
Continu in ontwikkeling met SPO Perform
Op elk moment actuele kennis, nieuwe inzichten en good practices
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Continu in ontwikkeling
We leven in een samenleving waar de hoeveelheid beschikbare informatie exponentieel 
toeneemt. Dat geldt ook voor de pensioensector waar nieuwe regelgeving en ontwikkelingen 
elkaar in hoog tempo opvolgen. De hoeveelheid en snelheid van nieuwe informatie maakt dat 
bijhouden van kennis – en het onthouden daarvan – lastig is. 

Van weten naar weten te vinden
Als het bijhouden van informatie steeds meer een uitdaging is, is het belangrijk om te weten 
waar u betrouwbare kennis kunt vinden. Verzamelde kennis, nieuwe inzichten, opinies en 
actualiteiten op één plek helpen u daarbij.

SPO biedt u een innovatief microlearning platform waarmee u continu leert op elk gewenst 
moment. We brengen voor u de beste expertise van binnen en buiten de sector samen.

Microlearnings zijn korte leerervaringen die u, als stakeholder in de pensioensector, helpen in 
de dagelijkse praktijk uw rol in te vullen. Betrouwbare en actuele kennis is snel, overal en altijd 
binnen handbereik. Op elk device: pc, laptop, tablet of smartphone. 

Met SPO Perform bent én blijft u in korte tijd bij over de onderwerpen die op de bestuurstafel 
liggen. 
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Continu leren op elk gewenst moment
Stelt u zich eens voor: in een paar minuten op de hoogte over belangrijke thema’s en 
onderwerpen zoals het nieuwe pensioencontract, ESG, IORP II en ICT-beleid. In de vorm 
van kennis, nieuwe inzichten en de mogelijkheid om te leren van voorbeelden van andere 
fondsen. Dat is mogelijk met SPO Perform. Hier vindt u korte leerervaringen in de vorm van 
microlearnings: korte video's, webinars, infographics en checklisten die inspelen op een 
specifieke kennisbehoefte.

Het platform is altijd beschikbaar via elk device en biedt u inhoudelijke en relevante 
leerervaringen waar en wanneer u deze nodig heeft. 

Microlearnings bieden gericht de informatie die u zoekt. Compact, to-the-point en op één 
centrale plek samengebracht. U leert op het door u gewenste moment en vergroot uw kennis 
over de voor u relevante onderwerpen. Ik ben een ‘nano—learner’. Wat betekent dat? Elke dag leer ik verschillende dingen 
 vanuit kleine brokken informatie. Echt kleine brokken. Een gesprek van 90 seconden 
 met een expert leidt vaak al tot een grote ‘aha’. 
 Elliot Masie, expert op het gebied van de veranderende wereld van werken, leren en technologie.

Het platform biedt kennisoplossingen aan pensioenfondsbestuurders, leden van 
verantwoordings- en belanghebbendenorganen, Raden van Toezicht en bestuursbureau-
medewerkers. Met de mogelijkheid van kennisoptimalisatie aansluitend op en vanuit het 
perspectief van de verschillende fondsorganen. Als orgaan of als lid van een fondsorgaan vindt u 
actuele kennis voor de diverse thema's die op tafel liggen. Hiermee wordt kennis en onderlinge 
samenwerking vergroot.
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SPO Perform biedt u

Betrouwbaar, actueel, 
onafhankelijk en 
to-the-point
De beste expertise van binnen 
en buiten de sector op één 
plek beschikbaar

Korte online 
leerervaringen
Microlearnings van enkele 
minuten bieden kennis, 
actualiteiten, opinies en good 
practices met oplossingen 
voor uw kennisvraagstukken

Doorlopend 
nieuwe content
Ontwikkeld met experts 
uit de sector, aansluitend 
op behoefte van gebruikers, 
actualiteiten en  thema’s 
van DNB

Tijdsefficiënt
Altijd en overal beschikbaar 
met een handige app op elk 
device

Passend bij uw 
interesses
Microlearnings die 
aansluiten op uw interesses. 
Relevant en op maat door 
het aanmaken van een 
persoonlijk profiel

Thematisch ingedeeld
Leerervaringen overzichtelijk 
ingedeeld per thema passend 
bij de onderwerpen die op de 
bestuurstafel liggen

Kennis delen
Eenvoudig delen van 
leerervaringen met collega’s 
en peers en leren van elkaar 
door het delen van good 
practices

Evenementenkalender
Een praktisch overzicht van 
evenementen in de sector

Speciaal aanbod VO
Een speciaal kanaal met 
specifieke content voor 
VO-leden

Interactie
De mogelijkheid om met 
andere bestuurders van 
gedachten te wisselen, 
good practices te delen en 
vragen te stellen aan elkaar
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Aangesloten op actualiteiten
SPO biedt innovatieve, effectieve én efficiënte leeroplossingen. Omdat u continu wilt blijven 
leren en optimaal moet presteren.  Iedere kans om leren en presteren makkelijker en efficiënter 
te maken, benutten we voor u. We brengen leren en werken dichter bij elkaar en we zorgen dat 
de juiste kennis en vaardigheden beschikbaar zijn: nu, en in de toekomst. 

Webinars
SPO Perform organiseert minimaal vier keer per jaar een webinar waaraan abonnees van SPO 
Perform kosteloos kunnen deelnemen. Op basis van de actualiteit en behoefte van de 
gebruikers wordt het thema bepaald.

Wekelijkse update
Eén keer per week ontvangt u een aantal actuele microlearnings per e-mail. Hiermee bent u 
snel op de hoogte met de wekelijkse update waarin we een actueel thema bredere context 
geven.

Community
Voor diverse thema's kunt u zich aansluiten bij een community waarin u in contact komt met 
uw vakgenoten, uw inzichten en ervaringen met elkaar kunt delen en daarmee de verdieping 
zoekt in thema's. Het platform biedt de mogelijkheid tot interactie en vindt u microlearnings  
geclusterd zodat u in één ooopopslag op de hoogte bent van relevante ontwikkelingen.
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Verruimen externe blik
Leer van ervaringen van andere fondsen met 
de best practices op SPO Perform. Zo vergroot 
u uw externe blik in de beeldvormingsfase van 
besluitvormingsprocessen

Efficiënte voorbereiding 
van bestuursvergaderingen
Bespaar tijd met compacte microlearnings 
waarmee u, op de voor u relevante 
vergaderthema’s, uw kennis actualiseert en 
verdiept

Efficiënter werken: het gemak van SPO Perform
Met de beste expertise van binnen en buiten de sector samengebracht helpen we pensioen-
professionals dagelijks hun rol zo goed mogelijk in te vullen. Door leren een onderdeel te maken 
van uw dagelijkse werk wordt kennis relevanter, makkelijker toepasbaar en efficiënter.

Een aantal voorbeelden waarbij het platform u ondersteunt:

Aansluiting op actualiteiten 
en evenementen 
Blijf op de hoogte van actualiteiten en 
evenementen in de sector met de wekelijkse 
nieuwsupdate en de evenementenkalender

Voorbereiding interne 
studiedagen en kennissessie
Bekijk vooraf een selectie van microlearnings. 
Zo start iedereen op hetzelfde niveau en 
gebruikt u de beperkte tijd waarin u samenkomt 
efficiënter én effectiever waarmee u de nadruk 
kunt leggen op de verdiepende discussie
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> 1200 vakgenoten > 150 inhoudsexperts

> 500 microlearnings > 20 thema's

Hét platform voor u
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SPO Perform verbindt ook in de 
toekomst kennis en expertise

Het platform is continu in ontwikkeling:

 Doorlopend worden nieuwe microlearnings

 toegevoegd op basis van behoefte van gebruikers,   

 de actualiteit, wetgeving en thema’s van DNB

 Op basis van leerinteresses en afgeronde learnings 

 reikt het platform relevante content aan

 Op basis van uw ambitie of rol in het fonds wordt 

 een ontwikkelpad aangeboden met learnings, 

 opleidingen en assessments

 Een persoonlijk dashboard geeft inzicht in uw 

 opleidingshistorie en afgeronde learnings 

 waarmee u aantoonbaar geschikt bent

 Werkend leren verder integreren in workflow van het 

 reguliere bestuurlijke werk 

 Uitrol google plug-in

 Thema-campagnes specifiek voor het fonds

 Interne leercampagnes opzetten rond bepaalde 

 thematiek
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Intensieve samenwerking met kennispartners
Toonaangevende pensioenfondsen delen waardevolle inzichten als het gaat om thematiek, 
ambities op fondsniveau en individuele leerdoelen en denken mee in hoe het platform daar 
met passende content aan kan bijdragen.

Onze partners zijn: Pensioenfonds KPN, Shell Pensioenfonds (SSPF) en Shell Nederland 
Pensioenfonds (SNPS), Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland (Progress en forward), 
ABP, Pensioenfonds Zorg & Welzijn, PME Pensioenfonds, Pensioenfonds Metaal & Techniek, 
Bpf Bouw.

Aansprekende kennispartijen
Om de kwaliteit van de microlearnings te waarborgen werkt SPO samen met gerenommeerde 
kennispartijen binnen en buiten de sector. Microlearnings hebben een didactische opbouw, 
waardoor u de informatie beter onthoudt en kunt toepassen in de praktijk.

Onze gerenommeerde kennispartners zijn: Cardano, Netspar, NN Investment Partners, 
Pensioenfederatie, PwC, Robeco, Sprenkels & Verschuren en State Street Global Advisors. 
Achmea Investment Managemewnt, AZL, Candriam, Deloitte, Finance Ideas, IPE, KPS, 
Milliman, SPIL, Vrije Universiteit, VBA en Nationaal register.



Investering
Wilt u ook gebruik maken van het SPO Perform leerplatform? Vraag eenmalig een 
proefabonnement aan of sluit meteen een abonnement af. Een jaarabonnement heeft u al 
voor €33,- p.p.p.m.

Hiermee heeft u toegang tot alle microlearnings op het platform voor de periode van 1 jaar, 
ontvangt u elke week de actualiteiten en nieuwste microlearnings per e-mail en kunt u 
kosteloos deelnemen aan webinars.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u verder praten over wat SPO Perform kan betekenen voor de ambities 
van uw pensioenfonds? Bel of mail ons. Wij helpen u graag!
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Klantervaringen

De microlearnings in de wekelijkse update leiden bij mij altijd tot het bekijken, 
veel eerder dan eens in de zoveel tijd naar het thema lijstje te kijken. 

Daarom: hiermee doorgaan

Leuk die korte video’s. Voldoende informatie in beperkte tijd

Goede inhoudelijke boodschappen. Dat kan ik in de praktijk goed gebruiken

Op SPO Perform vind ik makkelijk informatie over een actueel onderwerp 
en gebruik ik als een opfrisser van kennis

Ik kan gericht op onderwerpen zoeken ter voorbereiding van bestuursvergaderingen 
en voor de actualisatie van beleidsdocumenten

Met het toegankelijke leerplatform ontwikkel ik mijn kennis door voor mijn 
dagelijkse werkzaamheden



Volg ons op

 
 WTC Den Haag
 T: (070) 427 66 55
 E: info@spo.nl
 www.spo.nlonderdeel van


