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Financieel risicomanager

Wat ga je doen?

 Jij wordt verantwoordelijk voor het financieel risicomanagement en medeverantwoordelijk voor het 

integraal risicomanagement van bpfBOUW, een top 5 pensioenfonds.

 Jij vormt een tandem met de integraal risicomanager: jullie houden elkaar scherp en denken integraal.

 Jij bent aanwezig bij de vergaderingen van de Risicocommissie (RC) en de bestuurscommissies 

vermogensbeheer en balansmanagement (VBB) en jij hebt inhoudelijk overleg met de 

sleutelfunctiehouder risicobeheer.

 Jij zorgt, op een constructieve manier, voor een ‘countervailing voice’ richting het team VBB binnen het 

bestuursbureau van bpfBOUW en de tweedelijns risicomanagers van de uitvoeringsorganisaties.

 Risicomanagement ontwikkelt zich binnen bpfBOUW steeds verder: jij draagt bij aan de gezamenlijke 

korte en langetermijnvisie op risicomanagement binnen bpfBOUW.



Functie in het kort

Als financieel risicomanager heb je binnen het (tweedelijns) 

risicomanagement van het bestuursbureau van bpfBOUW de focus 

op financiële risico’s en spar en denk je mee over niet-financiële risico’s.

Het (tweedelijns) risicomanagement van het bestuursbureau van 

bpfBOUW is verantwoordelijk voor een integrale, effectieve en 

systematische analyse en beheersing van alle risico’s van het fonds. 

Je beoordeelt en monitort, onafhankelijk van de eerste lijn, de opzet en 

werking van het risicoraamwerk en stelt de sleutelfunctiehouder 

risicobeheer in staat hierover te rapporteren.

Je hebt een nauwe verbinding met de sleutelfunctiehouder risicobeheer 

in het bestuur. Samen met de integraal risicomanager participeer je 

actief in de Risico Commissie en bereid je de vergaderingen van de 

Risico Commissie voor. Vanuit je rol en expertise heb je de primaire 

focus op de activiteiten van vermogensbeheer en balansmanagement 

en heb je een vanuit risicomanagement passende stem in deze 

vergadering en bijbehorende dossiers. Daarnaast heb je intensief 

contact met de uitbestedingspartners.

De risicomanagementfunctie is opgedeeld in financieel en niet-financieel 

risicomanagement. De regiefunctie voor het integrale risicomanagement 

is belegd bij de integraal risicomanager.



Need to haves

 Postacademisch werk- en denkniveau. In bezit van een VBA of CFA opleiding (of soortgelijk). 

 Ruime, brede ervaring in (institutioneel) vermogensbeheer.

 Gedegen kennis van verschillende asset classes en beleggingsprocessen. 

 Goed begrip van en inzicht in financieel risicomanagement.

 In staat te luisteren, te analyseren en te anticiperen: adviesvaardig.

 Samenwerker.

 Weet wanneer je kunt meebewegen en wanneer je op je strepen moet staan.

 Helikopterview.

 Initiator en innovatief.

 Bestuurssensitief, omgevingsbewust en organisatiesensitief. 

 Inspirator en motivator: overtuigingskracht en tevens flexibel.

 Toekomstvisie.

 Netwerker.

Nice to haves

 Postdoctorale risicomanagementopleiding.

 Bekend met de governance van de pensioensector.



Het bestuursbureau is de steunpilaar van het bestuur om de visie en 

missie van bpfBOUW binnen de bouwsector waar te maken. 

Dit houdt in:

 Een initiërende, voorbereidende en challengende rol op het gebied 

van beleidsontwikkeling door het bestuur.

 Een monitorende en bewakende rol op het gebied van uitvoering. 

Daarnaast heeft het bestuursbureau een ondersteunende rol richting het 

VO en de RvT.

De medewerkers van het bestuursbureau zijn experts op (de regie van) 

de inhoud, handelen proactief en borgen de continuïteit. Zij zijn 

betrouwbaar en betrokken bij de deelnemers en werkgevers die zijn 

aangesloten bij het fonds, en staan voor een goed pensioen in de 

bouwsector. De uitvoering van hun functie getuigt van vakmanschap, 

ondernemerschap en leiderschap.

Het bestuursbureau wordt geleid door de directeur en de directeur 

bedrijfsvoering. Op dit moment werken er 15 medewerkers op het 

bestuursbureau. De financieel risicomanager rapporteert aan de 

directeur bedrijfsvoering en de sleutelfunctiehouder risicobeheer.

Bestuursbureau

Harderwijk en

Amsterdam



 bpfBOUW website voor algemene informatie.

 bpfBOUW bestuur en adviseurs.

 Het beleid.

 Jaarverslagen.

 Bouwpensioen magazine.

Informatie bpfBOUW

https://www.bpfbouw.nl/
https://www.bpfbouw.nl/over-bpfbouw/onze-organisatie/wie-zijn-wij/bestuur.aspx
https://www.bpfbouw.nl/over-bpfbouw/onze-organisatie/ons-beleid/
https://www.bpfbouw.nl/over-bpfbouw/financiele-situatie/jaarverslag.aspx
https://www.bpfbouw.nl/over-bpfbouw/nieuws/bouwpensioen-magazine.aspx


Why(z)

Darwin (1809) schreef het al: it's not the strongest species that survives, nor the most intelligent, but the one that's most 

responsive to change!

Een uitspraak die nu actueler is dan ooit. Zaken als duurzaamheid, ethische vraagstukken, inclusiviteit, technologie en 

geopolitiek vragen een sterk aanpassingsvermogen van bedrijven/organisaties, haar leiders én het management.

Wij van Whyz doen niets liever dan onze klanten hierbij helpen. Door ze toegang te geven tot kandidaten die steengoed zijn in

transformatie, die veranderingen kunnen realiseren en de brug slaan tussen visie en operatie, de leiders die de wereld van 

morgen creëren. 

Het is onze missie om organisaties en teams kleur te geven. Maar welke kleur heeft de massa? Nooit groen, oker of 

hemelsblauw. Wie kiest voor de massa kiest voor grijs, voor onopvallend en voor meer van hetzelfde, voor de middenmoot.

Wij geven onze klanten toegang tot mensen die zichzelf laten zien, die organisaties en teams verrijken, mensen die niet 

opgaan in de massa, maar een bijdrage leveren aan nieuw succes en een mooiere en betere wereld.

Wij gaan nooit voor grijs of middelmaat, wij kennen de beste mensen, zo niet dan gaan we ze vinden. Het is deze passie voor 

ons vak en onze klanten waarin wij excelleren!

Elke keer weer!



bpfBOUW werkt samen 

met Whyz Executive Search 

bij de search naar een 

Financieel risicomanager.

Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met:

Annelien Zuidema

06-30409036
annelienzuidema@whyz.nl
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Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043
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