
 

 

Deelnemer aan het woord 
 
Sjirk de Groot 

Heeft altijd bij zorgverzekeraars gewerkt. Is sinds vier jaar met prepensioen en  

Zit sinds 2008 bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (hierna 

SBZ) als vertegenwoordiger namens FNV-bondgenoten. Vanaf het jaar 2016 is  

Sjirk gepensioneerdenbestuurslid bij SBZ. Verder houdt hij van reizen en bridgen:  

hij zit namelijk in menig bestuur van bridgeverenigingen. 

 

Datum: 28 december 2018 

 

Welke opleiding(en) heb je bij Swalef gevolgd? 

Leergang niveau B+ | Verdieping Vermogensbeheer | DNB guidance normenkader 

beleggingskennis 

 

Met welk doel heb je deze opleiding gevolgd? En is dit doel bereikt?  

Voor de beleggingscommissie van SBZ is door het bestuur besloten dat wij moeten voldoen 

aan niveau B+ op het gebied van Vermogensbeheer. En dit doel is nu bereikt. 

 

Waarom heb je voor Swalef gekozen?  

Ik heb al een aantal cursussen gevolgd bij SPO, maar ik dacht: ik doe eens iets anders en 

kies voor een ander opleidingsinstituut.  

 

Viel je iets (positief) op in de opleidingen van Swalef, en wat is dit? 

Er viel mij veel op, bijvoorbeeld de deskundigheid van de docenten. Marc Vijver vond ik zeer 

kundig. Bij de laatste module Governance en pensioenwetgeving vond ik dat Monica Swalef 

en Alexander Filius duidelijk zeer goede kennis hebben over pensioenrecht.  

 

Tijdens de modules werden de deelnemers echt tot denken aangezet (door middel van cases) 

en konden we zelf aan de slag. Er werd niet zo maar even iets voorgelezen. Ook was er 

genoeg ruimte voor het voeren van discussie. Ook het informele sprak mij aan, maar toch 

met een goede structuur in de modules. 

 

Ik vond de vakartikelen uit de reader in de persoonlijke leeromgeving heel goed en duidend. 

Wat ook leuk is, is het constant delen van de laatste ontwikkelingen en de Pensioenweek in 

Beeld nieuwsbrief. Swalef is heel actueel.  

 

Ten slotte vind ik het een goede zaak dat het boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen 

gratis ter beschikking werd gesteld aan de deelnemers. Ik heb er veel ingekeken, het is erg 

handig om dingen door te nemen en te kunnen opzoeken.  

 

Zou je nog een keer voor Swalef kiezen?  

Ja, zeker! De docenten zijn zeer deskundig. Ook de manier van lesgeven spreekt mij aan. 

Informeel maar toch structureel. Ik heb het als zeer plezierig ervaren.  


