DRUK
JE STEMPEL
OP JE PENSIOEN!
CNV JONGEREN, FNV JONG EN VCP YOUNG PROFESSIONALS HEBBEN EEN
BELANGRIJK GEZAMENLIJK DOEL GEFORMULEERD: DE INSPRAAK VAN
JONGEREN IN DE PENSIOENWERELD VERGROTEN. MET DE KOMST VAN HET
PENSIOENLAB GEVEN WE DIT DOEL INHOUD.

WANT
HET PENSIOENLAB GAAT DOOR!
WAT?
Het PensioenLab bestaat uit ongeveer 50 jongeren (tot en met 35 jaar) die
nadenken over allerlei aspecten die met pensioen te maken hebben: diversiteit,
communicatie vanuit de pensioenfondsen, solidariteit, de toekomst van het
stelsel, keuzevrijheid etc. De vraagstukken waar we mee aan de slag gaan
komen bijvoorbeeld vanuit pensioenfondsen of politiek. Het PensioenLab geeft
(ongevraagd) advies en formuleert een visie op belangrijke thema’s.
VOOR WIE?
Iedereen die geïnteresseerd is in pensioenen, niet ouder is dan 35 jaar en van
november 2014 tot juni 2015 betrokken wil blijven bij het onderwerp.
HOE?
Om ervoor te zorgen dat het Lab beschikt over voldoende kennisniveau, starten we
met een Pensioen Bootcamp waarbij in vogelvlucht enkele belangrijke en actuele
thema’s worden toegelicht.
Daarna gaan we aan de slag met vraagstukken vanuit de pensioenwereld. Dit
kan op verschillende manieren, door de leden binnen het PensioenLab te laten
spreken tijdens grote evenementen, maar ook door direct contact met beslissers
in de pensioenwereld. Om ervoor te zorgen dat alle Lableden voldoende onderlegd
zijn, is er de mogelijkheid om zich, naast het Bootcamp, te verdiepen in een
subthema. Het volgen van trainingen en lezingen behoort bijvoorbeeld tot de
mogelijkheden.
PRAKTISCH
Het Bootcamp gaat plaatsvinden op 8 en 15 november van 10.00 tot 14.00 in
Utrecht. Na het Bootcamp is het Lab klaar om aan de slag te gaan.

Binnen het PensioenLab wordt er ook een ‘kweekvijver’’ georganiseerd. Deze
kweekvijver gaat bestaan uit jongeren die geïnteresseerd zijn in een positie in een
bestuur of verantwoordingsorgaan van hun pensioenfonds. Aan deze jongeren
wordt een extra opleidingstraject geboden. Laat het in je aanmelding weten als
je hiervoor in aanmerking wilt komen.

Wil je je aanmelden voor het Lab of heb je een
vraagstuk wat je aan het Lab zou
willen voorleggen? Mail dan naar
pensioenlab@gmail.com

