
Afscheid nemen en oproep … 

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En nu dat laatste moment is aangebroken is het 
een goed gebruik om hierbij stil te staan en terug te kijken op de afgelopen periode.  

Wanneer het was, weet ik niet meer precies, maar ik was werkzaam als technisch adviseur. En op 
een gegeven moment ging ik me serieus bezighouden met mijn pensioen. Ik dacht na over het 
tijdstip waarop ik met pensioen zou gaan, hoeveel pensioen ik had opgebouwd en wat mijn inkomen 
na mijn pensionering zou zijn. In 2009 heb ik een brief geschreven aan het toenmalige bestuur van 
Bpf HiBiN met een vraag over mijn pensioen. Ik kreeg antwoord en zo is het balletje gaan rollen. Op 
dat moment bestond er al langere tijd een vacature in de deelnemersraad. Dit was de voorloper van 
het verantwoordingsorgaan. Uiteindelijk trad ik toe tot de deelnemersraad. Via mijn vraag over 
pensioen ben ik dus indirect lid geworden van de deelnemersraad.   

Door een wetswijziging in 2014 is de deelnemersraad omgevormd naar het huidige 
verantwoordingsorgaan (VO). Het VO kreeg gelijk ook een grotere verantwoordelijkheid. Vanaf dat 
moment kreeg de scholing van de leden van het VO ook extra aandacht.  

Tot 2017 voerde Syntrus Achmea Pensioenbeheer de pensioenregeling van Bpf HiBiN nog uit. Het 
bestuur was uiteindelijk wel eindverantwoordelijk voor het fonds. Wat me speciaal zal bijblijven zijn 
de problemen bij Syntrus waarmee het fonds toen werd geconfronteerd. Het bestuur moest een 
keuze maken tussen afscheid nemen van Syntrus Achmea, aansluiten bij een ander pensioenfonds of 
als zelfstandig fonds doorgaan. Bij deze laatste mogelijkheid zou het fonds zelf de pensioenregeling 
uit gaan voeren, hetgeen toch een groot risico was. In die periode hebben wij als VO veel overleg 
gehad met het bestuur, de Raad van Toezicht en het bestuursbureau, Hiermee hebben we, volgens 
mij, ook meer respect gekregen voor elkaars verantwoordelijkheden. De keuze voor zelfadministratie 
heeft voor Bpf HiBiN bijzonder goed uitgepakt en ik heb er een goed gevoel bij dat ik dit van dichtbij 
heb mogen meemaken. 

Het VO functioneert goed. Dit komt door de gemeenschappelijke kennis waarover het VO als team 
beschikt. Daarnaast werken de afzonderlijke leden werken onderling goed samen. De invoering van 
het nieuwe pensioenakkoord, waarover in de afgelopen 10 jaar is onderhandeld, is het eerste grote 
project waar Bpf HiBiN nu voor staat. Als gepensioneerde bij het fonds zal ik dit zeker blijven volgen. 

Heb je belangstelling voor het functioneren van Bpf HiBiN en wil je hier persoonlijk ook een bijdrage 
aan leveren? Dan is dit de kans van je leven. Ik kan de (bijna) gepensioneerden die werkzaam zijn 
in de sector alleen maar adviseren om zich kandidaat te stellen.  

Het is voor mij een bewuste keuze geweest om aan het einde van deze zittingsperiode na 12 jaar te 
stoppen met mijn werkzaamheden voor het VO. Maar ik zal het werk van het VO zeker gaan missen 
en dat is één ding dat zeker is.  
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