
Onze multi-manager strategie

Stap Algemeen Pensioenfonds 
Heldere pensioenen, lage kosten, optimaal rendement, geen zorgen

Stap komt tegemoet aan de moderne pensioenwensen van werknemers en werkgevers.  
Dit betekent dat we uitstekende pensioendienstverlening bieden tegen een eerlijke prijs.  
Voor werknemers levert dit inzichtelijke pensioenen op tegen lage kosten en met een zo  
goed mogelijk rendement. Voor werkgevers is Stap een aantrekkelijk alternatief: zonder de 
zorgen en hoge kosten van een eigen pensioenfonds. Ons doel: de betaalde pensioenpremies 
leveren werknemers zoveel mogelijk pensioen op. Want de deelnemer staat bij ons voorop.

Stap is het eerste Algemene Pensioenfonds (APF) van Nederland, opgericht in juni 2016.  
Onze onafhankelijke bestuurders zijn verantwoordelijk voor de regelingen die we uitvoeren 
voor de aangesloten collectiviteitkringen. Deze kringen oefenen via hun belanghebbenden-
organen invloed uit op bijvoorbeeld toeslagen- en premiebeleid. Een effectieve vorm van 
medezeggenschap! Stap is een onafhankelijke stichting, opgericht door pensioenuitvoerder 
TKP en verzekeraar Aegon.

Heldere pensioenenGeen zorgen

Optimaal rendement Lage kosten

€



Hoe zijn de beleggingen  
bij Stap geregeld? 

Stap gaat voor goede beleggings- 
rendementen en lage beheerkosten.  
Daarom kiezen we voor een solide  
vermogensbeheeroplossing voor  
uw pensioenregeling: we besteden  
het fiduciair beheer uit aan TKP  
Investments. TKP Investments is –  
behalve fiduciair manager van Stap –  
een partij met decennialange ervaring  
in het beleggen van pensioenfonds- 
vermogen. TKP Investments belegt  
het pensioenvermogen volgens een  
multi-managementstrategie. 

Wat is multi-management? 

Multi-management houdt in dat er  
per beleggingsstrategie één of meerdere 
externe vermogensbeheerders geselec-
teerd worden. TKP Investments selecteert 
– als multi-manager – deze vermogens-
beheerders. Deze aanpak zorgt voor een 
spreiding van beleggingsstijlen. Dankzij 
het uitgebreide netwerk van wereldwijde 
vermogensbeheerders, biedt TKP Invest-
ments daarnaast toegang tot markten die 
niet voor iedere belegger toegankelijk zijn. 
De kans op een stabiel, bovengemiddeld 
rendement is hierdoor groter.

Waarop is de selectie van vermogensbeheerders gebaseerd? 

Het beleggingsteam van TKP Investments is stabiel, breed en uiterst ervaren.  
Het vermogensbeheer van Stap is hier in goede handen. 

TKP Investments selecteert als multi-manager de beste vermogensbeheerders op basis van 
strikte selectiecriteria. Heeft de selectie plaatsgevonden, dan monitort TKP Investments voort-
durend de prestaties van de externe vermogensbeheerder. Hierbij kijkt zij onder meer naar 
portefeuille-informatie, bedrijfsnieuws, attributieanalyses, en risico- en rendementsmaatstaven.

 
De volgende factoren spelen een grote rol bij de selectie van een vermogensbeheerder:

 9 De beleggingsfilosofie en -stijl moeten passen binnen het gewenste profiel 

 9 Een gedisciplineerd beleggingsproces 

 9 Personeel en organisatie  
(bijvoorbeeld: hooggekwalificeerde medewerkers,  
weinig verloop en veel ervaring in het team) 

 9 Een aantoonbaar positief track record  
 9 Risicomanagement staat hoog op de agenda 

 9 Aandacht voor ESG-criteria



Wat zijn de voordelen van een multi-managementstrategie 
voor u?  

Door deze strategie profiteert u van de deskundigheid van meerdere eersteklas  
vermogensbeheerders wereldwijd. Zij hanteren elk hun eigen beleggingsstijl.  
TKP Investments zorgt voor een combinatie van verschillende stijlen binnen één  
portefeuille. Zo creëren we een evenwichtige beleggingsportefeuille. TKP Investments  
biedt zowel actief als passief beheerde oplossingen in verschillende regio’s en  
beleggingscategorieën. 

 
Deze aanpak draagt bij aan een grote mate van flexibiliteit. Voor iedere beleggingscatego-
rie zijn back-up-managers aangewezen. Dit zijn managers die TKP Investments al geruime 
tijd volgt en die de selectieprocedure met positief resultaat hebben doorlopen. Hierdoor is 
het mogelijk snel afscheid te nemen van de externe vermogensbeheerder en het vermogen 
door een andere externe (back-up) vermogensbeheerder te laten beheren. 

Deskundigheid

Waarom kiezen we voor deze  
multi-managementaanpak?  

Al onze beleggingen dienen hetzelfde doel: een 
solide rendement passend bij de pensioenverplich-
tingen, ambitie en risicohouding van de collectiviteit-
kring. Simpel gezegd: Stap wil uw pensioenvermogen 
zo goed mogelijk beleggen. Door het beleggen uit te 
besteden aan de best-in-class vermogensbeheerders 
kunnen wij dit doel realiseren. 
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Wilt u meer informatie?  

Dat kan. Wij vertellen u graag meer  
over de multi-managementstrategie.  
Of wilt u meer informatie over de 
beleggingsoplossingen die 
het beste aansluiten bij uw 
doelstellingen en risicobudget. 
Neem dan contact met ons op.

Algemeen: Bestuursbureau Stap
Postbus 5061
9700 GB Groningen
T 050522 30 53
E info@stappensioen.nl

Single-client kringen
Gerard Frankema
Directeur bestuursbureau Stap
T 06 51 68 49 04
E Gerard.frankema@stappensioen.nl

Multi-client kringen
Iwan van den Berg
Client Director
T 06 19 27 82 63
E Iwan.vandenberg@aegon.nl
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