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Compliance Manager Vermogensbeheer

Wat ga je doen?

 Je krijgt de kans de nieuwe functie van Compliance Manager voor de afdeling Vermogensbeheer van Blue Sky

Group op te zetten. Blue Sky Group beheert een vermogen van EUR 22 miljard.

 Je krijgt de eindverantwoordelijkheid voor compliance binnen de afdeling Vermogensbeheer van Blue Sky Group.

 Je bent de wettelijke verplichte ‘compliance officer’ voor zowel een beleggingsonderneming (Blue Sky Group 

Asset Management) als een beheerder van beleggingsfondsen (Blue Sky Group Fund Management).

 Je bent de kennisdrager op gebied van compliance binnen de afdeling Vermogensbeheer van Blue Sky Group. Je 

zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen en vertaalt deze naar de specifieke situatie 

van Blue Sky Group.

 Pionieren: je krijgt de kans om de functie naar eigen inzicht in te richten en compliance een positie te geven.

 Je overziet vanuit compliance het geheel aan (beleggings)activiteiten binnen Blue Sky Group. Daarnaast kan je je, 

in overleg met de afdeling Juridische Zaken, bezighouden met andere (juridische) zaken op het gebied van 

vermogensbeheer.

 Je wordt hét aanspreekpunt op het gebied van compliance, zowel voor in- als externe belanghebbenden (zoals 

AFM en DNB).

 Je vertegenwoordigt compliance richting de pensioenfondsen en potentiële opdrachtgevers. 



Functie in het kort

Je hebt een zelfstandige en onafhankelijke functie binnen de afdeling 

Vermogensbeheer van Blue Sky Group. Je bent verantwoordelijk voor 

het identificeren van compliance risico’s, toezien op de naleving van 

compliance afspraken en het bewaken van integriteit van 

handelspraktijken van de afdeling Vermogensbeheer van Blue Sky

Group, met als doel om te zorgen dat de activiteiten voldoen aan wet-

en regelgeving. Jouw taken:

 Medewerkers van de afdeling Vermogensbeheer van Blue Sky

Group informeren over relevante compliance regels.

 Compliance risico’s in kaart brengen en ervoor zorgen dat 

mitigerende maatregelen en regels het gewenste effect hebben.

 Advies geven en bijdragen aan de effectiviteit van compliance.

 Zorgdragen voor informatie omtrent compliance voor monitoring en 

ten behoeve van besluitvorming.

 Opstellen en evalueren van beleidsstukken.

 Uitvoeren van o.a. verplichte analyses, opzetten van doelgroep 

analyses, controleren en aanvullen van verplichte 

kostenoverzichten, periodiek evalueren en zonodig aanpassen van 

beleidsstukken, vastleggen van controles, etc.

Intern heb je contact met de gehele afdeling Vermogensbeheer van 

Blue Sky Group en met de centrale afdeling Juridische Zaken en de 

centrale afdeling Risk & Compliance.



 De kernwaarden van Blue Sky Group omarmt: betrokken, samenwerken, doortastend en het 

stapje extra.

 Een uitdaging ziet in het opzetten van een nieuwe functie en je positie weet te verdienen

binnen de organisatie.

 Kunt inschatten wanneer je op je strepen moet staan en wanneer je kunt meebewegen.

 Een zelfstarter bent.

 Flexibel en pragmatisch bent, waardoor je past bij een organisatie die in beweging is.

 Sensitief en empathisch bent: het verschil kent tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

past bij Blue Sky Group wanneer je:



Need to haves

 Wo werk- en denkniveau.

 Ruime werkervaring op gebied van compliance/juridische zaken.

 Ruime werkervaring binnen de financiële sector.

 Sterke communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift.

 Zelfstandig.

 Impact door beïnvloeding.

 Oog voor detail.

 Sociaal verantwoordelijkheidsgevoel.

Nice to haves

 Kennis van de pensioenwetgeving.

 Kennis van beleggingsproducten en kennis van belegginsprocessen.

 Ervaring als aanspreekpunt van DNB/AFM.

 Ervaring in een zelfstandige rol.



Als je ervoor zorgt dat:

 Je functioneert als hét centrale aanspreekpunt op gebied van compliance vanuit vermogensbeheer.

 De wettelijke activiteiten behorende bij de compliance officer van een beleggingsonderneming en 

beheerder van beleggingsfondsen wordt afgedekt.

 Er ‘countervailing power’ vanuit compliance richting de 1e lijn bestaat.

 Processen van vermogensbeheer expliciet en duidelijk omschreven zijn.

 Je advies beschikbaar is en bijdraagt aan het ‘compliant zijn’ van de organisatie.

 Je de 1e lijn proactief informeert over veranderingen in wet- en regelgeving.

 Er een goede samenwerking is met de manager risicomanagement Vermogensbeheer.

Wanneer ben je succesvol in deze functie?



Blue Sky Group is een onafhankelijke pensioenuitvoerder, 

voortgekomen uit de pensioenfondsen van KLM. De organisatie is 

de deskundige en betrokken partner voor pensioenfondsen en 

bedrijven die goed werkgeverschap hoog in het vaandel hebben, 

en die vinden dat een goede pensioenvoorziening daarmee onlosmakelijk 

verbonden is. Met circa 160 werknemers is Blue Sky Group een 

middelgrote pensioenuitvoerder.

Blue Sky Group heeft drie werkmaatschappijen: een entiteit 

pensioenbeheer en twee entiteiten aangaande beleggingen. Elke entiteit 

heeft een directie. Blue Sky Group kent een raad van commissarissen.

De BSG Vermogensbeheer

De afdeling Vermogensbeheer van Blue Sky Group (40 medewerkers) 

bestaat uit een directie (COO en CIO), ondersteund door zes stafafdelingen 

(tweedelijns risicomanagement, accountmanagement, functioneel beheer, 

ESG, compliance en het secretariaat) en vier lijnafdelingen: Investment 

Strategy, Portfolio Management, Mid-office beleggingen en Performance & 

Risk. 

Als Compliance Manager heb je een directe rapportagelijn naar de directie 

van de afdeling Vermogensbeheer van Blue Sky Group, een afstemmings-

en rapportagelijn naar de centrale afdeling Risk & Compliance en een 

escalatielijn naar de directie van Blue Sky Group. 

Wie zijn wij?

Amstelveen



c

Adres:

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl

Blue Sky Group werkt 

samen met Whyz in 

de search naar een 

Compliance Manager 

Vermogensbeheer. Voor 

meer informatie kun je 
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pieterriedstra@whyz.nl

mailto:pieterriedstra@whyz.nl

