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Dé oplossing voor 

kleine en middelgrote 

pensioenfondsen

BB3.0 biedt een 

volledig, flexibel 

dienstenpakket 

op het gebied  

van bestuurs

ondersteuning
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U zoekt een partij die voor u de taken van een bestuursbureau  

uitvoert? Een onafhankelijke partij die het bestuur helpt de regie 

te voeren op de beleidsprocessen van het fonds, het compliant  

zijn met wet en regelgeving en die namens u de uitbestedings 

relaties met de uitvoerders beheert? 

BB3.0 is opgezet om precies dat te doen, het uitvoeren van de  

taken van een bestuursbureau. En dat op een schaalbare, flexibele 

wijze met hoogwaardige kwaliteit en tegen concurrerende kosten. 

Profiel van onze organisatie

BB3.0 is opgericht door Rob Braaksma en Joost de Winter. Beiden hebben hun sporen op het  

gebied van bestuursondersteuning ruimschoots verdiend als directeur van bestuursbureaus.  

Ze weten wat erbij komt kijken om een goed functionerend, dienstbaar bestuursbureau  

in te richten en te leiden.

BB3.0 is opgezet om meerdere pensioenfondsen het comfort van een eigen bestuursbureau te bieden,  

zonder de last van werkgeverschap en belemmeringen bij keuzes met betrekking tot de toekomst van  

het pensioenfonds. BB3.0 werkt inmiddels voor meerdere pensioenfondsen. 

Uniek in onze opzet is dat BB3.0 de expertise van pensioenprofessionals met een ruime ervaring op  

hun vakgebied en ruime ervaring met bestuursondersteuning bundelt. Werkend onder één label en  

één set van voorwaarden en met een uniform beleid voor kwaliteit en risicobeheersing biedt BB3.0  

een volledig en flexibel dienstenpakket op het gebied van bestuursondersteuning. De professionals  

van BB3.0 zijn van alle markten thuis en zijn door opleiding en ervaring in staat de opdrachtgever  

bij een breed scala van onderwerpen te ondersteunen.
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B3.0 B.V. is een samenwerking van Rob Braaksma en Joost de Winter. Zij zijn de enige bestuurders  

van BB3.0 en zij zijn verantwoordelijk voor het klantmanagement en de bewaking van de kwaliteit  

van de dienstverlening. 

Over de oprichters

Onze visie is dat bestuursondersteuning onafhankelijk van de uitvoerders moet worden opgezet.  

Wij staan daar niet alleen in. In de guidance uitbesteding schrijft DNB: ”Bij uitbesteding van uw bestuurs- 

bureau: taken van het bestuursbureau en van uw uitvoerder zijn onafhankelijk van elkaar. Advisering in belang  

van uw fonds is door u gewaarborgd”. 

BB3.0 is opgezet als netwerkorganisatie om zeker te stellen dat alle disciplines die noodzakelijk zijn  

voor de taken van een bestuursbureau aanwezig zijn. Voor specialistische bestuursdossiers kunnen wij  

een beroep doen op de expertise van gerenommeerde adviesorganisaties waarmee wij een partnerschap  

zijn aangegaan: Triple A, Kienhuishoving en Catapult. Deze partners zijn op het gebied van actuariaat & risk  

(pensioen)juridische dienstverlening en pensioen-communicatie. 

Onze samenwerkingsverbanden kennen strikte afspraken over leveringsvoorwaarden, verantwoordelijkheden,  

risicobeheersing en financiën. De directie van BB3.0 ziet het als zijn primaire taak de formule en de succesvolle 

samenwerking tussen de partners in de formule te bewaken. De flexibiliteit van onze formule gaat dan ook niet  

ten koste van de kwaliteit. Voor onze core diensten (bestuursondersteuning) doet u zaken met BB3.0 die op alle 

aspecten van de dienstverlening aanspreekbaar is.

Onze visie

Samenwerking
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Onze expertisegebieden beslaan een breed spectrum 

dankzij onze persoonlijke ervaring, de diversiteit in  

de achtergrond van onze adviseurs en de expertise  

van onze strategische partners.

De kerndiensten van BB3.0 zijn

• Directievoering en uitbestedingsmanagement 

• Planning en control 

• Secretariële en inhoudelijke ondersteuning bestuur

• Onderhoud fondsdocumenten 

• Beheer bestuurdersportaal en fondswebsite 

• Pensioencommunicatie

Voor deze kerndiensten beschikken BB3.0  

en onze netwerkpartners over de volgende  

expertisegebieden

• Pensioenfondsmanagement/directievoering 

• Uitbestedingsbeleid 

• Financiën, budgettering, verslaglegging, control 

• Pensioen-juridisch 

• Governance 

• Communicatie 

• Actuarieel 

• Risicomanagement 

• Overlay-management 

• Vermogensbeheer 

• Communicatie 

• Pensioenadministratie/IT

Expertises
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BB3.0 biedt een scala aan diensten, zoals u in  

de afgebeelde cirkel kunt zien. Op onze website  

leest u er alles over: www.blendser.com.
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Onze mensen

De oprichters van BB3.0 zijn als directielid nauw betrokken bij de dienstverlening aan de klanten.  

Zij brengen een schat aan ervaring in als pensioenfondsdirecteur. 

In BB3.0 verband werken professionals die zich kenmerken door toegewijdheid aan de klant, enthousiasme  

voor de samenwerking, ondernemerschap en - uiteraard - vakbekwaamheid en integriteit.

Ten aanzien van de rollen van de diverse medewerkers geldt dat een klantenteam dat voor een pensioenfonds 

wordt geformeerd in de regel zal bestaan uit de volgende specialisten (uiteraard is dat afhankelijk van de  

opdracht en ook van het bestuursmodel, met name de vraag of er sprake is van uitvoerend bestuurders).
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Directie/partner 

Naast het leveren van ondersteuning op senior niveau is de directie van BB3.0 verantwoordelijk voor  

het klantmanagement en de bewaking van de kwaliteit van onze dienstverlening. De directie is daarmee  

direct betrokken bij de dienstverlening aan uw fonds en is altijd aanspreekbaar. Onze lijnen zijn kort.  

Dat is dan ook ons onderscheidend vermogen op het gebied van klantbediening. 

Bestuursadviseur

De bestuursadviseur heeft een centrale rol in de dienstverlening. De bestuursadviseur adviseert het bestuur  

op het gebied van governance, uitbesteding, pensioenbeleid, compliance, integraal risicomanagement.  

Opleiding en ervaring: Academisch geschoold, (pensioen-)juridisch of actuarieel en tenminste 5 tot 10 jaar  

ervaring als beleidsadviseur/ bestuurssecretaris/ (directeur) bestuursbureau. 

Specialisten

(Riskmanagement, communicatie, actuarieel, pensioen-juridisch): de specialist kan worden ingeschakeld  

voor (second)-opinion op adviezen en specialistische agendaonderwerpen. Ook kan een specialist in overleg  

worden ingezet als ondersteuner bij specialistische bestuurscommissies. De specialist is uitdrukkelijk geen  

consultant, maar levert extra kennis bij het uitoefenen van de primaire diensten van BB3.0, de bestuurs- 

advisering en bestuursondersteuning. 

Ondersteuner

De administratieve ondersteuner verzorgt het opstellen van de agenda en het concipiëren van voorleggers,  

het verzorgen van het digitale archief en het up-to-date houden van het digitale vergaderplatform. Het bijhouden 

en bewaken van de actielijsten. Daarnaast verzorgt de ondersteuner de praktische zaken rond jaarkalender en 

vergaderingen. De ondersteuner werkt op instructie van uw bestuursadviseur. Opleiding en ervaring; academisch/

HBO geschoold, ervaring 3 tot 5 jaar. 

Notulist

Verzorgt de notulen van de vergaderingen in een af te spreken vorm (bijvoorbeeld wel of geen vermelding 

van namen van sprekers, volledige verslaglegging van het besprokene, of gecomprimeerde verslaglegging  

met vermelding van overwegingen bij besluiten). Wij zetten een professionele notulist in die zich volledig richt  

op het notuleren en uitwerken van vergaderingen. 
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Partners

Onze tarieven

BB3.0 werkt samen met enkele gerenommeerde organisaties. 

Wij hebben concurrerende tarieven en kunnen een vastomlijnd dienstenpakket tegen een vaste prijs aanbieden, 

zodat u weet waar u aan toe bent.

Triple A Risk Finance heeft een voortdurende focus op toekomstige 

ontwikkelingen binnen de vakgebieden actuariaat, risicomanagement en 

strategische beleidsopzet financiële instellingen. Daartoe participeren onze 

consultants in diverse vakgerichte forums en commissies die gelieerd zijn 

aan wetenschappelijke instituten (waaronder VU, UvA, Erasmus Universiteit) 

en (beroeps)verenigingen (waaronder het Actuarieel Instituut, de Vereniging 

van Beleggingsanalisten en de Kring van Pensioenspecialisten). Zij zijn  

hiertoe ook gehouden door strenge Permanente Educatie eisen van de  

betreffende beroepsverenigingen. Op basis van deze inzichten zijn wij in 

staat innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor actuele vraagstukken.

Kienhuishoving is een landelijk opererend full servicekantoor voor  

juridische dienstverlening (landelijk positie 32 in de top 50). De kracht van 

de pensioenpraktijk van KienhuisHoving is gelegen in de samenwerking met 

andere praktijkgroepen binnen Kienhuishoving bijvoorbeeld op bestuurs-

rechtelijk gebied (denk aan vrijstellingen en toezichthouders-discussies), 

notariaat (denk aan statuten en stichtingenrecht), banking & finance (denk 

aan vermogensbeheer), ICT (denk aan cloud computing en data lekken bij 

uitbesteding) en ondernemingsrecht (governance). In de samenwerking  

met BB3.0 levert Kienhuishoving de expertise voor de beoordeling en  

het compliant maken van de fondsdocumenten en de overige pensioen- 

juridische dossiers.

Catapult is een communicatieadviesbureau dat sinds 2011 ook actief  

is in de pensioensector. Catapult ondersteunt BB3.0 bij vraagstukken op  

het gebied van pensioencommunicatie. Catapult is sterk in het vertalen  

van een organisatiestrategie naar communicatie. Op basis van missie en  

visie van het fonds worden uitgangspunten voor communicatie bepaald.  

Doelstelling, doelgroepen en speerpunten worden vastgesteld. Op basis 

hiervan wordt dan een afgewogen communicatiestrategie ontwikkeld.  

Natuurlijk met de wettelijke uitgangspunten als centraal element.
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Joost

joost.dewinter@penser.nl,  

www.penser.nl, 06 - 23 39 57 99 

Rob

rob@blendser.com,  

www.blendser.com, 06 - 51 64 41 42


