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Beschikbaar zijn
Het leuke van mijn werk – waarbij het behandelen van het
onderwerp ‘feedback’ een terugkerend element is – is dat
ik met regelmaat hoor wat mensen in elkaar waarderen.
Een veel gehoorde kwaliteit is beschikbaarheid. Deze wordt
zo vaak genoemd dat ik er soms een beetje verbaasd over
ben. Het lijkt een voor de hand liggende eigenschap die je
gemakkelijk kunt inzetten. Of toch niet?
Zelf waardeer ik iemand die beschikbaar is ook hoger.
Ik merk namelijk dat het mij stoort als ik heel veel moeite
moet doen om iemand te bereiken of dat die persoon
telkens met zijn hoofd ergens anders is. Onze klanten
duiden ‘beschikbaarheid’ in meerdere lagen: bereikbaar zijn,
focussen en in het hier en nu aanwezig zijn.
Ironisch genoeg betekent voor het één beschikbaar zijn ook …
voor veel andere dingen niet beschikbaar zijn. En dat laatste
is bij mij soms net de crux. Ik vind het van nature niet fijn om
‘nee’ te zeggen. Als ik dan toch soms in de ‘ja’-valkuil stap,
weet ik dat mijn algehele effectiviteit (en daarmee de waardering van mijn omgeving) lager wordt.
Waarschijnlijk heeft u als lezer een volle agenda. Waarin zich
voortdurend onderwerpen aandienen waarmee iets moet.
Bijvoorbeeld het thema van dit nummer big data en
pensioenen. Stel dat uw fonds hier iets mee wil en dat u
degene bent die dit oppakt. Laat u dan aan de andere kant
ook iets los of doet u het ‘er even bij’? U bent gewaarschuwd:
dat laatste gaat ten koste van uw beschikbaarheid en dat kost
u waarderingspunten.
SANDRA SMITS,
Partner Mens&Kennis

Raad van advies
Voorzitter: drs. B. (Benne) van Popta, PMT en Psf.
voor de Detailhandel
Drs. J.A.G. (Jeroen) Steenvoorden (plv. voorzitter),
Psf. Medisch Specialisten
A.N. (Anna) Grebenchtchikova, Société Générale
P.J. (Pieter) Kiveron MBA, KPMG Advisory N.V
Drs. L.A. (Arnout) Korteweg, LAKOR Holding B.V.
Mr.drs. Th.W. (Theo) Langejan, Pensioenfederatie
J. (Jacqueline) Lommen, SSGA
Drs. L. (Leen) Meijaard, Onafhankelijk adviseur en
toezichthouder in de vermogens-, beheer- en pensioensector
Dr. A.G. (Alwin) Oerlemans CFA FRM, APG
Mr. H. (Hedwig) Peters, KPS en Hedwig Peters consulting
Drs. M.H.A.C.J. (Mariëtte) Simons, onafhankelijk adviseur
en bestuurder pensioenfondsen
A. (Sandra) Smits, Mens&Kennis
B. (Bram) Stegeman, Psf. voor Huisartsen
Mr. M.A.M. (Maarten) van der Tuin MBA, AZL N.V.
Redactieraad
Voorzitter: dr. C. (Carel) Petersen, Petersen Consult B.V.
Drs. V.V.M. (Vincent) van Bijleveld AAG, Finance Ideas
B. (Bert) Boertje, De Nederlandsche Bank
T. (Twan) van Erp, Achmea Investment Management
Drs. C. (Corné) Jansen AAG, Aon
P.J. (Pieter) Kiveron MBA, KPMG Advisory N.V.
A.J.M. (Alfred) Kool MCC, Kool Corporate Communication
Drs. G. (Geraldine) Leegwater CFA, ABP
J. (Jacqueline) Lommen, SSGA
Drs. W. (Wido) Mazee, Bridgevest
Drs. L. (Leen) Meijaard, Onafhankelijk adviseur en
toezichthouder in de vermogens-, beheer- en pensioensector
Dr. A.G. (Alwin) Oerlemans CFA FRM, APG
Mr. H. (Hedwig) Peters, KPS en Hedwig Peters consulting
Drs. M.E.J. (Margreet) Schuit, DNB
Drs. M.H.A.C.J. (Mariëtte) Simons, onafhankelijk adviseur
en bestuurder pensioenfondsen
Drs. J.A.G. (Jeroen) Steenvoorden, Psf. Medisch Specialisten
Hoofdredactie: Dr. Carel Petersen
Vakredacteur: Alfred Kool MCC, onafhankelijk adviseur
Eindredactie: Cecile Lammes
Vormgeving: Ketz and Dogs grafisch ontwerp
Webmaster: A!tention
Druk: Hassink Drukkers
Abonnementen:
Pensioen Bestuur & Management verschijnt eenmaal per kwartaal.
U kunt zich abonneren via info@pensioenbestuurenmanagement.nl.
Een abonnement kan op ieder gewenst moment ingaan en
kost € 175,- per jaar (excl. 9% btw), incl. publicaties in de
PBM Dossierreeks en andere voordelen (zie pagina 3).
Voor collectieve abonnementen gelden kortingen oplopend tot 30%,
zie www.pensioenbestuurenmanagement.nl voor de specificaties.
Verlenging van abonnementen vindt stilzwijgend plaats; opzegging
dient twee maanden voordat het abonnement afloopt schriftelijk
te geschieden. U wordt verzocht eventuele adreswijzigingen
uiterlijk drie weken voor de verhuisdatum door te geven.
Correspondentieadres
Petersen Consult BV, Oude Larenseweg 73, 7214 PE Epse
Telefoon: (0575) 49 43 56
E-mail: info@pensioenbestuurenmanagement.nl
website: www.pensioenbestuurenmanagement.nl
ISSN 1572-4735

Volg PBM en discusieer mee via LinkedIn:
PBM Pensioenprofessionals
Twitter: @PBM_magazine

4 Pensioen Bestuur & Management 4.2019

©2019. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen
of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke
toestemming van Petersen Consult BV.
Eventuele meegestuurde bijlagen of inserts van andere partijen
dan Pensioen Bestuur & Management vallen uitdrukkelijk niet
onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de uitgever.

