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Deelnemer aan het woord: 
Jeroen Redeker, Senior Accountmanager bij Achmea Investment Management  

“Wie A zegt moet ook B zeggen” 

Jeroen Redeker werkt sinds 2009 bij Achmea Investment  

Management als Senior Accountmanager. In deze rol heeft hij 

dagelijks te maken met pensioenfondsbestuurders en 

bestuursbureaus. Dit zijn namelijk zijn klanten, die hij zo goed 

mogelijk probeert te adviseren op het gebied van 

vermogensbeheer en risicomanagement. Helemaal op de hoogte 

zijn van de laatste (pensioenbestuurlijke) ontwikkelingen is 

hierbij een must. Voor hem dé reden om in het najaar van 2015 

onze Post HBO-Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen 

op niveau A te volgen en in het voorjaar van 2016 niveau B.  

“Mijn keuze om de geschiktheidsopleidingen voor pensioenfondsbestuurders bij Swalef te 

volgen had twee doelen. Ten eerste wilde ik veel kennis op doen, zodat ik dit kon 

toepassen in mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik wist al het nodige over beleggingen en 

pensioen. Maar wat krijgen bestuurders allemaal nog méér voor hun kiezen? Dit wilde ik 

graag weten voor nog meer verbinding. Aan de andere kant geven de opleidingen bij 

Swalef mij de mogelijkheid om eventueel in de toekomst, als extern bestuurder, zitting te 

nemen in een pensioenfondsbestuur. 

Je hebt zowel niveau A als niveau B bij Swalef gevolgd, wat is de toegevoegde 

waarde van niveau B volgens jou? 

“Tijdens niveau A leer je alles over de laatste ontwikkelingen en krijg je informatie 

duidelijk op een rijtje. Bij niveau B ga je een stapje verder. Je werkt interactief met een 

groep aan vraagstukken waar pensioenfondsbestuurders tegenaan lopen. Ik vond de 

diversiteit in de groep hierbij erg belangrijk: iedereen brengt vanuit zijn eigen 

achtergrond een toevoeging aan het leerproces. Sommigen waren bijvoorbeeld al 

bestuurder en kenden het wereldje goed vanuit hun praktijkervaring. Dit geldt ook voor 

de docenten van de opleiding. Andere deelnemers waren nog behoorlijk blanco en 

zorgden door de vele vragen en observaties voor een frisse blik, humor en veel 

dynamiek. 

Ik kan iedereen aanraden om ook niveau B te volgen. Door in kleine werkgroepen 

casussen op te lossen, zie en ervaar je de echte uitdagingen van 

pensioenfondsbestuurders en zo gaat het ook echt leven. Hier samen aan werken is erg 

leuk en maakt je ook even los van de dagelijkse praktijk. Dit biedt verfrissing. Met 

andere woorden, ik zou zeggen: wie A zegt moet ook B zeggen.“  

 

 


