
 

 

 

 
 

 

Locatie: Kasteel Oud-Poelgeest, Poelgeesterweg 1, 2341 NM, Oegstgeest 

Thema:  “Wat is de investmentcase voor Actief / Passief beleggen” 
 

U bent van harte uitgenodigd voor de Bestuurders Conferentie 2019. 
 

Het vooruitzicht is dat de huidige lage marktrente nog lang aanhoudt. Door deze situatie is het voor 

pensioenfondsen een uitdaging om een goed en stabiel rendement te behalen. Actief beleggen kan het 

rendement van een pensioenfonds verhogen, waarbij het beleggingsrisico kan toenemen. In deze onzekere 
tijden lijkt het verstandig om meer ‘liabilities aware’ te beleggen. De stabiliteit van de portefeuille, samen 

met een positief rendement is hierbij het uitgangspunt. 
 

Verschillende sprekers nemen u mee in vraagstukken rond het inrichten van uw beleggingsportefeuille:  
 

• Hoe vanuit de investmentbeliefs te komen tot een investmentcase? 

• Is de rol van een fiduciair anders bij passief beleggen dan bij actief beleggen? 

• Wat is het verschil in monitoring van een actieve ten opzichte van een passieve manager? 

• Gaan TAA en passief beleggen wel samen? 

• Is passief beleggen eenvoudiger dan actief beleggen? 

• Past actief beleggen alleen in de return portfolio, of is er ook ruimte voor actief beheer in de 

matching portefeuille? 

• Heeft actief beleggen daadwerkelijk een hoger risico-rendement profiel dan passief beleggen?  

• Gaat ESG of impact investing wel samen met passief beleggen? 

• Is de stelling: “Wij beleggen passief tenzij …” wel correct? 
 

Met deze Bestuurders Conferentie krijgt u praktische handvatten en aandachtspunten voor het inrichten van 
een actieve of passieve beleggingsportefeuille, of een combinatie van beide stijlen. Ook wordt een derde 

vorm voor het inrichten van een beleggingsportefeuille besproken. Hierin ligt de nadruk op stabiliteit en een 

‘total return’ gedachte. Tenslotte krijgt u kennis over het opstellen van de investmentbeliefs aangereikt. 

Na deze conferentie kunt u met collega-bestuurders tijdens de jaarlijkse zomer BBQ van gedachten wisselen.  
 

Op naar een beter klimaat 

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, is meer dan actueel en menig bedrijf 

heeft dit hoog op de agenda staan. Het wordt uitdagend als blijkt dat de uitstoot van kooldioxide een 
wezenlijk onderdeel uitmaakt van je kernproces. Tata Steel gaat tijdens deze conferentie presenteren hoe zij 

de Co2-uitstoot in 2050 naar nihil gaan reduceren. 

 

De volgende organisaties leveren een bijdrage aan deze bijeenkomst:  
Achmea Investment Management, Amundi, BNP Paribas Asset Management, Mercer, PIMCO, Russel 

Investments, Daan van der Zon, Tata Steel en T. Rowe Price.  
 

Graag zien wij uw aanmelding tegemoet op onze website: ipfos.eu of via een reply op deze e-mail. 
 

Wij hopen van harte u te verwelkomen op donderdag 5 september. 
 

Vriendelijke groet, 
 

Christiaan Tromp 

CEO IPFOS 
 

M: +31 6 244 66 070 
E: actromp@ipfos.eu 

www.ipfos.eu 

Uitnodiging: Bestuurders Conferentie 2019 

Donderdag, 5 september 2019, 14:00 – 18:00 uur 

https://www.ipfos.eu/2019-bestuurders-conferentie/
http://www.ipfos.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

13:30 – 14:00   Ontvangst & Registratie    

14:00 – 14:05   Welkom                 Christiaan Tromp, IPFOS 
 

14:05 – 14:15   Inleiding door de dagvoorzitter              Rutger Maenen, Amundi 

 

14:15 – 14:40   Active and Passive investing, there is a         David Vickers, Russell  
a need for both!           Investments 

 

14:40 – 15:05   How to select the right benchmark or market index   Niall O’Sullivan, Mercer 
“How active is Passive investing and what fee-structure 

should be applied?” 
 

15:05 – 15:30   Verbeter de Matching met actief LDI        Jeroen van Bezooijen, PIMCO 
 

15:30 – 15:45   De slager gaat iets nieuws ondernemen        Daan van der Zon 

 
15:45 – 16:10   Pauze  
 

16:10 – 16:35   Multi Factor beleggen – Een aantrekkelijke        Grégory Taieb, BNP Paribas 
       tussenvorm tussen actief- en passief beheer       Asset Management 
          

16:35 – 17:00   Structureel alpha realiseren:               Freddy van Mulligen, Achmea 

       beleggen met overtuiging, ambitie en risico       Investment management 
 

17:00 – 17:25   Actief versus Passief beleggen:          Yoram Lustig, T. Rowe Price  

     Drie onderbelichte aspecten 
 

17:25 – 17:45   Co2-uitstoot naar nul in 2050?         Bart van der Meulen,  
    Tata Steel gaat het doen!          Tata Steel Europe 
 

17:45 – 18:00   Wrap-up / Sluiting en Barbecue  

 

 

 

 

 

 

 

  

Bestuurders Conferentie 2019 

Agenda 



 

 

Korte inhoud van de presentaties 
 
 

Active and Passive investing, there is a need for both!  

David Vickers, Russell Investments 
 

David Vickers, senior portfolio manager at Russell Investments will explain how he uses both 
active and passive investment styles in his multi asset/multi manager portfolio’s. 

Based on life cases he will discuss why and how he used active strategies in his portfolio and why 
and how he used passive strategies/exposures in his portfolio’s. 

Consequently, he will talk about how to select the most appropriate manager for the mandate, 

looking at the entire portfolio exposures, and how to implement the portfolio’s most effective. 
 

How to select the right benchmark or market index 
Niall O’Sullivan, Mercer  
 

The debate of active vs passive is still central for so many investment committees and, with the 
increasing developments of smart beta strategies, the debate has further developed. In 

considering what is most appropriate for each of us we believe the decision should be built on 
one’s core beliefs, based on data and should be flexible based on the ever-changing market 

conditions. With more indices than stocks in the world passive investing is an active decision, with 

different methodologies smart beta investing is an active decision. Also, with over 70% of assets 
in the asset management industry still being actively managed, active management is alive and 

well, but higher fees can be an appreciable drag on returns. Make sure you pay fees that are fair 
(not necessarily the lowest) and have a relationship with the quality of the manager and the 

expected alpha. 

 
Verbeter de Matching met Actief LDI  

Jeroen van Bezooijen, PIMCO 
 

Veel pensioenfondsen beheren hun matching portefeuille niet actief. Het argument daarbij is vaak 

dat het bij dit deel van de beleggingen om risico-reductie gaat, en actief beheer daar afbreuk aan 
kan doen. Onze ervaring is daarentegen dat het mogelijk is systematisch alpha toe te voegen in 

LDI en andere vastrentende portefeuilles; en dat actief LDI weinig tot geen risico toevoegt aan de 
Matching portefeuille. Het maakt het zelfs mogelijk om asset-liability risico te verlagen. Daarnaast 

zijn er unieke mogelijkheden om waarde toe te voegen aan LDI portefeuilles, die niet 

geïmplementeerd kunnen worden in de Return portefeuille. Dus je kan actief LDI niet vervangen 
door actiever te beleggen in de Return portefeuille. 
 

 

Multi Factor beleggen – Een aantrekkelijke tussenvorm tussen actief- en passief beheer 

Grégory Taieb, BNP Paribas Asset Management 
 

Voor beleggers die alpha zonder veel extra risico’s zoeken, kan factorbeleggen een aantrekkelijke 
optie zijn. Hierbij worden systematisch en structureel alpha-aandelen geselecteerd en worden en 

ongewenste risico's beheerst. Tegelijkertijd helpt het integreren van duurzaamheidsdoelstellingen 
in een multi-factorkader om het langetermijnrisico te beperken, zonder het voor risico-

gecorrigeerde rendement te beïnvloeden. 

Grégory Taieb, specialist kwantitatief beleggen, bespreekt in zijn presentatie een multi-
factoraanpak met zowel alpha- als duurzaamheidsdoelstellingen en alle do's en dont’s. 

 
 
  



 

 

Structureel alpha realiseren: beleggen met overtuiging, ambitie en risico  
Freddy van Mulligen, Achmea Investment Management 
 

Structureel alpha realiseren vraagt om een gedegen aanpak, zowel top down als bottom up. In 

deze presentatie zoomt Freddy van Mulligen in op drie succesfactoren: alpha identificatie (bepalen 

van segmenten waarin alpha te behalen is), kenmerken van een succesvolle alpha manager, en 
samenstelling en managen van een portefeuille van alpha managers met beheersbare risico’s.  

Een portefeuille is meer dan een willekeurige verzameling van managers waarvoor positieve 
verwachtingen gelden. Integraal beheer van de totale alpha-portefeuille is bepalend voor het 

totale rendement/risicoprofiel. Het selecteren, monitoren en managen van die succesvolle 

managers en het samenstellen van portefeuilles die stabiele alpha leveren, vergt dan ook 
onverdeelde aandacht van experts. 

 
Actief versus Passief beleggen: Drie onderbelichte aspecten 

Yoram Lustig, T. Rowe Price 
 

Het actief versus passief debat is inmiddels al jaren aan de gang. De twee belangrijkste 

discussiepunten hebben betrekking op i) de kosten en ii) de vraag of actieve managers op 
consistente basis de benchmark kunnen verslaan. Yoram Lustig van T. Rowe Price kijkt verder en 

zal drie onderbelichte aspecten met betrekking tot deze discussie bespreken: 
  

a.    Hoe kwantitatieve verruiming door Centrale Banken tot een abnormaal beleggingsklimaat 

heeft geleid en de invloed daarvan op de actief/passief discussie 
b.    Waarom passief beleggen een erg specifieke, misschien vreemde, beleggingsfilosofie 

vereist 
c.    Waarom passief beleggen beter geschikt zou kunnen zijn voor korte termijn, niet-core 

beleggingen en actief beheer beter is voor de lange termijn core portefeuille. 
 
Co2-uitstoot naar nul in 2050? Tata Steel gaat het doen!  

Bart van der Meulen  
 

Tata Steel Europe is zich bewust van de rol die zij speelt bij de reductie van de CO2-uitstoot. Lang 

is het vrijkomen van dit broeikasgas onvermijdelijk geweest. Nieuwe ontwikkelingen zijn 
noodzakelijk om de uitstoot tot nul te reduceren. Het terugdringen van de uitstoot van 

broeikasgassen, waaronder CO2, is meer dan actueel en ieder bedrijf heeft dit hoog op de agenda 

staan. Echter, het wordt uitdagend als blijkt dat de uitstoot van kooldioxide een wezenlijk 
onderdeel uitmaakt van je kernproces. Tata Steel Europe is zich als geen ander bewust van haar 

verantwoordelijkheid en is intensief bezig om met behulp van innovatie en het kiezen van de 
juiste technologie het onmogelijke mogelijk te maken.  

 

 
 

 
 

 

  



 

 

Biografieën Sprekers 
 

 
Rutger Maenen, Amundi 

Rutger is sinds oktober 2017 werkzaam bij Amundi Asset Management als hoofd 

Institutional Sales Nederland. Hij kwam van Goldman Sachs Asset Management 
(GSAM). Voor GSAM werkte hij bijna 10 jaar bij BlackRock in verschillende 

functies, waarbij hij zich richtte op institutionele beleggers. Hij begon zijn carrière 

in de financiële sector in 1998. 
  

Rutger heeft een Master degree en de titel ‘Certified European Financial Analyst’. 
  

 

 
Jeroen van Bezooijen, PIMCO 

Mr. van Bezooijen is an executive vice president in the EMEA client solutions and 
analytics group based in London. The group works with clients to provide thought 

leadership and develop multi-asset and hedging solutions. Prior to joining PIMCO 

in 2008, he worked in the pensions and insurance strategy group at Goldman 
Sachs, where he focused on developing asset-liability solutions for pension funds 

and insurers. Prior to that, he was in the Pensions Strategy Group at Morgan 

Stanley and at Mercer Investment Consulting. He has 23 years of investment 
experience and holds master's degrees in both economics and econometrics from 

Erasmus University Rotterdam. 
 

 

Freddy van Mulligen, Achmea Investment Management 
Freddy van Mulligen is binnen Achmea Investment Management manager van het 

team dat externe aandelen - en vastrentende managers selecteert. Daarnaast is 
hij Senior Portfolio Manager in het External Managers-team, eveneens binnen 

Achmea IM. Van Mulligen was eerder Hoofd Research bij Morningstar Benelux 

(2000 - 2011). Hij starttte zijn carriere bij een grote vermogensbeheerder. Al 
snel specialiseerde hij zich in de beoordeling en selectie van 

vermogensbeheerders in binnen- en buitenland. Van Mulligen is afgestudeerd in 
monetaire economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

    
Niall O’Sullivan, Mercer 

Niall is the European CIO for Mercer’s Delegated Investment Solutions business. 

Niall’s team is responsible for the portfolio construction, manager selection and 
ongoing management and monitoring of Mercer’s range of Investment solutions 

in Europe.   
Niall joined Mercer from QED in Dublin where he was a Principal focusing on 

solution-driven investment opportunities with banks and insurance companies.  

Prior to this, he spent four years on the structured business desk at Bank of 
Ireland Global Markets, focusing on the delivery of derivative-based solutions.  In 

this position, he developed and implemented the bank’s LDI product range, as 
well as managing its suite of inflation-linked solutions.  Niall has also worked with 

AIB Investment Managers and J Henry Schroder in the risk budgeting and 

structured derivatives areas, respectively. Niall graduated from Trinity College 
Dublin in 1997 with a Gold Medal & First Class Honours in Mathematics.    

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
Yoram Lustig, T. Rowe Price 

Yoram Lustig is Hoofd van de Multi-Asset divisie EMEA  van T. Rowe Price. Binnen 
dat team praat Yoram met bestaande en potentiele klanten in Europa, het 

Midden Oosten en Afrika over oplossingen voor beleggingsvraagstukken waarbij 

hij de expertise van T. Rowe Price op het vlak van aandelen, vastrentende 
waarden en asset allocatie samenbrengt. 

Yoram heeft 15 jaar beleggingservaring. Voordat hij naar T. Rowe Price kwam 

was hij Hoofd van de afdeling Multi-Asset Investments UK bij AXA Investment 
Managers, Hoofd Multi-Asset Funds bij Aviva Investors en Hoofd Portfolio 

Constructie EMEA bij Merrill Lynch.  
Yoram heeft diverse publicaties op zijn naam staan en heeft een graad in Rechten 

van de Universiteit van Tel Aviv en een M.B.A. van de London Business School. 

Daarnaast heeft Yoram zijn Chartered Financial Analyst titel behaald. 
 

 
Bart van der Meulen, Tata Steel 

Bart van der Meulen is General Manager Long Term Asset Strategy at Tata Steel 

in IJmuiden. Bart’s team is responsible for developing an asset strategy for low 

CO2 steelmaking options. Bart joined Tata Steel more than 25 years ago and he 

has mainly worked in the field of Manufacturing and Engineering. He has a 

master’s degree in mechanical engineering from Delft University. 

  
 

 
 

 

Grégory Taieb, BNP Paribas Asset Management 
Gregory begon zijn carrière in 2003 bij State Street Global Advisors (SSGA) als 

kwantitatieve multi-asset portefeuillemanager bij de Investment Solutions Group 
in Frankrijk, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Via Robeco Frankrijk stapte hij 

over naar het Multi Asset, Quantitative and Solutions (MAQS)-team van BNP 

Paribas Asset Management als quantitative investment specialist. 
Grégory is afgestudeerd aan de ISC Business School en heeft een master in 

wiskunde en sociale wetenschappen van de Paris Descartes (Paris V) Universiteit. 

 
 

 
Christiaan Tromp, IPFOS 

Christiaan staat diverse pensioenfondsen en internationale bedrijven bij op het 

gebied van fiduciair management, integraal risicomanagement, 
vermogensbeheer, governance en treasury. Deze brede werkervaring is 

opgedaan bij diverse ondernemingen en pensioenfondsen, waaronder Avery 
Dennison, Mn Services, Atradius, Fortis Investment, Bpf Vervoer, Bpf Bakkers en 

de ANWB. Christiaan is lid van diverse Raden van Toezicht van pensioenfondsen 

en verschillende visitatiecommissies. Naast deze activiteiten neemt hij zitting in 
een aantal beleggingsadvies commissies als externe deskundige.  

 
 

 
  



 

 

David Vickers, Russell Investments 
David Vickers is a Senior Portfolio Manager in the Multi-Asset Solutions team at 

Russell Investments. David joined Russell Investments in 2013 from Sarasin & 
Partners where he was the lead fund manager within the multi-asset team. 

During his tenure at Sarasin, David managed The Alpha Common Investment 

Fund, Sarasin’s flagship charity endowment fund as well as GlobalSar Dynamic, 
the firm’s core balanced fund, and a number of pension, insurance and fund of 

fund risk targeted mandates. David was also a core member of the investment 

policy committee that set the asset allocation and investment strategy for the 
firm. He was made a partner in 2011. 

David joined Sarasin’s in 2007 from Baring Asset Management, where his primary 
responsibility had been the management of multi asset portfolios for ultra-high 

net worth charities and private individuals. In addition, David managed the US 

equity element of Barings’ flagship private client unit trust. David started his 
career in the asset management industry in 1999. 

 
 

Daan van der Zon, Slagerij van der Zon  

Slagerij van der Zon is al 65 jaar hetzelfde. Nou ja, vroeger, nog niet eens heel 
lang geleden hing het vlees aan haken in de winkel. Sinds de Warenwet bepaald 

heeft dat we daar met zijn allen ziek van worden, mag dat niet meer. Maar dat is 
het enige wat veranderd is. Nu hangen de karkassen achter in de winkel, in de 

koelcel. Door het raampje zie je ze hangen. Als er een mooi stuk zijlende wordt 

gekocht slepen we zo´n half dier naar de uitbeensectie, alwaar op verzoek het 
gewenste stukje vlees wordt uitgesneden. Een verademing om naar te kijken.  
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