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Actor stelt ons 
in staat om de  
juiste besluiten  
te nemen



Nu hebben we deze taken van elkaar losgetrokken en 
belegd bij Appel en Actor. Actor is het onafhankelijke 
bestuursbureau dat erop toeziet dat wij kritisch kunnen 
kijken naar onze activiteiten. Marius van IJzerloo en 
Carola Rouw vormen het bestuursbureau en zijn de ogen 
en oren van het bestuur.”

Wat zijn de rollen en taken van het 
 bestuursbureau?
Marius van IJzerloo: “Wij ondersteunen het Pensioen
fonds vanuit vier rollen. De eerste is secretariële 
ondersteuning zoals het opstellen van agenda’s, het 
inplannen van vergaderingen en het notuleren. De 
tweede is een adviserende rol waarin wij het bestuur 
ondersteunen bij het opstellen van bijvoorbeeld 
statuten en reglementen. De derde is een coördinerende 
rol. Wij organiseren en verzorgen alle benodigde 
informatie voor bijvoorbeeld het jaarwerk en advies
trajecten. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen zijn taken 
zo goed mogelijk kan uitvoeren. De vierde rol is meer 
juridisch. Daarin bewaken wij onder andere de juistheid 
en volledigheid van fonds en beleidsdocumenten.”

“ Zij kunnen zich goed 
 verplaatsen in de belangen 
van alle partijen.” 

Hoe zou u het bestuursbureau het beste 
 omschrijven?
John Klijn: “Ze zijn onafhankelijk, flexibel en betrouw
baar. Marius en Carola kunnen zich goed verplaatsen in 
de belangen van alle betrokken partijen. Beide zijn 
goede sparringspartners en strategische denkers. 
Daardoor komt er altijd een plan of oplossing op tafel 
waar wij mee verder kunnen. Het bestuursbureau stelt 
ons in staat om uiteindelijk de juiste besluiten te 
nemen.”

Hoe ziet het Pensioenfonds voor het 
 Slagersbedrijf eruit?
John Klijn: “Er is een bestuur, een verantwoordings
orgaan en een Raad van Toezicht. Het bestuur beheert 
het fonds, bepaalt het beleid en zorgt ervoor dat 
deelnemers en werkgevers goed geïnformeerd zijn 
over pensioenzaken. Als bestuur moeten wij rekening 
houden met alle belanghebbenden.”

Marius van IJzerloo: “In het bestuur zitten 5 leden 
namens de werkgevers, 3 leden namens de (ex-) 
deelnemers en 2 leden namens de gepensioneerden. 
Het bestuur legt verantwoording af over het beleid en de 
wijze waarop dit wordt gevoerd aan het verantwoordings  
orgaan (VO). De Raad van Toezicht (RvT) houdt weer 
toezicht op het beleid van het bestuur en op de 
algemene gang van zaken in het fonds.” 

Hoe en door wie wordt het Pensioenfonds 
ondersteunt?
John Klijn: “Wij laten ons adviseren en ondersteunen 
door verschillende organisaties. De administratie 
en uitvoering van de pensioenen  van de inning 
van premies tot het uitbetalen van uitkeringen  
wordt geregeld door Appel Pensioenuitvoering. 
Het vermogensbeheer is ondergebracht bij Kempen 
Capital Management. En Actor is verantwoordelijk 
voor de bestuursondersteuning.”

“ Actor zorgt ervoor dat wij 
kritisch kunnen kijken 
naar onze activiteiten.”

Hoe zijn jullie bij Actor terechtgekomen?  
John Klijn: “Voorheen was de pensioenuitvoering, de 
pensioenadministratie én de bestuurondersteuning in 
handen van Syntrus Achmea. Dat werkte niet optimaal. 

Het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf regelt de pensioenen voor 
werknemers en oudwerknemers in slagersbranche. Het bestuur bestaat 
uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de bedrijfstak. 
De bestuursondersteuning is in handen van Actor. Wij vroegen bestuurs
lid John Klijn (werknemersvoorzitter namens FNV) en Marius van IJzerloo 
(bestuursadviseur namens Actor) naar wat het pensioenfonds doet en hoe 
Actor daarin ondersteunt.


