
                                          

Profiel 
Bedrijfskundig ingenieur van oorsprong, met een sterke focus op resultaten en structuur. 
Onafhankelijk pensioenconsultant, met ervaring opgedaan vanuit alle invalshoeken: 
employee benefits consultancy vanuit een van de Big 4 accountants, account en sales 
management vanuit een pensioenverzekeraar en bestuursadvisering bij diverse 
pensioenfondsen. Naast advies aan pensioenfondsen draag ik zelf verantwoordelijkheid 
als bestuurslid bij een bedrijfstakpensioenfonds. Snel de grote lijnen doorzien, met oog 
voor relevante details is mijn kracht. Zien waar verbetering kan worden bereikt en hoe die 
het beste kan worden gerealiseerd. Niet alleen de inhoud maar ook het proces heeft mijn 
interesse. Ik ben sensitief voor signalen uit de omgeving waarin besluitvorming 
plaatsvindt. 

Ervaring 
Partner, d’Hooghe Pensioen Consultancy: april 2016 – heden  
d’Hooghe Pensioen Consultancy begeleidt werkgevers en pensioenfondsen naar de 
meest optimale uitvoeringsvorm van de pensioenregeling. Ik help pensioenfondsen 
daarnaast met de besturing, beleidsvoorbereiding en het voldoen aan wet- en 
regelgeving. Werkgevers adviseer ik bij het treffen en onderbrengen van een passende 
pensioenregeling. In bezit van een AFM-vergunning voor advies in het kader van de Wet 
Financieel Toezicht. Gespecialiseerd in nieuwe uitvoeringsvormen als het Europees 
pensioenfonds (IORP) en het Algemeen PensioenFonds (APF).  

Bestuurslid BPF Rijn- en Binnenvaart, september 2014 – heden 
Eerste portefeuillehouder Pensioenuitvoering. Bestuurslid namens de werknemers, 
voorgedragen door Nautilus, vakbond voor de maritieme sector.  

Partner, d’Hooghe Siegman: maart 2013 – maart 2016 
Advisering van diverse pensioenfondsbesturen en verantwoordingsorganen inzake de 
Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen, aansturing van het fonds, monitoring van de 
uitbesteding, selectie van pensioenuitvoerders, strategische heroriëntatie, buy-out van 
verplichtingen en liquidatie.  Daarnaast advisering van ondernemingen op het gebied van 
collectief pensioen, wijziging van de pensioenregeling, selectie van nieuwe 
pensioenuitvoerder (verzekeraar, fonds of PPI), etc. 
 
Bestuurslid BPF Koopvaardij, 2013- juni 2014  
Toehoorder BPF Koopvaardij, juli 2014 – mei 2015 
Tweede portefeuillehouder Communicatie en Pensioenuitvoering. 
Samen met eerste portefeuillehouder verantwoordelijk voor de communicatie door BPF 
Koopvaardij en de pensioenuitvoering en monitoring die is uitbesteed aan MN. 
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Partner, Pensions@Work: 2007 – februari 2013 
Bestuursadvisering diverse pensioenfondsen (o.a. ontwikkelen van dashboard, opzetten 
risicomanagement en AO/IC structuur, selectie van uitvoerders en monitoring), 
begeleiding besturen bij liquidatietraject van pensioenfonds. Onderzoek voor Achmea 
Pensions International in 2010 en 2012 onder multinationals naar hun ervaring en 
intenties met Europese pensioenfondsen (IORPs).  

Docent, Stichting PensioenOpleidingen (SPO): 2008 - 2012 
 
Pensioenfondsbestuurder voor Solvay Chemie: 2010 - 2011 
Bestuurslid namens de werkgever tijdens het liquidatieproces. In die periode de keuze 
van verzekeraar, de buy-out en collectieve waardeoverdracht gerealiseerd. 

International sales manager, AEGON Global Pensions: 2004 -2007 
Lid van het internationale sales team van AEGON Global Pensions, verantwoordelijk voor 
advisering/verkoop van het AGP-concept aan Nederlandse pensioenfondsen en 
multinationals. Internationaal team met sales managers uit het VK, de VS, Frankrijk, 
Spanje, België en Luxemburg. Daarnaast lid van sales team van Corporate & Institutional 
Clients van AEGON en verantwoordelijk vanuit AEGON voor risk pooling via All Net. 

Account manager, AEGON: 2001 -2004 
Verantwoordelijk voor 25 van de grootste institutionele relaties van AEGON, zowel 
pensioenfondsen als ondernemingen. Advisering, account management en interne 
coördinatie. 

Senior consultant, PwC: 1995 - 2001 
Employee benefits consultant binnen PwC’s HR Consulting groep: het ontwerpen of 
herontwerpen van pensioenregelingen. Daarnaast het uitvoeren van due diligence 
onderzoeken: inschatten van pensioengevolgen bij fusies en overnames, opzetten en 
aansturen van een dedicated pensioen due diligence team. 

Pensioenadviseur, Hemelaar & Neele: 1993 - 1995 
Adviseur, Van Dijk Consulting: 1991 - 1993 

Opleiding en cursussen 
NIBE-SVV, WFT Pensioenadviseur 
Oysterwyck Hogeschool, WFT Pensioenverzekeringen, 2013 
NIBE-SVV, WFT Basis en WFT Leven, 2013 
IMD Lausanne, Building on Talent, 2003 
Actuarieel Instituut, Actuarieel Rekenaar, 1997  
TU Eindhoven, Technische Bedrijfskunde, 1991 
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Netwerken 
Lid van Kring van Pensioenspecialisten (KPS) 
Lid van Vereniging voor Pensioenrecht 
Vereninging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) 

Competenties 
Integer, onafhankelijk, analytisch sterk, communicatief vaardig, presteert onder druk, 
(constructief) kritisch, omgevingssensitief. 

Nederlands: moedertaal 
Engels: vloeiend 
Duits: vloeiend 
Frans: voldoende 

Publicaties 
• Concreet kader voor beloningsbeleid bij pensioenfondsen, Tijdschrift voor 

Pensioenvraagstukken, april 2016, met drs. R.A. Nieuwenhoven en Mr. P.M. 
Siegman. 

• Goed begin van countervailing power verantwoordingsorgaan, PensioenMagazine 
november 2015., met mr. P.M. Siegman 

• Verslag van verantwoordingsorgaan kan beter, FD PensioenPro 29 oktober 2015. 

• Nieuw pensioenvehikel biedt onbedoelde kansen voor kostenverlaging, Het 
Financieele Dagblad, 16 mei 2015, met Mr. P.M. Siegman 

• Wat moet een pensioenfondsbestuurder verdienen? PensioenMagazine, januari 
2015, met Mr. P.M. Siegman.  

• Kwetsbaarheidsfocus van DNB roept op tot actie, IPE.com, 22 april 2014. 

• Guidance DNB voor pensioenfondsen die willen liquideren, PensioenMagazine, 
februari 2013. 

• Liquidatie klein pensioenfonds blijft. Het Financieele Dagblad, 22 oktober 2009. 

• Europese pensioenwetgeving biedt kansen voor synergie. AEGON Beleggingsvisie, 
augustus 2006.  

• De prijs van pensioen: actuariële aspecten van pensioen. Kluwer Pensioenwijzers, 
1998.  

 


