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Ortec Finance verzorgt het Asset Liability Management en Risicomanagement voor het 
Bedrijfspensioenfonds Zoetwaren sinds 2012. Zoetwaren had als doelstelling om het 
vermogensbeheer professioneler en grondiger in te richten en kwam bij Ortec Finance 
terecht. Maatwerk zorgde ervoor dat het risicomanagement volledig op het fonds is 
ontworpen. Door de samenwerking met Ortec Finance is het bestuur veel meer risico 
doordrongen geworden. Dus niet risicomijdend, maar risico bewust. Dit resulteert in 
een stevige basis voor de besluitvorming, waarmee Zoetwaren zich kan verantwoorden 
naar haarbelanghebbenden.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie regelt het pensioen voor werknemers  
in de zoetwarenindustrie. Dit omvat grote en kleine fabrikanten van koek en snoep in Nederland.  
Bpf Zoetwaren is een middelgroot fonds met 2,5 miljard aan belegd vermogen en ongeveer 45.000  
deelnemers. Deze groep bestaat uit 9.000 actieve deelnemers, 9.000 gepensioneerden en een resterend 
deel van deelnemers die wel pensioen hebben opgebouwd maar niet meer in de sector werkzaam zijn. 
Ortec Finance spreekt met Leonne Jansen, Werknemersvoorzitter Bpf Zoetwaren. Leonne is  
pensioenfonds bestuurder sinds 1999, was bestuurslid in diverse pensioenfondsen en zit namens de FNV 
ook in de werkgroep Pensioen van de Stichting van de Arbeid.

Als pensioenfonds hebben wij te maken met diverse uitdagingen. De lage rente is er een van. Dit 
maakt het een behoorlijke uitdaging om rendementen te halen die ervoor zorgen dat het pensioen van 
onze deelnemers kan worden geïndexeerd en waarbij verantwoorde risico’s worden genomen.  Hier is  
verantwoord risicomanagement belangrijk, zodat de deelnemer niet veel extra risico moet nemen om 
meer rendement te halen. 

Een andere uitdaging is de veranderende wet- en regelgeving zoals AVG en IORP II. Ook de ontwikkelingen 
rondom het afschaffen van de doorneeopbouw of het Nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) bieden elk 
hun uitdagingen. 
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Professionaliseren vermogensbeheer 
In 2011 had Bpf Zoetwaren de doelstelling om het vermogensbeheer professioneler en grondiger in te richten. 
Daarom zijn wij opzoek gegaan naar een Coördinator Vermogensbeheer. Wij noemen dit bewust geen Fiduciair 
Manager om duidelijk te maken dat wij zelf de verantwoordelijkheid hebben. Om diezelfde reden wilden wij 
het risicomanagement niet volledig bij de Coördinator Vermogensbeheer neerleggen. Dat vonden we teveel 
grote financiële belangen in één hand. Daarom zochten wij ook een externe partij voor het risicomanagement.  

Wederzijds begrip
Bpf Zoetwaren heeft onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan. De andere partij die destijds hoog 
scoorde in het selectietraject, was niet volledig onafhankelijk. Dus was de keuze voor Ortec Finance snel 
gemaakt. Er was direct een persoonlijke klik met de experts van Ortec Finance. We begrepen elkaar al 
vanaf het eerste moment. Ondanks dat Ortec Finance een commerciële partij is, praten jullie ons nooit 
naar de mond. Er heerst een prettige no-nonsense cultuur en de communicatie is helder en duidelijk. Wij 
hebben ook altijd het gevoel dat we samen hetzelfde doel hebben; Bpf Zoetwaren vooruit helpen, zodat 
de deelnemers en gepensioneerden een goed pensioen zullen ontvangen. 

Passend risicomanagement
Wat ook enorm heeft bijdragen in de keuze is dat wij in 2011 zelf nog zoekende waren hoe wij het  
risicomanagement wilden aanpakken. Ortec Finance begreep direct welke kant wij op wilden en beschikt 
over een breed palet aan producten en diensten. Daaruit hebben wij gekozen wat voor ons werkt. Zo is het  
risicomanagement echt op ons fonds ontworpen. Dat stuk maatwerk van Ortec Finance was echt van  
toegevoegde waarde.
 

“ Er was direct een persoonlijke klik  
met de experts van Ortec Finance.”
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Elkaar scherp houden
Met alle kennis die de Coördinator Vermogensbeheer heeft staat hij wel altijd op afstand. Je wilt de  
countervailing power ook in je structuur hebben ingeregeld. Het is een hygiëne factor voor een  
pensioenfonds om een dergelijk proces op orde te hebben. De Coördinator Vermogensbeheer  
zal door deze structuur niet zomaar iets ter sprake brengen wat niet in het belang van het  
pensioenfonds is. Soms pakte Ortec Finance zaken op die de Coördinator Vermogensbeheer  
op zou moeten pakken, zoals ESG. Maar zo houden wij elkaar dus scherp.

Geen vliegen afvangen
Vooraf zagen wij het risico dat beide partijen elkaar vliegen gingen afvangen, maar dat hebben we in  
de praktijk nog niet gezien. Beide partijen hebben hun eigen bestaansrecht. Succesfactoren voor de  
samenwerking zijn rolzuiverheid en persoonlijkheid. Er heerst geen competitieve sfeer. Het doel 
van beide partijen is om ons fonds beter te maken. Ook is het bestuur kritisch naar beide partijen.  
De eindverantwoordelijkheid ligt bij ons bestuur. Wij willen inhoudelijk overtuigd worden van bepaalde 
besluiten. Daarbij is het niet alleen belangrijk dat wij het begrijpen, maar ook dat wij ermee kunnen  
werken.

Meer grip
Wij zijn in zeven jaar op meer vlakken gaan samenwerken. Zo pakt Ortec Finance nu ook de niet-financiële 
risico’s op en dat is erg prettig. We hebben elkaar heel goed leren kennen. Loranne van Lieshout die voor 
Ortec Finance ons contract beheert, kent ons fonds dan ook tot in detail. Dit maakt dat je zaken snel kunt 
doorspreken. Vragen als ‘wat is echt een risico’ en ‘hoe ga je daarmee om’ beantwoord je samen sneller 
en dat geeft meer grip op het risicomanagement. 
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Gefundeerde besluiten
Een van de grootste voordelen die onze samenwerking tot nu toe heeft opgeleverd is een stevige  
basis voor de besluitvorming, waarin evenwichtige belangenafweging tussen de verschillende  
groepen (gepensioneerden, oudere werknemers, jongere werknemers, toekomstige werknemers, slapers en  
werkgevers) centraal staat. Cruciale besluitvorming rondom risicomanagement heeft een zeer stevige 
bewijsvoering nodig. Dat zorgt ervoor dat wij ons kunnen verantwoorden naar onze belanghebbenden en 
kunnen aangeven waarom wij bepaalde stappen hebben genomen. 

Waarde toevoegen
Pensioenfondsen denken vaak vanuit rendement, maar risicomanagement is essentieel voor je  
pensioenfonds. Door gedegen risicomanagement durven wij nu stappen te nemen die we achteraf goed 
kunnen verantwoorden, zonder risicomijdend te worden. Met goed risicomanagement, word je ook niet 
per se risicomijdend. Dat was voor mij persoonlijk wel een echte eyeopener. We hebben door Ortec  
Finance ook veel meer grip gekregen op scenario denken. 

Risico georiënteerd 
Door de samenwerking met Ortec Finance is het bestuur is ook veel meer risico georiënteerd geworden. 
Dus niet risicomijdend, maar risico bewust. Dat betekent heel bewust afwegen welke risico’s we wel  
of niet willen nemen. Onze deelnemers kunnen niet veel verlies dragen en zijn daarom vaak  
risicomijdend. En doordat wij pensioenen collectief beheren, kan Bpf Zoetwaren echt waarde toevoegen 
 voor de deelnemer.

“ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de  
Zoetwarenindustrie staat er relatief goed voor.  
Dit jaar hebben we weer een kleine indexatie kunnen  
doorvoeren. We zijn voortdurend bezig onze processen 
te verbeteren en efficiënter te werken. Ook de  
toezichthouder heeft weinig opmerkingen over de  
inrichting van ons risicomanagement. Dit is natuurlijk 
afhankelijk van vele factoren, maar Ortec Finance  
heeft hier zeker een aandeel in.”  
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Leonne Jansen, Werknemersvoorzitter Bpf Zoetwaren
“Een van de grootste voordelen die onze samenwerking tot nu toe heeft opgeleverd is  
een stevige basis voor onze besluitvorming.”
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