
 

Handreiking besturen van een pensioenfonds

Waar in 2017 de nadruk lag op een lerende mindset en het belang van 
permanente educatie van het individu, wordt dit nu als vanzelfsprekend 
aangenomen. De nadruk verschuift naar het collectief.

Er zijn twee nieuwe deskundigheidsgebieden 
toegevoegd: IT en ESG. Communicatie is 
aangescherpt. De impact van de WTP is verwerkt 
onder diverse deskundigheidsgebieden.  
Beleidcycli met eindtermen, zie ledennet PF

Naast Vermogensbeheer nu voor alle 
deskundigheidsgebieden. Hierdoor ontstaat 
de mogelijkheid om erkenning te geven aan die 
ontwikkeling, met certificering op niveau B+.  

Nieuwe deskundigheidsgebieden

Niveau B+

Breng deskundigheid en competenties van 
het bestuur als geheel in kaart met een 
handige tool. In een radargrafiek visualiseer 
je de huidige en gewenste niveaus, waaruit 
ontwikkelacties logisch voortvloeien. 

Verantwoordelijkheidsgebieden

De geschiktheidscyclus geeft invulling aan 
professionele ontwikkeling. Nieuw is dat de 
jaarlijkse individuele en collectieve stappen 
in samenhang worden weergegeven. Zie 
hieronder.

Geschiktheidscyclus update

De Pensioenfederatie sluit, met een paar nuanceringen, aan bij 
de vijf geschiktheidsgebieden uit de Beleidsregel van DNB 
& AFM. De bekende deskundigheidsgebieden worden eronder 
geschaard; zie onderstaande tabel.

Clusters geschiktheidsgebieden

Met beleidscycli maakt de Pensioenfederatie 
inzichtelijker wat er nodig is voor de aansturing van 
het beleid. De benodigde kennis en kunde wordt in 
context geplaatst en levendiger weergegeven. 

Beleidscycli

Pensioenfederatie DNB & AFM

Verantwoordelijkheidsgebieden Geschiktheidsgebieden

A Bestuur, organisatie en communicatie en reputatie

 • Het besturen van een organisatie
 • Communicatie

Bestuur, organisatie en 
communicatie

B Regelingen en diensten die het pensioenfonds uitvoert 
en markten waar het pensioenfonds investeert

 • Relevante wet- en regelgeving
 • Pensioenregeling en pensioensoorten
 • Actuariële aspecten
 • Beleggingsbeleid en vermogensbeheer
 • Verslaggeving
 • Balansmanagement
 • Herverzekering
 • ESG

Producten, diensten en 
markten

C Beheerste, integere bedrijfsvoering en informatiebeleid

 • AO/IC
 • Uitbesteding
 • IT

Beheerste en integere 
bedrijfsvoering

D Evenwichtige en consistente besluitvorming Evenwichtige en 
consistente besluitvorming

E Beschikbaarheid, betrokkenheid en (voorkomen 
van) belangenverstrengeling

Voldoende tijd

https://www.pensioenfederatie.nl/cms/showpage.aspx?id=118&redirectUrl=https://www.pensioenfederatie.nl:443/servicedocumenten/besturen-van-een-pensioenfonds/algemeen-bestuurscyclus-pensioenfonds
https://www.pensioenfederatie.nl/cms/showpage.aspx?id=118&redirectUrl=https%3a%2f%2fwww.pensioenfederatie.nl%2fcms%2fstreambin.aspx%3fdocumentid%3d16632


Individuele evaluatie
Reflecteer samen met de 
voorzitter op hoe de activiteiten 
hebben bijgedragen aan de 
gestelde doelen. 100% gereed of 

vervolg wenselijk?

Zelfverklaring 
Ik verklaar dat ik alle 

professionaliseringsac-
tiviteiten adequaat en 
tijdig heb doorlopen

*
Professionaliserings-
doelen
In gesprek met de voorzitter 
staat de vraag centraal: Welke 
drie dingen vergroten jouw 
professionele optreden? Kennis en 
soft skills

Professionaliserings-activiteiten
Met de voorzitter bespreek je hoe je 
die doelen wilt bereiken. Vakliteratuur/ 
Zelfstudie/ Opleiding/ Coaching/ 
Leren door doen en reflectie

*

Overzicht kennis- en 
competentiekenmerken
Classificeer alle individuele scores 
voor het gehele bestuur en vergelijk 
met beoogde profielen

Gewenste profielen beschrijven
Kennis, competenties en cultuur- 

aspecten vastleggen in een 
integraal geschiktheidsplan

Bestuurlijke borging
Het bestuur beschrijft in het kader van 
de zelfevaluatie in hoeverre doelen en 
activiteiten in het geschiktheidsplan zijn 
behaald of doorlopen. Het bestuur zoekt 
overleg met het intern toezicht in 
het kader van ‘lerende organisatie’, 
Thema 4 Code Pf. 

Collectieve zelfevaluatie
Individuele evaluatiegesprekken 
vormen input.  Focus op samenwerken 
en kwaliteit van besluitvorming.

Geschiktheidsplan uitvoeren
Kennissessies, intervisie, cultuur 

programma, coaching van elkaar

Geschiktheidscyclus pensioensector
Individuele en collectieve professionaliseringscyclus

0-meting overgaand in 
periodieke meting

Huidige vs gewenste prestaties 
pensioenfonds als geheel

C o l l e c t i e f

Geschiktheids-dossier
Houd bij welke ontwikkel-
activiteiten je daadwerkelijk 
hebt gedaan

i n d i v i d u e e l

* Optionele (tussen)stap

Thema’s 
pensioensector

Toezicht 
DNB/ AFM

Wetgeving 
NL/ EU

Strategie fonds

Ambities onder-
neming / sector


