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sparen van het weinige inkomen dat ze
hebben elke maand ongeveer € 1,40 voor
hun pensioen. Die premies worden
geadministreerd en belegd door een grote
Indiase levensverzekeringsmaatschappij.
Vanaf hun 55ste jaar krijgen de deelnemers
hun pensioen uitgekeerd. Dat pensioen is niet
hoog, maar kan het verschil maken tussen
een oude dag in bittere armoede en een
menswaardig bestaan. De looptijd van het
project was 5 jaar. De doelstelling was in die
periode 25.000 deelnemers te behalen. Eind
september 2016 loop het project af, maar
inmiddels staat de teller al op ongeveer
30.000 deelnemers.

De Stichting Duurzame (Micro-) Pensioenen
in Ontwikkelingslanden (SDMO) is een
gezamenlijk initiatief van het Verbond van
Verzekeraars en de Pensioenfederatie met
steun van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Het doel van de stichting is te helpen
bij het opzetten van collectieve
pensioenvoorzieningen in
ontwikkelingslanden. Daarbij richt SDMO zich
vooral op mensen die werken in de informele
sector. Zij staan niet officieel geregistreerd
en hebben vaak geen voorziening voor hun
oude dag. In de afgelopen maanden heeft
SDMO op verschillende terreinen voortgang
geboekt. Deze nieuwbrief geeft jullie daarvan
een overzicht.

SDMO blijft betrokken in India

Nu 30.000 deelnemers in India
SDMO is in 2011 een micropensioenproject
gestart in Tamil Nadu, een deelstaat in het
zuiden van India, samen met de lokale DHAN
Foundation. DHAN organiseert allerlei
programma’s om mensen uit de armoede te
halen en hen economisch zelfstandig te
maken. Dat begint met basisbehoeften zoals
schoon water en hygiëne en omvat daarnaast
projecten als watermanagement en betere
landbouwmethoden.
Eind vorig jaar heeft een delegatie van het
SDMO bestuur het project bezocht,
gesproken met deelnemers en met het
projectmanagement. De conclusie van het
bezoek is dat het project bijzonder zinvol is
en mensen helpt in hun ontwikkeling. SDMO
en het Ministerie van Buitenlandse Zaken
hebben de intentie uitgesproken om na
september 2016 verder te gaan in India.
DHAN heeft een plan ontwikkeld om in de
komende vijf jaar het project uit te breiden
naar veel meer federaties. Een stuurgroep
binnen SDMO buigt zich over verschillende
mogelijkheden om te helpen bij de opschaling
van het project.

Ook biedt DHAN financiële diensten aan haar
leden. Daarbij wordt heel bewust een
specifiek pad gevolgd. Eerst sparen, dan
kredieten en verzekeringen en tot slot
pensioen. DHAN is georganiseerd in lokale
federaties met leden die geregeld bij elkaar
komen en leren van elkaars ervaringen. In
2011 is een proef gestart om micropensioen
aan te bieden aan de leden van 26 federaties.
Deelname is op vrijwillige basis. Mensen

Voorbereiden in Ghana voor start in
2017
In Ghana heeft SDMO een
haalbaarheidsstudie ondersteund die de
internationale organisatie Enviu heeft
uitgevoerd om in Ghana een
micropensioenproject te starten. De
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haalbaarheidsstudie is gefinancierd door een
aantal Nederlandse verzekeraars en
pensioenfondsen, Cordaid en het Ministerie
van Buitenlandse Zaken. Het doel van de
studie was te onderzoeken of het mogelijk is
in Ghana een micropensioenproject te starten
voor mensen in de informele sector. Bij een
positieve uitkomst zou Enviu op zoek gaan
naar investeerders zodat het lokale bedrijf
Pension Trust Ghana Limited het project kan
starten. De haalbaarheidsstudie is medio
2015 afgerond. Hoewel er zeker risico’s zijn,
zoals de slechte economische situatie en de
hoge inflatie in Ghana, was de uitkomst van
de studie dat er in Ghana goede
mogelijkheden zijn voor een
micropensioenproject.

verzekeringssector een paar vacatures
uitgezet. Het is de bedoeling dat Nederlandse
verzekeraars, pensioenfondsen of
uitvoeringsorganisaties jonge talenten met
behoud van salaris internationale ervaring
laten opdoen. Zo wordt een CFO/COO
gezocht die in Ghana een jaar lang het lokale
bedrijf helpt opzetten. Daarnaast wordt een
pensioenadministrateur gezocht die drie
maanden in Ghana wil werken.

Verder zijn er enkele projecten die je voor de
holding van het Ghanese bedrijf in Rotterdam
en/of op je eigen werkplek kunt doen. We
zoeken een assistent project manager,
iemand die een handboek over risk
management kan schrijven en iemand die
kan helpen een boek te schrijven over hoe je
in een ontwikkelingsland een pensioenbedrijf
opstart.
Als je interesse hebt in een van deze functies
kun je contact opnemen met Gerard
Bergsma, CEO van People’s Pension Holding.
Zijn contactgegevens zijn:
E-mail gerardbergsma@gmail.com,
telefoon 06 549 13 591
Uiteraard heb je als de interesse concreet
wordt, toestemming nodig van je werkgever.

Er is een business plan gemaakt dat steunt
op het gebruik van moderne technologie en
de inzet van meerdere distributiekanalen. De
mensen in de informele sector in Ghana
hebben meestal weinig inkomen, maar vrijwel
iedereen heeft een mobiele telefoon. De
premiebetalingen en de informatievoorziening
zullen daarom voornamelijk via de mobiele
telefoons van de deelnemers plaatsvinden.
Daardoor kunnen de kosten laag blijven. Een
paar internationale investeerders hebben het
business plan beoordeeld en geconcludeerd
dat er meer voorbereidingen nodig zijn voor
het project echt van start kan gaan. Zo zullen
verschillende distributiekanalen verder
moeten worden getest. Ook dient het
administratiesysteem eerst volledig klaar te
zijn. Het is bedoeling dat dit systeem ook
gebruikt kan worden bij soortgelijke
projecten in andere landen. Het
voorbereidende werk is gepland voor 2016,
waarna het project volgend jaar echt van
start kan. Het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, de Achmea Foundation en een van de
potentiële investeerders financieren deze
voorbereidende fase.

Proef met crowdfunding
SDMO wil heel graag de medewerkers van de
Nederlandse pensioenfondsen,
uitvoeringsorganisaties en
verzekeringsmaatschappijen enthousiast
maken voor micropensioenen in
ontwikkelingslanden.

In dat verband is een idee ontstaan om een
proef te houden onder medewerkers of zij
bereid zijn via crowdfunding iets bij te dragen
aan een micropensioenproject. Medio 2016
doen we een proef onder medewerkers van
een verzekeraar en een
uitvoeringsorganisatie. Als de proef slaagt,
gaan we een sectorbrede crowdfunding actie

Talenten gezocht om internationale
ervaring op te doen
Naast geld is er voor het Ghana project ook
dringend behoefte aan menskracht. SDMO
heeft binnen de Nederlandse pensioen- en
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starten onder medewerkers. Via deze actie
wil SDMO medewerkers tevens vragen of zij
bereid zijn ook op andere manieren mee te
denken over en mee te werken aan
micropensioenprojecten.

vertegenwoordigers van verschillende
verzekeringsmaatschappijen en
pensioenfondsen/uitvoerders bij elkaar om
plannen te maken. Het is de bedoeling dat zij
die plannen in juni 2016 aan het bestuur
presenteren.

Blij met steun Ministerie van
Buitenlandse Zaken
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft
het micropensioenproject in India en de
haalbaarheidsstudie in Ghana voor 50%
gefinancierd, waarbij de verzekerings- en de
pensioensector samen de andere helft
hebben betaald. Bij de haalbaarheidsstudie in
Ghana heeft ook Cordaid bijgedragen. Het
Ministerie is enthousiast over het werk van
SDMO en heeft aangegeven ook in de
komende vijf jaar het werk ten behoeve van
de micropensioenen te willen steunen.

Samenwering met PUM bij zoektocht
naar mogelijke projecten

In India draait een project en hopelijk kan in
2017 het tweede project van start gaan in
Ghana. Het plan is in de komende jaren nog
een paar projecten in andere landen te
beginnen. Het Ministerie van Buitenlandse
Zaken heeft een lijst van 68
ontwikkelingslanden. Een stuurgroep kijkt in
welke van deze landen een project eventueel
mogelijk zou zijn. Bij die verkenning werken
SDMO en het Ministerie samen met PUM
Netherlands senior experts. PUM organiseert
dat ervaren, vaak gepensioneerde,
Nederlandse vakspecialisten en managers
hun kennis en ervaring ter beschikking
stellen aan bedrijven en organisaties in
ontwikkelingslanden. Op jaarbasis organiseert
PUM circa 2.000 uitzendingen. PUM heeft een
netwerk van ongeveer 300 contactpersonen
in 70 landen. De kennis en ervaring van PUM
kunnen waardevol zijn bij het onderzoeken
van mogelijkheden voor
micropensioenprojecten in meer landen.

Naast financiële steun gaat het daarbij om de
inbreng van kennis en ervaring van het
ministerie en het uitgebreide internationale
netwerk van ambassades. Het bestuur van
SDMO is heel blij met deze belangrijke steun
bij de verdere ontwikkeling van de plannen.
Stuurgroep onderzoek
uitvoeringsmodellen

Wil je meer weten?
Wil je meer weten over het werk van SDMO?
Ga dan naar onze website
www.stichtingdmo.nl
Zelf meedoen?
Als je zelf zou willen meedoen aan de
activiteiten van SDMO, juichen we dat toe.
Neem gerust contact op met onze secretaris
René Blijlevens. Zijn contactgegevens vind je
op onze website.

Het bestuur van SDMO heeft een aantal
stuurgroepen ingericht die zich bezig gaan
houden met de verschillende
aandachtsgebieden. Zo is er een stuurgroep
die gaat onderzoeken welke
uitvoeringsmodellen SDMO zou kunnen
gebruiken bij het ontwikkelen van een
micropensioenproject. Dat kan variëren van
een subsidie en hulp in natura tot aan een
business model. In deze stuurgroepen zitten
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