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Interview 
Remco Dijkstra
Docent Financieel technische 

en actuariële aspecten aan 

onze Registeropleidingen 

Geschiktheidsniveau A en B

 Bekijk het profiel van Remco Dijkstra

Naast docent bij Swalef is Remco partner bij Sprenkels en Verschuren. Al sinds 2011 is hij 

docent bij Swalef en heeft dus de start van de gecertificeerde Registeropleiding Geschiktheid 

Pensioenfondsen meegemaakt! Remco geeft met plezier module 3 Financieel technische en 

actuariële aspecten. Hij houdt van interactie met deelnemers en is daarvoor bij Swalef aan het 

juiste adres . 

Vertel eens wat over je werk naast 
het lesgeven bij Swalef. Wat doe je? 
En waarom vind je dat zo leuk? Wat is 
jouw drijfveer daarbij?
Ik werk als partner bij Sprenkels en Verschuren. Daar 

adviseren wij pensioenfondsen, werkgevers en onder-

nemingsraden. Sociale partners zeggen wij altijd, 

met allerlei soorten pensioenvraagstukken. Het brede 

 pensioenveld zeg maar. Dat vind ik zelf ook het leuk-

ste. Om heel breed met pensioen bezig te zijn. Ik ben 

niet de typische jurist of actuaris, maar vind het juist 

leuk om zaken van meerdere kanten aan te vliegen. 

Mijn belangrijkste drijfveer is om organisaties die een 

probleem hebben te ondersteunen en te helpen om in 

oplossingen te denken. 

Hoe lang werk je in pensioenen?
Nu al bijna 22 jaar. 

Droomde je daar vroeger al van?
Nee, ik droomde daar eigenlijk niet altijd van, haha.  

Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Na de universi-

teit ben ik op de juridische afdeling van Mercer terecht-

gekomen. Eigenlijk omdat ik sociale zekerheid en dat 

beetje pensioenrecht waar ik tijdens mijn studie les in 

kreeg, in de praktijk wilde brengen. 

 

Sinds wanneer geef je les/trainingen?
Ik ben al heel vroeg begonnen met het geven van 

 cursussen en trainingen. Pensioenonderwijs zeg maar. 

Bij Swalef ben ik actief sinds het begin van de oplei-

dingen op niveau A en B. Ik moest lang nadenken hoe 

lang dat ook alweer was. Maar dat is dus eigenlijk vanaf 

Nee, ik droomde daar eigenlijk 

niet altijd van, haha.  

Ik ben er eigenlijk een beetje 

ingerold.

https://www.linkedin.com/in/remco-dijkstra-4b803912/
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dag één. Dus al een jaar of 8, 9. Echt een lange tijd! 

We keken toen samen met Monica Swalef en mijn col-

lega Frank Verschuren naar het gezamenlijk neerzet-

ten van zo’n pensioenopleiding. En in 2011 ben ik ver-

volgens gestart met het lesgeven bij Swalef. En met 

plezier. Nog steeds. Ik vind het leuk om interactie met 

 mensen te hebben en ze beter wegwijs te maken in 

het pensioen vak. Je hebt het over interessante onder-

werpen en dat maakt het voor mij altijd leuk. Je werkt 

iedere keer met verschillende mensen waardoor je 

steeds te maken hebt met verschillende invalshoeken 

en disciplines. En dat maakt het ook leuk. Omdat je dus 

steeds die verschillende inzichten te zien krijgt. 

Kun je in één of twee zinnen zeggen 
wat de belangrijkste les is die je 
deelnemers altijd mee wilt geven?
Wat ik heel belangrijk vind is dat je je goed voor bereidt 

op de les. Dan heb je er veel meer aan en kun je echt 

actief meedoen. En probeer voor jezelf een doel te 

stellen. Wat wil je eruit halen? Dat helpt heel erg. Door 

alleen maar te zitten en te ontvangen begrijp je de stof 

minder goed. Als je een duidelijk doel hebt, neem je die 

automatisch beter in je op. 

Hoe zou jij de Swalef Academie in  
3 woorden beschrijven? 
Professioneel, kleinschalig en sfeer! Dat maakt het 

voor mij ook leuk om als docent actief te blijven. Het is 

een leuke, open gezellige sfeer en goed georganiseerd. 

Dat maakt het voor ons als docent ook heel fijn om te 

blijven komen. 

En waarom zouden toekomstige 
deelnemers voor Swalef moeten 
kiezen?
De kleinschaligheid en de betrokkenheid is echt een 

belangrijke pré. Ook dat we gericht zijn op de prak-

tische toepasbaarheid vind ik goed. Met alle docenten 

proberen we daar steeds naar te kijken. 

Ik vind het leuk om interactie 

met mensen te hebben en ze 

beter wegwijs te maken in het 

pensioenvak.


