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1. Voorwoord
Stichting PensioenLab is in 2014 opgericht door de jongerenvakbonden FNV Jong, CNV Jongeren en
VCP Young Professionals1 met als missie om jongeren een stem te geven in de pensioenwereld. In de
periode 2017-2020 realiseerden we dit via twee projecten: PensioenLab en de PensioenLab Academie.
In de uitvoering van deze projecten is, net als in voorgaande jaren, gebleken dat er veel jongeren zijn
die hun stem willen laten horen in het pensioendebat en die willen participeren in
pensioenfondsorganen. In totaal zullen in 2020 meer dan 400 jongeren hebben meegedaan aan
PensioenLab en ca. 150 jongeren aan de PensioenLab Academie.
De huidige projectperiode van Stichting PensioenLab is in 2020 succesvol afgerond. Om aan de
verwachtingen en behoeftes van zowel jongeren als de pensioensector te kunnen blijven voldoen, is
het tijd om onze projecten in een nieuw jasje te steken. In deze toekomstvisie doet het bestuur van
PensioenLab daarom een voorstel voor de periode 2021-2024. Wij willen ons vanaf 2021 richten op de
volgende drie ambities:
•
•
•

Jongeren een stem blijven geven in pensioenvraagstukken (PensioenLab 2.0)
Geprofessionaliseerde academie (PensioenLab Academie 2.0)
Diversiteit in pensioenfondsorganen

Hiervoor maken wij een start in het najaar van 2020. Wij hebben deze visie geschreven op basis van
de kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan. We hebben gekeken waar de behoefte ligt
in de sector en hoe wij hier als stichting een actieve en overbruggende rol in kunnen spelen. Voordat
wij onze speerpunten nader toelichten, schetsen wij het speelveld waarbinnen wij actief zijn.

Context pensioen en jongeren

Pensioen en jongeren is een moeilijke combinatie. Het is een complex onderwerp en een ver-van-hunbed-show. Pensioen is voor als je oud bent; als je jong bent, heb je het vaak druk genoeg met het leven
nu. Toch is het belangrijk dat jongeren meer inzicht krijgen in de werking van pensioen en zich meer in
de discussie gaan mengen, zeker met het oog op het nieuwe pensioenakkoord waarbij het zwaartepunt
van opbouw aan het begin van je carrière komt te liggen. De pensioendiscussie wordt immers nog vaak
gedomineerd door de ouderen van nu, terwijl hun belangen met betrekking tot pensioen heel anders
kunnen zijn dan die van jongeren. Daarnaast is het noodzakelijk dat jongeren worden opgeleid op
pensioengebied en zij meer inspraak krijgen in pensioenfondsen.
Actief meepraten over pensioen
Het is van belang dat jongeren zich er meer van bewust worden hoe pensioen werkt, dat zij
geïnformeerd worden over de gevolgen van levenskeuzes en veranderingen in het pensioenstelsel
voor hun eigen oude dag en, bovendien, dat zij een actieve rol hebben in pensioenvraagstukken.
Uit onderzoek van Stichting PensioenLab en Universiteit Leiden (2017)2 blijkt dat een op de
drie jongeren zich zorgen maakt over zijn/haar pensioen. Meer dan de helft van de jongeren
geeft aan dat ze wél nadenken over hun pensioen. En hoewel ditzelfde aantal aangeeft te
weten waar ze de pensioeninformatie kunnen vinden zegt maar 12% van de jongeren dat ze
weten hoe hun pensioensituatie eruitziet. 80% van de jongeren tussen de 20 en 35 jaar weet
CNV Jongeren en FNV Jong zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten van het PensioenLab. VCP Young
Professionals draagt bij door inzet van het netwerk en verspreiding van communicatie.
2 http://conference.iza.org/conference_files/WoLabConf_2018/been_j8719.pdf.
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niet hoe hun pensioen op dit moment geregeld is. Deze getallen schetsen het beeld dat
pensioen bij jongeren ‘knaagt’. Ze denken erover na, weten dat ze er eigenlijk iets mee moeten
en toch verdiepen ze zich er blijkbaar niet in.
Juist voor deze generatie is het van groot belang om grip op hun eigen pensioensituatie te hebben. De
terugtrekkende overheid, een stijgende pensioenleeftijd, een toenemend aantal zelfstandigen en
flexwerkers vragen om veel eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast moet het pensioenakkoord verder
uitgewerkt worden en zijn de gevolgen voor jongeren nog onzeker. Kortom, deze tijd vraagt om een
duidelijke stem van jongeren in het huidige pensioendebat, door ze op vernieuwende wijze te laten
nadenken en meepraten over pensioenonderwerpen.
Diversiteit in pensioenfondsorganen
De afgelopen jaren is de diversiteit van pensioenfondsbesturen nauwelijks toegenomen, blijkt uit
cijfers van de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen over 2017/18. Zo is er van bijna 82% van
de vacatures die vrijkwamen, geen jongeren benoemt.3 De evaluatie ‘Wet versterking bestuur
Pensioenfondsen’ (2018) laat zien dat diversiteit in leeftijd en geslacht niet echt een overweging is bij
de samenstelling van het bestuur. Het rapport is kritisch:
“Vanuit het veld wordt erop gewezen dat de breed gedragen wens om te komen tot meer diversiteit
onder druk heeft gestaan van de andere belangrijke veranderingen die zich in de sector dienden te
voltrekken. Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat er in vier jaar tijd maar nauwelijks progressie
is geboekt. Het lijkt ons in eerste instantie aan de sector om de gestelde normen ook daadwerkelijk
na te leven.”4
Deze achterblijvende diversiteit staat volop in de aandacht. In de Tweede Kamer is het ongenoegen
hierover geuit. De Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie presenteerden in 2018 het Plan van
Aanpak ‘Bevordering diversiteit binnen pensioenfondsbesturen’.5 Een van de aanbevelingen die zij
hierin doen is gebruik te maken van het netwerk van Stichting PensioenLab.
Om de belangen van jongeren (t/m 35 jaar) beter te behartigen willen wij jongeren verder in hun kracht
zetten. Ten eerste door pensioenfondsorganen te verjongen door in te zetten op hun opleiding en
ervaring via een geprofessionaliseerde academie. En ten tweede door aandacht te vragen voor
diversiteit in pensioenfondsorganen en de diversiteit te bevorderen.
Hieronder lichten wij achtereenvolgens de speerpunten voor onze toekomst verder toe:
- jongeren een stem geven in pensioenvraagstukken (PensioenLab 2.0)
- een nieuwe generatie pensioenbestuurders klaarstomen (PensioenLab Academie 2.0)
- bevorderen van de diversiteit in de sector.
Namens het bestuur van Stichting PensioenLab,
Jacqueline van Leeuwen, voorzitter
Sacha Heemskerk, secretaris
Semih Eski, penningmeester

https://mcpf.nl/wp-content/uploads/2019/03/PF_Nalevingsrapportage_MCPF_2017_2018_Definitieve-versie.pdf.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/03/08/evaluatie-wet-versterking-bestuur-pensioenfondsen.
5 https://www.stvda.nl/nl/publicaties/nota/2010-2019/2018/20181114-diversiteit-pensioenfondsbesturen.aspx.
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2. Missie
Pensioenen: een ver-van-je-bed-show als je jong bent. Maar elke beslissing die je in je leven maakt,
zoals samenwonen, trouwen, scheiden, kinderen krijgen, of een jaar ertussenuit, is van invloed op je
pensioen. Ongeveer 20% van je brutoloon gaat nu al naar je pensioen, dat is gelijk aan één dag werken
per week. Jongeren zijn, of ze het willen of niet, een groot deel van hun leven bezig met pensioen.
Maar ze zijn nog niet genoeg onderdeel van de pensioendiscussie. Stichting PensioenLab wil jongeren
een stem geven in de pensioendiscussie en hun belangen behartigen. Wij willen excelleren in het
betrekken van jongeren bij het pensioendebat.
De missie van Stichting PensioenLab is om de belangen van jongeren op pensioenthema’s te
behartigen. Dit doen we door jongeren te informeren, te betrekken, op te leiden en hun stem te laten
horen.
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3. PensioenLab
Net als het huidige PensioenLab heeft het hernieuwde PensioenLab als doel om de stem van jongeren
te laten klinken in de sector door middel van ideeën en innovatie. Het PensioenLab fungeert als
denktank, waarin jongeren een platform wordt geboden om na te denken over actuele
pensioenvraagstukken en hun standpunten en visie kenbaar te maken. Het PensioenLab is een
belangrijk uithangbord voor de organisatie met een breed bereik. Hier willen wij krachtig op inzetten.
Ambitie
Wij hebben de ambitie om vanaf 2020 het PensioenLab verder te vernieuwen. Met als doel om de stem
van jongeren in de pensioensector te versterken en de sector van gevraagd en ongevraagd advies te
voorzien. Wij willen een bredere doelgroep gaan aanspreken, van mensen met verschillende
achtergronden en opleidingsniveaus. Ook zal de pensioensector gevraagd worden om vraagstukken
aan te leveren die spelen in de sector.

Aanpak
Het doel van PensioenLab blijft in het vervolgtraject hetzelfde, maar de aanpak zal worden
aangescherpt aan de hand van de ambitie. Hieronder schetsen wij kort wat er zal veranderen.
Om een bredere doelgroep aan te spreken (jongeren met verschillende achtergronden en
opleidingsniveaus) zagen wij de volgende obstakels in het huidige traject:
• De onderwerpen komen snel technisch of ingewikkeld over en spreken vooral hoogopgeleide
jongeren uit de financiële sector aan.
• Jongeren met andere interesses (zoals duurzaamheid, communicatie of politiek) zien vaak niet
dat dit ook terug kan komen in het onderwerp pensioen.
• Het traject duurt erg lang (7-8 maanden).
• Als je niet uit de sector komt is het moeilijk om te zien wat voor verandering jouw advies
teweeg zal brengen of heeft gebracht.
Dit willen wij aanpakken in het PensioenLab vanaf 2021. Hiervoor willen wij ten eerste gaan werken
met duidelijk verschillende disciplines zoals politiek/bestuurlijk, economisch/financieel, duurzaamheid
en communicatie, en minder vanuit één begrip: pensioen. Door te werken met verschillende disciplines
binnen een vraagstuk kan er ook een bredere groep worden aangesproken met verschillende
opleidingsachtergronden. Zo kunnen we bijvoorbeeld jongeren met een communicatieachtergrond
inzetten binnen de discipline ‘communicatie’. Daarnaast kunnen er vraagstukken ingebracht worden
door de pensioensector waarmee de jongeren aan de slag kunnen gaan.
Vanuit verschillende disciplines zullen er jaarlijks adviezen door jongeren worden gegeven over
pensioenvraagstukken. De adviezen zijn dan multidisciplinair; dit verhoogt het draagvlak en vergroot
de haalbaarheid. Ter illustratie volgt hieronder een uiteenzetting voor het (hypothetische) thema
beleggingsbeleid:
1. Invalshoek politiek/bestuurlijk: wat zeggen politieke partijen, wat hebben zij in het
verleden gezegd, wat moet er worden veranderd
2. Invalshoek economisch/financieel: wat betekent dit financieel, hoe kan dit binnen een
beleggingsportefeuille worden vormgegeven
3. Invalshoek duurzaamheid: op welke manier kan dit bijdragen aan een duurzamere
wereld
4. Invalshoek communicatie: hoe wordt het gecommuniceerd, zodat het duidelijk en
begrijpelijk is voor alle deelnemers van het pensioenfonds?
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Daarnaast willen we het jongeren makkelijker maken om mee te doen, door de tijdsduur van een
groepje te laten variëren. Voor het ene vraagstuk kan namelijk sneller een advies worden gemaakt dan
een andere. Een groep kan dan bijvoorbeeld ook drie of vier maanden aan de slag gaan. Door
deelnemers daar ook variatie in aan te bieden verwachten wij ook een diverse groep aan te spreken.
De verschillen overzichtelijk weergegeven
PensioenLab 2017-2020

PensioenLab 2021-2024
Jongeren een stem geven in de pensioendiscussie
Gevraagd én ongevraagd advies geven
Vraagstukken worden bepaald door
Vraagstukken worden bepaald door
PensioenLab en de Raad van Advies
PensioenLab, de Raad van Advies en kunnen
ingebracht worden vanuit de sector
Vier groepen per jaar met dezelfde tijdsduur en Meerdere groepen per jaar met verschillende
aantallen deelnemers
tijdsduur en aantallen deelnemers
Vanuit een thema werken naar een vraagstuk
Vanuit verschillende disciplines naar een
en vervolgens een oplossing
vraagstuk kijken en meerdere adviezen
opleveren
Minimaal één event samendoen met de PensioenLab Academie
Winnende groep krijgt prijsgeld om het verder
uit te werken
Geen follow up na het traject

Er is geen wedstrijd tussen de groepen
Deelnemers presenteren het advies aan de
pensioensector

Dit zijn de kaders die wij vanuit Stichting PensioenLab hebben bepaald. De uiteindelijke uitwerking op
detailniveau zal worden gedaan in het projectplan.
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4. PensioenLab Academie
Ambitie
Wij zien ook kansen voor het verder professionaliseren van de academie. Een selecte groep jongeren
doorloopt de academie en is aan het eind van de rit daadwerkelijk klaar voor een bestuursfunctie en
beschikt over geschiktheidsniveau A. De jongeren hebben na afloop van het opleidingstraject de
kennis, vaardigheden én het juiste netwerk om een goede start te maken als
pensioenfondsbestuurder. Daarnaast blijft er bij het PensioenLab aandacht voor de bredere groep
jongeren die wil leren over pensioen. Met losse Mastersclasses, gegeven door mensen met aanzienlijke
kennis en ervaring in de pensioensector, over specifieke onderwerpen is een laagdrempelige deelname
zonder een langere commitment mogelijk. Dit noemen we de zogenaamde ‘schil’ om de Academie.
Het streven achter deze masterclasses is tweeërlei. Aan de ene kant willen we door het laagdrempelige
karakter een groot bereik effectueren onder jongeren om hun te informeren en te enthousiasmeren
over pensioen. Binnen deze groep proberen we ook MBO’ers aan te spreken. Aan de andere kant willen
we via deze route ook ruimte bieden aan jongeren die wellicht geen interesse hebben om
pensioenfondsbestuurder te worden, maar die wel geïnteresseerd zijn in een rol in een
verantwoordingsorgaan.
De PensioenLab Academie zal dus bestaan uit een kerngroep die de ambitie heeft om een bestuursrol
op zich te nemen. Dit is een intensief traject. De schil daaromheen is laagdrempeliger en voorziet in
een algemenere informatiebehoefte.

Aanpak Academie (kerngroep)

Om onze ambitie te realiseren zijn volgens ons de volgende dingen noodzakelijk.
• De samenwerking met een gerenommeerd opleidingsinstituut, waarbij jongeren aantoonbaar
beschikken over geschiktheidsniveau A (SPO-certificaat).
• Elke deelnemer krijgt een mentor binnen de pensioensector.
• Elke deelnemer krijgt een stageplek of traineeship bij een pensioenfonds gedurende het
opleidingstraject.
• Een jaarlijks netwerkevent om hun netwerk op te bouwen.
• Een besloten database waar de opgeleide bestuurders gevonden kunnen worden om te
matchen bij een vacature.
Elk jaar zal de PensioenLab Academie 10-15 jongeren werven voor het traject.6 Vanwege de kosten
van een opleidingstraject op geschiktheidsniveau A, moet uitval zo veel mogelijk worden voorkomen.
Het is daarom van belang om een gedegen selectie aan de poort te laten plaatsvinden. Er wordt een
tweetrapsraket ingesteld voor de selectie van kandidaten. De eerste selectie wordt gedaan door de
academie op basis van CV en motivatie. De tweede selectie vindt plaats door SPO door middel van
een intake (gesprek) en een eventueel assessment als dat nodig wordt geacht. Aan een assessment
zijn kosten verbonden, maar SPO treedt hierover eerst in overleg met het bestuur.
De jongerenbonden CNV Jongeren, FNV Jong en VCP Young Professionals krijgen ieder de
mogelijkheid om geschikte jongeren voor te dragen voor deelname.7
Daarnaast willen wij elke deelnemer koppelen aan een ervaren pensioenfondsbestuurder, waar de
deelnemer met zijn praktijkvragen terecht kan. Verder is het de bedoeling dat elke deelnemer tijdens
de opleiding een stage of traineeship volgt bij een pensioenfonds om zo bestuurservaring op te doen.
Vanuit praktisch oogpunt is dat het fonds van de mentor, maar dat is geen vereiste. PensioenLab zorgt
voor de koppeling tussen deelnemers en mentoren en de stage- en traineeplekken. Daar ligt voor ons
een uitdaging. Voor het zoeken naar mentoren en de stage- en traineeplekken kan een intensievere

6
7

In het eerste jaar starten we met 10 jongeren.
Verdere afspraken hierover worden vastgelegd in het nieuwe convenant.
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samenwerking worden aangegaan met de Pensioenfederatie, waarbij we op structurelere basis een
beroep doen op elkaars netwerk en expertise.
Aan het eind van het opleidingsjaar beschikt elke deelnemer aantoonbaar over geschiktheidsniveau A
(certificaat). SPO heeft aangegeven het belangrijk te vinden om jongeren in staat te stellen om
pensioenfondsbestuurder te worden. Met SPO zijn goede afspraken gemaakt voor een gereduceerd
tarief voor de opleiding.
Daarnaast willen wij de opleiding – zoals in de huidige opzet ook het geval is – verrijken met
werkbezoeken (SZW, DNB, etc.) en boardroom simulaties. Dit is in de huidige opzet van de Academie
ook een waardevolle toevoeging gebleken. Tevens gaan de deelnemers gedurende hun opleiding
werken aan een gezamenlijke opdracht (bijv. een onderwerp in de actuele stelseldiscussie). Ook wordt
elke deelnemer aan het einde uitgenodigd voor de besloten LinkedIngroep waar vacatures makkelijk
kunnen worden geplaatst en jongeren kunnen worden gematched. Jaarlijks wordt tevens een netwerkevent georganiseerd.
De jongeren die het huidige traject van PensioenLab Academie en het Plus-traject hebben doorlopen
wordt aangeboden om aan het nieuwe traject mee te doen als zij voldoen aan de voorwaarden. Bij het
ontstaan van stageplekken en verantwoordingsorganen wordt die groep ook geïnformeerd over het
ontstaan van deze plekken op de gebruikelijke manier.
De verschillen overzichtelijk weergegeven
PensioenLab Academie 2017-2020

PensioenLab Academie 2021-2024

Jongeren enthousiasmeren en trainen tot pensioenfondsbestuurder of lid van een VO.
Werving en selectie d.m.v. CV en motivatiebrief.
Werving en selectie d.m.v. CV en motivatiebrief
Voor wat betreft de SPO A kerngroep vindt
in samenwerking met een gespecialiseerd
werving en selectie plaats in samenwerking met
bureau.
SPO via een tweetrapsraket.
Voor jongeren die geschikt zijn en ambitie
hebben om SPO A te volgen, 10-15 deelnemers
maximaal.
Voor iedereen die wat wil leren over pensioen
En voor jongeren die niet de ambitie hebben
(minimaal 55 deelnemers).
om SPO A te volgen, maar die wel
geïnteresseerd zijn in pensioen en mogelijk
inzetbaar zijn in verantwoordingsorganen,
minimaal 35 jongeren.
Een professioneel SPO A-traject om
Drie opleidingsniveaus: bestuurder,
pensioenfondsbestuurder te kunnen worden.
verantwoordingsorgaan of in het algemeen
En een bredere groep waarin op een
meer leren.
laagdrempelige manier via masterclasses kennis
over pensioen wordt gedeeld.
Gegarandeerde stageplek of traineeship voor
Stageplek of traineeships zijn optioneel.
elke deelnemer van de SPO A opleiding, als
verplicht onderdeel van het traject.
Elke deelnemer van de SPO A opleiding krijgt
een mentor binnen de sector.
Deelnemers krijgen updates en vacatures door via een nieuwsbrief.
Deelnemers komen samen in een besloten LinkedIn groep om beter en sneller te matchen met
vacatures.
Na deelname een SPO A certificaat voor de
Na deelname een PensioenLab certificaat.
deelnemers aan de kerngroep en een
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PensioenLab certificaat voor deelnemers aan de
laagdrempeliger masterclasses.
Minimaal één event samendoen met het PensioenLab.
Jaarlijks een netwerkevenement organiseren.

Aanpak Masterclasses

Naast de Academie voor een selecte groep jongeren organiseert het PensioenLab door het jaar heen
verschillende Masterclasses voor een breed publiek. Dit zijn losse bijeenkomsten over
pensioenonderwerpen waar iedereen tot 35 jaar vrij aan kan deelnemen. Naast een leerdoel hebben
deze bijeenkomsten ook als doel om jongeren met elkaar in contact te laten treden en te ervaren dat
pensioen ook ‘gewoon leuk’ kan zijn. Deelnemers aan het PensioenLab met weinig of beperkte
pensioenkennis kunnen deelnemen om hun kennisniveau te verbeteren.
Onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens de Masterclasses:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introductie in pensioen (basiscursus)
Hoe werkt een pensioenfonds? (themacursus)
Innovatie in de pensioensector (themacursus)
Duurzaam beleggen met pensioengeld (themacursus)
Uitleg nieuw pensioencontract (actualiteit)
Hoe laat jij je stem horen? (uitleg over deelname aan een verantwoordingsorgaan)
PensionSim of boardroomsimulatie (interactieve workshop)
Debat kopstukken uit de pensioensector (debat)
Etc.

Een bijkomende ambitie voor de Masterclasses is dat we erin slagen om deze jongeren te
enthousiasmeren voor een plek in een verantwoordingsorgaan. Want pensioenfondsen hebben ook
bij deze organen een grote behoefte aan enthousiaste jongeren. Wij willen op die behoefte inspelen.

4. Diversiteit in pensioenfondsorganen
PensioenLab geldt als een kartrekker in de discussie over diversiteit in pensioenfondsbesturen. Sinds
de oprichting van Stichting PensioenLab in 2014 zijn de jongerenvakbonden een belangrijk
aanspreekpunt voor de sector als het gaat om diversiteit en het plaatsen van jongeren als bestuurder.
De komende jaren wil PensioenLab dit nog steviger op de kaart zetten en meer stappen zetten om de
diversiteit te verhogen. Wij willen pensioenfondsbesturen stimuleren en inspireren om zelf actiever
aan de slag te gaan met diversiteit. Hiervoor hebben wij twee instrumenten in beeld, namelijk een
award en praktische ondersteuning.
PensioenLab Award (PensioenLabel)
Elk jaar willen wij het pensioenfonds dat zich het hardst heeft ingezet op het gebied van diversiteit en
een voorbeeld is voor andere pensioenfondsen, belonen met een PensioenLab Award (al dan niet via
nominatie). Hier wordt een apart mediamoment van gemaakt om het betreffende pensioenfonds in
het zonnetje te zetten en aandacht te vragen voor diversiteit.
In het verleden organiseerden we samen met Whyz een award voor de jonge
pensioenfondsbestuurder van het jaar. Wij willen in de toekomst daarentegen de aandacht verleggen
van het individu naar het fonds. Wij zullen dit zelfstandig organiseren. Naast de Award, publiceren wij
elk jaar een overzicht van de diversiteit van pensioenfondsen, met bovenaan die fondsen die aan de
eisen van Code Pensioenfondsen voldoen qua diversiteit. Wij willen met deze lijst pensioenfondsen
stimuleren om een aandachtspunt te maken van een divers bestuur.
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Praktische ondersteuning
PensioenLab kan pensioenfondsen helpen om diversiteit en inclusie van jongeren te stimuleren en
implementeren. PensioenLab heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan en kan tips & tricks
geven als het gaat om het plaatsen van jongeren. Door handvatten aan te reiken helpen wij het gat
tussen jongeren en pensioenfondsbesturen te verkleinen.
Dit kan door middel van een toolkit; een pakketje dat fondsen toegestuurd krijgen met bijvoorbeeld
een brief, infographic, spelregels en een jongerenproof sticker voor op de deur naar de boardroom.
We kunnen echter ook een training aanbieden of een klein traject om meer diversiteit te bereiken. De
keuze hangt af van de effectiviteit.

5. Hoe verder?
We verkeren in het laatste jaar van ons meerjarenbeleidsplan 2017-2020. In de tussentijd wordt achter
de schermen hard gewerkt aan de toekomst van PensioenLab en wordt onze toekomstvisie
gedetailleerd uitgewerkt in een projectplan, waar een begroting onderdeel van uitmaakt.

6. De kosten
Op basis van bovenstaande visie zullen er twee projectplannen worden geschreven om dit uit te
voeren. Beide plannen zullen worden voorzien van een projectbegroting. Een indicatie van de totale
kosten is hieronder weergegeven. De weergegeven kosten voor PensioenLab en de PensioenLab
Academie zijn de jaarlijkse kosten.

PensioenLab
Academie
Totale kosten

Kosten uren
65.136
52.900

Out of pocket
13.350
68.600

Totaal
78.486
121.500
199.986

De financiering van onze toekomstige activiteiten heeft uitgebreid onze aandacht. Voor de kosten die
gemaakt worden met dit meerjarenplan willen we ook andere pensioenfondsen en
financieringsfondsen, dan die voorgaande jaren gesponsord hebben, benaderen om een bijdrage te
leveren.
Sponsoring vanuit de Pensioenfederatie en pensioenfondsen is een logische eerste stap. Idealiter
levert elk pensioenfonds vanuit een diversiteitsstreven en maatschappelijke verantwoordelijkheid een
eigen bijdrage aan de Stichting. Daar willen wij een appél op doen. Daarmee wordt ook meteen
belangrijk bezwaar weggenomen. Als elk fonds een bijdrage levert (naar rato) wordt voorkomen dat
een klein aantal (grote) pensioenfondsen de opleidingskosten van jongeren financiert, terwijl deze
daarna mogelijk ‘uitvliegen’ naar pensioenfondsen die niet financieel hebben bijgedragen.
Tegelijkertijd willen we ook het voor-wat-hoort-wat effect voorkomen. Financiering betekent namelijk
niet automatisch dat er voor een fonds gegarandeerd een jongere in de pool zit. Dat is namelijk ook
weer afhankelijk van het bestuurdersprofiel waar het fonds naar zoekt en de individuele competenties
van elke deelnemer.
Buiten de bovenstaande financieringsbronnen proberen wij ook (al dan niet via de politieke weg)
sponsoring vanuit de overheid (SZW) en partijen als Netspar te krijgen.
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