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Vandaag gaat het Algemeen Bestuursbureau voor Pensioenfondsen (ABB) officieel van start. De organisatie ondersteunt
besturen, raden van toezicht en belanghebbenden van pensioenfondsen bij de vorming, uitvoering en monitoring van
beleid. Ook staat ABB andere bestuursbureaus bij in hun uitvoerende werkzaamheden.
ABB is een initiatief van de adviesbureaus Alexander Beard International Benefits en GroupLife.
Focus op elementaire zaken
“De omgeving waarin pensioenfondsen opereren blijft volop in beweging. Besturen hebben overvolle agenda’s en vaak
beperkte tijd voor de echt elementaire zaken. Er is dan ook behoefte aan continu betrokken specialisten die heel goed
begrijpen voor welke uitdagingen het bestuur van een pensioenfonds staat”, zegt Max Bogaard, directeur van ABBmedeoprichter Alexander Beard International Benefits. “Wij ondersteunen op zowel beleids- als implementatieniveau en
zorgen voor de operationele aangelegenheden. Het resultaat van ons werk is onder meer dat bestuurders van
pensioenfondsen focus kunnen houden op de echt belangrijke zaken en zich niet hoeven laten leiden door de waan van de
dag. We zorgen bovendien voor inzicht in de ontwikkelingen in de pensioenmarkt, en brengen in kaart wat deze
ontwikkelingen betekenen voor de pensioenfondsen. Daardoor komen opdrachtgevers niet voor verrassingen te staan.”
Onafhankelijk en breed scala aan diensten
De professionals van ABB worden door pensioenfondsen ingeschakeld voor het monitoren van de dagelijkse gang van
zaken binnen de kerntaken beleggen, administreren en communiceren - vanuit een volledig onafhankelijke positie. Ook
ondersteunen zij bij de voorbereiding van beleidsdocumenten en het uitwerken van besluiten, voeren zij beleid uit op het
gebied van financieel- en risicomanagement en coördineren zij jaarwerken en crisisplannen. Opdrachtgevers worden op
maat ondersteund met secretariële diensten in de breedste zin van het woord. Een bijzonder onderdeel van de
dienstverlening van ABB is het waarborgen van een beheerste en integere bedrijfsvoering.
http://www.abbpensioen.nl/

