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Aanwezig:  
De leden van de SPTN en pensioenbureau: Dirk-Jan de Bruijn, John Soepenberg, Gerard Mulders, Sander 
Heemskerk, Emiel Stolp, Piet Dekker, Saskia Hazebroek, Dolinda Buijnsters en Carel Tijhuis. 
 
Van de stakeholders waren de actieven gerepresenteerd door COR leden (Ko van der Berg en Jos Vegter 
van de COR- Huizen, Jos Deemter COR-Hengelo), het verantwoordingsorgaan VO gerepresenteerd door 
Edward Weening en David Hoogenraad namens de actieven en Otto van der Zeeuw en Jan van Rijn 
namens de gepensioneerden en tenslotte de gepensioneerden gerepresenteerd door VVSPTN (Henk en 
Sander). 
 
 
 
 
Inleiding  
 
Het doel van de dag was de stakeholders te informeren en ook te activeren hun zegje te doen ten aanzien 
van de toekomst van het pensioenfonds SPTN in termen van Missie, Visie en Strategie. De SPTN heeft 
deze sessie eerst intern gedaan en ze zijn gekomen met voorstellen. Het doel vandaag was deze 
voorstellen te toetsen en eventueel aan te passen met goede ideeën van en door de Stakeholders. 
 
Dirk Jan de Bruijn als voorzitter van het bestuur van SPTN heette alle deelnemers welkom en 
introduceerde de heer Paul de Ruijter van strategie bureau de Ruijter 
 
Paul de Ruyter presenteerde een aantal scenario’s (totaal 10 aangegeven hieronder), waaraan de 
voorstellen zijn getoetst om te zien of de voorstellen alle scenario’s doorstaan. Na zijn presentatie en 
toetsing zal in groepjes worden gebrainstormd om te zien of er nog andere significantie scenario’s zijn 
boven de 10 reeds geïdentificeerde en wat voor risico’s er zijn. 
 
 
De 10 scenario’s beschouwd door SPTN 
 
De geïdentificeerde 10 belangrijkste “Wat als” scenario’s zijn: 
 

1. Het SER plan beleid wordt 
2. De consolidatie in de pensioensector doorzet 
3. De rente gaat stijgen 
4. De doorsneepremie verdwijnt 
5. De IT systemen falen 
6. De “Carbon Bubble” barst 
7. De verplichtstelling vervalt 
8. De Europa crisis verergert 
9. De slaper wakker worden en gaat bewegen 
10. Het pensioendossier Europeaniseert 

 

Verslag Workshop SPTN en Stakeholders over Missie, Visie en Strategie op 
vrijdag 15 september 2017 bij Thales Shared Facility Centre (SFC) 
(samenvatting) 



2

 

P a g i n a  |  
H. Lamberts 
19-09-2017 

 
 
De SPTN heeft voor al deze scenario’s de impact ingeschat en gepresenteerd in een document dat al 
eerder verdeeld is. Natuurlijk zijn er meer scenario’s en trends denkbaar. Het als voorbeeld verdeelde ABP 
document geeft er vele maar deze zijn misschien niet allemaal voor SPTN van toepassing. Het is altijd 
handig naar andere fondsen te kijken en uit te vinden hoe die tegen bepaalde zaken aankijken. 
 
Voor de bovengenoemde 10 scenario’s werd de impact voor de SPTN afgeschat. Op deze afgeschatte 
impact  zijn de verbeterde voorstellen voor Missie, Visie en Strategie  van de SPTN gebaseerd. 
 
 
 
De voorliggende voorstellen van de SPTN met betrekking tot Missie, Visie en Strategie. 
 
Wat is Missie?  
Missie is “waar ben ik van”. Ben ik een bedrijfstakpensioenfonds of ben ik een zelfstandig  pensioenfonds 
voor een gespecialiseerd bedrijf. Moet ik niet naar een bedrijfstakpensioenfonds (PME) omdat de 
uitvoeringskosten te hoog worden? Hoe gaat het dan met mijn rendement. De SPTN maakt op dit moment 
wel meer rendement dan de PME.  
 
Het voorstel is globaal gezien in orde volgens de vergadering. Het zou echter hier en daar wat moeten 
worden aangescherpt. Verder mist het “ontzorgen” een beetje. Met name de termen “zo duidelijk en 
volledig mogelijk” en “ontwikkelingen rondom” het pensioen moeten scherper. De terminologie is nu te vaag 
en laat veel ruimte tot verschillen in interpretatie. 
 
Een andere gedachte was, moet de SPTN zich niet open stellen voor andere bedrijven op de campus bij 
Thales en deze bedrijven opnemen in de SPTN. Vanwege de specifieke geaardheid van Thales werd dit 
niet reëel toepasbaar geacht door de vergadering. 
 
 
Wat is visie? 
Visie is de stip op de Horizon. Waar gaat het in de toekomst heen. 
 
Het gepresenteerde nieuwe voorstel ten aanzien van visie was ook nu weer bijna goed. Enkele 
opmerkingen waren er over de communicatie. Duidelijk zeggen wat we doen als SPTN en dit ook 
communiceren naar de deelnemers werd belangrijk geacht. 
 
De woorden “precies weten” in de laatste zin zou moeten worden weggelaten. Dit is namelijk niet waar te 
maken. Hiervoor in de plaats zou kunnen komen “kunnen uitvinden”. Maar dat is misschien te vaag. Hier 
moet de SPTN nog eens over nadenken. 
 
Verder was er de vraag wat de SPTN (onder de radar) landelijk doet en naar de Pensioenfederatie en naar 
andere fondsen. Hierover is vrijwel niets bekend bij de deelnemers. Zou ook meer over gecommuniceerd 
moeten worden. 
 
 
Wat is strategie? 
Strategie is de routekaart om van A (huidige situatie) naar B (de stip op de horizon) te komen 
 
De SPTN zet in op continuïteit en koersvastheid. Hiertoe zijn een aantal commissies ingesteld. Voor risico, 
voor beleggingen en voor communicatie. Er moet transparantie in samenwerking tussen de commissies 
zijn. Als er uitbesteedt moet worden, omdat de expertise zelf niet in huis is, moet dit “intelligent” worden 
gedaan. De strategie moet zijn om kansen te zien, flexibel en alert te zijn. 
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Ook continuïteit in mensen met de juiste capaciteiten is een belangrijk punt (opleidingen, cursussen). 
 
Met behulp van een externe partner gaat de SPTN een IRM (Integraal Risico Management) traject in. 
Hiervoor is een IRM commissie aangesteld.  
 
Hoe belangrijk is dit? 
Nou zeer belangrijk. Kan het fonds een eventuele implementatie en nieuwe regelgeving van een nieuw 
pensioencontract aan. Voor relatief kleine pensioenfondsen is dit makkelijker dan voor grote. Een ander 
aspect hierbij is de tegenstelling. Hoog risico hoog rendement of laag risico laag rendement. De goede 
verhouding voor elke categorie van deelnemers kiezen is raadzaam. 
 
Er zal een herstructurering van risico’s plaatsvinden en er zal een overzicht van risico’s moeten worden 
gemaakt en dit overzicht moet naar de stakeholder gecommuniceerd worden. 
 
 
Risico’s   
 
Om een start te maken werd een brainstorm sessie georganiseerd waarbij in groepjes van 3 personen een 
aantal risico’s werd aangeduid. 
 
De volgende risico’s werden onder andere genoemd: 

- Flexibilisering arbeidsmarkt 
- Cyber security 
- Deregulering financiële wereld 
- Opheffing bedrijf Thales Nederland 
- Gierende inflatie 
- Druk sociale partners 
- Nieuwe kredietcrisis 
- Bestuurders als vrijwilligers niet meer beschikbaar 
- Oorlog ergens die financiële markt beïnvloedt 
- “Gold digger” principe. Een partner zuigt de andere uit. 
- Europese inmenging 

 
Al met al een flink aantal meer of minder belangrijke risico’s waarmee de IRM commissie vooruit kan. 
 
 
Afsluiting 
 
De voorzitter van het bestuur van de SPTN sloot de bijeenkomst. Hij was blij met de vele ideeën en op en 
aanmerkingen. De conclusie is dat er hier en daar nog wat aan de voorstellen voor Missie, Visie en 
Strategie gesleuteld moet worden om dingen scherpen te stellen. Verder was hij blij met het aantal 
geschetste risico’s’. Hiermee kan men vooruit. 
 
 
H. Lamberts 
19 september 2017 


