Uitnodiging – Ronde tafel “Pensioenuitvoering” 2 juli 2019
Beste relatie,
Sprenkels & Verschuren organiseert op 2 juli 2019 een inspirerende ronde tafel discussie voor
pensioenfondsen, om ontwikkelingen te bespreken op het gebied van de administratieve
pensioenuitvoering.

Waarom?
Vanuit Sprenkels & Verschuren begeleiden wij diverse pensioenfondsen bij evaluaties van hun huidige
administratieve pensioenuitvoerder, of bij de zoektocht naar een nieuwe uitvoerder. Wat opvalt, is dat
de grotere uitvoerders (zoals APG, MN, PGGM, SPF Beheer en TKP) er steeds vaker van afzien om
offertes voor nieuwe klanten af te geven. In sommige gevallen wordt zelfs afscheid genomen van
bestaande klanten. Kleinere uitvoerders (zoals AGH, Appel, Centric, Dion en RiskCo) willen wel
offreren maar hebben het moeilijk om vanuit hun beperktere slagkracht de investeringen te dragen om
compliant te blijven aan wet- en regelgeving en om de aanpassingen in systemen en processen (zoals
risk management) te financieren. Daar tussenin zitten maar heel weinig spelers (Achmea
Pensioenservices, Blue Sky Group en AZL). Een aantal partijen is gestopt of afgeslankt verder gegaan
(AonHewitt, Conduent, Syntrus Achmea Pensioenbeheer). De keuze voor pensioenfondsen bij
selectietrajecten is dus beperkt. De gang van zaken bij Syntrus Achmea Pensioenbeheer in 2017 toont
aan dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn voor ontwikkelingen bij hun pensioenuitvoerder. Reden voor
ons om die ontwikkelingen te bespreken met onze relaties bij pensioenfondsen. Wij nodigen dus geen
uitvoerders of andere commerciële partijen uit.

Formule
Wij voorzien een interactieve discussie in een niet al te groot gezelschap. Discussies worden vanuit
verschillende perspectieven ingeleid door middel van een korte presentatie:
 Partner Tobias Bastian van Sprenkels & Verschuren zal enkele facts en figures tonen over de
diverse uitvoerders en stelt de vraag wat pensioenfondsen in de zaal verwachten van hun eigen
uitvoerder.
 Voormalig CEO Pascal Hogenboom van consultant en pensioenuitvoerder AonHewitt geeft inzicht
in de veranderkalender om te komen tot toekomstbestendige uitvoerders en stelt de vraag of de
huidige uitvoerders dergelijke veranderingen aan kunnen.
 Directeur Robert Hendrickx van bedrijfstakpensioenfonds Hibin dat eigen beheer voert, zal
uiteenzetten wat zelfadministratie (als alternatief voor uitbesteding) in de praktijk betekent en stelt
de vraag of een dergelijk alternatief voor andere fondsen ook een optie is.
 Directeur Jeroen Elbertse van softwareleverancier Axyware zal aangeven wat de laatste
ontwikkelingen zijn op IT-gebied en stelt de vraag waarom er aan de administratieve achterkant
nauwelijks wordt meer samengewerkt wordt tussen pensioenfondsen.
 U geeft na elke inleiding en vraagstelling uw eigen mening, deelt ervaringen en doet mee aan de
plenaire discussies.

Agenda en locatie
De ronde tafel vindt plaats op 2 juli 2019 in hotel Steigenberger, gelegen aan het Stationsplein ZW 951
te Schiphol-Oost. De agenda ziet er als volgt uit:
 15.00 uur: inloop en ontvangst.
 15.30 uur: Tobias Bastian.
 16.05 uur: Pascal Hogenboom
 16.40 uur: Robert Hendrickx
 17.15 uur: Jeroen Elbertse
 17.50 uur: samenvatting en afsluiting
 18.00 uur: start borrel
Afgezien van uw eigen tijdsinvestering, zijn er aan deze ronde tafel voor u geen kosten verbonden.
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar secretariaat@sprenkelsenverschuren.nl. Indien u van
deze uitnodiging geen gebruik wilt of kunt maken, kunt u deze naar een collega bij uw pensioenfonds
doorsturen.
Wij kijken uit naar uw komst.
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