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Uit de enquête die we onder ruim 25 VO’s 

recent hebben gehouden, blijkt dat zij 

behoefte hebben aan de volgende tools: 

Workshop optimale invulling rol VO bij 

NPS 

Veel VO’s hebben vragen over welke 

onderdelen van het NPS voor hen van 

belang zijn, hoe zij de eigen rol optimaal 

kunnen invullen in het NPS-traject, hoe 

(pro)actief en hoe haar rol zich verhoudt 

tot die van het intern toezicht en het 

bestuur. GPSS heeft recent diverse VO’s 

trainingen hierover gegeven met goede 

beoordelingen (zie Referenties - Gpss).   

Workshop Van aandachtspunten naar 

beoordelingskader  

Hoe gaat u straks de voorgenomen 

besluiten van het bestuur beoordelen? In 

de enquête noemen veel VO’s aandachts-

punten zoals evenwichtigheid, maar hoe 

vult u dat in en komt u tot een beoorde-

lingskader? Dit nú opstellen helpt om als 

VO op één lijn te komen, zodat u eens-

gezind het gesprek met het bestuur kunt 

aangaan, zorgvuldig en consistent de 

verschillende adviezen kunt geven en het 

bestuur kunt beoordelen. Deze workshop 

helpt u daarbij. 

 

 

GPSS als uw adviseur en sparringpartner 

in het NPS-traject 

VO’s krijgen een grote verantwoordelijk-

heid in het NPS-traject. Denk aan de rol 

van het VO bij onderwerpen als invaren, 

communicatie en compensatie. Een eigen 

adviseur, die de rol van het VO goed kent 

in relatie tot het nieuwe pensioenstelsel, is 

dan van belang, zo noemt u in de enquête. 

GPSS vervult op dit moment de rol van 

adviseur en kennispartner voor een aantal 

VO’s. We verzorgen kennissessies, helpen 

het VO een aanpak te formuleren om 

(tijdig en pro-actief) invloed uit te oefenen 

en ondersteunen bij het stellen van goede 

vragen en het beantwoorden van 

adviesaanvragen. Zo nodig doen wij dat in 

samenwerking met een actuaris.  

GPSS bestaat uit Mr Paulien Siegman en 

Mr Drs Selma Smit, gezamenlijk meer dan 

40 jaar werkzaam in de pensioensector. 

GPSS heeft veel ervaring met VO’s. Wij 

ondersteunen en begeleiden VO’s met 

onderzoek, workshops, zelfevaluaties en 

adviestrajecten. Niet voor niets werden wij 

door de Stichting van de Arbeid gevraagd 

om informatie voor VO’s op te stellen voor 

de website www.werkenaanonspensioen.nl.
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