
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

Het PensioenLab is op zoek naar jonge mensen die opgeleid willen worden tot 
pensioenfondsbestuurder! 

Is het jouw wens om opgeleid te worden tot pensioenfondsbestuurder? Wil jij ervaren 
hoe het is om deel te nemen aan de bestuurstafel van een pensioenfonds? Heb jij 
ambitie om zelf bestuurslid te worden van een pensioenfonds? En wil jij dit traject 
samen volgen met een groep jonge mensen tussen de 20 en 35 jaar oud? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! 
 
Vanaf september 2023 zullen wij voor de derde keer een groep van vijftien deelnemers 
opleiden tot toekomstig pensioenfondsbestuurder. De opleiding wordt verzorgd door 
SPO, onderdeel van Nyenrode Business Universiteit, en bestaat uit een professioneel 
opleidingsprogramma Governance niveau A. Elke deelnemer loopt gedurende het 
opleidingstraject stage bij het bestuur van een pensioenfonds en wordt gekoppeld aan 
een mentor. Experts uit de sector zullen jou de kennis bijbrengen over actuele thema's 
binnen de pensioensector. 
  

Stichting PensioenLab is in 2014 opgericht door de jongerenvakbonden FNV, CNV 
Jongeren en VCP Young Professionals met als missie om jongeren een stem te geven in 
de pensioenwereld. Enerzijds doen we dit door jongeren in groepen na te laten denken 
over actuele pensioenvraagstukken en de pensioensector hierover te adviseren. 
Anderzijds doen we dit door jongeren op te leiden voor een bestuursfunctie bij een 
pensioenfonds, want het PensioenLab gelooft in de kracht van een divers 
pensioenfondsbestuur. 
  

Wij zijn op zoek naar een geïnteresseerde groep jongeren die de PensioenLab Academie 
doorlopen en daarmee aan het einde van de rit daadwerkelijk klaar zijn voor een 
bestuursfunctie doordat ze beschikken over Geschiktheidsniveau A. Je wordt opgeleid 
tot een gekwalificeerd pensioenfondsbestuurder door middel van het professionele 
opleidingsprogramma Governance niveau A bij de opleider voor pensioenfondsen SPO, 
onderdeel van Nyenrode Business Universiteit. De deelnemers hebben na afloop van 
het opleidingstraject de kennis, vaardigheden en het juiste netwerk om een goede start 
te maken als pensioenfondsbestuurder. Daarnaast maak je kennis met de praktijk door 
een traineeship en een mentortraject.  
  
Het traject is geschikt voor jonge mensen die interesse hebben om 
pensioenfondsbestuurder te worden en ervaring willen opdoen aan de bestuurstafel van 
een pensioenfonds. Jongeren die in eerder deel hebben genomen aan de Academie of 
AcademiePlus zijn ook welkom om zich aan te melden voor het nieuwe traject. 
 

De selectieprocedure voor de PensioenLab Academie bestaat uit twee rondes. De eerste 
selectieronde bestaat uit het toesturen van jouw CV en motivatiebrief. Deze procedure 
wordt uitgevoerd door het PensioenLab, waarbij wij worden ondersteund door Groen 



 

   
 

van Solinge & Partners. Nadat wij jouw motivatiebrief en CV hebben ontvangen sturen 
wij jou een korte persoonlijke vragenlijst. 
 
Het tweede onderdeel van de selectieprocedure bestaat uit een intake bij SPO. De 
intake bij SPO bestaat weer uit twee onderdelen: het eerste onderdeel is een online 
voorbereiding, waarbij je een aantal gegevens dient aan te leveren en een aantal 
vragenlijsten moet invullen. Het tweede onderdeel is een gesprek. Tijdens dit gesprek 
gaan wij over bovenstaande, de door jou ingevulde informatie, met jou bespreken en 
hebben wij het over jouw ambitie om pensioenbestuurder te worden. Deze gesprekken 
vinden plaats tussen 22 mei en 2 juni. Van alle aanmeldingen die we ontvangen zullen er 
twintig kandidaten doorgaan naar de tweede selectieronde. Uiteindelijk kunnen er 
vijftien kandidaten met de PensioenLab Academie van start gaan. 
 

- Het opleidingstraject ‘Geschikt worden op niveau A’ bij SPO, onderdeel van 
Nyenrode Business Universiteit. Met dit leertraject krijg je inzicht wat jouw rol 
als aankomend bestuurder of (mede)beleidsbepaler inhoudt. Je ontwikkelt 
bestuurlijke competenties en leert de verantwoordelijkheden kennen. Na het 
afronden van dit traject ontvang je een SPEN-gecertificeerd diploma. Met dit 
diploma ben je aantoonbaar geschikt voor een bestuursfunctie (of aanpalende 
functie) in de collectieve pensioensector.  

- Elke deelnemer loopt stage of volgt een traineeship bij het bestuur een 
pensioenfonds gedurende het opleidingstraject.  

- Elke deelnemer wordt gekoppeld aan een mentor uit de pensioensector. 
- Naast het opleidingstraject en het traineeship wordt het programma aangevuld 

met masterclasses, werkbezoeken, een netwerk- en een eindevent (diploma-
uitreiking). Zo zijn deelnemers in de afgelopen jaren langsgegaan bij de 
Nederlandsche Bank. Tijdens de masterclasses zullen experts uit de sector 
langskomen om jullie alles te vertellen over actuele thema's die spelen binnen de 
pensioensector. 

- Een workshop 'Boardroom dynamics', verzorgd door Mens & Kennis 
- Intervisie. Aan het begin van het traject word je ingedeeld in groepjes en tijdens 

het jaar ga je met je groepje aan de slag met een intervisieopdracht. 
- Een jaarlijks terugkerend netwerkevent om je netwerk op te bouwen en te 

onderhouden.  
 

- Als stagiair of trainee word je in de gelegenheid gesteld gedurende het traject 
(medio september/oktober tot en met eind april) mee te draaien in het bestuur 
van een Pensioenfonds en/of diverse commissies. Dit is een verplicht onderdeel 
van het traject. De invulling van het aantal uren is afhankelijk van jouw 
beschikbaarheid en de wensen van het pensioenfonds. Je bent verplicht 
minimaal één keer per maand (digitaal) bij de bestuursvergaderingen aanwezig te 
zijn. 

- De kosten van het opleidingsprogramma worden door het PensioenLab vergoed. 
Wij vragen hiervoor in ruil om volledige commitment van jou en verwachten van 
elke kandidaat gedurende het traject een proactieve houding 

- Reiskosten voor de opleidingsdagen van de modules en werkbezoeken komen 
voor eigen rekening evenals de kosten voor de lunch & diner tijdens de 
opleidingsdagen.  

  



 

   
 

Het is mogelijk om je aan te melden voor de volgende editie van de PensioenLab 
Academie vanaf maandag 13 maart 2023. Aanmelden kan tot en met zondag 23 april 
2023. Je kunt je aanmelden door een motivatiebrief en je CV te sturen naar 
academie@pensioenlab.nl, t.a.v. Anne Vermeulen. 
 

Meer informatie over de PensioenLab Academie vind je op de website. Antwoorden op 
de meest gestelde vragen vind je hier. Heb je nog andere vragen? Neem dan contact op 
met Anne Vermeulen via anne.vermeulen@fnv.nl / academie@pensioenlab.nl of bel naar 
06-46442638. 

https://www.pensioenlab.nl/dit-doen-wij/academie/programma
https://www.pensioenlab.nl/dit-doen-wij/academie/veel-gestelde-vragen/

