samen verder met PensioenLab

Het belang van PensioenLab

(voor Jullie!)

Vertrouwen en draagvlak zijn ontzettend belangrijk voor ons pensioenstelsel. Maar
het vertrouwen onder met name jongeren is in Nederland erg laag.
Als de jongerenbelangen goed worden meegenomen en jongeren zich gehoord voelen
zal dat draagvlak bij deze groep creëren.
Veel jongeren weten nog te weinig van pensioen en verdiepen zich er niet in. Het is
van belang dat het kennisniveau omhoog gaat. Helemaal met het oog op het nieuwe
stelsel, waarin de beginjaren van een carrière erg belangrijk zijn voor de opbouw.
Het blijft een uitdaging voor de pensioensector om jongeren te bereiken.
Pensioenfondsen moeten voldoen aan de wettelijke vereisten voor diversiteit en een
afspiegeling zijn van de deelnemers, maar veel fondsen hebben nog geen jongere in
hun bestuur en/of hun VO.
Er wordt beweerd dat er te weinig gekwalificeerde jonge pensioenfondsbestuurders
zijn om te plaatsen.

Wat voor oplossing biedt het PensioenLab?

In een notendop: de belangen van jongeren in de pensioendiscussie te behartigen.
Wij geven jongeren een duidelijke stem in pensioenvraagstukken, waardoor zij zich betrokken,
gestimuleerd en vertegenwoordigd voelen, zodat hun vertrouwen in en de reputatie van de
sector wordt verbeterd.
Door een vijver van kant-en-klare jonge pensioenfondsbestuurders te creëren, met jaarlijks
10-15 SPO-gekwalificeerde jongeren met geschiktheidsniveau A.
Laagdrempelige webinars en masterclasses aanbieden voor jongeren op verschillende niveaus
om hun kennis en interesse te vergroten (en eventueel te enthousiasmeren voor een VO).
Wij promoten en stimuleren diversiteit in pensioenfondsorganen. Ook hebben we een
netwerk van honderden jongeren die geïnteresseerd zijn in pensioen!

vinden jullie het ook...

... belangrijk dat PensioenLab door gaat?
Wij zijn op zoek naar financiering, zodat PensioenLab niet stopt en wij verder
kunnen met ons nieuwe plan. Daarom roepen wij alle organisaties op om te
kijken wat ze kunnen bijdragen. we gaan ook graag met jullie in gesprek om
ons meerjarenplan toe te lichten.

@pensioenlab.nl

info

