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Introductie panelleden
Mark Rosenberg
Managing Partner Avida International
Avida is een onderneming die pensioenfondsbestuurders begeleidt bij de aanbesteding,
evaluatie en het management van hun uitbestede activiteiten. Avida International helpt
bestuurders ‘in control’ te zijn, de samenwerking met de partijen aan wie is uitbesteed te
versterken en kostenefficiënt de pensioenfondsdoelstellingen te realiseren.

Henk Radder
Directeur Investment Strategy & Solutions – Russell Investments
Russell Investments is een wereldwijde fiduciaire beheerder die een sterk track record heeft op
het gebied van strategisch beleggingsadvies, kapitaalmarkt research, selectie en monitoring van
externe vermogensbeheerders, integraal risicobeheer en geconsolideerde rapportages. Door
haar transparante en onafhankelijke benadering, stelt Russell haar fiduciaire klanten in staat ‘incontrol’ te zijn en blijven, terwijl het dagelijkse beheer wordt uitbesteed aan externe managers.

Christiaan Tromp
Directeur Vermogensbeheer ANWB / Fiduciary Officer TFS
TFS heeft met Zanders Financial Services een pensioendesk opgezet. De dienstverlening van
deze pensioendesk is gericht op ‘Oversight Management’. De kerntaak van oversight
management is de checks & balances op het gehele risicomanagement framework van het
pensioenfonds en richt met name zich op de financiële- en niet financiële risico’s. Daarnaast
worden onafhankelijke checks uitgevoerd op de processen en activiteiten die zijn uitbesteed
door een pensioenfonds. Hierdoor verkrijgt het pensioenfonds ‘countervailing power’.
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Algemene structuur Fiduciair management
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Processen en activiteiten van Fiduciair management
Fiduciaire Services / Fiduciair Management
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Artikel JSF
Problemen met JSF:
• Niet naar achteren kunnen kijken
• Lastig om in formatie te vliegen
• Geen eenvoudige oplossing vanwege het
ontwerp
• Bij voorganger (F16) was expliciet rekening
gehouden met het zicht naar achteren
• Betrouwbaarheid ondermaats
• Ergonomie cockpit laat te wensen over
• Ontwikkeling loopt jaren achter op het schema

