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Voorwoord

Dit grotere plaatje is nodig om de veranderingen te kunnen zien als kans om verder te
professionaliseren en om te kunnen plannen op alle veranderingen. Wat is nu urgent en
belangrijk en wat kan even wachten? Waar moet lang over worden nagedacht en wat is
zo geïmplementeerd? Waar liggen, kortom, de prioriteiten?

Olaf Sleijpen Divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen en beleggingsondernemingen
bij De Nederlandsche Bank

Gelukkig nemen besturen ook in toenemende mate hun verantwoordelijkheid. De veranderingen in de pensioensector zijn zichtbaar, al zou de snelheid wat hoger kunnen liggen. Er zijn inmiddels meer ‘good’ dan ’bad practices’ te noemen op veel onderdelen.

Wat is urgent? Wat is belangrijk? En wanneer is iets urgent én belangrijk? We kennen de
vele managementboeken die hierover zijn geschreven. Voor de pensioensector zijn dit
ontzettend belangrijke vragen. Er gebeurt namelijk nogal wat in de sector. Besturen en
fondsorganen worden opnieuw ingericht en bemenst. De financiële opzet en het beleggingsbeleid gaat op de schop. Fiscale wetgeving wordt aangepast en de pensioenleeftijd
gaat omhoog. Het bestuur moet beschikken over voldoende kennis en vaardigheden en
het intern toezicht moet voldoende tegenwicht kunnen bieden. De gevolgen van de
financiële crisis worden nog steeds gevoeld in de dekkingsgraden van pensioenfondsen
en er vindt een grote consolidatieslag in de sector plaats. En de deelnemers en pensioengerechtigden kijken meer dan ooit met een scherp oog naar de prestaties van het pensioenfonds. Waar solidariteit tussen generaties tot voor kort een vanzelfsprekendheid
was, worden fondsen hier steeds kritischer over bevraagd: is het gevoerde beleid voldoende evenwichtig?

Dit boek biedt een goede handleiding om de prioriteiten te bepalen en pensioenfondsen
en andere betrokkenen te helpen inzicht en overzicht te krijgen. Maar het is niet alleen
bruikbaar voor degenen die van pensioen hun dagelijks werk hebben gemaakt. Ook voor
ieder die wil weten wat er toch allemaal gebeurt in deze sector die dagelijks in het
nieuws is, biedt dit boek veel uitleg. Want er wordt veel geroepen over pensioenen, maar
niet altijd vanuit afdoende kennis. Ik beveel dan ook ieder van harte aan dit boek te
lezen.

Allemaal grote veranderingen die allemaal urgent en belangrijk zijn, waardoor het nogal
overweldigend lijkt. Vandaar ook dat er wel eens een reflex is om alle veranderingen te
zien als ‘gedoe’.
Maar wie moeite heeft met alle veranderingen, is misschien vergeten waarom al die veranderingen nodig zijn. Die persoon ziet slechts een opeenvolging van individuele veranderingen en kijkt niet naar het grotere plaatje. Namelijk dat de pensioensector moet veranderen om de kwetsbaarheden uit het stelsel te halen en om ook op de lange termijn
zijn geloofwaardigheid te behouden. Wie kent ze niet, de managementboeken met lessen naar aanleiding van grote multinationals die ooit dachten het eeuwige leven te hebben, maar nu niet meer bestaan. Om een van de beste pensioenstelsels ter wereld te blijven, ook in de toekomst, is er werk aan de winkel. Bestuurders moeten de regie nemen.
Ze moeten niet afwachten tot politiek, sociale partners of toezichthouders hen voorschrijven wat ze moeten doen. Bestuurders moeten knopen doorhakken en beslissingen
nemen die in het belang zijn van alle belanghebbenden. Ze moeten een realistische
ambitie combineren met het ‘eerlijke verhaal’ aan hun deelnemers. En het bestuur moet
professioneel en integer zijn en tegenspraak en verantwoording opzoeken in plaats van
die uit de weg gaan.
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