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WELKOM BIJ HET 
PENSIOENLAB
Wijn in plastic bekertjes, open  

pizzadozen op tafel en een drukte 

van jewelste met gelach en geklets: 

donderdagavond in de vergaderzalen 

van het CNV gebouw. ‘PensioenLab 

is weer aan het vergaderen’, zucht de 

bewaker. Ik loop naar binnen en val 

meteen in een hevige discussie over 

de verplichtstelling. In een andere 

zaal wordt de uitslag van een vragen

lijst onder jongeren besproken en in 

weer een andere zaal zit een groepje 

te roddelen over de gang van zaken 

bij verschillende pensioenuitvoer

ders. 

Elke deelnemer heeft een eigen ver

haal. De een heeft net een baby, de 

ander schildert op dit moment een 

eerste koophuis en eentje studeert 

nog. Ze werken in verschillende sec

toren en hebben verschillende oplei

dingen gedaan. Wat ze gemeen heb

ben? In hun vrije tijd kletsen ze graag 

over pensioenen. 

WIJN IN PLASTIC 
BEKERTJES
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Voor je ligt een boekje ter ere van het 

eerste lustrum van het PensioenLab. 

5 jaar geleden is op initiatief van CNV 

Jongeren in samenwerking met FNV 

Jong en VCP Young Professionals 

het PensioenLab opgezet om jonge

ren een stem te geven in de pensi

oendiscussie. Jongeren en pensioen: 

het lijkt een rare combinatie. Toch 

reageren jongeren elk jaar massaal 

op onze oproep om mee te doen en 

denken. Door mee te doen laten ze 

hun stem horen over de toekomst van 

pen sioen. Dit kan via adviezen zijn of 

door zitting te nemen in het verant

woordingsorgaan of bestuur van hun 

pensioenfonds.  

Maar weinig mensen zullen hebben 

verwacht dat het PensioenLab zo’n 

succes zou worden. We hebben de 

laatste jaren prachtige resultaten 

behaald, met name dankzij de jonge

ren maar ook met de steun vanuit de 

pensioensector en politiek. Maar we 

zijn er nog niet. Nog tot de stelselwij

ziging in 2020 willen we de stem van 

jongeren in de discussie garanderen. 

Ook op diversiteit valt nog een we

reld te winnen. Meer jongeren in ver

antwoordingsorganen en besturen 

staat hoog op ons verlanglijstje, want 

ook daar kan één stem veel verschil 

maken. 

Ik blijf het prachtig vinden dat er zo

veel inzet, creativiteit, enthousiasme, 

kwaliteit en plezier in het Pensioen

Lab zit. Dat is met dank aan alle 

jongeren die actief waren, zijn en 

worden in het PensioenLab. Met spe

ciale dank aan IJmert Muilwijk, Den

nis Wiersma en Klaartje de Boer voor 

het pionieren. Nu gaan we met volle 

kracht vooruit.

JUSTINE FEITSMA
projectleider PensioenLab  
vanuit CNV Jongeren

MEER PENSIOEN? 

www.pensioenlab.nl 

@HetPensioenLab 

pensioenlab@gmail.com

“JONGEREN EN PENSIOEN:  

HET LIJKT EEN RARE COMBINATIE. 

TOCH REAGEREN ELK JAAR  

JONGEREN MASSAAL OP ONZE 

OPROEP OM MEE TE DOEN EN 

DENKEN.“ 
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1 PENSIOENLAB 
(MEEPRATEN)

Dit is het PensioenLab: Een groep 

jongeren tussen de 18 en 35 jaar vol 

energie. Werkzaam in variërende  

sectoren zoals onderwijs, de financi

ele sector, dienstverlening, zorg, de 

agrarische sector, of nog stu derend. 

Met hobby’s als koken, skiën, gitaar   

spelen of softbal. Al dan niet ge

trouwd, met of zonder kinderen, 

koophuis, spaarplan. En in hun vrije 

tijd kletsen ze graag over pensioe

nen. Zij storten zich op een aantal 

actuele vraagstukken binnen diverse 

pensioenthema’s. Door middel van 

onderzoek, brainstorming en dis

cussies komt elke werkgroep na een 

aantal maanden tot een advies. Daar

in beargumenteren ze hoe het beste 

pensioenstelsel van de wereld eruit

ziet, hoe pensioenfondsen duurzaam 

kunnen beleggen, naar een mogelijk 

Europees pensioenstelsel en nog veel 

meer. 

1
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1 2 32. PENSIOENLAB 
KWEEKVIJVER 
(MEEDOEN)

Slechts 2% van alle pensioenfonds

bestuurders is jonger dan 35 jaar. Dit 

betekent dat de stem van jongeren 

nog veel te weinig in de boardrooms 

gehoord wordt. Wij willen dit ver

anderen door jongeren enthousiast 

te maken over een plek in het ver

antwoordingsorgaan of bestuur van 

een pensioenfonds.  Elk jaar kunnen 

jongeren solliciteren op een plek 

in onze ‘Kweekvijver’. Vervolgens 

volgt deze groep een aantal master

classes die een inkijkje bieden in het  

functioneren van een pensioenfonds

bestuur. Welke commissies zijn er? 

Hoe ziet een geschikte bestuurder 

eruit? Wie bepaalt eigenlijk de hoog

te van pensioenpremie en indexatie? 

Elke masterclass wordt gegeven door 

ervaringsdeskundigen. 

Vanuit het PensioenLab zijn we druk 

bezig om ook zo veel mogelijk ge

schikte jongeren te plaatsen binnen 

pensioenfondsen. 

3. PENSIOEN 
VOORLICHTEN 
(MEEDENKEN)

Heel veel jongeren weten te wei

nig van het onderwerp pensioen. Ze 

weten niet dat de AOW een omslag

stelsel is, waar ze zelf pensioen op

bouwen en of dit wel genoeg is voor 

later. Het PensioenLab wil jongeren 

financieel bewuster maken door hen 

te informeren over hoe pensioen 

werkt, waar je op moet letten en hoe 

je kan zien of je genoeg hebt opge

bouwd. We doen dit onder andere 

door het geven van voorlichtingen 

speciaal voor en door jongeren op de 

werkvloer en door het onderwerp op 

een speelse, toegankelijke manier uit 

te dragen. 
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EEN 
REGELRECHTE 
GENERATIE
STRIJD
Tja, waar kwam het idee voor het Pen

sioenLab vandaan? In 2012 woedde 

de financieel-economische crisis, die 

in 2008 begon, volop in Nederland. 

Ondanks dat iedereen nog zat te 

eten had, er volop vakanties geboekt  

werden en iedereen een dak boven 

z’n hoofd had, heerste er toch angst 

in het land. Angst om het minder 

goed te krijgen. Zeker bij ouderen, die  

gemiddeld genomen best wat vermo

gen hadden opgebouwd gedurende 

hun leven, was de paniek groot: “Als 

ze het maar laten om onze pensioen 

te korten”. Dat terwijl er verschillen

de premievrije jaren zijn geweest 

en deze generatie volop het tij mee  

gehad heeft. Ik vond het nogal een 

asociaal standpunt. Zeker omdat er 

talloze jongeren werkloos aan de 

zijlijn stonden. Het niet korten van 

pensioen was simpelweg potverte

ren waardoor jongeren straks (nog)  

minder pensioen zouden krijgen. 

KEIHARDE CONFRONTATIE 
Vanuit CNV Jongeren kozen we daar

om in eerste instantie de frontale  

aanval. Koppen als “Pensioenen te 

weinig gekort” kregen volop aandacht 

in de krant en op tv. Het resultaat: 

een regelrechte generatiestrijd. 

Lekker oudjes bashen. Als woord

voerder van CNV Jongeren kreeg 

ik na verloop van tijd letterlijk be

dreigingen zoals: “Als je zo doorgaat 

weten we je te vinden”. Aardig gek. 

Wat die centjes wel niet losmaken. 

In een vergrijzend land leek het mij 

niet vreemd om een beetje tegen te 

hangen, maar zelfs in mijn eigen fa

milie werd me dit niet in dank afge

nomen. 
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HMM…MISSCHIEN TOCH AN-
DERS AANPAKKEN
In een welvarend land als Nederland, 

waarin we het eigenlijk super goed 

hebben met elkaar, kan zo’n keiharde 

clash toch ook niet de bedoeling zijn? 

Het moest anders kunnen. 

Dat legde de voedingsbodem voor 

het PensioenLab. Sowieso was ik het 

vooroordeel zat dat je als jongeren 

geen verstand van zaken zou heb

ben. Wat als we nou eens de meest 

ingewikkelde vraagstukken voorleg

gen aan een groep jongeren die daar  

lekker een paar maanden met experts 

over kunnen gaan bomen? Misschien 

kunnen we dan echt de moeilijkste 

noten kraken. 

IMPACT PENSIOENLAB 
Het is lastig om te meten of het 

PensioenLab echt impact heeft.  

Het enkele feit dat jongeren zich 

rondom pensioen hebben georgani

seerd in een club is al heel wat. Op 

rondetafelgesprekken in het land zit

ten opeens niet alleen ouderen, maar 

ook jonge koppen. En de congressen 

waar de pitches van ideeën plaatsen 

IJMERT MUILWIJK
oud CNV Jongeren voorzitter

vonden hebben veel in gang gezet. De 

geschiedenis zal het over een tijdje 

leren. 

DE VRAAG DIE MISTE…
Inmiddels ben ik in een heel andere 

wereld aan het werk, in de duurza

me energie. Als ik terugkijk op mijn 

betrokkenheid bij het PensioenLab 

vraag ik mezelf af waarom ik 1 ding 

nooit aan de orde gesteld heb: waar

om is die financiële zekerheid van 

pensioen toch eigenlijk zo belangrijk 

voor ons (jong & oud)? Wat maakt 

dat wij in het westen in de 21e eeuw 

zoveel van ons lot ophangen aan vol

doende geld en daarmee voldoende 

materie? En wat maakt die woede 

zo groot als er aan ons pensioen  

gemorreld wordt? Diep in me denk 

ik dat het een enorme geestelijke 

armoede en gebrek aan hechte rela

ties symboliseert. We hebben onze 

zekerheid opgehangen aan landelijke 

regelingen en internationale mone

taire markten. Misschien moeten we 

de oplossing niet zoeken in behoud of 

herstel van pensioenen, maar in een 

nieuwe definitie van welvaart. Daar 

zou ik nog wel eens een Lab voor op 

willen richten…

“ALS WOORDVOERDER VAN CNV  

JONGEREN KREEG IK NA VERLOOP  

VAN TIJD LETTERLIJK BEDREIGINGEN 

ZOALS: “ALS JE ZO DOORGAAT  

WETEN WE JE TE VINDEN”.“
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Pensioen is iets voor oude mensen. 

Iets waar je pas aan denkt als het bijna 

zover is. Jongeren hebben er over het 

algemeen niet veel interesse in. Maar 

toch is dat gek, want de afgelopen 

jaren is ‘pensioen’ veel in het nieuws 

geweest en wordt er druk over ge

sproken. Toen het PensioenLab een 

oproep deed aan jonge mensen om 

ook mee te denken werd er massaal 

op gereageerd. Op het eerste evene

ment kwamen al meer dan 300 men

sen luisteren naar de adviezen van 

jongeren. Nu zijn elk jaar zijn ruim 

60 jongeren in groepen bezig met 

een thema binnen pensioen. Maan

denlang doen zij onderzoek, zetten 

enquêtes uit, praten met leeftijdsge

noten, interviewen de sector en ver

gaderen met elkaar. Elke groep duikt 

in een onderwerp en komt er met 

ontzettend veel kennis en nieuwe  

ideeën weer uit.  Het PensioenLab 

heeft bewezen dat ook jongeren ac

tief mee willen en kunnen denken 

over een onderwerp zoals pensi

oen.  

OVER HET PENSIOENLAB

PENSIOEN IS 
IETS VOOR 
OUDE MENSEN
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ERIK ROUW
directeur CNV Jongeren

Pensioen en jonge mensen, wie had 

ooit gedacht dat wij het voor elkaar 

gingen krijgen om zoveel jonge men

sen bewust te maken van pensioen 

en hen mee te laten denken over hun 

pensioen. Sterker nog: de pensioen

wereld adviseren. Nog beter: actief 

in de pensioenwereld zijn en mee

bepalen! 

Het PensioenLab heeft al veel ge

bracht en gaat nog meer brengen. Dit 

terwijl pensioen nu niet direct een 

onderwerp is waarbij je zou denken 

dat het een succesvol project gaat 

worden, eentje waar jonge mensen 

zich in willen verdiepen. Dankzij alle 

betrokkenen van de afgelopen jaren 

is dit wel gelukt. Er zijn veel reden 

waarom het PensioenLab succesvol 

is. Een heel belangrijke reden is de 

Lab methodiek die gebruikt wordt en 

door CNV Jongeren in 2011 is geïn

troduceerd. De Lab methodiek is een 

middel om een groep mensen niet 

alleen te informeren, voor te lichten, 

DE METHODIEK 
EN SUCCESVAN 
PENSIOENLAB

of te binden, maar ze intensief te be

trekken bij het onderwerp. 

Onze Lab methodiek hebben we op 

maat gemaakt voor het pensioen  

thema en toegepast. Tja… de rest is 

geschiedenis. We mogen in ieder ge

val concluderen dat we echt iets in 

beweging hebben kunnen zetten bin

nen de pensioensector. Daar mogen 

alle betrokkenen van de afgelopen 

jaren erg trots op zijn. 

Laten we binnen nu en twee jaar de 

ambitie hebben om de Ziggo Dome 

vol te krijgen voor de eindpresenta

ties en dat heel jong Nederland en 

de rest van Nederland pensioen met 

elkaar gaat delen. Want er zijn twee 

dingen zeker in het leven en dat is je 

geboorte en dat je d***,  pensioen 

verdient.

DE LAB METHODIEK
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1
Experimenteren. Er kan worden geëxperimenteerd door  

middel van ‘Chemistry’ sessies. Bij een Chemistry wordt er 

iets toegevoegd (bijvoorbeeld professionals vanuit de beleids

afdelingen van een gemeente of de jeugdzorg of een specifieke 

vraag) in een geïsoleerde omgeving (online of op een externe  

locatie) met een nog onbekende output. 

DE VIER BASIS KENMERKEN VAN 
ONZE LAB METHODIEK ZIJN:

2 3

4

Flexibele inzet. De in

tensiteit van participatie 

is flexibel, per deelnemer, 

maar ook per fase van het 

Lab. Dit verhoogt de betrok

kenheid van de deelnemers. 

Je kunt in het Lab actief zijn 

als klankborder, maar ook 

als actieve ambassadeur.

Gebruik van netwerk.Het 

Lab kan het bereik vergroten 

door het netwerk van ‘peers’ 

van de deelnemers van het 

Lab. Dit kan bijvoorbeeld inge

zet worden om een onderzoek 

uit te zetten of een vergroot 

communicatiebereik (via soci

al media) te realiseren.

Open einde. Een Lab is qua vorm en frequentie bij aanvang nog 

niet volledig vastgesteld. Dit kan ook niet. De deelnemers heb

ben hier zelf invloed op. Een Lab is feitelijk een groep mensen 

met een gedeelde interesse, die via het Lab op een onderwerp 

worden geactiveerd. Soms komt men (in wisselende samenstel

ling) fysiek bij elkaar. Soms wordt er via digitale media (social 

media) gecommuniceerd. In de regel wordt er gebruik gemaakt 

van zowel online als offline ontmoetingen en communicatie.
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 In mijn jonge jaren was ik actief bij de 

Scouting. Vast onderdeel van de ope

ning was altijd het opzeggen van de 

Scoutswet. Eén passage is me altijd 

bijgebleven:  “(….) om de wereld om je 

heen te ontdekken en meer leefbaar 

te maken.“  Mede hierdoor heb ik een 

natuurlijke nieuwsgierigheid ontwik

keld om erop uit te gaan en nieuwe 

ervaringen op te doen. Zowel be

roepsmatig als privé heb ik veel kan

sen gehad om die nieuwsgierigheid 

te mogen uiten. Joris Luyendijk heeft 

er zelfs zijn beroep van gemaakt 

en kan er leerzame boeken over  

schrijven… 

Toen ik in 2014 voor de tweede keer 

werd uitgenodigd om mee te doen 

aan het PensioenLab wist ik het: dit 

was een uitgelezen kans om meer te 

leren over pensioen! Overigens is 

kennis over pensioenen beslist geen 

vereiste bij PensioenLab, sterker nog: 

hoe minder je weet, des te creatiever 

je kunt denken. 

EEN ERVARING 
DIE IK NIET HAD 
WILLEN MISSEN

JONG EN BETROKKEN



13

FOLKERT BERGSMA
deelnemer PensioenLab

Op een koude zaterdag in november 

reisde ik af naar Utrecht en zo begon 

ik aan een ontdekkingsreis in de won

dere wereld van pensioenen. Vanaf 

dat moment kwam ik op plaatsen 

waar ik in mijn wildste dromen nooit 

had gedacht te komen: in de Neder

landsche Bank, de Nederlandse Am

bassade in Brussel en op kantoor bij 

de Europese Commissie in Brussel. 

Dat alles gebeurde in een zeer gemê

leerd gezelschap wat betreft oplei

dingsniveau, (werk)achtergrond en 

persoonlijkheid.  

Na het succes van de editie 2014–

2015 heb ik me opnieuw aangemeld 

voor de editie 2015–2016. Ook in dat 

jaargang heb ik veel boeiende spre

kers ontmoet en indrukken opgedaan. 

In die tijd heb ik meerdere inter views 

gegeven en ben ik zelfs voor een te

levisieprogramma uitgenodigd. Eén 

van die interviews was aan NRC Han

delsblad. Als verstokt lezer van de  

Stentor (editie Apeldoorn) en de Te

legraaf had ik plotseling het idee alsof 

me gevraagd werd in de Champions 

League te spelen. Mijn vader merkte 

op:  “Als je zo doorgaat met interviews 

geven, mag je wel een persvoorlichter 

gaan inhuren.“ 

Tijdens de editie 2016–2017 ben 

ik nog steeds betrokken bij het  

PensioenLab, alleen in een andere 

rol. In plaats van op te trekken in een 

werkgroep die een onderwerp bestu

deerd, ben ik meer de reizende afge

zant van het PensioenLab geworden. 

Zo ga ik naar seminars, debatavon

den, bezoek ik recepties en sta ik op 

carrièrebeurzen te praten over het 

belang van oudedagsvoorzieningen 

en waarom je daar niet vroeg genoeg 

over na kan gaan denken. Twee leden 

van mijn werkgroep van jaargang 

2014–2015 zitten nu in het bestuur 

van Stichting PensioenLab, dus het is 

ook een manier om in contact te blij

ven met mensen met wie je veel hebt 

opgetrokken en meegemaakt. 

Als mensen vragen waarom ik me zo 

inzet voor het PensioenLab, dan heb 

ik maar één antwoord voor ze: niet 

alleen is het leerzaam, je krijgt ook 

de unieke kans om zelf je avontuur 

te maken. Wat kan een nieuwsgierig 

mens zich nog meer wensen? 

“OVERIGENS IS KENNIS OVER  

PENSIOENEN BESLIST GEEN  

VEREISTE BIJ PENSIOENLAB, 

STERKER NOG: HOE MINDER JE 

WEET, DES TE CREATIEVER JE KUNT 

DENKEN.“
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De kranten staan er bol van, maar 

toch is pensioen een onderwerp dat 

maar weinig jongeren aanspreekt. 

Voor het merendeel van de twin tigers 

en dertigers is pensioen een ‘vervan

mijnbedshow’, terwijl salaris toch 

een zeer belangrijk onderwerp van 

gesprek is. Een beetje vreemd, want 

pensioen is toch eigenlijk gewoon 

je salaris voor later? Waarom gaan 

mensen zich dan pas rond hun pen

sioendatum druk maken over hun  

oudedagsvoorziening? 

Ik denk dat dit deels te maken heeft 

met het feit dat het best wel ingewik

DE WONDERE 
WERELD 

VAN PENSIOEN

JONG EN BETROKKEN

“VOOR HET MERENDEEL VAN DE 

TWINTIGERS EN DERTIGERS IS  

PENSIOEN EEN ‘VER-VAN-MIJN-

BED-SHOW’, TERWIJL SALARIS 

TOCH EEN ZEER BELANGRIJK  

ONDERWERP VAN GESPREK IS.“
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keld is. Om eerlijk te zijn zou ik waar

schijnlijk ook mijn pensioenbrieven 

niet lezen, als ik niet toevallig in de 

pensioenwereld was beland. En laten 

we wel wezen, een jongere kan toch 

niet zo veel kiezen op het gebied van 

werknemerspensioen, dus waarom 

zou je je er ook in verdiepen…

Via mijn collega ben ik bekend ge

worden met het PensioenLab en 

hoera! Eindelijk een platform waarbij 

pensioen echt aantrekkelijk wordt 

gepresenteerd aan jongeren. Het 

PensioenLab laat jongeren kennis 

maken met de wondere wereld van 

de pensioen met een leuke twist. 

De mensen van het PensioenLab zijn 

enthousiast en laten de deelnemers 

kritisch nadenken over de huidige 

status van het pensioenstelsel. Denk 

daarbij vooral niet aan de beperk

ingen van het stelsel, maar met een 

frisse blik aan de slag. Het Pensioen

Lab ondersteunt daarbij op allerlei 

fronten, zowel inhoudelijk als door de 

inzet van hun uitgebreide netwerk. 

“WAAROM GAAN MENSEN ZICH 

DAN PAS ROND HUN PENSIOEN-

DATUM DRUK MAKEN OVER HUN 

OUDEDAGSVOORZIENING? “

“OM EERLIJK TE ZIJN ZOU IK 

WAARSCHIJNLIJK OOK MIJN  

PENSIOENBRIEVEN NIET LEZEN”

ANNE FLOOR MUD
deelnemer PensioenLab

Het is sowieso al een prestatie om 

op een vrijdagavond, zo’n 100 jonge

ren uit het hele land op te trommelen 

om vrijwillig over pensioen te laten  

praten! En dat al 5 jaar. 

Mijn motivatie om deel te nemen 

aan het PensioenLab was om te kij

ken hoe jongeren met verschillende 

achtergronden tegen pensioen aan

kijken en of het in deze samenstelling 

mogelijk is om een beetje buiten de 

bestaande lijntjes te kleuren. Het is 

erg motiverend om te zien dat ons 

groepje nog steeds bijna wekelijks, 

onder het genot van een afhaalpizza 

of woktogo, enthousiast komt op

draven om over pensioen te praten. Ik 

ben benieuwd welke initiatieven in de 

komende jaren nog uit de Pensioen

Labkoker zullen komen!
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Niet gewapend met enige kennis van 

het pensioenstelsel, kreeg ik samen 

met Michiel en Klaartje het genoegen 

om het bestuur van het PensioenLab 

over te nemen. Of naja, ‘enige kennis’ 

 als ik voor die tijd noodge dwongen 

iets had moeten zeggen over het 

Nederlands pensioenstelsel, had ik 

waarschijnlijk nog wel “eh, iets met 

pijlers of zo” kunnen stamelen. Of “is 

dat niet als je oud bent?” In die zin 

was het voor mij misschien handiger 

geweest als ik eerst zelf mee had ge

daan aan het PensioenLab, voordat ik 

in het bestuur kwam. Maar goed, tot 

dusver komt mijn carrièrestrategie 

neer op mijzelf aanvankelijk over

schatten, ergens binnenkomen waar 

ik eigenlijk niet zou moeten zijn, en 

HET PENSIOENLAB 2: 

THE PENSIOEN-
LABBENING

dan bluffen tot ik begrepen heb waar 

ik mee bezig ben. 

Dat heeft tot dusver wel aardig ge

werkt voor mij en daar paste dit ook 

fraai in. Soms was het ingewikkeld 

als een van de PensioenLableden  

grijnzend een (ongetwijfeld) prachtige 

anekdote vertelde over hoe het ge

brek aan geschikte belegginsannuï

teiten het hele concept van een reëel 

stelsel overbodig maakt. Maar in de 

regel was het goed te doen. Het was 

goed te doen, omdat het Pensioen

Lab een machtige opleidingsfabriek 

is voor alles wat te maken heeft met 

pensioen, dus het duurde niet gek 

“ALS IK VOOR DIE TIJD  

NOODGEDWONGEN IETS HAD 

MOETEN ZEGGEN OVER HET NE-

DERLANDS PENSIOENSTELSEL, HAD 

IK WAARSCHIJNLIJK NOG WEL “EH, 

IETS MET PIJLERS OF ZO” KUNNEN 

STAMELEN.”
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ROBBERT COENMANS
PensioenLab secretaris 2013-2015
oud FNV Jong voorzitter

lang voor ik het bluffen achter mij kon 

laten. En hoe hard wij als organisatie 

ook ons best deden, het waren de 

deelnemers die de kracht vormden 

van ons kleine experiment. (Ik besef 

me hoe vakbond dit klinkt) 

De hoeveelheid kennis die aanwezig 

was bij onze deelnemers was enorm 

en het was met name van elkaar dat 

deel nemers leerden om zich om te 

vormen tot pensioenexpertsSom

migen kwamen al binnen als expert,  

anderen niet. Maar dat maakte niet 

uit, want vrijwel iedereen ging als ex

pert naar buiten.

Het was daarnaast prachtig om  

bestuur te mogen zijn van een der

gelijke groep enthousiastelingen. Ik 

hou namelijk onwijs van mensen die 

onredelijk blij worden van dingen die 

eigenlijk niemand interesseert. Het 

maakt me dan op zich nog niet eens 

zo heel veel uit of je in het weekend 

verkleed als tovenaar door een bos 

rent, oude accordeons verzameld 

of sterftetabellen leest alsof het  

jongensboeken zijn. Ik hou gewoon 

van nerds en – laten we wel wezen – 

dat zijn we. Zo nu en dan voelde het 

meer alsof we een praatgroep had

den voor mensen met pensioenziek

te, dan dat we nu daadwerkelijk het 

stelsel aan het verbeteren waren. 

Maar dat was juist mooi. Vaak zelfs 

al tijdens de lunch van onze aftrap 

(de bootcamp) merkte je dat mensen 

die op feestjes geschuwd werden 

van wege hun liefde om het over de 

fiscaliteiten van het tweede pijler 

pensioen te hebben, hier ineens alle 

remmen los konden gooien. Vaak 

zichzelf ook enigszins verbazend dat 

mensen niet spontaan allemaal in

eens ‘naar het toilet’ moesten.

Aan ons als bestuur dan ook niet  

alleen de taak om dat enthousiasme 

de ruimte te geven, maar ook om dat 

te etaleren. Ik spreek weer gruwelijk 

namens mijzelf uiteraard, maar dat 

was misschien wel mijn favoriete taak 

als bestuur. Onze grote eindpresen

taties. Wat ik voorbij heb zien komen 

was altijd erg grappig, innovatief en 

onwijs inspirerend. Ik denk ook dat 

naast al die andere dingen die het 

PensioenLab goed gedaan heeft, dat 

misschien wel de meest wonderlijke 

prestatie van allen is: het Pensioen

Lab heeft pensioenen leuk weten te 

maken.

“IK HOU NAMELIJK ONWIJS VAN 

MENSEN DIE ONREDELIJK BLIJ 

WORDEN VAN DINGEN DIE EIGEN-

LIJK NIEMAND INTERESSEERT.”
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OVER DE 
KWEEKVIJVER
Minder dan 2% van alle pensioen

fondsbestuurders is jonger dan 35 

jaar. En dat getal is al een aantal ja

ren stabiel. De jongerenbonden wil

den meer jongeren in de besturen 

van pensioenfondsen hebben en zijn 

in 2011 gestart met een Pensioen  

Masterclass. Er kwamen maar liefst 

70 aanmeldingen waaruit 20 jonge

ren zijn gekozen om te starten. De 

masterclass werd daarna elk jaar 

georganiseerd vanuit het Pensioen

Lab. 

Deze ‘kweekvijver’ van toekomstig 

bestuurders krijgt tijdens elke bij

eenkomst uitleg van financiële kop

stukken en ervaringsdeskundigen. 

Zij praten over onderwerpen zoals 

de geschiedenis en toekomst van 

het stelsel, mogelijkheden rondom  

pensioencommunicatie, keuzes rond

om beleggingen, toetsing bij DNB en 

hoe je omgaat met boardroom dilem

ma’s.  

Inmiddels heeft het PensioenLab 

een groot netwerk gecreëerd van 

geschikte jongeren die (op termijn) 

actief willen en kunnen zijn binnen 

het verantwoordingsorgaan, bestuur 

of toezicht van een fonds. Met dank 

aan het PensioenLab opleidings

instituut stellen meer jongeren zich 

kandidaat en zitten er meer jongeren 

aan tafel bij pensioenfondsen. Toch 

laat de Monitoringscommissie Code  

Pensioenfondsen weten dat de eis 

om minimaal één jongere in het be

stuur te hebben nog niet voldoende 

wordt nageleefd. Er is dus nog genoeg 

werk aan de winkel. Daarom blijft het 

belangrijk dat de sector en sociale 

partners blijven investeren in het  

opleiden van jongeren en hen de 

ruimte geven om daadwerkelijk door 

te stromen in pensioenfondsorga

nen.   

“MET DANK AAN HET PENSIOENLAB 

OPLEIDINGSINSTITUUT STELLEN 

MEER JONGEREN ZICH KANDIDAAT 

EN ZITTEN ER MEER JONGEREN AAN 

TAFEL BIJ PENSIOENFONDSEN.“

JONGE BESTUURDERS
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Jongeren en pensioen, dat zou vol

gens de gevestigde orde moeilijk  

samengaan. In een niet al te ver ver

leden hoorde ik vaak dat jongeren 

zich niet met pensioen wilden be

zighouden en dat er geen jongeren 

zijn die willen deelnemen in een 

pensioen fonds. Als jonge vrouw 

zag ik destijds inderdaad bar weinig  

jongeren om me heen op congres

sen van pensioenfondsen, terwijl de 

pensioensector en ons stelsel in het 

bijzonder heel interessant is. Maar 

was dat een kwestie van niet willen 

of kregen en pakten de jongeren de 

ruimte gewoon niet? 

Ik kon niet begrijpen dat deze jonge

ren niet zouden bestaan. Iedereen 

wil toch een goede oudedagsvoorzie

ning? Reden voor de oprichting van 

PensioenLab in 2012. 

GEZAMENLIJK INITIATIEF
Vanaf dag een heb ik mij samen met 

IJmert Muilwijk (destijds voorzitter 

CNV Jongeren) en Dennis Wiersma 

PENSIOENLAB 
EEN SUCCES OP 
ALLE FRONTEN

JONGE BESTUURDERS
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(destijds FNV Jong voorzitter) na

mens de jongeren van de vakbewe

ging ingezet voor het bereiken van de 

doelen van het PensioenLab. Een be

langrijk doel was jongeren een stem 

te geven in het pensioendebat en 

daarbij het voorkomen van verhar

ding tussen generaties wegens deel

belangen of niet onderbouwde kre

ten. Het PensioenLab beoogde ook 

meer jongeren in pensioenfondsen 

te krijgen. 

DOELEN VAN PENSIOENLAB 
GEHAALD
Deze doelen zijn met succes behaald. 

De gevestigde orde heeft de afgelo

pen jaren goed gezelschap gekregen 

en dat gezelschap ook met open ar

men verwelkomd. Maar we zijn er 

nog niet. Met betrekking tot ‘meer 

diversiteit’ is er nog een wereld te 

winnen. Ik hoop dan ook, dat VCP 

Young Professionals samen met 

CNV Jongeren en FNV Jong zich met 

de Stichting PensioenLab, op volle 

kracht blijven inzetten om de doelen 

KLAARTJE DE BOER
 lid Raad van Advies PensioenLab en
beleidsmedewerker pensioen VCP

van PensioenLab te realiseren. En dat 

we de komende jaren nog heel veel 

jongeren pensioengek en pensioen

actief kunnen maken.

PENSIOENLAB: ADVIES MET 
KRACHT VANUIT DE INHOUD
Het mooiste van PensioenLab vind 

ik dat jongeren vanuit de inhoud zijn 

gaan kijken naar verschillende pen

sioenbelangen tussen generaties en 

hebben nagedacht over uiteenlo

pende thema’s. Denk aan risicode

ling, collectiviteit en verplichtstelling, 

maar bijvoorbeeld ook aan vijftig 

tinten groen (maatschappelijk ver

antwoord beleggen) en vijftig tinten 

grijs (meer diversiteit). Ons pen

sioenstelsel is mooi maar erg com

plex. Het belangrijkste: het is van ons 

samen! Jong en oud dus! Dus moeten 

we er samen zuinig en trots op zijn, 

ons er samen in verdiepen, en het sa

men weloverwogen aanpassen nu de  

huidige tijdsgeest daarom vraagt. 

“DE GEVESTIGDE ORDE HEEFT DE 

AFGELOPEN JAREN GOED 

GEZELSCHAP GEKREGEN EN DAT  

GEZELSCHAP OOK MET OPEN  

ARMEN VERWELKOMD.  

MAAR WE ZIJN ER NOG NIET.“
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Het PensioenLab heeft in vijf jaar 

veel veranderd, dat heb ik van dicht

bij mogen meemaken. Het Pensioen

Lab kende een vliegende start. Dank

zij steun uit vele hoeken zat de zaal 

bij de eerste conferentie zo vol dat 

er zorgen waren over de brandveilig

heid. Gelukkig kon alles doorgaan en 

werd  onder andere het probleem van 

de doorsneesystematiek op de kaart 

gezet. Toen het Centraal Planbureau 

ons vervolgens interviewde voor de 

beruchte studie die het probleem op 

de kaart zette, werd het ons glashel

der dat er een belangrijke taak ligt 

voor de jongeren in het pensioende

bat. 

Toen de rente vervolgens verder 

daalde en het stelsel verder onder 

druk kwam te staan, besloten we in 

de ring te stappen door het pensioen

stelsel van de toekomst te ontwer

pen. Dit ging niet over één nacht ijs en 

is uiteindelijk het resultaat van meer

dere groepen uit meerdere seizoenen 

van het PensioenLab. Overal is over 

nagedacht: houdbaarheid, eenvoud, 

ZZP’ers, vitaliteit, governance, com

binatie met de eigen woning, de duur

zaamheid van het beleggingsbeleid 

en communicatie. 

Het resultaat: een solidair en trans

parant systeem waarin iedereen 

meedoet. We hebben een aantal 

randvoorwaarden benoemd waaraan 

de transitie naar dit nieuwe systeem 

moet voldoen, waarvan ik de belang

rijkste hier herhaal. Om dit stelsel te 

laten werken en de solidariteit niet te 

verliezen, dient de overgang ernaar

JONGEREN  
STAPPEN 
IN DE RING

“DAT BETEKENT DUS: GEEN  

GEKNUTSEL MET REKENRENTES OF 

ONEINDIGE HERSTELPLANNEN OM 

EEN TEKORT ONDER DE RADAR HET 

NIEUWE SYSTEEM IN TE SCHUIVEN.”

JONGE BESTUURDERS
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toe los te staan van de verdeling van 

de huidige tekorten. Dat betekent 

dus: geen geknutsel met reken rentes 

of oneindige herstelplannen om een 

tekort onder de radar het nieuwe 

systeem in te schuiven. We willen het 

stelsel van de toekomst immers op 

solide fundamenten bouwen. 

Gelukkig heeft zelfs de Vaste Kamer

commissie SZW onze position paper 

gelezen, waarbij ik de eer had deze 

toe te lichten in Den Haag. Ik denk 

dat we als PensioenLab trots mogen 

zijn dat we zo serieus worden geno

men.

In een stelsel waarin iedereen mee

doet, moet ook iedereen vertegen

woordigd zijn. Ondanks vele goede 

intenties en initiatieven moeten we 

in 2017 constateren dat niet ieder

een vertegenwoordigd is, ondanks 

de verplichting hiertoe in de Code 

Pen sioenfondsen. Gelukkig is er veel 

goede wil in de sector en zal de Pen

sioenLab Kweekvijver zich in blijven 

zetten om goede kandidaten voor 

posities in besturen en verantwoor

dingsorganen af te leveren. Ik ben blij 

levend bewijs te zijn dat het mogelijk 

is om een jongere in zowel bestuur 

als beleggingscommissie te plaatsen. 

JENS VAN EGMOND
oud deelnemer en 
pensioenfondsbestuurder

Sinds begin 2016 heb ik ontzettend 

veel geleerd als bestuurder bij Stich

ting Sportfondsen Pensioenfonds. 

We moesten meteen vol aan de bak:  

omdat het herverzekeringscontract 

niet verlengd werd, moest het beleg

gingsbeleid herzien worden. Tegelij

kertijd hebben we de toekomstbe

stendigheid van het fonds besproken 

en een strategie voor de komende 

vijf jaar opgesteld. Ik heb het ge

luk een aantal zeer ervaren mede

bestuurders te hebben waarbij ik kon 

aanhaken. Tegelijkertijd had ik alle 

discussies die we bij het PensioenLab 

hebben gevoerd in mijn achterhoofd, 

wat me zeker heeft geholpen mijn 

steentje bij te dragen. 

Bij Sportfondsen staat het bestuur 

relatief dicht op de deelnemer en 

voel je duidelijk dat je als bestuurder 

een grote verantwoordelijkheid hebt. 

Dat plichtsbesef zal ik mijn hele leven 

met me meedragen. Ik hoop dat ik 

nog lang bestuurder mag blijven en 

dat veel meer jongeren die verant

woordelijkheid krijgen én nemen. 

Als iemand vijf jaar geleden tegen mij 

“IN EEN STELSEL WAARIN IEDEREEN 

MEEDOET, MOET OOK IEDEREEN 

VERTEGENWOORDIGD ZIJN.”
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was begonnen over de beleidsdek

kingsgraad, een indexatiedepot of 

de doorsneepremie dan had ik mijn 

best gedaan om het onderwerp van 

gesprek snel te veranderen. Maar 

probeer dat maar eens voor elkaar te 

krijgen. Vertel een pensioen expert 

dat je gaat trouwen, een kind krijgt of 

een huis koopt en de pensioen expert 

signaleert direct een ‘life event’, ofte

wel een ideale gelegenheid om over 

pensioen te praten. Als je eenmaal 

over pensioen praat, dan kom je er 

niet meer snel van af.

Mijn interesse in pensioen ontstond 

toen ik me aansloot bij de vakbond. Ik 

wilde dat jongeren gingen meepraten 

over hun werk en arbeidsvoorwaar

den. Pensioen hoort daarbij, maar mijn 

VAN PENSIOEN 
NOOB NAAR 
PENSIOEN 
ELITE

JONGE BESTUURDERS

“DE PENSIOENWERELD BLEEK  

GEEN SAAIE WERELD, MAAR EEN  

HELE DYNAMISCHE.”  

kennis over pensioen was toen nog 

nul. Het PensioenLab schoolde mij bij. 

Het kent heel veel benaming voor ‘in 

zaaltjes over pensioen praten’ en ik 

ging ze allemaal af. Ik ging naar ‘mas

terclasses’,  ‘bootcamps’, ‘front run

ners’, en tot slot de Kweekvijver. Niet 

zonder succes, want na een stage van 

een half jaar draai ik nu mee in één van 

de bestuurscommissies van Pensioen

fonds Metaal en Techniek.  

De pensioenwereld bleek geen saaie 

wereld, maar een hele dynamische. 

Een wereld waarin jaarlijks nieuwe 
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wetten gelden. Er zijn, in de tijd dat ik 

me met pensioen bezig houd, nieuwe 

wetten gekomen over communicatie, 

over toezicht en de financiële huis

houding. Alles wat pensioenfondsen 

doen wordt transparanter, van de be

loning van bestuurders tot het beleg

gingsbeleid. 

Pensioenfondsbestuurders worden 

getoetst door DNB en bijgeschoold. 

Een bestuur moet divers zijn. Wie een 

tijdje rondloopt in de pensioenwereld 

kan gaan denken dat er al zoveel ge

beurd is, dat het wel even goed is met 

al die veranderingen. 

Juist om te voorkomen dat de sector 

denkt dat ze er al zijn, heeft de pen

sioenwereld zo hard vers bloed nodig. 

Eén vrouw in een bestuur van twaalf 

mensen is namelijk niet het einddoel, 

maar het begin. In de pensioenwereld 

klaagt men wel eens dat het zo lastig 

is om een jongere te vinden in het be

stuur, omdat die persoon natuurlijk 

vanzelf weer oud wordt, maar buiten 

de pensioenwereld verbaast men zich 

erover dat 40 jaar nog als jong geldt 

in de pensioenwereld. 

Ik gun ieder pensioenfonds een Pen

sioenLabjongere. Iemand die in het 

woud van afkortingen af en toe nog 

durft te zeggen: “Ik snap het niet, zou 

je het nog één keer in jipenjanneke 

taal willen uitleggen”. Iemand die 

geen oog heeft voor heilige huisjes, 

maar nog droomt van een kathedraal. 

Iemand die bij de mooie jaren 90 niet 

aan hoge rendementen, maar aan  

discotheken denkt. Iemand die bij een 

luxe diner denkt aan een pizza met 

extra kaas. 

Iemand vroeg mij laatst of het Pen

sioenLab zelf inmiddels niet tot de  

elite behoort en het eerlijke ant

woord is ja. Het PensioenLab wordt 

geciteerd in wetteksten en oudla

boranten zitten tegenwoordig in ver

antwoordingsorganen en besturen. 

Het PensioenLab slaagt in haar mis

sie. We zijn niet alleen de bestuur

ders van de toekomst, we zijn ook de  

bestuurders van nu. Laten we daar 

trots op zijn, maar vernieuwing is 

niet eenmalig.  De wereld buiten ver

andert en de pensioensector zal zich 

blijven moeten aanpassen: het Pen

sioenLab is daar voorlopig onmisbaar 

voor. 

JAN RUIJTENBERG
oud deelnemer PensioenLab en
algemeen bestuurslid FNV

 “IK GUN IEDER PENSIOENFONDS 

EEN PENSIOENLAB-JONGERE,  

DIE NOG DURFT TE ZEGGEN: IK 

SNAP HET NIET.”
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Dit jaar bestaat het PensioenLab al

weer vijf jaar. Van een mooi initiatief 

van een handjevol enthousiastel

ingen is het PensioenLab uitgegroeid 

tot een groep jongeren die zich vol

gens Cees Grimbergen onderdeel van 

‘de pensioenelite’ mag noemen. En 

terecht. 

Deelnemers van het PensioenLab en 

de Kweekvijver kom je overal tegen: 

in de kranten, op de radio, op tv en 

zelfs in de Tweede Kamer geven zij 

hun visie op hoe het pensioen van 

de toekomst er uit moet komen te 

zien. 

Een aantal is zelfs lid van een  

verantwoordingsorgaan of (trainee) 

bestuurslid van een pensioenfonds 

geworden. Wat het PensioenLab  

betreft, is dit nog maar het begin. 

DE TOEKOMST VAN ONS 
PENSIOEN BEGINT HIER
Het pensioenstelsel van de toekomst 

wordt nu ontwikkeld. Dat wordt ook 

ons pensioen, het pensioen van de 

EN DIT 
IS NOG MAAR 

HET BEGIN...
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jongere generaties. Des te meer re

den om de jongeren van nu te laten 

nadenken over wat zij belangrijk vin

den en om dit goed over het voetlicht 

te brengen bij de pensioensector. 

Aan enthousiasme vanuit de jonge

ren is geen gebrek. Het afgelopen 

jaar waren er zoveel aanmeldingen 

voor het PensioenLab dat er zelfs een 

extra groep moest komen. Ook blijft 

de discussie over de toekomst van 

onze pensioenen voor voldoende in

spiratie zorgen om de groepen over 

wezenlijke onderwerpen te laten  

adviseren. 

GESCHIKTE JONGEREN MET 
AMBITIE IN OVERVLOED
Uit de nalevingsrapportage van de 

Monitoring Commissie Code Pen

sioenfondsen van januari 2017 blijkt 

dat het voor pensioenfondsen las

tig is om te zorgen voor voldoende  

bestuursleden onder de 40 jaar. Daar 

kan het PensioenLab bij helpen. In de 

Kweekvijver hebben wij voldoende 

jonge mannen en vrouwen met de 

ambitie en geschiktheid om plaats 

te nemen in een bestuur of verant

woordingsorgaan. Wij zullen sociale 

partners blijven aansporen om jonge

ren te benoemen in organen van pen

sioenfondsen en jongeren hiervoor 

blijven aandragen. 

MAAR GEEN PRAKTIJK ZON-
DER THEORIE
Tot slot zijn we het afgelopen jaar in 

samenwerking met de Universiteit 

Leiden en Netspar een onderzoek 

gestart naar de beste manier om  

jongeren zich te laten verdiepen in 

pensioenen. Het onderzoek is inmid

dels in volle gang en wij zullen de  

eerste resultaten na de zomer pre

senteren.

… EN NU VERDER!
De afgelopen vijf jaar hebben we 

veel bereikt, maar we zijn nog lang 

niet klaar. De stem van jongeren in 

het pensioendebat laten horen, is én 

blijft de komende jaren nog van groot  

belang. Daarom zullen we steeds 

naar nieuwe manieren blijven zoeken 

om de visie van jongeren zichtbaar en 

hoorbaar te maken bij de pensioen

sector, met veel plezier (en pizza)!

Op naar de komende vijf jaar!

ISABEL LIEVERSE
secretaris PensioenLab 2016-2017 
en pensioenwoordvoerder  VCP Young 
Professionals.

“HET PENSIOENSTELSEL VAN  

DE TOEKOMST WORDT NU  

ONTWIKKELD. DAT WORDT  

OOK ONS PENSIOEN,”
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