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Op 21 mei 2014 is de Stichting PensioenLab opgericht. De stichting is een initiatief van 
CNV Jongeren, FNV Jong en VCP Young Professionals en heeft als algemeen doel om de 
belangen van jongeren op pensioenthema’s te behartigen. Dit doet de stichting door 
jongeren te informeren, betrekken, op te leiden en/of hun stem te laten horen. Door 
middel van de Stichting wordt inspraak van jongeren op pensioenthema’s gewaarborgd 
én wordt een grote pool van geschikte jonge pensioenbestuurders gecreëerd. 
 
Er is op dit moment binnen de sector, politiek en samenleving veel discussie over het 
pensioenstelstel. Vanuit de pensioensector wordt de noodzaak aangegeven tot het beter 
informeren en actief betrekken van jongeren. De beslissingen die nu worden gemaakt 
hebben later het meeste effect op de jongeren van nu. Het is dus vanzelfsprekend dat 
jongeren mee moeten denken over de toekomst van het stelsel.  
 
Het merk PensioenLab wordt steeds sterker. Dat komt door de succesvolle projecten die 
nu binnen de stichting worden uitgevoerd. De sector en de politiek zijn enthousiast over 
de betrokkenheid die jongeren tonen binnen de projecten. Ze fungeren als:  
 
- Denktank: In onze denktank kunnen ideeën over nieuwe vormen van onderzoek op het 
gebied van communicatie, beleggingsbeleid en aanpassing van regelingen worden 
besproken en getoetst. Elk jaar komt een grote groep jongeren met adviezen over al deze 
verschillende onderwerpen. Deze jongeren worden regelmatig als spreker uitgenodigd bij 
events van bijvoorbeeld VIIP, PensioenForum, PensioenFederatie, en  Syntrus Achmea. 
Een van de doelstellingen van het PensioenLab is om meer bewustwording vanuit 
jongeren te creëren bij debatten over pensioenen. Door middel van het PensioenLab 
hebben jongeren zich gevestigd in de pensioendiscussie. De SER heeft ons bijvoorbeeld in 
2016 benaderd om jongeren uit te nodigen voor dialoogbijeenkomsten n.a.v. de SER-
verkenning.  
 

 Ambassadeur en voorlichting: over pensioenen communiceren naar jongeren is 
makkelijker gebleken als het ook door jongeren gebeurt. De jongeren betrokken 
bij het PensioenLab en de Stichting zelf zijn er constant mee bezig om meer 
jongeren te bereiken en te informeren over hun pensioen. Zodra we deze 
jongeren betrokken hebben, kunnen zij binnen de rest van de groep fungeren als 
ambassadeur en meer kennis en betrokkenheid verspreiden. Met een bijdrage van 
het FVP zijn wij een traject gestart om de komende jaren meer jongeren voor te 
lichten over hun pensioen. Het voorbereidende onderzoek hiervoor wordt in 
2017 afgerond. De uitkomsten daarvan worden gebruikt om een strategie te 
ontwikkelen om doelgericht met jongeren te communiceren over pensioen. In de 
tussentijd hebben we al een aantal voorlichtingen mogen doen: bij het AMC 
hebben we meer dan 50 jongeren voorgelicht, in het LUX theater in Nijmegen 
hebben we een zaal met veel jongeren bereikt en we hebben 2 dagen samen met 
het ABP op de Carrièrebeurs in de Jaarbeurs Utrecht gestaan om jongeren 
bewust te maken van het belang van pensioen.  

 
 Kweekvijver: Steeds meer pensioenfondsen weten ons te vinden om te helpen bij 

het zoeken naar jonge bestuurders en leden van verantwoordingsorganen. 
Bovendien zien we veel jongeren, met of zonder hulp van PensioenLab, 
doorstromen naar (aspirant)bestuursfuncties of plaatsnemen in een VO. Wij 



 

merken op dat het zorgen voor voldoende diversiteit in de organen van 
pensioenfondsen primair een verantwoordelijkheid is van de pensioenfondsen 
zelf, maar constateren dat de diversiteit bij pensioenfondsen nog niet optimaal is. 
Wij leveren graag een bijdrage aan het zorgen voor meer jongeren in besturen en 
VO’s. Samen met werving en selectiebureau Whyz geven we een jaarlijkse ‘beste 
jonge pensioenfondsbestuurder’ award uit en brengen we de jonge bestuurders 
samen.   

 
We zijn ontzettend trots op alle resultaten die we het afgelopen  jaar hebben geboekt. Dit 
doen we niet alleen, samen maar met alle actieve jongeren en al onze subsidiepartners in 
2016, waaronder FVP, PGGM, MN, APG, Syntrus Achmea, SZW, de PensioenFederatie, 
PWRI, TKP, ABP, Aegon, Stichting Stipp en BPL. Dankzij deze partners kunnen we de 
beoogde professionaliteit waarborgen. De financiën zijn kostendekkend. In 2017 hopen 
we dit weer te kunnen presenteren. 
 
Het bestuur van Stichting PensioenLab, 
 
 
 
Ellen te Paske-Lievestro 
Voorzitter Stichting PensioenLab 
 
 
 
 
Isabel Lieverse 
Secretaris Stichting PensioenLab 
 
 
 
 
Semih Eski 
Penningmeester Stichting PensioenLab 
  



 

 

 
 
 

 
        x € 1 

          

ACTIVA   2016   2015 

          

Vlottende activa         

          

Bank Rabo         

Liquide middelen   191.924     227.487  

          

Totaal vlottende activa   191.924     227.487  

          

          

          

          

          

          

Totaal-generaal   191.924    227.487  

          
 

 
          

          

PASSIVA   2016   2015 

          

Eigen vermogen         

          

Kapitaal         

Resultaat boekjaar         

          

Totaal eigen vermogen             -               -  

          

Vooruit ontvangen subsidies   

 

    

Nog te betalen kosten   

 

             -  

          

Totaal kortlopende schulden    191.924      227.487  

          

          

Totaal-generaal   191.924    227.487  

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

 

            x € 1 

    

Realisati

e   

Begrotin

g   

Realisati

e 

BATEN   2016   2016   2015 

              

Project/Subsidie              

Subsidies   203.939   137.150        76.628  

Totaal Project/Subsidie    203.939   137.150       76.628  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Totaal Baten   203.939   137.150       76.628  

              

            x € 1 

    

Realisati

e   

Begrotin

g   

Realisati

e 

LASTEN   2016   2016   2015 

              

Organisatiekosten             

Bank- en Transactiekosten   152   0   191 

Overige Kantoorkosten   1.464   0   0 

Algemene kosten   533   0   0 

Totaal Organisatiekosten   2.149   0   191 

              

Project/Subsidie             

Projectuitgaven   201.790   137.150   76.437 

Totaal Project/Subsidie   201.790   137.150   76.437 

              

              

Totaal Lasten   203.939   137.150   76.628 

              

              

              

Saldo van baten en Lasten   

               

-    

               

-    

               

-  

        
  



 

 

 

 
Activa  
 

 
Liquide middelen        (x € 1) 

31 december   2016   2015 

          

Bank   191.924           227.487  

          

    191.924           227.487  

          

 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting PensioenLab.  

 
 

 
Passiva  
 
Vooruit ontvangen Subsidies        (x € 1) 

31 december   2016   2015 

          

Saldo 1 jan   227.487   49.455 

Bij: Ontvangen subsidies   168.376   254.660 

    395.863   304.115 

Af: Onttrekking subsidies   203.939   76.628 

Saldo 31 dec   191.924   227.487 

          

 
 
De vooruit ontvangen subsidies betreft ontvangen bedragen van subsidiegevers die nog 
niet besteed zijn in lopende projecten van Stichting PensioenLab. Deze vallen op de 
balans onder de post kortlopende schulden.  
  



 

 

 
            x € 1 

    Realisatie   Begroting   Realisatie 

BATEN   2016   2016   2015 

              

Project/Subsidie              

Subsidies   203.939   137.150   76.628 

Totaal Project/Subsidie    203.939   137.150   76.628 

              

              

    Realisatie   Begroting   Realisatie 

LASTEN   2016   2016   2015 

              

Organisatiekosten             

Bank- en 

Transactiekosten   152   0   191 

Overige Kantoorkosten   1.464   0   0 

Algemene kosten   533   0   0 

Totaal Organisatiekosten 2.149   0   191 

              

Project/Subsidie             

Projectuitgaven   201.790   137.150   76.437 

Totaal Project/Subsidie   201.790   137.150   76.437 

              

 

 
De in de baten opgenomen subsidies betreft de aan de vooruit ontvangen subsidies 
onttrokken bedragen ter financiering van de projectuitgaven. 
 
De werkzaamheden in 2015 waren enigszins vertraagd en in 2016 is een inhaalslag 
gemaakt. Vandaar dat in het jaar 2015 de kosten ten opzichte van de begroting laag 
waren en in het jaar 2016 hoog. Dit verklaart ook de hogere kosten in 2016 in vergelijking 
met het jaar 2015. 
 
De kantoorkosten bestaan uit de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl en zijn eenmalig. 
 
De projectuitgaven bestaan uit de kosten die gemaakt zijn in de projecten PensioenLab, 
Kweekvijver, Pensioenvoorlichting Jong Zorg en Welzijn en Pensioenonderzoek.  
  



 

Namens het bestuur, 
 
 
 
 
 
 
 
E. te Paske-Lievestro 
 
 
 
 
 
 
 
I.M. Lieverse 
 
 
 
 
 
 
 
S. Eski 
 


