
Onze beleggingsstrategen en asset 
allocatie-experts brengen vakkundig kansen 
in kaart en spelen hierop in, zodat uw portefeuille 
goed beschermd is tegen toekomstige risico's.

 
 

Verzekeraars

Vermogensbeheerders 
en family offices 

Schaal. 
Expertise. 
Resultaten. 

Stichtingen en 
goede doelen

Pensioenuitvoerders

Beleggen is complex, vooral op volatiele markten. Als uw vertrouwde adviseur helpen wij te 
navigeren in onzekere tijden en kansen te benutten, zodat u uw beleggingsdoelstellingen 
kunt bereiken.

Laat ons u helpen om met 
vertrouwen te beleggen  

 
 

Flexibel blijven

Kansen benutten

Uw doelen bereiken

Meer dan ooit is het van essentieel belang dat we flexibel 
zijn en blijven om nieuwe kansen te grijpen wanneer 
deze zich voordoen.  

Profiteer van een beleggingspartner die bekwaam is en zich toewijd 
aan uw beleggingsdoel. Dan kun u zich richten op het realiseren van 
de organisatiedoelstellingen.        

De kracht van onze getallen 2

Ons verbeterde governancemodel helpt u bij het prioriteren 
van beslissingen en het verlagen van de kosten wanneer 
de marktomstandigheden uitdagend zijn.

Beleggingsoplossingen
Helpen u uw financiële doelen efficiënt te bereiken

1 Gebaseerd op een score die door de beheerder is behaald tijdens het eigen beoordelingsproces van Mercer.
2 Bron: Mercer, per 31 december.
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Gebruik onze schaalvoordelen 
om uw kosten laag te houden.

305 miljard dollar  
aan vermogen onder  beheer.

Wij adviseren over 

15 biljoen dollar 
aan vermogen.

6.717
beoordeelde vermogensbeheerders 
wereldwijd 3

Best in class 
vermogensbeheerders  

Efficiënte en 
effectieve processen

Beter 
risicobeheer1

 
 

Ons gestroomlijnde en 
snelle uitvoeringsproces 

maakt gebruik van de kracht 
van onze onderzoeken  en 
oplossingen om zo kansen 
te benutten terwijl wij  de 

kosten laag  houden.

Ons geïnformeerde 
besluitvormingsproces 

biedt u de informatie en 
de ruimte zodat u zich kan 

focussen op wat voor u 
belangrijk is.

Op basis van ons interne 
beoordelingsproces onderzoeken 

we de internationale 
beleggingsmarkt. Zo kunnen we 

die beheerders identificeren 
waarvan wij denken dat zij de 

hoogste kwaliteit leveren. 
We selecteren en controleren 
de beheerders om zo sterke 

klantenportefeuilles te 
creëren - vaak tegen 

gereduceerde tarieven.


