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1.2 Organigram 
 
Organigram van het pensioenfonds  
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Organigram van het uitvoeringsorgaan van het pensioenfonds 
 

 

 
 Pensioenbureau van 

het pensioenfonds 
(H.A. van den Berg / I.C. Agema) 

 
 

  

        

Beleidsvoorbereiding en 
secretariële ondersteuning 
(H.A. van den Berg /  
I.C. Agema) 

    
Juridische Zaken 
(M. Kremer / I.C. Agema) 

    

      

        

Financiële administratie 
(H.A. van den Berg)   

Pensioenuitkeringen- 
administratie 
(Aon Hewitt) 

 Deelnemers- en 
aansprakenadministratie 
(Aon Hewitt)  

         

Vermogensbeheer 
uitbesteed aan NNIP 
(H.A. van den Berg) 

     
Pensioenvaststellingen 
(Aon Hewitt) 

   
  

Het pensioenbureau wordt gevormd door de heer Van den Berg (Operationeel manager) en 
mevrouw Agema (Secretaris). 
 
De Operationeel manager is verantwoordelijk voor alle dagelijkse operationele zaken. De 
Secretaris is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de bestuursvergaderingen, 
vergaderingen met het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie en fungeert als 
eerste aanspreekpunt voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van het 
pensioenfonds. Daarnaast is de Secretaris verantwoordelijk voor al hetgeen door de 
Operationeel manager aan haar gedelegeerd wordt.  
 
De Operationeel manager is naast zijn algemeen managementtaken specifiek 
verantwoordelijk voor de communicatie met de externe vermogensbeheerder en de 
bewaking van de ontwikkeling van de financiële positie van het pensioenfonds.  
 
Het Bestuur van het pensioenfonds heeft regelmatig contact met het pensioenbureau of 
wordt door het pensioenbureau ad hoc ingelicht wanneer noodzakelijk. 
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