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AGENDA

Stelt u zichzelf de juiste vragen?

Heeft u behoefte aan structuur?

Hoe komt u van A naar B?

Welke beslissingen gaat u maken?

Hoe gaat de beleggingsadministratie eruit zien?



Heeft u behoefte aan structuur?
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HELPT HET ALS WIJ DE STAPPEN UITEEN ZETTEN?

Meeting 1

WTP - Routekaart

Vraagstelling

Vervolgstappen

Setting the Scene

Of deze aanpak zin heeft?

Vervolg in 1-2 weken om te begrijpen wat uw gedachtes en inzichten zijn op de 
routekaart

Meeting 2

WTP - Routekaart

Vraagstelling

Vervolgstappen

Uw perspectief begrijpen

Bent u klaar om kansen van potentiële waarde te verkennen?

Workshop van een paar uur met alle belanghebbenden, of een reeks één-op-één-
gesprekken om de problemen en kansen aangaande de WTP te verkennen

Meeting 3

WTP - Routekaart

Vraagstelling

Vervolgstappen

Gezamenlijke verkenning van potentiële waarde

Wel of niet de gesignaleerde knelpunten en kansen doornemen en onderzoeken
wat dit voor u kan betekenen?

Beoordelen van een gedetailleerde analyse en de mogelijke business case voor
verandering

Meeting 4

WTP - Routekaart

Vraagstelling

Vervolgstappen

Wat dit voor u kan betekenen

Of het wel of niet waardevol is om samen te werken met een Asset Servicing 
partij?

Identificeren van het werkgebied, de criteria en het proces voor het selecteren van 
een Asset Servicing partij.



Stelt u zichzelf de juiste vragen?
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HELPT HET ALS WIJ HET IN 4 THEMA’S OPSPLITSEN?

Begrip Opportuniteit Dienstverleners Logistiek

Nu Toekomst Pensioenen

Wat betekent de 
WTP voor ons?

• Wat probeert de WTP te
bereiken?

• Wie wordt beïnvloed? 

• Wat zijn de structurele
gevolgen? 

• Gaat dit onze
beleggingsaanpak
veranderen?

• Kunnen we elementen
samenvoegen?

Welke kansen biedt
het nieuwe stelsel?

• Wat kunnen we bereiken
in het nieuwe stelsel?

• Wat kunnen we voor de 
deelnemers doen?

• Kunnen we een 
competitief voordeel 
halen

Hoe kunnen we onze
fiduciaire

verantwoordelijkheid
vervullen?

• Wat moet er worden
gedaan?

• Hoe verdelen we 
verantwoordelijkheden?

• Met wie willen wij
samenwerken?

• Hoe behouden wij
controle?

Hoe gaan we 
succesvol zijn?

• Wat hebben we nodig?

• Hoe gaan we er komen?

• Hoe lang gaat het duren?

• Wanneer moeten we dit
doen?

• Hoe brengen we iedereen
bij elkaar?



Welke beslissingen gaat u maken?
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WAT BETEKENT DE WTP VOOR U?

Wat betekent de WTP voor ons?THEMA

VRAAGSTELLING

ACTIVITEIT / 
OVERWEGINGEN

BESLISSINGEN

HOE KAN EEN 
ASSET SERVICER 
ONDERSTEUNEN?

Wat probeert de WTP te
bereiken?

Een wijziging naar IDC en CDC

Overwegingen op:
• Niveau van het 

pensioenfonds
• Niveau van de deelnemer
• Wijzigingen in het proces

• Solidair Contract of Flexibel
Contract?

• Wat zijn de veranderingen? 
Wat is er nodig? Wat is nog
onbekend?

• Routekaart ter ondersteuning
van de besluitvorming

• (Co-)Creatie van toekomst-
bestendige operationele
modellen

• Marktkennis en klantinzichten

Wie wordt beinvloed? 

• Betrokkenheid met de 
belangrijkste belanghebbenden
(Intern & extern)

• Wie is betrokken?
• Wat zijn eventuele individuele

zorgen? 

• Welke partijen wil ik laten 
samenwerken?

• Samenwerking met: Actuariaat, 
Administrateur, Fiduciaire
Manager, Vermogensbeheerders

• Betrokkenheid vergelijkbare
pensioenfondsen

Wat zijn de structurele
gevolgen?

• Beschermingsrendement in 
diverse vormen

• Toebedelen van rendementen
• Aan te wijzen reserves
• Parameters

• Welke vorm van beschermings-
rendement past bij ons?

• Heeft onze demografie baat bij
het gebruik van leverage?

• Welke data past hier goed bij?

• Aanleveren van rendements-
berekeningen aan de hand van 
beschermingspools, gelijk aan
hedendaagse matching 
portefeuille.

• Opbouwen boek op basis van 
trade date

Gaat dit onze
beleggingsaanpak

veranderen?

• Premiecontract
• Fiduciair Perspectief
• Deelnemer Perspectief

• Bepalen van leeftijdsgroepen
• Zorgplicht en risicoprofielen
• Liquiditeitsprofiel

• Overzicht maken van de opbouw
van de beleggingsadministratie
ter ondersteuning van de 
strategische asset allocatie

• Samenwerken om in de 
liquiditeitsbehoefte te voorzien

Kunnen we elementen
samenvoegen?

• Integreren van het DB en DC 
vermogen in één operationeel
model

• Beleggingsmix
• Het werken met lifecycles / 

groepen

• Delen van expertise over 
verschillende modellen
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WELKE KANSEN BIEDT HET NIEUWE STELSEL?

Welke kansen biedt het nieuwe stelsel?THEMA

VRAAGSTELLING

ACTIVITEIT / 
OVERWEGINGEN

BESLISSINGEN

HOE KAN EEN 
ASSET SERVICER 
ONDERSTEUNEN?

Wat kunnen we bereiken in het nieuwe stelsel?

• Consoliderende pensioenmarkt: 
• Voordeel van vroege adoptie
• Groeikansen

• Verhoogde ESG exposure & transparantie
• Mogelijkheid om het operating model en dienstverleners opnieuw te

bekijken
• Expertise opbouwen uit de verandering
• Toekomstbestendig / strategie
• Verbeterde deelnemersbetrokkenheid

• Wat is er nodig om uw pensioenfonds te managen in het kader van 
markttrends, de eisen van de toezichthouder en de betrokkenheid van 
de deelnemers?

• Faciliteren van workshop om een data architectuur te ontwikkelen
• Consultatie voor een operating model
• Gebruik maken van werk dat is gedaan voor vergelijkbare klanten in uw

positie

Wat kunnen we voor de deelnemers doen?

• Verbeterde transparantie
• Verhoogde verantwoordelijkheid
• Toegankelijkheid & duidelijkheid van data
• Begrijpen van de UPO
• Opties & flexibiliteit

• Beslissingsbevoegdheid van de deelnemers
• Vereisten van het kennisniveau

• Leveren van Look Through rapportage op de asset 
allocatie

• Unitiseren van posities afgezet tegen het risicoprofiel / 
lifecycle

Kunnen we een competitief voordeel
halen?

• Tijdslijnen & urgentie
• Groeiprognose
• Verzekeringsmarkt
• Dienstverleners
• Gebruik van technologie - Wat? Wanneer? Hoe? 

Met wie?

• Eigen besluitvorming en strategie bepalen

• Delen van marktexpertise en klantinzicht
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HOE KAN U DE FIDUCIAIRE VERANTWOORDELIJKHEID VERVULLEN?

Hoe kunnen we onze fiduciaire verantwoordelijkheid vervullen?THEMA

VRAAGSTELLING

ACTIVITEIT / 
OVERWEGINGEN

BESLISSINGEN

HOE KAN EEN 
ASSET SERVICER 
ONDERSTEUNEN?

Wat moet er worden gedaan?

• Zorgplicht
• ALM Studie en implementatie

• In hoeverre wilt u diensten
uitbesteden?

• Hoe kijkt u naar kopen versus 
bouwen?

• Samenwerken in het door u 
gekozen model

• Gebruik maken van bestaande
kennis, technologie en
infrastructuur

• Leveren van onafhankelijke data

Met wie willen wij samenwerken?

• Raamwerk / overzicht van 
dienstverleners

• Trekken partijen zich terug?

• Wie zijn uw voorkeurspartijen?
• Zijn ze toegerust voor de 

stelselherziening?
• Welke kosten heeft u gebudgetteerd om 

klaar te zijn?

• Agnostisch tussen dienstverleners in 
een flexible model

• Leveren van expertise over de 
gereedheid van dienstverleners

Hoe verdelen we 
verantwoordelijkheden?

• Wie is verantwoordelijk voor de 
samenwerking: 

• Hoe wordt het beheerd
• Communicatie
• Onderscheiden
• Rationalisatie

• Gebruik van een consultant
• Hoe ziet uw project governance eruit?
• Wat is uw ambitie?

• Faciliteren van de project management 
groep

• In gesprek gaan met de consultant 
community

• Aantonen van ‘speed to market’

Hoe behouden wij controle?

• Nieuwe rollen/dienstverleners? 
• Wie zijn mijn huidige dienstverleners? Zijn er die 

zich terugtrekken?
• Hoe gaat u de overstap maken van het heden naar

de toekomst?
• Wat wordt er overgebracht? Wie gaat dit

ondersteunen? Waar wordt het naartoe
overgebracht?

• Heeft u verder gekeken dan de traditionele
aanbieders?

• Welke governance heeft u ingesteld?
• Wat zijn de bijbehorende kosten?

• Een alternatief tonen voor de rol van bewaarder
• Het werken met IT-dienstverleners
• Helpen met bouwen aan een financiële business 

case
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WAT IS ER VOOR NODIG OM DE IMPLEMENTATIE UIT TE VOEREN?

Hoe gaan we succesvol zijn?THEMA

VRAAGSTELLING

ACTIVITEIT / 
OVERWEGINGEN

BESLISSINGEN

HOE KAN EEN 
ASSET SERVICER 
ONDERSTEUNEN?

Wat hebben we nodig?

• Interne & externe kosten
• Welke middelen zijn

beschikbaar en wanneer?
• Ondersteuning consultant
• Tijdelijke krachten, huidige en

eventuele nieuwe
dienstverleners

• Expertise niveau (SME’s)
• Wat zijn de kosten per 

deelnemer?

• Heeft u een budget gesteld?
• Heeft u een toegewijd

persoon op het onderwerp?
• Welke adviseurs zullen u 

ondersteunen?

• Middelen voor product & 
project management

• In gesprek gaan met de 
consultant community

• Helpen met bouwen aan een
financiële business case

Hoe gaan we er komen?

• Governance, communicatie
• Middelen
• Rollen & 

verantwoordelijkheden
• Transitierisico
• Onboarding tijdslijn
• Testen
• Mijlpalen
• (Pre-)kwalificatievereisten

• Wanneer wilt u klaar zijn
• Hoe ziet ‘goed’ er voor u uit?

• Coordineren van de 
werkgroepen

• Bijhouden van een logboek / 
projectmap

Hoe lang gaat het duren?

• Complexiteit
• Risicobereidheid
• Beschikbare middelen intern en

extern
• Ontwikkelingen
• Ad hoc wijzigingen

• Welk model gaat u aanbieden
• Hoeveel leeftijdscohorten, 

risicoprofielen en
kasstroomschema’s zijn er nodig?

• Zijn de dienstverleners betrokken?
• Welke andere strategische

elementen spleen een rol?

• Ontwikkelen van een op maat
gemaakt operating model

• Aansluiten in een overkoepelende
SLA

Wanneer moeten we dit 
doen?

• Kans voor verandering
• Competitief voordeel
• De te maken beslissingen
• Selectieproces
• Bereidheid tot compromis
• Onboarding tijdslijnen

• Wat is ‘must-have’ versus ‘nice-to-
have’?

• Zijn er pensioenfondsen die naar u 
kijken voor consolidatie?

• Aanstelling van nieuwe
dienstverleners benodigd?

• Delen van marktkennis en
klantinzichten

• Leveren van een MCA onder
Nederlands recht

Hoe brengen we iedereen bij 
elkaar?

• Leiding / coordinatie
projectmanagement:

• Bewaarder
• Pensioenfonds
• Consultant
• Administrateur

• Welke partijen zijn opgesteld?
• Is het raamwerk opgezet en

overeengekomen?
• Logboek en stuurgroep in 

overeenstemming?

• Leiding nemen op het project 
management



Hoe komt u van A naar B?
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HELPT HET ALS WIJ DE VERBINDING AAN GAAN?
Een toekomstbestendig model werkt het beste, wanneer deze breed wordt ondersteund. Op internationaal niveau heeft
Northern Trust veel ervaring opgedaan met verschillende pensioenmodellen. 

Samen met software developers en consultancy bureaus kijken we naar de technische maatwerk
oplossingen binnen het nieuwe stelsel

Samen met de pensioenuitvoerders komen we tot een geïntegreerd model waarbij data-
uitwisseling centraal staat

Samen met de fiduciaire managers kijken wij naar de invulling van uw strategie

Samen met uw vermogensbeheerders zorgen we voor liquiditeit en een tijdige uitvoering



Hoe gaat de beleggingsadministratie eruit zien?
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HET HUIDIGE MODEL ZOALS IEDEREEN DAT KENT

Defined Benefit 
pensioenen

Matching 
Portfolio Return Portfolio

Beleggingen

Verplichtingen

Data Fabriek Rapportages

Defined Contribution 
pensioenen

Lifecycle Funds
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WAAR WE TUSSENTIJDS NAARTOE KUNNEN

Defined Benefit 
pensioenen

Matching 
Portfolio Return Portfolio

Beleggingen

Verplichtingen

Data Fabriek Rapportages

Defined Contributie
pensioenen

Standaard
allocatie

en
rebalancing
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WAAR WE KUNNEN EINDIGEN

Solidaire Premieregeling

CDCOPT1
ABC01 10%
ABC02 40%
ABC03 50%

CDCOPT2
ABC01 40%
ABC02 40%
ABC03 20%

Data Fabriek Rendements-
berekening

Standaard
allocatie

en
rebalancing

SOLRES1
ABC01 60%
ABC02 20%
ABC03 20%

Beschermings- en
overrendement

Bescherming Rendement Reserve 1
RES1

ABC01 40%
ABC02 40%
ABC03 20%

Reserve 2

ABC01
Dev. Aandelen
EM Aandelen

EM Debt

Return
ABC02

Staatsobligaties
Bedrijfsobligaties

Hypotheken

Fixed Income
ABC03

Rente afdekking
Futures

Long Duration
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WAAR WE KUNNEN EINDIGEN

Flexibele Premieregeling

DCOPT1
ABC01 10%
ABC02 40%
ABC03 50%

DCOPT2
ABC01 40%
ABC02 40%
ABC03 20%

Data Fabriek Rendements-
berekening

Standaard
allocatie

en
rebalancing

DCOPT3
ABC01 60%
ABC02 20%
ABC03 20%

Beschermings- en
overrendement

Defensief Gebalanceerd Groei
RES1

ABC01 40%
ABC02 40%
ABC03 20%

Reserve

ABC01
Dev. Aandelen
EM Aandelen

EM Debt

Return
ABC02

Staatsobligaties
Bedrijfsobligaties

Hypotheken

Fixed Income
ABC03

Rente afdekking
Futures

Long Duration
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Contactgegevens
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Benjamin Versluijs 
Manager Bedrijfsontwikkeling, Nederland

Relevante werkervaring: 19 jaar

Aanstelling bij Northern Trust: 2018

Email: BV62@ntrs.com

Telefoon: 06-57553929

Linkedin.com/in/Benjamin-Versluijs-Northern-Trust

BIOGRAFIE

Benjamin werkt sinds vier jaar bij Northern Trust. In deze tijd heeft hij bijgedragen aan enkele van onze grotere strategische 
opdrachten in de EMEA regio. In zijn rol ondersteunt hij institutionele partijen, waaronder pensioenfondsen, in de ontwikkeling 
van toekomstgerichte modellen en datavoorzieningen, alsmede het optimaliseren van de financiële posities.

Voordat hij bij Northern Trust kwam, heeft hij in diverse commerciële en relatiebeheerfuncties gewerkt bij State Street en de
lokale depositaries van Euroclear in Nederland, België en Frankrijk, alsmede hun hoofdkantoor Euroclear Bank in Brussel.

SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID
Northern Trust is een toegewijde partner naar de maatschappij. Benjamin is actief in onze filantropische werkgroepen. Daarnaast 
is hij bedreven in het vrijwilligerswerk - in zijn vrije tijd zit hij in het bestuur van een charitatieve instelling verbonden aan 
Diergaarde Blijdorp.

mailto:BV62@ntrs.com
https://www.linkedin.com/in/benjamin-versluijs-northern-trust


northerntrust.com  |  © 2022 NorthernTrust 21

IMPORTANT INFORMATION

Confidentiality Notice:  This communication is confidential, may be privileged, and is meant only for the intended recipient. If you are not the intended recipient, please notify the 
sender as soon as possible.  All materials contained in this presentation, including the description of Northern Trust, its systems, processes and pricing methodology, are 
proprietary information of Northern Trust. In consideration of acceptance of these materials, the recipient agrees that it will keep all such materials strictly confidential and that it 
will not, without the prior written consent of Northern Trust, distribute such materials or any part thereof to any person outside the recipient’s organization or to any individual 
within the recipient’s organization who is not directly involved in reviewing this presentation, unless required to do so by applicable law.  If the recipient is a consultant acting on 
behalf of a third party client, the recipient may share such materials with its client if it includes a copy of these restrictions with such materials. In such event, the client agrees to 
comply with these restrictions in consideration of its accepting such materials.

© 2022 Northern Trust Corporation. Head Office: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A. Incorporated with limited liability as an Illinois corporation under number 
0014019. Products and services provided by subsidiaries of Northern Trust Corporation may vary in different markets and are offered in accordance with local regulation. This 
material is directed to professional clients only and is not intended for retail clients. For Asia-Pacific markets, it is directed to expert, institutional, professional and 
wholesale clients or investors only and should not be relied upon by retail clients or investors. For legal and regulatory information about our offices and legal 
entities, visit northerntrust.com/disclosures. The following information is provided to comply with local disclosure requirements: The Northern Trust Company, London 
Branch, Northern Trust Global Investments Limited, Northern Trust Securities LLP and Northern Trust Investor Services Limited, 50 Bank Street, London E14 5NT. Northern 
Trust Global Services SE, 10 rue du Château d’Eau, L-3364 Leudelange, Grand-Duché de Luxembourg, incorporated with limited liability in Luxembourg at the RCS under 
number B232281; Northern Trust Global Services SE UK Branch, 50 Bank Street, London E14 5NT; Northern Trust Global Services SE Sweden Bankfilial, Ingmar Bergmans
gata 4, 1st Floor, 114 34 Stockholm, Sweden; Northern Trust Global Services SE Netherlands Branch, Viñoly 7th floor, Claude Debussylaan 18 A, 1082 MD Amsterdam; 
Northern Trust Global Services SE Abu Dhabi Branch, registration Number 000000519 licenced by ADGM under FSRA # 160018; Northern Trust Global Services SE Norway 
Branch, 3rd Floor, Haakon VII's Gate 6, 0161 Oslo, Norway; Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Zweigniederlassung Basel is a branch of Northern 
Trust Global Services SE (itself authorised by the ECB and subject to the prudential supervision of the ECB and the CSSF). The Branch has its registered office at Aeschenplatz
6, 4052, Basel, Switzerland, and is authorised and regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA. The Northern Trust Company Saudi Arabia, PO Box 
7508, Level 20, Kingdom Tower, Al Urubah Road, Olaya District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 11214-9597, a Saudi Joint Stock Company – Capital 52 million SAR. 
Regulated and Authorised by the Capital Market Authority License # 12163-26 CR 1010366439. Northern Trust (Guernsey) Limited (2651)/Northern Trust Fiduciary Services 
(Guernsey) Limited (29806)/Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited (15532) Registered Office: Trafalgar Court, Les Banques, St Peter 
Port, Guernsey GY1 3DA. Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (160579) / Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (161386),  
Registered Office: Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, D02 R156, Ireland.
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