
Deelnemer aan het woord 

Armin Becker over zijn deelname aan de Maatwerkopleiding  
Oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan 

“Het prettige contact en het begrip vielen me meteen op” 

Armin Becker 
Armin Becker verzorgt bij DSM Pensionservice de bestuursondersteuning.  
Voornamelijk voor de fondsorganen van Stichting Pensioenfonds Sabic:  
het bestuur (en de commissies), de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan. 

Welke opleiding(en) heb je bij Swalef gevolgd? 
Ik nam deel d aan de Maatwerkopleiding Oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan. 
Nuttig gezien mijn rol als ondersteuner voor het verantwoordingsorgaan van Stichting 
Pensioenfonds Sabic.  

Met welk doel heb je deze opleiding gevolgd?  
Het verantwoordingsorgaan zocht naar verdieping in de oordeelsvorming. Vandaar deze 
opleiding. De verhouding tussen het bestuur en het VO is positief. Het VO neemt kennis van 
wat het bestuur vertelt en komt zodoende met een oordeel. Het VO had het idee hier te 
volgend in te zijn. Ze wilde onderzoeken of zij haar taak wel op een adequate manier vervult 
of dat zij pro-actiever moet zijn. Reflecteren en verdiepingen waren de doelen dus om mee te 
doen. 

En is dit doel bereikt? 
Ja, het VO is echt geholpen om verdieping te verkrijgen. Wat daar met name aan bijdroeg is 
het advies van Monica Swalef om het VO een agenda te laten maken van wat zij belangrijk 
vindt. Door vooraf al keuzes te maken en dat mee te nemen in haar oordeel. Dat wordt 
daardoor bondiger en waarschijnlijk meer gelezen. 

Waarom heb je voor Swalef gekozen?  
Binnen het VO sprake men over de mogelijkheden om verdieping te krijgen. Vervolgens 
hebben zij aan ons, de bestuursondersteuning gevraagd naar de opleidingsmogelijkheden te 
kijken. Wij kwamen bij Swalef uit. Dit sloot het beste bij de wensen van het VO aan. Plus de 
timing was perfect en we kregen snelle respons.  

Viel je iets (positief) op in de opleidingen van Swalef, en wat is dit? 
Wat mij opviel was het prettige contact, het begrip en dat het kon snel worden geregeld. De 
bereidbaarheid en flexibiliteit. 

Zou je nog een keer voor Swalef kiezen?  
Ja, zeker! 


