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Geboortedatum:

René Bastian
Fornheselaan 32
3734 GC Den Dolder
0629 036 032
rene.bastian@xs4all.nl
21 november 1955

OPLEIDING:
Atheneum B (1976)
Juridische Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam (1984)
Afstudeerrichtingen: Privaatrechtelijk en Bedrijfs-Juridisch.
Diverse management- en pensioenopleidingen
Opleiding tot Mediator (2012); ADR-Instituut (UvA); Harvard methode

OVERZICHT HUIDIGE WERKSITUATIE:
- bemiddeling van financiële instellingen bij class actions
- intern toezicht via visitatiecommissie bij diverse pensioenfondsen
- opleiding van bestuurders van beroepspensioenfondsen
- MfN-registermediator in bestuurlijke context van o.a. pensioenfondsen
- doorlichting van effectiviteit van governance in (semi-)publieke sector
- begeleiden van zelfevaluaties van besturen en assessments van kandidaat-bestuurders
WERKERVARING:
1984 – 1996; Nederlandse Spoorwegen
Diverse funcies: Hoofd sectie Arbeidsrecht, Secretaris Medische Dienst, Hoofd Planning & Control
Arbodienst, plv. Hoofd Capaciteitstoedeling, Directie-secretaris Infrabedrijven.
1996 – 2005; Stichting Beroepspensioenfondsen Artsen (SBA)
• Functie: Directie-secretaris en Hoofd Juridische Zaken bij de uitvoeringsorganisatie voor de
beroepspensioenfondsen voor huisartsen en medisch specialisten.
• Werkzaamheden: directie- en bestuursondersteuning van beide pensioenfondsen (bestuursbureau ‘avant la lettre’) en uitvoeringsorganisatie, beleidsvoorbereiding, juridische advisering,
project-secretaris ontvlechting fondsen en verzelfstandigen uitvoerder.
2001 – 2011; Unie van Beroepspensioenfondsen (UvB)
• Functie: Directeur van koepelorganisatie voor beroepspensioenfondsen (van 2001 – 2005 op parttime detacheringsbasis vanuit SBA. Vanaf 2005 in dienst van UvB).
• Werkzaamheden: opzetten van UvB en uitbouw tot volwaardige pensioenkoepel, belangenbehartiging van leden bij politiek, overheid, toezichthouders en media, dienstverlening aan leden,
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•

opleidingsprogramma voor fondsbestuurders opzetten en opleidingen geven, ‘kikkers in de
kruiwagen houden’, voorzitter van UvB-werkgroepen.
Belangrijkste dossiers: behoud verplichtstellingswet voor beroepspensoenregelingen, fiscaal
kader beroepspensioenen, samenwerking met pensioenkoepels VB en OPF, code Pension Fund
Governance, Gelieerde activiteiten: lid clientenpanel AFM en DNB, voorzitter van de Commissie
Deskundigheidsbevordering van drie pensioenkoepels.

2006 – 2012; Stichting Dienstverlening Beroepspensioenfondsen (SDB) (1 dag/week)
• Functie: Directeur dienstverleningsorganisatie voor 7 beroepspensioenfondsen (part-time
gedetacheerd vanuit UvB).
• Werkzaamheden: opzetten van SDB en uitbouw tot service-organisatie, verzorgen van intern
toezicht bij 7 beroepspensioenfondsen. Het concept van Intern Toezicht vanuit een gezamenlijke
pool bedacht, uitgewerkt en geimplementeerd. Leiding aan intern toezichtrondes (dossieranalyse,
gesprek, evaluatie, rapport). Vanaf 2011 vallen opleidingen voor bestuurders van
beroepspensioenfondsen ook onder SDB (die werden vanaf 2001 vanuit de UvB geleverd).
• Na beëindiging van het dienstverband zijn de activiteiten op het gebied van Intern Toezicht (lid
visitatiecommissie) en opleidingen als zzp-er voortgezet voor SDB.
2006 – heden; Clarese
• Functie: Directeur eigen bureau waarmee financiële instellingen gefaciliteerd worden bij het
voeren van class actions in samenwerking met het grootste advocatenkantoor van de VS. De
werkzaamheden omvatten acquisitie, en servicen relatie tussen cliënt en Amerikaanse advocaten.
• Vanaf 2012 valt ook een mediationpraktijk voor de financiële sector en vrije beroepen onder het
domein van Clarese. Vanaf dat jaar worden ook de werkzaamheden ingebracht, op het gebied
van intern toezicht en opleidingen die tot dan toe vanuit SDB werken gedaan (zie hierboven)
• In 2013 wordt daar een inbreng in Governance Check BV aan toegevoegd. Governance Check is
een organisatie die de effectiviteit van de governance in de (semi-)publieke sector toetst.
• Per medio 2014 is hier een samenwerkingsverband met Mens&Kennis aan toegevoegd.
Mens&Kennis begeleidt zelfevaluaties van pensioenfondsbesturen en doet assessments van
kandidaat-bestuursleden
• Relevante websites:
www.clarese.com
www.clarese-mediation.nl
www.governancecheck.nl
www.mnks.nl
2007 – 2012; Pensioenregister
• Functie: Bestuurslid-secretaris van Pensioenregister, dat op geautomatiseerde wijze inzicht geeft
in totale oudedagsvoorziening in AOW en collectief pensioen via www.mijnpensioenoverzicht.nl.
• Werkzaamheden: als bestuur leiding geven aan opzet van organisatie en inrichting van het
geautomatiseerde systeem binnen budget en wettelijk tijdspad.
2011 – 2012; Pensioenfederatie
• Functie: Directeur Bestuurszaken in samenwerkingsverband van drie pensioenkoepels.
• Werkzaamheden: secretaris federatiebestuur, lid beleidsstaf, relatiebeheerder UvB, geven van
opleidingen, voorzitter Commissie Deskundigheidsbevordering
• Dossiers: oprichting Pensioenfederatie (statuten en samenwerkingsovereenkomst), arbeidsvoorwaardenpakket Pensioenfederatie.
2012 – 2014; PGGM (3 dagen/week)
• Functie; Adviseur beroepspensioen.
• Werkzaamheden: expertise over beroepspensioenfondsen inbrengen en meewerken aan het
realiseren van PGGM’s ambitie om meer beroepspensioenfondsen te bedienen.
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COMPETENTIES
Domein ‘denken’:
Domein ‘voelen’ :
Domein ‘kracht’ :

academisch denkniveau, multi-disciplinair, strategisch en conceptueel,
vertaling van conceptueel naar operationeel.
integer, helder formulerend in woord en geschrift, luisterend, empathisch,
dienstbaar, sociaal en discreet.
flexibel, stressbestendig, onafhankelijk denkend, overtuigend, ondernemend,
besluitvaardig, to-the-point en resultaatgericht, mediation skills.

VRIJE TIJD:
Schilderen, bronzen beelden maken, museumbezoek, wandelen, golf, tennis, reizen

CV van René Bastian

3

