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Nieuwe partners versterken Sprenkels & Verschuren
Sprenkels & Verschuren (S&V) is in de afgelopen 13 jaar uitgegroeid tot een sterke
speler in de markt. Zelfs tegen de huidige markttendens in laat S&V ook het
afgelopen jaar groei zien. “Groei is geen doel op zichzelf”, zegt Ruud Sprenkels,
“maar het is wel fijn dat wij goede mensen aan ons kunnen binden. De wereld om ons
heen wordt steeds complexer. Klanten vragen ons om hen te helpen daar grip op te
houden.”
Om klanten goed te kunnen bedienen is het partnerteam van S&V versterkt met een
aantal nieuwe partners. Met ingang van 2020 zijn Ernst Lock en Dennis Otten als
partners toegetreden tot het partnerteam. Zij waren eerder werkzaam als senior
consultants risicomanagement, resp. transitiemanagement, bij S&V. Eerder mocht
S&V al de actuarissen Elke Op het Veld en Richard Meijer als nieuwe partners op het
gebied van het actuariaat verwelkomen. Elke was hiervoor werkzaam bij AZL en
Richard bij Triple A.
In totaal telt het adviesbureau nu 67 medewerkers. De werkzaamheden en
adviesgebieden van het adviesbureau worden verder uitgebouwd. Daan Kleinloog,
actuaris en partner: “Wij doen alle werkzaamheden die in de ogen van de klant nodig
zijn. Wij noemen dat recht op doel af (RODA) advisering”. Edward Snieder, één van
de partners op het domein risicomanagement bevestigt die focus op de klant. “Wij
zijn er altijd op uit om ons zelf overbodig te maken door de klant met behulp van een
begrijpelijk advies het juiste inzicht te geven om zelf een beslissing te nemen.”
Sprenkels & Verschuren bouwt vol vertrouwen door aan een organisatie waar kennis
van de markt, inhoudelijke kennis en menselijk contact centraal staan.
Sprenkels & Verschuren is een adviesbureau dat helpt om complexe vraagstukken op het gebied
van pensioenen, beleggen, verzekeren en risicomanagement terug te brengen tot de kern. Er
werken 67 mensen in verschillende teams met eigen disciplines van actuariaat, pensioenadvies,
investment, risico- en transitiemanagement tot legal.
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