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In ‘Blik op de Wereld’ geeft
een specialist zijn of haar
mening over een actueel
thema uit de pensioenwe-
reld of de financiële sector.
In deze aflevering Sandra
Smits, voorzitter van het
vrouwennetwerk VIIP. 

Blik op de Wereld
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Sinds 2001 bestaat er een netwerk voor Vrouwen
In Institutioneel Pensioen (VIIP). VIIP is opgericht
vanuit de gedachte dat het aantal vrouwen in de
institutionele sector laag was. Maar wie schetste
onze verbazing? Er werken ontzettend veel vrou-
wen met veel plezier in de institutionele sector.
Wat in 2001 begon met tien vrouwen, is uitge-
groeid tot een vereniging waarbij pakweg vier-
honderd vrouwen zijn aangesloten. Ongeveer 
de helft van hen bekleedt seniorposities bij
 organisaties in de institutionele sector.

Voor het jaarcongres van 2010 heeft VIIP als
thema ‘Women on board’ gekozen. Waarom dit
onderwerp? Omdat wij ons verwonderen over
het feit dat er veel vrouwen in de industrie werk-
zaam zijn, maar amper aanwezig op ‘board’-
 niveau binnen het governancemodel van
pensioenfondsen: dus in besturen, visitatie-
commissies of in een verantwoordingsorgaan.
Terwijl fondsen die wél vrouwelijke bestuurders
hebben, daar zeer positief over zijn.

Fascinerend is dat bij ‘commerciële’ partijen
(zoals pensioenuitvoerders, asset managers en
consultants) ruimschoots vrouwen aanwezig 
zijn in goede functies – ook binnen de hogere
echelons. Wat kunnen pensioenfondsen hiervan
leren? In onze ogen speelt hierin ‘het opvolgings-
beleid’ een belangrijke rol. Laten we eens stil-
staan bij een gemiddelde vacature voor een
nieuw bestuurslid van een gemiddeld pensioen-
fonds. Sowieso zeggen pensioenfondsen nogal
eens dat je naar bestuursleden moet zoeken met
een nachtkaarsje. ‘Je mag al blij zijn als iemand
reageert op de vacature’, is een veelgehoorde

 uitspraak. Maar heeft het pensioenfonds er echt
alles aan gedaan om een wervende campagne op
te zetten? Heeft het bestuur überhaupt nagedacht
wat het verwacht van een nieuw bestuurslid? Is
het de lezer van de vacatureadvertentie duidelijk
waarom een dergelijke functie om meerdere
 redenen interessant kan zijn? Hoe vaak horen 
we niet dat men, eenmaal werkzaam in de
 pensioensector, er nooit meer uit wil omdat 
het zo’n leuke sector is?

Een goede vacatureadvertentie is wervend en
trekt zowel mannen als vrouwen aan. De tekst
laat de potentiële kandidaat vooral zien wat de
functie oplevert. Naast kennis en het opdoen 
van bestuurdersvaardigheden, betekent een
 dergelijke functie zichtbaarheid en het opbou-
wen van een netwerk. Een bestuursfunctie is,
kortom, goed voor de eigen carrière. Wees daar-
naast helder in wat van de nieuwe bestuurder
wordt verwacht. Moet het iemand zijn die affini-
teit heeft in bijvoorbeeld vermogensbeheer of
zoekt u juist een jurist? Vraag aan de HR-afdeling
van een uitvoerder wat hun geheim is om goede
kandidaten te werven. Probeer die wervings-
kracht in te zetten voor het vinden van goede
bestuursleden voor uw pensioenfonds. 

En ja,  natuurlijk staat de deur van het vrouwen-
netwerk wagenwijd open: VIIP kan de verbinding
leggen tussen pensioenfondsen en goede vrou-
wen. Steeds vaker worden we ingeschakeld om
kandidaten te vinden. Tot slot nog een handige
tip: vrouwen willen gevraagd worden. Maak daar
 gebruik van! ■

Sandra Smits is voorzitter van Vrouwen In 
Institutioneel Pensioen en eigenaar van 
adviesbureau Mens&Kennis.

‘Women on board’, 
grijp uw kans!

Het aantal vrouwen in goede functies bij pensioenfondsen blijft achter 
bij het aantal vrouwen in topposities bij ‘commerciële’ partijen, zoals
pensioenuitvoerders, assetmanagers en consultants. Sandra Smits pleit
namens het vrouwennetwerk VIIP voor betere vacatureadvertenties. 
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