www.tkppensioen.nl

Hoe leidt TKP de groei in
goede banen?
Martin Kooij: ‘We hebben het
geluk dat we groeien in een
periode dat de markt juist
inzakt. Met goede werving en
selectie is er wel geschikt personeel te vinden. Een deel daarvan
heeft nog niet alle relevante
pensioenkennis. Zij moeten zo
snel mogelijk de basisopleiding
volgen, bij voorkeur voordat ze
echt aan het werk gaan.’

Ze kwamen vervolgens met
een plan. Waaruit bestond dit
plan?
‘Het plan is echt in samenspraak
ontstaan. Dat is ook de kracht
van het verhaal. We hebben
vanaf het begin af aan heel sterk
ingezet op draagvlak bij alle
stakeholders: SPO, de docenten
en iedereen aan onze kant.’

Missen we dan nog elementen
van de succesformule?
‘Ja, een tussentijdse toets.
In vorige trajecten zag je dat
mensen soms te laat begonnen.
Een toets halverwege werkt in
die zin preventief. Het geeft
ook aan wie nog een beetje
extra aandacht nodig heeft.
Daar kun je dan weer op inspelen via de teammanagers
of de docenten natuurlijk.’

Randvoorwaarden:
snelle uitvoering en
hoge kwaliteit

‘De aandacht; alle partijen zaten
er bovenop. SPO heeft echt dat
stapje extra gezet en aan onze
kant was iedereen ook bereid
tijd en moeite te investeren. De
vorm was natuurlijk ook goed,
met slimmigheden als de intake,
de groepsindeling en de tussentoetsen. Uiteindelijk is het een
samenspel van elementen, maar
die gerichte aandacht speelt wel
een sleutelrol.’
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Het succes is ook een pleidooi
voor maatwerk.
‘Wat we nu hebben gedaan,
gaat veel meer in de richting
van een strategische opleidingsfunctie. In plaats van dat we
kijken wat iemand aanbiedt,
staan onze uitdagingen centraal.
Dit is ons doel, vertel maar, wat
hebben we nodig en hoe kunnen
we dit samen oppakken, inhoudelijk en organisatorisch. Dat hebben we nu gedaan voor de basisopleiding. Voor meer verdiepende modules kan precies hetzelfde. Je snapt, ik wil nu natuurlijk
minimaal een slagingspercentage van 84 procent op al mijn
opleidingen.’

oplossing

vraag

g

Wat is terugkijkend nu de
belangrijkste les?

Hoe kunnen we
in korte tijd een
grote groep mensen
succesvol opleiden ?

d

‘SPO kwam met het idee om
intakes te doen. Met hulp van
de teammanagers hebben ze
per deelnemer gekeken naar
zaken als niveau, ervaring en
achtergrond. Op basis hiervan
zijn vier homogene groepen
samengesteld. Dat is een heel
goede zet geweest. Als de
groep in balans is, blijft het
voor iedereen interessant.’

‘Het is echt uniek, zowel qua
absoluut resultaat, als qua vooruitgang ten opzichte van de
vorige aanpak. En dan waren er
ook nog een paar niet-slagers
die vanwege goede redenen op
het laatst moesten afhaken.’

De vraag
van TKP

g

‘Ik ben opnieuw naar SPO
gestapt met als hamvraag: hoe
kunnen we grote groepen opleiden en toch de kwaliteit in
stand houden? Snelheid was ook
een eis. De normale Opleiding
Collectieve Pensioenen duurt
dertien weken. Voor ons is
negen weken de grens. Ik heb
ook gezegd: committeer je nou
eens aan een doelstelling. Dat
hebben ze aangedurfd, wat ik
heel dapper vind.’

Zaten alle 80 deelnemers bij
elkaar in een groep?

Dan hoor je na de vakantie
dat 84 procent is geslaagd
en dat hierdoor het landelijk
gemiddelde zelfs aantoonbaar
is gestegen…

a

Een groot contrast met de
84 procent van dit jaar.
Waar vond dit succes haar
oorsprong?

‘Wie trekt een deelnemer aan
zijn mouw als halverwege de
opleiding blijkt dat het niet
lekker loopt? De teammanager
is daarvoor het meest geschikt,
maar dan moet je wel zorgen
dat alle managers actief betrokken zijn. Zo zijn we ook begonnen met een collectieve kick-off,
een heel vernieuwend element.
Iedereen was daar aanwezig:
SPO, het MT en alle deelnemers.
Daarmee zet je het belang van
de opleiding en ieders rol
meteen sterk neer.’

la

Iedere nieuwe werknemer, ook
die in ondersteunde functies,
moet bij TKP de basisopleiding
pensioenen volgen. De twee
belangrijkste eisen aan die
opleiding: een hoge kwaliteit
en een snelle uitvoering. Met
de aanwas van de laatste jaren
werd dat een steeds grotere
uitdaging.

‘We hebben een tweetal partijen,
waaronder SPO, de opleiding
laten verzorgen. Die boden hun
standaard basisopleiding aan,
maar naarmate de groepen
groeiden, werkte dat steeds
minder goed. In een grote
groep zijn de verschillen ook
groter en vanuit de aanbieders
was er onvoldoende maatwerk.
Ook het commitment was niet
optimaal. Uiteindelijk bleven
we bij beide opleiders steken
rond een slagingspercentage
van vijftig procent.’

Waarom is dat zo belangrijk?

es

TKP is een van de snelst groeiende uitvoeringsorganisaties van
Nederland. Bij de in Groningen
gevestigde dochter van AEGON
werken op dit moment ruim 400
werknemers. Vooral de laatste
drie jaar schiet de personeelscurve steeds steiler omhoog.

Hoe hebben jullie dat de afgelopen jaren georganiseerd?

g

De week van Martin Kooij,
HR Manager bij TKP, kan
niet meer stuk. Met een
slagingspercentage van
84 procent heeft de nieuwe
TKP-aanwas hoogstpersoonlijk het landelijk gemiddelde
van de basisopleiding
pensioenen opgekrikt.
Dat was wel eens anders;
twee jaar geleden slaagde
maar vijftig procent. De weg
naar een succesformule.

resultaat

Het resultaat
bij TKP
Een slagingspercentage
van 84 procent voor het
examen Medewerker
collectieve pensioenen
van de Opleiding
Collectieve Pensioenen
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Leemte in wetgeving voor
bijzonder partnerpensioen

De Pensioenfederatie
Behartigt de belangen van de
Nederlandse pensioenfondsen en
bevordert de ontwikkeling van
het pensioenstelsel.

Bijvoorbeeld: Astrid & Peter

VEEL VO O RKO MENDE
VRAAG TI J DENS DE
O PLEIDINGEN VO O R
PRO FESSI O NALS
WERK Z AAM IN DE
UITVO ERING VAN
PENSI O ENREGELINGEN

SPO opleidingen
voor professionals
in de uitvoering van
pensioenregelingen

IP

Introductiecursus
Pensioenen

OCP

Opleiding
Collectieve
Pensioenen

LCP

Leergang
Collectieve
Pensioenen

Wat gebeurt er als de expartner van een deelnemer
van het pensioenfonds komt
te overlijden? In de Pensioenwet (Pw) is hierover helemaal
niets geregeld. In vaktermen
heet dit voor de ex-partner
afgesplitste partnerpensioen
het ‘bijzonder partnerpensioen’.
Spotlight legde deze vraag
aan de hand van een casus
voor aan jurist Tarik Uçar,
beleidsmedewerker bij de
Pensioenfederatie.

Casus
Peter is deelnemer bij een het
pensioenfonds. Peter is tien jaar
getrouwd geweest met Astrid. Op de
echtscheidingsdatum gaat het recht
op partnerpensioen – voor zover tot
dan toe opgebouwd– over naar Astrid.
Het heet vanaf dat moment bijzonder
partnerpensioen.
Peter leert Loes kennen en ze
trouwen twee jaar later. Na vijf jaar
overlijdt de ex-partner van Peter,
Astrid. Wat gebeurt er met het in
tien jaar opgebouwde bijzonder
partnerpensioen van Astrid?
• Komt dit nu bij overlijden van
Peter toe aan Loes of
• Gaat het terug in de collectieve
pot van het pensioenfonds?

Waarom bestaan er
misverstanden over het
ex-partnerpensioen?

Wat is het standpunt
van de Pensioenfederatie in
deze kwestie?

‘In de meeste pensioenregelingen
krijgt de partner een pensioen,
indien de deelnemer overlijdt. Nu
is het huwelijksvermogensrecht
zo geregeld dat bij een scheiding
het vermogen van de beide
partners geheel wordt gesplitst.
Dat is dus een harde knip. De
ex-partner krijgt het recht op
het partnerpensioen, voor het
gedeelte dat tot het moment
van scheiding is opgebouwd.
Dat deel wordt, uitgelegd volgens
het huwelijksvermogensrecht,
volledig onttrokken aan het vermogen van de deelnemer. Dat lijkt
logisch, maar het voelt een beetje
raar aan want dat deel van het
pensioen is immers afhankelijk
van het leven van de deelnemer.’

‘De Pensioenfederatie vindt dat
het pensioenfonds dit zelf in
haar reglement mag vastleggen
(keuzevrijheid) en dat – anders
dan expliciet wettelijk voorzien
– het bijzonder partnerpensioen
bij overlijden van de ex-partner
eventueel zou mogen toevallen
aan de deelnemer zelf. Immers
het partnerpensioen is bedoeld
voor de partner om deze van
inkomen te voorzien bij het
vooroverlijden van de deelnemer.
Fiscaal gezien mag het. Het is
dus een ‘voorwaardelijk’ recht dat
afhankelijk is van het leven van de
deelnemer. Na een echtscheiding
blijft het voorwaardelijke karakter
gehandhaafd. Echt ‘hard’ is de
knip bij partnerpensioen dus
niet bedoeld. Partners kunnen er
immers ook voor kiezen om echt
een harde knip toe te passen door
middel van conversie. Conversie
betekent dat het afgesplitste
pensioen ook daadwerkelijk op
het leven van de ex-partner wordt
gezet, als ware zelf opgebouwd.
Ook het maatschappelijk belang
is ermee gediend. Indien in het
reglement bepaald is dat het
bijzonder partnerpensioen bij
overlijden terugvloeit naar de
deelnemer, heeft dit voor het
pensioenfonds slechts verwaarloosbare financiële gevolgen.
Daarentegen kan het voor de
individuele deelnemer en/of diens
huidige partner juist zeer grote
gevolgen hebben.’

Hoe moet de wet precies
uitgelegd worden?
‘Gelet op de harde knip is juridisch gezien het uitgangspunt
dat zodra de ex-partner overlijdt
het bijzonder partnerpensioen
ten goede komt aan het collectief, het fonds, met andere
woorden dit pensioenrecht
vervalt. Of de vrijheid bestaat
om hiervan in een pensioenreglement te kunnen afwijken,
zodat het pensioenrecht weer
terug zou kunnen gaan naar
de deelnemer van wie het
afkomstig is, is eenvoudigweg
niet vastgelegd. Het probleem
is dat artikel 57 Pw (Behoud
aanspraak in geval van
scheiding) in het geheel niets
zegt over dit probleem.’
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SPO ’ s r o u t e p l a n n e r

SPO opleidingen voor professionals
Verantwoordelijk voor het uitvoeren van pensioenregelingen, het beleggen van pensioenvermogen, de verslaglegging van pensioenfondsen, het adviseren over pensioenen, het
communiceren over pensioenen

Doorlopend werken
aan deskundigheid

Startdata

De SPO opleidingen sluiten aan
op de door de sector erkende
beroepsprofielen. Op deze manier
is het voor de pensioenwereld
duidelijk op welk niveau iemand
kan functioneren.

Overzicht opleidingen

> IP: introductiecursus pensioenen
> OCP: opleiding collectieve pensioenen

> LACP: leergang Adviseur
collectieve pensioenen
> MACP: Masterclass Adviseur
collectieve pensioenen

> CAP: Cursus de arbeidsvoorwaarde pensioen
i.s.m. AWVN
> CDVP: CURSUS DIRECT VERZEKERDE
PENSIOENREGELINGEN
i.s.m. AWVN
> OPO: OPLEIDING PENSIOENDESKUNDIGE
OVERHEID EN ONDERWIJS

> LCP: leergang collectieve pensioenen

> WftP: Wft pensioenverzekeringen

SPO-routekaart
tot senior pensioenadviseur

Specifieke opleidingen
voor pensioendeskundigen
bij werkgevers

start

OV: Opleiding Vermogensbeheer

november 2012

CAP: Cursus De Arbeidsvoorwaarde Pensioen

IP

Oriëntatie op het
	Nederlandse
pensioenstelsel en
de aanvullende
pensioenvoorzieningen

oktober 2012

CDVP: Cursus Direct Verzekerde Pensioenregelingen

december 2012

OCP(C): Opleiding Collectieve Pensioenen (Compact)

februari, maart & april 2013

De opleidingen van SPO zijn volledig afgestemd op de beroepsprofielen in de pensioensector

april 2013

Lang Leren
Leven LLeven
ang Leren

OPO

Alles over pensioenverzekeringen voor
ervaren pensioenadviseurs

pensioen -

in het kort

maart 2013

Inzicht in verzekerde
pensioenregelingen

d e sk u n d i g e

LACP: Leergang Adviseur Collectieve Pensioenen

april 2013

Uitgebreide verdieping
van pensioenkennis

WftP

Inzicht in pensioen
vanuit een arbeidsvoorwaardelijk perspectief

CDVP

ov e r h e i d e n

IP: Introductiecursus Pensioenen

LCP

De expert opleiding
voor evaren adviseurs
collectieve pensioenen

CAP

onderwijs

maart 2013

MACP

senior

LCP: Leergang Collectieve Pensioenen

Kennis en vaardigheden
voor een goede start in
de pensioenuitvoering

Pensioenkennis in
een breder perspectief
en de vertaalslag naar
de adviespraktijk

pensioen -

maart 2013

OCP

LACP

a dv i s e u r

OPO: Opleiding Pensioendeskundige voor overheid en onderwijs

SPO
Voor elke pensioenprofessional
is het noodzakelijk om de
verworven kennis up to date
te houden en dit te kunnen
aantonen.

pensioendeskundigen
werkgevers

SPO-routekaart
tot pensioenspecialist

MACP: Masterclass Adviseur Collectieve Pensioenen
De ene cursist zal zijn deskundigheid verder willen uitbouwen en
kiest voor een vervolgopleiding.
Hoe verder in de opleidingsroute,
des te zwaarder er getoetst
wordt op kennis, inzicht en
vaardigheden.

het adviseren over pensioenen
pensioenfondsen

p e n s i o e n s p ec i a l i s t

Voor elke fase van iemands
carrière biedt SPO passend
onderwijs. Er zijn verschillende
routes die doorlopen kunnen
worden om te werken aan
deskundigheid. De uiteindelijke
route die een cursist doorloopt,
hangt af van zijn ambitie en
mogelijkheden.

het uitvoeren
van pensioenregelingen

Inzicht in en begrip van
pensioenen en de sociale
zekerheid

Leven Lang Leren

Leven Lang Leren

specifieke opleidingen
vermogensbeheer & verslaglegging
>

OV: opleiding vermogensbeheer

>

OJW: opleiding jaarverslaggeving

Specifieke opleidingen
vermogensbeheer &
verslaggeving

Het lesmateriaal wordt door SPO op maat ontwikkeld
De kwaliteit van het lesmateriaal wordt gewaarborgd door vakgroepen

OV

De docenten van SPO zijn vakspecialisten met veel praktijkervaring

OJW

Kennis over de organisatie
van vermogensbeheer
en de administratieve
verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij
pensioenfondsen
Actuele kennis van
de wet- en regelgeving
op het gebied van
verslaggeving

Competent & deskundig besturen

Van begin tot eind
De weg naar het beoogde einddoel
begint met een inventarisatie van
het vertrekpunt, de scan.

Op het juiste spoor met SPO
Iedereen die betrokken is bij het bestuur, de medezeggenschap
of het ontwerpen van pensioenregelingen van een pensioenfonds
kan bij SPO terecht voor het vergroten of aantonen van zijn
deskundigheid. Zowel op individueel als collectief niveau.

De uitkomsten van dezedrie
instrumenten vormen de basis voor
het (DESKUNDIGHEIDS)PLAN.
Verschillende lijnen
> 	De DESKUNDIGHEIDSLIJN
biedt SPEN gecertificeerde
opleidingen op Niveau 1 en
	Niveau 2.
>	De COMPETENTIELIJN
toont een selectie van
mogelijke workshops
voor het verbeteren van
bestuurlijke competenties.

Getoetst kan worden:
> 	Feitelijke pensioenkennis,
m.b.v. de SPO Kennisreflector
> 	Vereiste competenties
om bestuurlijk te kunnen
functioneren m.b.v. de
SPO Competentiereflector
> 	Aantoonbaar maken van het
functioneren van het bestuur
m.b.v. de Collectieve Toets op
niveau 2

SPO-routeplanner
Competenties

vereiste kennis
De herziening van het pensioenstelsel vraagt steeds meer kennis
van pensioenfondsbesturen op
het gebied van Vermogensbeheer,
Risicomanagement en Communicatie.

	Vermogensbeheer
> OBP: Opleiding Besturen van
een Pensioenfonds
> LBP: Leergang Besturen van
een Pensioenfonds:
- Financieel beleid (Module 2)
- Vermogensbeheer (Module 3)
> MBP: Masterclass Besturen van
een Pensioenfonds:
- Werkcollege: Balans- en
	Vermogensbeheer
- Werkcollege: Derivaten

SPO heeft hiervoor verschillende
routes voor u uitgewerkt.

PLAN

SCAN

Deskundigheidsplan

SPO Kennisreflector

SCAN

PLAN

SCAN

spo competentiereflector

nive au 1

De techniek van het vragenstellen •

Onderhandelen •

OBP
OPF

nive au 1

Voorbereiden lastige gesprekken •

IPG

Introductiecursus
Pensioenen voor
deelnemersraden en

OBP
OPF

Opleiding Besturen
van een (ondernemings)-

verantwoordingsorganen

OVO

Opleiding voor
verantwoordings-

pensioenfonds

Introductiecursus Pensioenen
voor Deelnemersr aden en
Ver ant woordingsorganen

organen

LBP

1. Wetgeving & Beleid

ODR

opleiding voor
deelnemersraden

2. financieel beleid •

3. vermogensbeheer •

Leergang
Besturen van een
Pensioenfonds

LBP

ODR
OVO

niveau 2

4. besturen in praktijk •

3. vermogensbeheer

Opleiding voor
Deelnemersr aden

4. besturen in praktijk

Opleiding voor
Ver ant woordings organen

Collectieve toets

MBP

Collectieve toets

Werkcolleges

nive au 2

Balans en vermogensbeheer •
Derivaten •

pensioencommunicatiebeleid •

Mastercl ass
Besturen van een
Pensioenfonds

risicomanagement •

oordeel svorming

pensioenbeleid •

nive au 2

uitbestedingsmanagement •
crisismanagement •
PPI •

Leven lang leren

deskundig

MBP

Werkcolleges

Balans en vermogensbeheer

pensioencommunicatiebeleid
risicomanagement
uitbestedingsmanagement

crisismanagement

SPO Connects
Actualiteiten voor bestuurders

Workshops

PPI

•
• Bestuurdersa anspr akelijkheid
Pensioenakkoord

i.s.m. Pensioenfederatie

• Competentiemanagement

Deelnemersraden en verantwoordingsorganen deskundigheidslijn

i.s.m de Pensioenfederatie

Bestuurdersdeskundigheidslijn
* op maat te ontwikkelen
** in ontwikkeling

Leven Lang Leren

Derivaten

pensioenbeleid

& de pr ak tijk

d e sk u n d i g

1. Wetgeving & Beleid •

Leven lang lerenlijn

IPDV

2. Financieel beleid

modules

Competentielijn

SPO Kennisreflector

WORKSHOPS

Onafhankelijk toetsinstrument
objectief in kaart brengen individuele
en collectieve deskundigheid

Workshops *

Conflictvoorkoming en reductie •

co m p e t e n t

SPO Kennisreflector

Onafhankelijk toetsinstrument voor een
goede analyse van de beheersingsniveaus
van competenties in uw bestuur

Opleiding Besturen
van een (Ondernemings -)
Pensioenfonds

SCAN

spo competentiereflector

Eventueel in combinatie
met zelfevaluatie

Samenstellen en werken •
in effectieve teams

Communicatie
> MBP: Masterclass Besturen van
een Pensioenfonds
- Werkcollege Pensioencommunicatiebeleid

SPO-routekaart
medezeggenschap bij pensioenfondsen

SPO -routekaart
competent en deskundig besturen
van een pensioenfonds

Deskundigheid

	Risicomanagement
> OBP: Opleiding Besturen van
een Pensioenfonds
> LBP: Leergang Besturen van
een Pensioenfonds
- Vermogensbeheer (Module 3)
> MBP: Masterclass Besturen van
een Pensioenfonds
- Werkcollege: Risicomanagement
- Werkcollege: Crisismanagement

Leven Lang Leren

Prinses Margrietplantsoen 90
2595 BR Den Haag
E: info@spo.nl / T: 070 4276655
www.spo.nl
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opleidingen
pensioenopleidingen:
Diverse SPO bestuurdersopleidingen,
onder andere vermogensbeheer en
risicomanagement

Peggy WILSON

Opleidingen buiten de
pensioensector:
Italiaans in Rome en Perugia,
is van plan een opleiding kunstgeschiedenis te volgen

Leeftijd speelt geen rol bij bestuurswerk

LB

P

Peggy Wilson in het kort
>	Leeftijd: 42 jaar
> Bestuurder bij: 4 pensioenfondsen
>	Commissies: Beleggingscommissie,
	Audit & Compliance commissie,
	Communicatie commissie

Financieel beleid

M

BP

vermogensbeheer

Werkcolleges
Balans en vermogensbeheer
Derivaten
risicomanagement

ik ben

op zoek naar

onaf hankelijke
oordeelsvorming

pensioenfondsbestuurder peggy wil son

Ik ben
bestuurder
voor
iedereen

Dat pensioenfondsbestuurders anno 2012
niet per definitie oudere mannen in grijze
pakken hoeven te zijn, bewijst Peggy
Wilson. De 42 jarige Wilson, werkzaam bij
de Pensioenunit van CNV Dienstenbond, is
bestuurder bij een drietal bedrijfstakpensioenfondsen en één ondernemingspensioenfonds.
Zelf vindt ze haar leeftijd er eigenlijk niet zo
toe doen. Maar diversiteit binnen een bestuur
vindt ze wél belangrijk. ‘De samenleving is
divers. Het is goed als die diversiteit weerspiegeld is in een fondsbestuur. Jong, oud, man,
vrouw. Je legt toch andere nuances.’
Vorig jaar juli is Wilson door DNB officieel
benoemd tot pensioenfondsbestuurder. ‘Ik was
al een tijdje actief in de pensioensector toen ik
vernam dat CNV Dienstenbond een Pensioenunit
in het leven ging roepen. Wat mij daarbij aansprak was dat de mensen van de Pensioenunit
alleen actief zijn als pensioenfondsbestuurder.
Geen dubbelrollen meer, waarbij de cao-onderhandelaren ook in het pensioenfondsbestuur
zitting nemen, omdat ze nu eenmaal de materie
goed kennen.’
Welkom
Hoe kijken de andere bestuurders naar hun relatief
jonge collega? Wilson: ‘Mijn collega-bestuurders
zijn over het algemeen mannen en ouder dan ik.
Zij vinden het denk ik wel leuk om eens een ander
gezicht te zien. Bij één pensioenfonds is de meerderheid van de deelnemers vrouw, maar er zat
geen enkele vrouw in het bestuur om hun belangen te vertegenwoordigen. Toen ze een bij voorkeur vrouwelijk nieuw bestuurslid zochten waren
ze blij iemand gevonden te hebben met de juiste
kennis en ervaring.’

Collectief en individueel
‘Ik ben bestuurder voor iedereen: zowel voor de
actieve deelnemers als voor de gepensioneerden.
Ik ben zelf werknemer. Ik kan mij dus goed
inleven in die positie van de actieve deelnemer.
Naast het bestuurswerk waarbij ik collectieve
belangen vertegenwoordig, geef ik individuele
adviezen aan leden van CNV Dienstenbond.
Dat zijn veelal mensen die vlak voor hun pensioen
zitten. Ik weet dus welke vragen er bij hen
spelen.’
Countervailing power
Wilson vindt haar werk als pensioenfondsbestuurder interessant en belangrijk. ‘Het is
intensief en de pensioenwereld kent veel
dynamiek. Ook de politiek heeft steeds meer
invloed op de pensioenmaterie. Het is belangrijk
om je kennis op peil te houden.’ Wilson heeft een
financiële achtergrond en heeft in het verleden
basisopleidingen pensioen en actuarieel rekenen
gevolgd. ‘Nu zoek ik vooral verdieping, aanvulling
op de kennis en ervaring die ik al heb opgedaan.
Vorig jaar heb ik bij SPO de Leergang Besturen
van een Pensioenfonds gevolgd, Module 2 over
Financieel Beleid en Module 3 over Vermogensbeheer. Inmiddels ben ik begonnen aan de
Masterclass Besturen van een Pensioenfonds en
volg ik werkcolleges Balans- en Vermogensbeheer,
Derivaten en Risicomanagement. Dat versterkt
mijn countervailing power. Ik ben op zoek naar
onafhankelijke oordeelsvorming. Dat heb je nodig
bij het uitbesteden van taken. Ik wil los van allerlei adviseurs mijn oordeel kunnen vormen over
de materie.’
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s a m e n w e r k i n g SP o e n v b a

Kennis van
pensioenvermogen
De samenwerking van
SPO en VBA

Mark de Wijs

Hans de Ruiter

directeur SPO

voorzitter VBA

Wat moet een
pensioenfondsbestuurder
SPO en VBA Beleggingsprofessionals zijn een samenwerking
gestart. De samenwerking heeft als doel om de kennis op
het gebied van vermogensbeheer voor pensioenfondsen
toegankelijker te maken. Door de samenwerking ontvangen
pensioenfondsbesturen het beste van twee werelden, op een
moment dat de behoefte hieraan groter is dan ooit.
Kennis als kernwaarde
In korte tijd zijn de deskundigheidseisen voor pensioenfondsen
sterk toegenomen. Met name op het gebied van vermogensbeheer
is de lat hoog komen te liggen. Daar komt bij dat de financiële
wereld erg complex is geworden en veel pensioenfondsen met
hun vermogensbeheer voor lastige uitdagingen staan. Meer dan
ooit is de juiste kennis een absolute basisvereiste.
Een slimme combinatie
SPO is hét opleidingsinstituut van, voor en door de pensioensector.
De VBA is hét instituut voor kennisontwikkeling in de financiële
wereld. De beroepsvereniging voor beleggingsprofessionals loopt
vooruit in alle denkbare ontwikkelingen rond vermogensbeheer.
Door de samenwerking met SPO komt deze unieke kennis rechtstreeks ten goede aan bestuurders van pensioenfondsen.
Input op maat
VBA levert input op alle delen van het SPO aanbod die betrekking
hebben op vermogensbeheer, zoals beleggingsstrategieën, risk
management, ALM, investment performance measurement,
duurzaam beleggen en uitbesteding. In alle gevallen is de aangeboden kennis specifiek toegesneden op de omstandigheden
en uitdagingen van een pensioenfonds.

Gezamenlijk aanbod
voor bestuurders

nu precies

om goede

Om de kennis van vermogensbeheer op niveau te houden, biedt VBA
bestuurders een pakketaanbieding
aan tegen een gereduceerd tarief.
Deze pakketaanbieding geeft toegang
tot de VBA bijeenkomsten, korting op
het jaarlijkse ALM congres, het VBA
Journaal en e-nieuwsbrieven.

beslissingen
te nemen?
Door samen te werken,
kunnen we daar heel
gericht antwoord
op geven.

SPO biedt besturen de mogelijkheid
om dit pakket uit te breiden met een
abonnement op SPO Connects tegen
25% korting.

SPO Connects voedt het denken
SPO Connects organiseert bijeenkomsten exclusief voor bestuurders
en directeuren van pensioenfondsen
die in korte tijd aangesloten willen
zijn op actuele ontwikkelingen in
de pensioensector.
Pensioenfondsbestuurders krijgen
actuele kennis en gereedschappen
aangereikt om snel en effectief met
een nieuw vraagstuk aan de slag te
gaan. Aan het woord komen wetenschappers, specialisten, beleidsmakers
en bestuurders. Ervaringen worden
gedeeld, best practises krijgen een
podium en voor debat is alle ruimte.
Pasklare antwoorden worden niet gegeven, maar het denken wordt gevoed.

Meer informatie op www.spo.nl

weten

De samenwerking

onze
deelnemers over
waarborgt dat

de meest hoogwaardige

vakkennis
op het gebied van

vermogensbeheer
kunnen beschikken.
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Pensioenfondsen staan voor lastige uitdagingen

ESG / SRI

E S G - I n t eg r at ie

met hun vermogensbeheer. Een van die uitdagingen

De termen ESG, SRI en duurzaam
beleggen worden vaak door elkaar
gebruikt

Het op systematische wijze toevoegen
van ESG factoren aan bestaande
beleggingsprocessen

is Verantwoord Beleggen. SPO heeft aan de VBA
de vraag voorgelegd: Wat betekent Verantwoord
Beleggen voor Pensioenfondsen? Waar lopen
pensioenfondsen tegenaan en welke keuzes
moeten worden gemaakt?

ESG: Environmental, Social en
Governance, hetgeen enigszins
vollediger de aspecten duidt dan
SRI: Social Responsible Investments
of duurzaam beleggen.

Door Jeroen Mol

ve r de l ing e sg -in tegratie
Redelijk / goed : Redelijk tot goede

integratie van ESG factoren in het
beleggingsbeleid
Weining : Weinig integratie van
ESG factoren maar wel in ontwikkeling
Amper : Weinig tot geen integratie
van ESG factoren

weinig

Bron: onderzoek Mercer onder 5.512
beleggingsstrategieën wereldwijd, juni 2012

redelijk

goed

Bijna de

helft van de

beleggingsstrategieën
is actief met
ESG-integratie

VBA COMMISSIE DUUR Z AAM BELEGGEN a a n h e t w o o r d

amper

VBA Commissie Duurzaam
Beleggen organiseert twee tot
drie maal per jaar seminars en
workshops voor asset managers
en asset owners. Tijdens een
interview lichten Commissievoorzitter Robert Klijn (oprichter
van Fair Impact) en secretaris
David Richert (investment
consultant en ESG-specialist bij
Mercer Investments), de plannen
toe: ‘We willen nauwer gaan
samenwerken met SPO en er
staat begin 2013 een bijeenkomst
gepland over de praktische invulling van duurzaam beleggen:
Hoe ga je om met de nieuwe
regelgeving? Hoe maak je keuzes
over duurzaam beleggen? Tijdens
een afgelopen voorjaar gehouden
bijeenkomst over ‘Principles for
Responsible Investments’ van de
Verenigde Naties (UN PRI) hadden
zich maar liefst 100 belangstellenden ingeschreven.

Nieuwe regelgeving met
implicaties voor beleggingen
Vanaf 1 januari 2013 mogen
pensioenfondsen en andere
financiële instellingen niet
langer in clustermunitie en
aanverwante illegale wapens
investeren. Dat staat in het
Wijzigingsbesluit financiële
markten 2013, zoals aangekondigd door het Ministerie van
Financiën. Vooral buitenlandse
beheerders maken zich op dit
moment grote zorgen of zij
hun beleggingsstrategieën,
in het bijzonder de zogeheten
passieve portfolio’s, nog op
tijd aangepast krijgen om te
kunnen voldoen aan deze
nieuwe regelgeving.
De VBA Commissie Duurzaam
Beleggen heeft als doelstelling
een volledige ESG-integratie
in het beleggingsproces te
bevorderen. Zij ziet een toename
van nieuwe regelgeving, vooral
vanuit het Verenigd Koninkrijk:
‘Via engagement is het naar
onze mening veel effectiever
om aan te sturen op het staken
van illegale wapenactiviteiten
dan via het beginsel van uitslui-

VBA Commissie Duurzaam
Beleggen onderscheidt vier
pijlers, die voor pensioenfondsen belangrijk zijn.
Tussen haakjes een globale
schatting van het belegd
pensioenvermogen dat
hiervan inmiddels gebruikt
maakt.

ting van beleggingen. Bovendien
zou er een overheidsinstantie
moeten zijn die nadere voorwaarden en/of het handhavingscriterium wil verstrekken. Dat
is nog niet geregeld. Nu stellen
tal van ESG-research-providers
lijsten op aan de hand van
criteria, die door ieder van hun
opdrachtgevers zelf worden
gekeurd. Dat is vreselijk
inefficiënt.’
Van oudsher zijn duurzame
beleggingen vaak op aandelen
gericht; een nieuwe ontwikkeling
betreft de opkomst van duurzame
vastrentende portefeuilles.
Bedrijfstakken lopen qua
ESG-beleid enigszins voor
ESG wordt een steeds belangrijker onderdeel van de beleggingen van pensioenfondsen.
Bij het implementeren van
het ESG-beleid lopen de
bedrijfstakpensioenfondsen
(bpf) gemiddeld enigszins voor
op de ondernemingspensioenfondsen (opf), taxeren Klijn en
Richert. Vermoedelijk komt
dat onder andere doordat de
werknemers (lees: vakbonden)

bij de bpf’s iets meer invloed
hebben dan bij de opf’s. Maar
bij die laatste categorie zijn
de onderlinge verschillen erg
groot, afhankelijk van de
bedrijfscultuur.
Terzijde merken Klijn/Richert
op dat zij het huidige toezicht
niet altijd stimulerend vinden
voor de bevordering van duurzaam beleggen in Nederland.
‘Thematische beleggingen
worden door de toezichthouder
(DNB) in de regel in de categorie
‘zeer risicovol’ geplaatst, waardoor extra buffers moeten
worden aangehouden. De
toezichthouder zorgt wel voor
een behoefte aan educatie over
de integratie van ESG-criteria in
het beleggingsproces. Immers,
de asset owners besteden het
beleggingsproces vaak uit aan
een beheerder, maar de toezichthouder hamert er nu in
toenemende mate op dat de
pensioenfondsbestuurders
steeds zelf verantwoordelijk
zijn voor dit proces.’

1. Active ownership

3. ESG-integratie (± 40%):

(ruim 50%): dialoog zoeken,
stemrecht gebruiken
(‘engagement’);
2. Uitsluitingen (vrijwel
100%): dat wil zeggen niet
beleggen in bijvoorbeeld
illegale wapens (clusterbommen), drugs, pornoindustrie en gokwereld;

bestuurlijke, milieu- of
sociale criteria worden
integraal meegenomen in
het beslissingsproces;
4. Thema-beleggingen
(10%), zoals beleggen in
een klimaatfonds, waterfonds of duurzame energie
(windmolens).
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Wat kunnen ze voor u betekenen?
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OCP: opleiding collectieve pensioen

•
•

LACP: leergang adviseur collectieve pensioenen

LCP: leergang collectieve pensioenen
OV: opleiding vermogensbeheer
OPO: opleiding pensioendeskundige
voor overheid en onderwijs

Of u nu cursist, bestuurder of opleidingscoördinator bij een pensioenorganisatie bent,
u zult in uw contacten met SPO zeer waarschijnlijk te maken krijgen met de activiteiten
van SPO Examens & Toetsing. Zoals de naam al zegt, organiseert deze loot aan de SPO boom
de gang van zaken rondom de examens. Maar SPO Examens & Toetsing doet meer.
Examenmanager Leon Kurvers vertelt wat SPO Examens & Toetsing te bieden heeft.

Dit concept is gericht op het
actualiseren, behouden en
certificeren van kennis van
een specifiek beroepsprofiel.
Meer over dit nieuwe concept
leest u op de volgende pagina’s.

• medewerker collectieve pensioen
•	pensioenspecialist collectieve pensioenen
• medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf
•	pensioendeskundige voor overheid en onderwijs
• adviseur collectieve pensioenen
•	senior adviseur collectieve pensioenen

•

toetsen

•	spo kennisreflector
• spo competentiereflector
• collectieve toets op niveau 2

leven
lang
leren

•	spo PERMANENT
•	spo Connects
•	workshops

METEN
scan op kennis

BEHOUDEN
kennis actualiseren,
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certificeren

–
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Een SPO diploma krijg je niet
zomaar, daar moet je wel iets
voor doen. Wie een SPO opleiding
met succes afrondt, weet dat
het behaalde diploma ook echt iets
waard is. En omdat de diploma’s
aansluiten op de door de sector
erkende beroepsprofielen, is
het voor de pensioenwereld ook
duidelijk op welk niveau iemand
kan functioneren.

%
%

%
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Toetsinstrumenten
en Leven Lang Leren
In de pensioenwereld wordt
het steeds belangrijker om
aan te tonen dat men (nog
steeds) de vereiste kennis en
vaardigheden in huis heeft. SPO
Examens & Toetsing kan daarbij
op verschillende manieren een
helpende hand bieden. ‘In veel
gevallen is het zinvol om eerst
te meten hoe het met de kennis
en vaardigheden van mensen
en organisaties gesteld is,’ leg
Kurvers uit. ‘Als daar zicht op is,
kun je gericht verdere stappen op
het deskundigheidspad zetten.’
SPO heeft daartoe een aantal
toetsinstrumenten in huis, zoals
de Kennisreflector en de Competentiereflector voor pensioenfondsbesturen. Een collectieve
Toets op niveau 2 is net gereed
en voor een aantal opleidingen
worden kennistesten ontwikkeld.
‘Pensioenorganisaties willen
bovendien graag dat wij hen
helpen om ervoor te zorgen dat
eerder opgedane kennis van
medewerkers wordt behouden
en geactualiseerd. Daartoe
hebben wij een nieuw Leven
Lang Leren concept ontwikkeld:
SPO Permanent.

diplomeren

77

Comfortabel
het examen in
Examen doen is spannend, zeker
als het resultaat belangrijk is
voor iemands functioneren.
Kurvers is zich daar terdege van
bewust. ‘We proberen het cursisten en pensioenorganisaties zo
comfortabel mogelijk te maken
door hen intensief te begeleiden
en zo goed mogelijk te informeren over het examenproces.’ Op
de vernieuwde website van SPO
is dan ook uitvoerige informatie
over de examens opgenomen.
Kurvers: ‘We vertellen voor elke
opleiding hoe de examens zijn
opgebouwd, wat de eisen zijn,
hoe je je kunt voorbereiden, hoe
de examens verlopen en hoe de
uitslag tot stand komt. Bij het
Examenbureau krijgen we veel
praktische vragen over examens
en diploma’s. De belangrijkste
vragen - en antwoorden – zijn nu
ook op onze site te vinden.’

MACP: masterclass adviseur collectieve pensioenen

•

43

Organisatie examens
en diploma’s
‘De examenactiviteiten staan
bewust los van de opleidingsactiviteiten,’ vertelt Leon Kurvers.
‘Zowel intern als extern is er
toezicht op de gang van zaken,
zodat we kunnen garanderen dat
de examens objectief en onafhankelijk worden uitgevoerd en
beoordeeld.’ Een diploma moet
helderheid over deskundigheid
bieden, vindt Kurvers. ‘Cursisten
volgen een opleiding bij SPO
omdat ze over de kennis en vaardigheden willen beschikken die
nodig is om hun functie goed uit
te kunnen oefenen. En dat willen
ze uiteraard kunnen aantonen
met een diploma. Om die reden
hebben wij onlangs de namen
van de diploma’s en de examens
aangepast. Die sluiten aan bij de
beroepsprofielen die in de hele
pensioensector gebruikt worden.
Zo weet iedereen in de pensioenwereld precies waar een diploma
van SPO voor staat.’

66
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Leven l ang leren versus spo permanent

Pensioenkennis getoetst
en opgefrist met SPO Permanent

Zenuwen, rust en opluchting
Examen doen bij SPO

Permanente educatie voor medewerkers collectieve pensioenen

Examen doen blijft voor de meeste mensen toch een
spannende aangelegenheid. Hoe zit het met de zenuwen
van de kandidaten bij een SPO examen? En wat kan
een surveillant doen om het examen soepel te laten
verlopen? Walter Andringa, al jarenlang docent bij SPO
en surveillant bij de examens, doet verslag.

Nieuwe namen

Waarom Leven Lang Leren

op SPO diploma’s

Wat zijn jouw taken tijdens een SPO examen?

Vanaf 1 juni 2012 vermeldt SPO
nieuwe namen op de diploma’s.
De diploma’s vermelden niet meer
de naam van de opleiding, maar
sluiten aan bij de beroepsprofielen
die breed in de pensioensector
gebruikt worden.

Leven Lang Leren is onderdeel van de
onderwijskundige visie van SPO. Voor
elke fase van iemands carrière biedt
SPO passend onderwijs dat aansluit
op de beroepsbeelden en uiteraard
de actualiteit. Na het behalen van
een diploma zijn er verschillende vervolgroutes mogelijk. De ene persoon
zal zijn deskundigheid verder willen
uitbouwen en kiest voor een vervolgopleiding. Hoe verder in de opleidingsroute, des te zwaarder er getoetst
wordt op kennis, inzicht en vaardigheden. Nu is het niet voor iedereen zinvol
om een stap omhoog te zetten. Wel is
het voor iedere pensioenprofessional
noodzakelijk om de verworven kennis
up-to-date te houden en dit te kunnen
aantonen. Voor dit doel heeft SPO een
nieuw leven lang leren concept voor
permanente educatie uitgewerkt:
SPO Permanent. Op deze pagina leest
u er meer over.

‘Als eerste moet ik controleren of de examenlocatie voldoet
aan de gestelde eisen. Die is bijna altijd pico bello, zeker bij de
instellingen waar vaker examens worden afgenomen. Dan leg ik
de examenmappen en de naambordjes op de tafeltjes. Samen met
een technicus van de examenlocatie test ik de geluidsinstallatie.
Als dat allemaal in orde is, ga ik een kijkje nemen in de ruimte
waar de kandidaten wachten. Daar tref ik een hoop zenuwachtige
mensen aan. Bijna iedereen zit constant op zijn horloge of mobiel
te kijken of het al tijd is om naar binnen te gaan. Heel begrijpelijk
allemaal, dus ik probeer de kandidaten een beetje op hun gemak
te stellen.’

Hoe gaat iedereen naar binnen?
‘De naambordjes staan altijd keurig op alfabet, maar door de
zenuwen hebben lang niet alle kandidaten dat in de gaten. Of ze
zijn spontaan het alfabet vergeten. Die mensen help ik hun tafeltje
te vinden. Uiteindelijk vindt iedereen natuurlijk zijn plek. Ik vertel
vervolgens hoe het tijdens het examen zit met mobiel gebruik
(verboden dus), toiletbezoek, koffie- en theeverzorging en de juiste
pen. Ik vertel ook dat ik als examenleider de tijd – tweeënhalf uur
– in de gaten houd. Dan deel ik de examens uit.’

En kan het examen beginnen…
‘Als iedereen het examen voor zich heeft, geef ik het startsein en
daalt er een grote rust over iedereen neer. Daar kan ik mij altijd
over verwonderen. Het eerste kwartier loop ik zachtjes langs de
tafels om de identiteitsbewijzen te controleren. Mocht iemand
zijn legitimatie vergeten zijn, probeer ik een oplossing te vinden
om verdere commotie te voorkomen. Want formeel moet ik die
persoon wegsturen. Na twee uur geef ik aan dat de kandidaten nog
een half uur hebben om het examen af te ronden. In de praktijk
blijkt dat voor het overgrote deel van de kandidaten voldoende te
zijn. Dan is het tijd om af te ronden. Ik neem alle examens in en
iedereen kan naar huis. Meestal opgelucht dat het allemaal achter
de rug is.’
Meer weten over de gang van zaken bij de examens van SPO?
Kijk op www.spo.nl

Deskundigheid beter zichtbaar

Bent u bijvoorbeeld geslaagd
voor het examen van de
Opleiding Collectieve Pensioenen?
Dan ontvangt u voortaan het
diploma Medewerker collectieve
pensioenen. Heeft u de Leergang
Collectieve Pensioenen succesvol
afgerond? Dan krijgt u het
diploma Pensioenspecialist
collectieve pensioenen.
De nieuwe namen bieden vooral
helderheid over deskundigheid.
Als u een door de sector erkend
diploma heeft behaald, is het
voor iedereen in de sector in één
oogopslag duidelijk over welke
kennis en vaardigheden u beschikt.
Meer informatie over de
nieuwe diploma’s is te vinden
op www.spo.nl.

SPO Permanent in het kort
1. Een introductiebijeenkomst
bereidt medewerkers voor op het
SPO Permanent traject.
2.	Medewerkers bepalen hun eigen
leermoment en werken grotendeels zelfstandig met de lesstof.
Dit gebeurt via e-learning, met
feedback van een docent. Dit
‘blended learning’ model is effectief
en vergt weinig tijd.
3.	Medewerkers beantwoorden
vragen over reële pensioensituaties en halen tegelijkertijd
hun pensioenkennis op. De lesstof is bovendien aangepast aan de
actualiteit, staat dicht bij de werkvloer en kan worden toegespitst
op de eigen pensioenregeling.
4. Op basis van de online resultaten
volgt een persoonlijk studieadvies
voor de eindtest. Wie de eindtest
goed maakt, toont zijn deskundigheid aan. Is het resultaat onvoldoende, dan kan het traject
opnieuw worden gevolgd.
5. SPO Permanent heeft een cyclisch
karakter en de frequentie wordt in
overleg bepaald.

Kan SPO ervoor zorgen dat de kennis van
medewerkers collectieve pensioenen fris en
actueel blijft? Die vraag leeft bij diverse
pensioenorganisaties. Als antwoord op deze
vraag heeft SPO een concept voor permanente
educatie uitgewerkt: SPO Permanent.
SPO adviseur Everdine Kronenburg vertelt
wat SPO Permanent te bieden heeft.

Waarom is permanente educatie van
pensioenmedewerkers zo belangrijk?
‘Veel pensioenmedewerkers hebben in het
verleden een pensioenopleiding succesvol
afgerond. Het wordt steeds belangrijker dat zij
ook daarna hun kennis bijhouden en actualiseren.
Zodat de kwaliteit van de pensioenadministratie
en de dienstverlening meegroeit met de ontwikkelingen.’

Hoe is SPO Permanent opgezet?
‘Pensioenorganisaties zijn op zoek naar een
manier waarmee ze doorlopend de deskundigheid van hun medewerkers opnieuw kunnen
aantonen. En bovendien de laatste actuele
ontwikkelingen kunnen toevoegen. We hebben
een leertraject opgezet waarmee dat allemaal
mogelijk is en dat periodiek herhaald kan worden.
Het hele traject hoeft bovendien niet veel tijd te
kosten, want het kan op elk gewenst moment
vanaf de eigen werkplek doorlopen worden.
Medewerkers werken daarbij grotendeels zelfstandig via e-learning en krijgen steeds feedback
van een (digitale) docent.’

Hoe past SPO permanent in de reguliere
werkzaamheden?
‘Pensioenmedewerkers krijgen een case
gepresenteerd waarbij ze, tijdens hun normale
werkzaamheden, vragen van fictieve deelnemers
krijgen in een e-learning omgeving. Ze kunnen
dan inloggen, waar ze de vraag direct kunnen
beantwoorden of eerst even de theorie kunnen
opfrissen. Het gaat daarbij om kennis uit de
opleiding en om nieuwe wetgeving. De gegeven
antwoorden worden geanalyseerd en er volgt

een studieadvies voor de eindtest. Wordt de eindtest goed gemaakt, dan heeft de medewerker
opnieuw zijn deskundigheid aangetoond. Is de
uitslag onvoldoende, dan kan het traject worden
herhaald. Zo nodig organiseren we aanvullende
leerbijeenkomsten.’

Wat levert SPO Permanent op?
‘Een pensioenfonds of een uitvoeringsorganisatie
weet dat de kennis van de medewerkers structureel wordt onderhouden en weer helemaal
actueel is. De theorie kan ook nog aangevuld
worden met specifieke kennis over de eigen
pensioenregeling. SPO Permanent laat zien welke
medewerkers voldoende deskundig zijn en wie
nog extra aandacht nodig heeft. De medewerker
heeft er zelf ook nog iets aan. Hij kan aantonen
dat hij weer over de vereiste kennis beschikt en
daarmee scoren bij zijn werkgever. Hij heeft
hiermee de waarde van zijn diploma verlengd.’
Het concept SPO Permanent is momenteel volop
in ontwikkeling. Het concept is inmiddels uitgewerkt voor medewerkers collectieve pensioenen
die de Opleiding Collectieve Pensioenen gevolgd
hebben (hierboven beschreven) én voor pensioenspecialisten die de Leergang Collectieve
Pensioenen hebben gevolgd. Dit najaar vinden
verschillende presentaties over SPO Permanent
plaats bij uitvoeringsorganisaties.

Wilt u meer weten over SPO Permanent?
Of denkt u graag mee over de invulling ervan?
Neem dan contact op met Everdine Kronenburg,
telefoon 070 427 66 55.
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Toetsinstrumenten SPO bieden ook inzicht in
gedrag en cultuur

DNB gaat toezicht houden
op bestuurlijke effectiviteit
DNB wil dat pensioenfondsbestuurders zich méér bewust
worden van het feit dat gedrag en
cultuur binnen een bestuur van
invloed zijn op de effectiviteit
van het bestuur. De toezichthouder heeft op 6 september jl.
de resultaten van een onderzoek
gepubliceerd, waarbij vooral
gekeken is naar leiderschap,
besluitvorming en communicatie bij een aantal pensioenfondsen.
Het onderzoek laat zien dat
bepaalde kenmerken van
leiderschap, besluitvorming
en communicatie binnen een
bestuur de effectiviteit van het
bestuur belemmeren of juist
versterken. De onderzoeksnota
bevat aanbevelingen, good en
bad practices en een vragenlijst
die door pensioenfondsbesturen
gebruikt kunnen worden bij
de jaarlijkse zelfevaluatie. ‘Wij
onderschrijven de conclusies
en aanbevelingen van de
toezichthouder. Maar we weten
ook dat zo’n zelfevaluatie niet
eenvoudig is, ‘reageert Mark
de Wijs, directeur van SPO.
‘Met onze maatwerk zelfevaluatie trajecten en onze
toetsinstrumenten kunnen
we pensioenfondsbesturen
daarbij ondersteunen.’

Toezicht gedrag en cultuur
Voor menig pensioenfondsbestuur is toezicht op gedrag
en cultuur onbekend als
onderwerp van het prudentiële
toezicht. Daar wil de toezichthouder verandering in brengen.
In 2013 zal DNB een steekproef
houden bij een aantal pensioenfondsen om te kijken of de
gewenste ontwikkeling bereikt
is. De Wijs: ‘Voor DNB is borging
van goed functioneren van
groot belang. Het onderzoek
geeft handvatten aan pensioenfondsen om zichzelf op gedrag
en cultuur te beoordelen. Zo’n
zelfevaluatie is nuttig. Daar
kun je van leren en je kunt er
ongelukken mee voorkomen.
Maar het is ook een lastig en
breed proces. Het gaat verder
dan kennis alleen, het gaat ook
om bestuurlijke competenties.’
Instrumenten om
geschiktheid te meten
SPO heeft diverse toetsinstrumenten die kunnen worden
ingezet om aan deze verplichte
beoordeling te kunnen voldoen:
de Kennisreflector, de Competentiereflector, het Deskundigheidsplan (al dan niet in
combinatie met zelfevaluatie).
Een Toets op Niveau 2 is
net ontwikkeld. ‘Deze instrumenten hebben allemaal als
doel om besturen op veilige

wijze inzicht te verschaffen in
hun deskundigheid en in hun
functioneren. Leiderschap,
besluitvorming en communicatie zijn aspecten die daarbij aan
de orde komen. De instrumenten kunnen afzonderlijk of in
samenhang worden ingezet,
afhankelijk van de vragen waar
een pensioenfondsbestuur mee
komt. Uiteindelijk gaat het om
het gewenste resultaat: het
optimaal functioneren van
een pensioenfondsbestuur.’
Kijk voor meer informatie over
de toetsinstrumenten over
bestuurlijke effectiviteit op
www.spo.nl. U kunt ook contact
opnemen met een van onze
adviseurs T: 070 427 66 55.

Meer weten?

Wilt u meer weten over
(één van) de opleidingen van
SPO? Kijkt u dan op onze
website www.spo.nl .
Wilt u advies over het
ontwikkelen van deskundigheid
en competenties van uw
bestuur of organisatie?
Neemt u dan contact op
met onze adviseurs via
T: 070 427 66 55 of
via e-mail info@spo.nl.
Onze adviseurs Hannie
Davelaar, Cees Hilkman en
Everdine Kronenburg helpen
u graag bij :
- vaststellen en beoordelen
van competenties van
besturen
- opstellen van deskundigheidsplannen
- ontwikkelen van opleidingen
op maat
- ondersteuning bij zelfevaluatie
Voor onze opleidingen en
examens gelden de algemene
voorwaarden zoals vermeld op
onze website: www.spo.nl

SPO
Prinses Margrietplantsoen 90
2595 BR Den Haag
E: info@spo.nl
T: 070 427 66 55

• Prinses Margrietplantsoen 90
• 2595 BR Den Haag
• E: info@spo.nl
• 	T: 070 427 66 55
• www.spo.nl
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2900 x bewezen kwaliteit
SPO verstrekte onlangs
haar 2900e SPEN-certificaat.
De Stichting Permanente
Educatie Nederland (SPEN)
toetst sinds 2008 de bestuurdersopleidingen van SPO op
de deskundigheidseisen voor
bestuurders én de kwaliteit
en relevantie.

Besturen van een Ondernemingspensioenfonds
op niveau 1 én de Leergang
Besturen van een Pensioenfonds op niveau 2 door SPEN
gecertificeerd. Deelnemers
aan deze programma’s
ontvangen het SPEN
certificaat.

Op dit moment zijn de
Opleiding Besturen van een
pensioenfonds, Opleiding

SPEN opereert streng en
onafhankelijk. Een SPENcertificaat geldt hiermee

als een waarborg voor
hoogwaardige en toepasbare vakbekwaamheid.
De sector en SPO hechten
grote waarde aan deze
onafhankelijke toetsing.
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deskundigheid

