
TIAS en Netspar bieden u het Pensioen 
Innovatie Programma. U leert hoe 
u kansen en risico’s onderkent en 
aanpakt. U bent up-to-date met de 
laatste academische inzichten die 
de blik op de pensioenconsument of 
de pensioenregeling in de komende 
jaren ingrijpend kunnen veranderen. 
Door uw nieuwe kennis kunt u 
onderbouwde antwoorden geven op 
consumentenvragen en -wensen. En u 
kunt een adviserende rol spelen in het 
beleggingsbeleid van uw organisatie.

Doelstellingen en certificaat
Met de serie van vier masterclasses 
van elk twee dagen doorloopt u 
een ontwikkeltraject waarmee u uw 
organisatie strategisch en beleidsmatig 
kunt ondersteunen op verschillende 

deelgebieden van de pensioenwereld: 
beleggingen, risicomanagement, 
consumentenbehoeftes en pensioen-
regelingen, toezicht en governance. Na 
het doorlopen van alle masterclasses kunt 
u in groepsverband een eindopdracht 
doen, waarna u het certificaat Pensioen 
Innovatie ontvangt.

Het programma is bedoeld voor: 
• bestuurders en toezichthouders in de  

pensioensector
• medewerkers van bestuurs- en 

directiebureaus van pensioenfondsen,  
uitvoeringsorganisaties

• ervaren professionals en strategische  
pensioenaccountmanagers uit 
de bank, verzekerings- en 
vermogensbeheersector

Pensioen ontwikkelt zich in een razend tempo. Nieuwe wetgeving 
volgt elkaar op, regels voor toezicht worden strenger, consumenten 
stellen steeds hogere eisen aan een pensioenproduct en innovaties in 
producten en organisaties dagen de status quo uit. In die wisselende 
omstandigheden heeft u de kennis en vaardigheden nodig om u 
succesvol te bewegen in de pensioensector.

www.tias.edu

TIAS is een business school in 
Nederland met internationaal 
aanzien. TIAS biedt post-experience 
managementonderwijs: MBA, MSc, 
PhD, Executive Masters, Executive 
Programs en Company Specific 
Programs.
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P E N S I O E N  I N N O V A T I E  P R O G R A M M A

PROGRAMMA OPZET 

Masterclass 1: Pensioenstelsel in 
transitie
Na deze masterclass:
• heeft u inzicht in de ontwikkeling van 

verschillende pensioensystemen en 
de politieke, economische en sociale 
factoren achter verschuiving tussen de 
pijlers

• heeft u kennis over de belangrijkste 
debatten die de pensioendiscussie 
domineren, en welke argumenten 
daarbij door onderzoek worden 
uitgewerkt. Hierbij wordt ook aandacht 
besteed aan het handelingsperspectief: 
welke strategische keuzes heeft een 
pensioenorganisatie hierbij?

• kent u de belangrijkste ontwikkelingen 
in omliggende pensioenstelsels en 
de consequenties van mogelijke 
hervormingen in Nederland

Masterclass 2: Inzicht in de pensioen- 
consument: van opbouw naar uitkering
Na deze masterclass:
• heeft u inzicht in de ontwikkeling 

van de behoeftes van 
pensioenconsumenten op het 
gebied van tijd (zorg), de rol van zijn 
persoonlijke situatie (huishouden), 
en vermogenscomponenten (huis, 
arbeidsmarkt, pensioen)

• bent u bekend met vernieuwende 
concepten op het gebied van 
gedrags-economie en psychologie 
voor financiële beslissingen en 
keuzeprocessen van consumenten 
en hoe dit de inrichting van 
pensioenregelingen beïnvloedt

• kent u de verschillende typen 
uitkeringen voor individuen en heeft u 
inzicht in de voor- en nadelen van elk

• heeft u kennis van producten die 
gebruik maken van een geleidelijke 
overgang van opbouw- naar 
uitkeringsfase (life cycle fondsen)

Masterclass 3: Risicomanagement van
financieel dienstverlener en 
consument
Na deze masterclass:
• kent u de belangrijkste risico’s van 

pensioenregelingen en weet u welke 
risicomanagementtechnieken hierbij 
bruikbaar zijn 

• bent u in staat sterktes en zwaktes 
vroegtijdig te identificeren en hier 
beleid op te ontwikkelen

• heeft u inzicht in de belangrijkste 
(model)aannames die 
risicomanagement, ALM keuzes 
bepalen, en wat dit kan betekenen voor 
het nemen van betere besluiten

• kunt u advies geven over de 
aansturing van een pensioenbalans 
en een beleggings- en 
risicomanagementproces 

Masterclass 4: Pensioenregelgeving, 
Toezicht en Governance
Na deze Masterclass:
• bent u op de hoogte van de rol en 

inrichting van nieuwe pensioenvehikels 
en wet- en regelgeving

• kent u de belangentegenstellingen, 
ontwikkeling en vergelijking van de 
verschillende bestuursmodellen, 
toegespitst op pensioenvehikels 

• kunt u de sterktes en zwaktes 
benoemen van verschillende 
governance-modellen per 
pensioenvehikel

Academic Director
De rode draad van het programma 
wordt in nauwe samenwerking met 
Netspar bewaakt door de academic 
director prof. dr. Alfred Slager. Hij 
werd in september 2011 benoemd 
tot professor Pension Fund 
Management aan TIAS.

Data
Masterclass 1: 1 en 2 oktober 2018 
Masterclass 2: 26 en 27 november 
2018
Masterclass 3: 4 en 5 februari 2019
Masterclass 4: 8 en 9 april 2019

Locatie
TIAS, campus Tilburg

PE-uren = 60

Kosten
€ 11.500,- (4 masterclasses en 
eindopdracht), incl. literatuur en 
dagarrangement. 

De masterclasses zijn ook los 
te volgen voor € 2.900,- per 
masterclass.

CARMEN SMALHEER
013 466 3977
c.smalheer@tias.edu
 

  UW  
  PROGRAMMA-ADVISEUR  

 Praktische informatie 

“De interactieve aanpak, de 
break-outsessies en het schrijven 
van de thesis, zijn boeiend. De 
deelnemers, met soms tegenstrijdige 
belangen, gaan zo actief op onder-
zoek door elkaar te bevragen. Een 
aanrader!”

Iwan van den Berg
Client Director Aegon Zakelijk
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