
€ 26,938 miljoen 
Dit waren onze totale - netto - beleggingsopbrengsten. Ofwel: 5,4% van het
vermogen van € 483,6 miljoen euro dat we voor onze deelnemers hebben
belegd. Onze beleggingen hebben het in 2020 dus prima gedaan, ondanks de
coronapandemie.
Lees verder 

€ 483,6 miljoen
Dit bedrag hebben we vorig jaar voor al onze deelnemers belegd. Dat is
gestegen ten opzichte van 2019 gestegen. Toen was het belegd vermogen €
437,3 miljoen.
Lees verder 

102,5%
Op 31 december 2020 was onze beleidsdekkingsgraad 102,5%. Eind 2019 was
de beleidsdekkingsgraad 102,4%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde
dekkingsgraad over 12 maanden. Ondanks wat schommelingen in 2020 is de
dekkingsgraad in een jaar tijd dus stabiel gebleven. 
Lees verder 

€ 13,84
Dit waren de uitvoeringskosten per deelnemer inclusief alle gewezen
deelnemers. Deze kosten zijn een klein beetje gestegen ten opzichte van 2019,
toen ze € 13,27 per deelnemer waren. 
Lees verder 

€ 53,1 miljoen 
Het totaal aan premiebijdragen van alle werkgevers en werknemers. Dit bedrag
is gedaald ten opzichte van 2019.  
Lees verder 

33.708
In 2020 hebben we 33.708 kleine pensioenen overgedragen naar de nieuwe
pensioenfondsen van gewezen deelnemers. Het ging om bedragen met een
waarde tussen € 2 en € 497,24.

Swen Laarveld is sinds 2017 lid van het verantwoordingsorgaan (VO) 
van Flexsecurity, het pensioenfonds van Randstad. Swen zit namens de 
werkgever in het VO.

Bij vakbond De Unie leerde hij de wereld van pensioen kennen. Hij was 
relatief jong - namelijk nog geen 40 jaar - toen hij toetrad tot het VO. We 
spraken met Swen over het VO en het bijzondere jaar 2020.
‘Flexsecurity is - in vergelijking met andere fondsen - een vrij klein 
pensioenfonds. Het bestuur bestaat uit slechts 4 leden, net als het VO. 

Dat heeft zeker voordelen: we zijn sterk georganiseerd en zeer 
slagvaardig. Wat heel bijzonder is aan ons VO: we hebben als één van 
de weinige verantwoordingsorganen goedkeuringsrechten, onder 
andere rondom het beleggingsbeleid. Als het bestuur daarin iets wil 
veranderen, moeten wij dat besluit eerst goedkeuren. Een ‘nee’ van ons 
betekent dat het bestuur terug naar de tekentafel moet.’

Lees het hele interview

2020 in cijfers

Deelnemers
48.651
Vorig jaar telde ons fonds 48.651 ‘actieve deelnemers’. Dat zijn werknemers
die pensioen bij ons opbouwen en van wie we het pensioenkapitaal beheren. In
2019 hadden we er 61.967. 

179.024
We hadden vorig jaar 179.024 ‘gewezen deelnemers’. Dat zijn ex-werknemers
die nu geen pensioen meer bij ons opbouwen. Maar we beheren wel nog hun
pensioenkapitaal. In 2019 waren dat er 187.478. 

909
Vorig jaar telde ons fonds 909 arbeidsongeschikten. Dat is aanzienlijk meer
dan de 777 arbeidsongeschikten in 2019.  
 
Lees verder 

Download dit verkorte jaarverslag als pdf.
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“We zijn een gezond pensioenfonds, dat is heel prettig werken"
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