
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Vrijdag 22 november 2019, 14:00 tot ca. 17:30 uur 

Locatie: Het Glazen Huis LOHC – Hofbroekerlaan 51a – Oegstgeest  
Thema: Fiduciair management, wat heb je eraan?  

  Hoe haal je het meeste uit de samenwerking? 
 

U bent van harte uitgenodigd voor de Informatietafel Bestuurders – Najaar 2019 
 

Sinds het begin van deze eeuw is fiduciair management een service model waar ieder pensioenfonds 
eigenlijk gebruik van zou moeten maken. Dat was destijds de gedachte. Naast voordelen zijn er ook 

risico’s verbonden aan fiduciair management. Wat heeft fiduciair management ons tot nu toe 

gebracht?  
 

Verschillende sprekers nemen u mee in de belangrijkste onderwerpen en activiteiten van het fiduciair 
management service model. Hierbij komen de volgende aandachtspunten aan de orde:  
 

• Wat is de toegevoegde waarde van een fiduciair manager? 

• Wat zijn de basis-activiteiten van een fiduciair manager?  

• Welke expertise heeft het bestuur niet, of juist wel nodig bij fiduciair management? 

• Hoe kan ik een fiduciair manager het beste beoordelen? 

• Waar liggen de belangenverstrengelingen en hoe zijn deze te managen? 

• Wat is de relatie tussen de custodian, de beleggingsadministratie en de fiduciair manager? 

• Wat is de relatie tussen een vermogensbeheerder en de fiduciair manager? 

• Wat wordt gemist als geen fiduciair manager is aangesteld en is dit overbrugbaar? 

• Wat zijn de aandachtspunten bij het selecteren van een fiduciair manager? 
 

Met deze Informatietafel krijgt u praktische handvatten voor het inrichten van de governance van uw 

pensioenfonds aangaande het vermogensbeheer. Daarnaast hoort u welke checks & balances er 

minimaal binnen uw fonds geregeld moeten zijn. Tenslotte krijgt u de kennis over het monitoren en 

rapporteren van uw fiduciair manager en zijn activiteiten. 
 

De volgende organisaties zijn tijdens deze bijeenkomst als spreker aanwezig:  

Achmea Investment Management, BNP Paribas Asset Management, CACEIS, ITS, Mercer en  

T. Rowe Price.   
 

Het aantal deelnemers is beperkt tot ca. 40 personen, opdat een goede interactie tijdens de 
Informatietafel mogelijk is.  
 

Graag zien wij uw aanmelding tegemoet via onze vernieuwde website: www.ipfos.eu. 
 

Wij hopen van harte u te verwelkomen op vrijdag 22 november. 
 

Vriendelijke groet, 
 

 

Christiaan Tromp 

Managing Partner 
M: +31 6 244 66 070 

E: actromp@ipfos.eu 

www.ipfos.eu  
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Agenda 
 

13:30 – 14:00   Ontvangst & Registratie    

14:00 – 14:10   Welkom & Introductie         Christiaan Tromp,  
 

14:10 – 14:35   Kansen en Risico’s in een uitdagende omgeving Maurice Kraaijenbrink 
          BNP Paribas Asset Management 
        

14:35 – 15:00   Fiduciair management: het perspectief    Wim de Ruijter 

       van een Vermogensbeheer        T. Rowe Price   
  

15:00 – 15:25   Creëer je eigen fiduciaire relatie    Jeroen Roskam, Achmea 
            Investment Management  

 

15:25 – 15:55   Pauze / Breakout sessie  
 

15:55 – 16:20   Aandachtspunten van Fiduciair management bij: Michael Lernihan, Mercer 

      Pensioenfondsen, Verzekeraars en Wealthmanagers 
 

16:20 – 16:45   De rol van de custodian binnen het    Pol de Jaeger, CACEIS 

    Governance model 
 

16:45 – 17:30   Paneldiscussie       Moderator: 
• Maurice Kraaijenbrink   Hand Roodhorst   

• Wim de Ruijter    International Trust Services 
• Jeroen Roskam 

• Tony Tiller 

• Pol de Jaeger 
 

17:30 –         Sluiting & Netwerkborrel   
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Biografieën Sprekers 

 

Pol de Jaeger, CACEIS 
Pol de Jaeger is Senior Business Development Manager bij CACEIS alwaar hij 

verantwoordelijk is voor de relatie met Nederlandse pensioenfondsen. Pol is 15 jaar 
werkzaam in de pensioensector en heeft verschillende functies bekleed bij KAS BANK, 

als rechtsvoorganger van CACEIS, binnen zowel de operationele als de commerciële 

afdelingen van de bank. Daarnaast is hij bestuurder van Stichting Pensioenfonds van 
de KAS BANK weer hij zitting heeft in de Beleggingscommissie. 

 

 

 

Maurice Kraaijenbrink, BNP Paribas Asset Management 
Maurice is Head of Portfolio Design in Solutions & Client Advisory - Multi Asset, 

Quantitative & Solutions (MAQS) investment groep van BNP Paribas Asset 

Management 
Sinds 2019 is Maurice hoofd van Portfolio Design en verantwoordelijk voor strategisch 

beleggingsadvies aan pensioenfondsen, verzekeraars en bedrijven.  
In 2000 startte Maurice bij ABN Amro Bank en bekleedde hij diverse functies. 

Sinds 2004 is Maurice werkzaam op het vakgebied van LDI en fiduciair management. 

In deze rol was Maurice verantwoordelijk voor het beheer van LDI portefeuilles en het 
geven van strategisch advies op balansniveau. 

 

 

Michael Lernihan, Mercer 

Michael is Partner in Mercer’s Investments business where he holds responsibility for 
the ongoing management and growth of Mercer's Investment Solutions on a Europe 

ex UK basis. 
Michael is charged with the delivery of solutions that reflect Mercer's best investment 

ideas through a flexible operational and governance framework. Michael manages and 

oversees the implementation of new mandates, his team consist of more than 130 
specialists dedicated to the provision of Investment solutions, including 17 portfolio 

management specialists and more than 40 operational personnel. 

Prior to his current role Michael was Head of DB Portfolio Management in Irish Life 
Investment Managers (ILIM) where he was responsible for the strategic management 

and delivery of multi-asset investment services to a substantial number of Defined 
Benefit pension scheme clients.  Michael was previously based in the UK with Mercer 

Investment Consulting and began his career with Oppenheim Investment Managers. 

Michael is a CFA Charterholder (CFA), a former board member of CFA Ireland and a 
member of the UKSIP. Michael holds a B.Comm from University College Dublin. 

 
 

 

Wim de Ruijter, T. Rowe Price 
Wim de Ruijter is sinds 2011 client relationship manager bij T. Rowe Price en heeft 24 

jaar beleggingservaring. Hij begon zijn carrière in 1995 bij Kempen & Co. In het 

verleden heeft hij ook gewerkt bij Petercam, Mellon Transition Management en BMO 
(voorheen ‘F&C’) Asset Management in Nederland, waar hij 4 jaar Sales en account 

manager was. De heer De Ruijter heeft een Master titel (Drs.) in Bedrijfskunde van de 
Rijksuniversiteit Groningen en is ook CFA Charterholder.  

 

    

 

  



 

 

 

Hans Roodhorst, International Trust Services 
Na een korte start in de accountancy is Hans bij Robeco terecht gekomen en heeft 

daarbij veel verschillende functies doorlopen op het gebied van Finance & Control en 

Institutioneel vermogensbeheer. In de functie van implementatiemanager met name 
verantwoordelijk geweest voor de implementatie van nieuwe mandaten, fiduciaire 

klanten en vermogensbeheerfondsen. Daarna leidinggegeven aan het client service & 
reporting team dat het 1e aanspreekpunt was voor alle institutionele mandaat klanten 

en fondsen distributeurs wereldwijd. Dit team maakte tevens alle denkbare klant- en 

fondsrapportages en de verschillende toezichthouderrapportages zoals FTK, Mifid, 
factsheets, KIID’s en jaarrekeningen.  
De laatste 1,5 jaar heeft hij leidinggegeven aan,  een groot deel van,   het 

outsourcingsproject bij Robeco waarbij alle back-office activiteiten van de 

vermogensbeheerder zijn overgedragen aan JPMorgan. Na de succesvolle 

implementatie en een zomerse sabbatical is hij nu verantwoordelijk voor het 

relatiebeheer en de business development activiteiten van Institutional Trust Services 

(ITS).  

  

Jeroen Roskam, Achmea Investment Management 

Jeroen Roskam is 17 jaar werkzaam in de financiële sector en werkt sinds maart 2017 
als Fiduciair Adviseur bij Achmea Investment Management. In deze functie adviseert 

hij pensioenfondsen en is hij nauw betrokken bij vraagstukken op het gebied van 

beleggingsbeleid, risicobeheer en portefeuilleconstructies. Daarvoor werkte hij als 
Client Advisor bij JP Morgan Asset Management en als portfoliomanager bij Schretlen 

& Co. Jeroen is CFA Charterholder. 
.  
 

 
 

Christiaan Tromp, IPFOS 
Christiaan staat diverse pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en 

internationale bedrijven bij op het gebied van fiduciair management, integraal 

risicomanagement, vermogensbeheer, governance en treasury. Deze brede 
werkervaring is opgedaan bij diverse ondernemingen 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. 
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