GESPONSORD COMMENTAAR

‘Innovatieve samenwerking
brengt informatie
naar pensioenfonds.’
De toenemende informatiebehoefte van pensioenfondsen kan
worden beantwoord door strategische partnerships met FinTechs,
aldus BNP Paribas Securities Services.

Benieuwd naar de mogelijkheden
die BNP Paribas Securities Services
voor jouw pensioenfonds kan
bieden? Neem dan contact op met:
JAN-ALBERT KOOPMAN
Business Development
Manager Pensions
T +31 88 738 0272
E janalbert.koopman@bnpparibas.com

Pensioenfondsen hebben flink
wat te verduren. Een complexe
combinatie van grillige beurzen, geopolitieke spanningen,
ingewikkelde
beleggingscycli,
pensioenmarkt consolidatie en
toenemend toezicht creëren een
verbijsterende massa aan berichtgeving. De vertaalslag van
data naar informatie, en het
waarderen, opnemen en toepassen van de richtlijnen in de rapportages, kan daarom ook een
uitdaging zijn.

VRAAG NAAR INFORMATIE
MOET STEEDS SNELLER
BEANTWOORD WORDEN.
De toenemende snelheid waarmee informatie wordt geconsumeerd en moet worden verstrekt
eist innovatie en aanpassingsbereidheid van pensioenfondsen,
die vaak verstrekkende gevolgen
hebben voor de bedrijfsvoering.
De tijd van papieren rapporten
is voorbij. Smartphones en tablets zorgen ervoor dat een snelle
‘Time to Market’ van complexe
analyses een standaard is. En
doordat custodians de ontwikkeling van nieuwe oplossingen
vaker in eigen beheer nemen ontstaat er een bijzonder spanningsveld tussen deze partijen en de
FinTech industrie.
BNP Paribas Securities Services
ziet waar de pensioenfondsen,
in hun drang naar informatie, op
stuklopen. Ze begrijpt heel goed
hoe co-creatie met een effectieve
en betrouwbare FinTech, de vraag
naar een centrale informatiebron
kan beantwoorden.

EEN BETROUWBARE
FINTECH PARTNER VINDEN
DIE DE MARKT BEGRIJPT IS
ESSENTIEEL.
‘Innovatie is onderdeel van onze
digitale strategie binnen BNP Paribas Securities Services,’ geeft
Robert van Kerkhoff, Head of the
Netherlands & Nordics at BNP
Paribas Securities Services aan.
‘We maken daarom belangrijke
investeringen met als doel om
onze service verder te verbeteren
en onze klanten te helpen.’
Toch is het optrekken met een
partner, die de complexiteit van
deze markt écht begrijpt, geen eenvoudige opgave. De custodian kent
de data en de berekeningen en de
FinTech helpt bij het organiseren
en ontsluiten hiervan. De juiste
FinTech vinden is daarom niet zomaar belangrijk, het is essentieel.

OVERZICHTELIJKE,
BEGRIJPELIJKE
INFORMATIE MET DE
EINDGEBRUIKER ALS
UITGANGSPUNT.
Begrijpen hoe, waar en wanneer
de eindgebruiker informatie tot
zich neemt is van cruciaal belang. Het samenbrengen van de
unieke kwaliteiten (de kennis van
de custodian en krachten van de
FinTech) ontsluit de mogelijkheid
om de eindgebruiker te voorzien
van een kant-en-klare informatiebron op het moment dat zij het
nodig heeft.
In samenwerking met VI Company heeft BNP Paribas Securities Services daarom een nieuw

Pensioenfonds Dashboard ontwikkeld waarbij de belangrijkste
financiële informatie over het
fonds op dagelijkse basis worden aangeboden aan de gebruiker. Door middel van interviews
zijn de wensen van de eindgebruiker in kaart gebracht en de
nauwe samenwerking tussen de
opdrachtgever, de FinTech en de
eindgebruiker heeft direct bijgedragen aan een snel resultaat.

SAMENWERKEN IS HET
SLEUTELWOORD
‘Het beste resultaat wordt behaald als we samenwerken met
een partij die openstaat voor vernieuwing, zeer professioneel is en
innovatie echt belangrijk vindt.’
meent Kees de Koning, CEO VI
Company. ‘Daarom is de samenwerking tussen BNP Paribas Securities Services en VI Company
juist zo’n groot succes.’
Ahold Delhaize Pensioen heeft actief mee gekeken en meegedacht
bij de ontwikkeling van het nieuwe dashboard, en mag als eerste
gebruik maken de nieuwe interface. John de Waal, VP Finance &
Risk: ‘Het verder optimaliseren
van onze managementinformatie was voor ons een belangrijke reden om te kiezen voor BNP
Paribas Securities Services. Het
nieuwe dashboard geeft ons het
gewenste actuele inzicht in onze
financiële positie en beleggingen.’
Het nieuwe dashboard zal beschikbaar worden gesteld op tablet en desktop. Toegang op de
smartphone wordt binnenkort
beschikbaar gemaakt.

