
 

 

 
 
 
Utrecht, 27 juni 2018  
 
 

Stichting PensioenLab organiseert sinds dit jaar de PensioenLab Academie 
(voorheen de “Kweekvijver”). Het doel van dit project is een netwerk te vormen 
van jongeren die in aanmerking kunnen komen voor een positie in een 
verantwoordingsorgaan en/of pensioen bestuur.  
 
Binnen de PensioenLab Academie hebben we drie soorten jongeren. Jongeren die 
dicht tegen geschiktheidsniveau A aan zitten (Junkies), via een aangepaste 
opleiding (in samenwerking met SPO) krijgen deze jongeren inzicht in het 
besturen van een pensioenfonds op alle aandachtsgebieden, jongeren die graag 
actief worden in een verantwoordingsorgaan van een pensioenfonds (Genieters) 
en jongeren die voor het eerst kennis maken met het thema pensioen (Verleiders).  
 
Voor de Junkies zoeken wij trainee bestuur posities. Voor onze Genieters die 
staan te trappelen om actief te worden in VO’s zoeken wij een ingang bij de sociale 
partners die gaan over benoemingen/verkiezingen voor verantwoordingsorganen.   
 
Trainee bestuur positie 
Een trainee bestuurders positie biedt een voorbereidend traject op een 
daadwerkelijke bestuurszetel binnen maximaal 2 jaar. Een trainee bestuurder 
draait met het bestuur mee als trainee bestuurder, maar maakt geen beleid en 
heeft geen beslissingsbevoegdheden. Daarnaast zorgt het pensioenfonds voor 
een opleiding op maat zodat de trainee bestuurder na maximaal 2 jaar geschikt 
bevonden kan worden door DNB als pensioenfondsbestuurder. Het is niet 
vanzelfsprekend dat de trainee bestuurder in het desbetreffende pensioenfonds 
bestuurder zal worden.  
 
Een andere vorm kan zijn dat een trainee bestuurder gekoppeld wordt aan een 
bestuurder die binnen nu en twee jaar zal vertrekken. In dit geval spreken we van 
een aspirant bestuurder. De betreffende aspirant bestuurder zou dan eventueel 
wel de bestuurder op kunnen volgen bij het betreffende pensioenfonds waar zijn 
traineeship is gestart.  
 
 
 
 
 
 
 
Organisatie voorstel 



 

1. Het pensioenfonds, werkgevers- en werknemersorganisaties stuurt de 

projectorganisatie vacatures voor trainee bestuur posities, vo-vacatures en 

stageplekken: academie@pensioenlab.nl  

2. De projectorganisatie van Stichting PensioenLab zoekt hier de juiste 

profielen/kandidaten bij.  

3. Het pensioenfonds/werkgevers-/werknemersorganisatie kiest hier een of 

meerdere kandidaten uit waar een sollicitatieprocedure mee gestart wordt.  

4. De projectorganisatie zal door het pensioenfonds, werkgevers-/ 

werknemersorganisaties op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van 

de sollicitatieprocedure.  

 
Wij hopen op deze manier samen met u een positieve bijdrage te kunnen leveren 
aan het voldoen van de pensioensector aan de Code Pensioenfondsen. 
 
Daarnaast nodigen wij u uit om contact op te nemen met ondergetekende voor 
een informeel gesprek om af te tasten hoe de PensioenLab Academie u nog meer 
zou kunnen helpen om in de toekomst te voldoen aan de Code.  
 
Hopende snel van u te horen,  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Projectteam PensioenLab Academie 
 
E: academie@pensioenlab.nl   
M: 06 – 13 92 90 47  
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