Zelfevaluatie visiteurs VCHolland 2019
Op 17 december 2019 hebben de visiteurs van VCHolland het visitatieproces en hun eigen
functioneren daarin geëvalueerd. Daarbij gold de samenvatting van de door een aantal gevisiteerde
fondsen ingevulde evaluatieformulieren mede als basis. Breed werd de mening gedeeld dat de
onderzoeksmethodologie, de visitatiematrix, het ten behoeve van de feitelijke visitatie gehanteerde
sjabloon en ook alle door de pensioenfondsen beschikbaar gestelde informatie de visiteurs in staat
stellen efficiënt en snel inzicht te verwerven in de pensioenfondsen. Hierdoor ontstaat ruimte om je
in de specifieke eigenheid van het te visiteren pensioenfonds te verdiepen. Het voor de visiteurs
beschikbare interne sjabloon met aandachtspunten voor de visitatie draagt zorg voor een complete
beoordeling van de voor het interne toezicht relevante onderwerpen.
Vastgesteld werd ook dat er geen enkele belemmering is geweest bij de door de gevisiteerde
pensioenfondsen beschikbaar gestelde informatie en documentatie.
Een kritische noot is geplaatst bij de hoeveelheid vragen die in het vragenmemo ten behoeve van het
visitatiebezoek soms nog additioneel worden gesteld. Blijvende kritische aandacht is nodig voor meer
gerichtheid van de aanvullende vragen en aandachtspunten. Daarbij is bevordering van de kwaliteit
van de beantwoording van de vragen in de visitatiematrix van belang.
Daarnaast zijn de momenten kort voor en na de visitatie waarin de visiteurs sparren en reflecteren
op het specifieke fonds volgens eenieder erg waardevol en belangrijk om te behouden.
Samenvattend werd mede op basis van de ontvangen evaluatieformulieren en de opgedane
ervaringen geconcludeerd dat de aanpak van VCholland bij de uitvoering van visitaties door de
pensioenfondsen als positief en effectief wordt ervaren. Door de besturen van de pensioenfondsen is
de inbreng van de visitatiecommissie ook als een waardevolle klankbordfunctie ervaren. Het bestuur
is op een zorgvuldige wijze omgegaan met de gedane aanbevelingen van de visitatiecommissie. De
samenstelling van de visitatiecommissies is voldoende evenwichtig geweest mede op basis van de
competenties van de individuele visiteurs, waarbij een aandachtspunt nog is de bevordering van de
diversiteit.
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