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Peter Priester
Professioneel pensioenfondsbestuurder en toezichthouder
Managing partner Xudoo Pensioenfondsbestuur
Na een succesvolle loopbaan in de financiële dienstverlening richtte Peter
Priester, samen met Maas Simon, in 2012 Xudoo Pensioenfondsbestuur op.
Xudoo treedt op als bestuurder of als lid van de Raad van Toezicht, maar
adviseert ook pensioenfondsbesturen en directies van bestuursbureaus met
focus op governance, uitvoering en verplichtingenkant.
Kernwaarden van Xudoo: Onafhankelijk, Gedreven & Betrokken.
Governance
Risicomanagment
Communicatie
Uitbesteding
Peter Priester
Jagtlustlaan 22
2082 HT Santpoort Zuid
5 augustus 1964

De mens achter de bestuurder
“Het besturen van een pensioenfonds of het toezicht houden op een fonds
is een vak. Ik beschouw het als een voorrecht dat ik dagelijks mijn opgedane
kennis mag gebruiken om pensioenfondsen sterker te maken”.
Peter is een enthousiaste en gedreven bestuurder. Hij combineert visie met
praktische kennis over de keuzes, processen en cultuur van pensioenfondsen.
Hij heeft inzicht in de werkwijze van organisaties, is verbeteringsgericht en
beschikt over helikopterview. Door anderen wordt Peter beschreven als iemand
met flair, recht door zee en werkelijk geïnteresseerd in anderen.

T : +31 (0)6 10363565
E : peter.priester@xudoo.nl
L : www.LinkedIn.com/Peterpriester
W: www.xudoo.nl

Xudoo B.V.
Skipper 30
8456 JB De Knipe
info@xudoo.nl
www.xudoo.nl
KvK: 56159722
BTW-nr.: 851998380B01
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Rollen en verantwoordelijkheden in pensioenfondsbestuur
Actuele functies
Managing Partner bij Xudoo Pensioenfondsbestuur | 2012 — heden
Lid Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Thales Nederland | januari 2019 – heden
Aandachtsgebieden: IRM, uitbesteding, communicatie.
Lid Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Robeco | februari 2017 — heden
Aandachtsgebied: Governance.
Uitvoerend Bestuurder Risk Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en
Meubileringsbedrijven | juni 2014 — heden
Aandachtsgebieden: voorbereiden en uitvoeren van beleid en toezicht op het integraal risicomanagement
van het pensioenfonds. Daarnaast houder van de volgende portefeuilles: Risicomanagement en Compliance,
Pensioen & Communicatie.
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie |
juni 2014-heden
Aandachtsgebied: Governance.
Uitvoerend bestuurder Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging | juli 2012-heden
Aandachtsgebieden: voorbereiden en uitvoeren van beleid en toezicht op het integraal risicomanagement
van het pensioenfonds. Daarnaast houder van de volgende portefeuilles: Risicomanagement en Compliance,
Pensioen & Communicatie.
Voormalige functies
Lid visitatiecommissies; diverse pensioenfondsen
Lid Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland | juli 2018 – december 2020
Aandachtsgebieden: IRM en uitbesteding.
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek | juli 2014 — dec. 2016

Curriculum Vitae
Peter Priester

Pre Xudoo
Xudoo Pensioenfondsbestuur is opgericht in 2012. Daarvoor bekleedde Peter Priester diverse management- en
directiefuncties in de financiële sector, onder andere:
Account Directeur en lid Risk Committee Syntrus Achmea Pensioenbeheer | Juni 2009 — juni 2012
Managing Consultant Corporate Clients & Insurope unit Delta Lloyd Levensverzekering | sept. 2006mei 2009

Specialistische kennis en vaardigheden
In de loop der jaren heeft Peter Priester zich ontwikkeld tot een specialist op de volgende terreinen:
Governance
Herijking bestuursmodellen; ontwikkelen toekomstscenario’s;
Bepalen visie en strategie van een pensioenfonds;
Risicomanagement
Ontwerp proces en begeleiding van integraal risicomanagement;
Opstellen risicoprofielen, risicobereidheid, identificatie van risico’s;
Uitvoering, monitoring en evaluatie risicobeleid en beheersmaatregelen.
Communicatie
Invulling thema ‘Deelnemer Centraal’ bij verschillende fondsen; digitalisering;
Heroverweging n.a.v. IORP richtlijnen en wet Pensioencommunicatie; impactanalyse;
Introductie UPO; evaluatie en verbetering; analyse effectiviteit en impact.
Uitbesteding
Ontwerp en begeleiding van diverse selectieprocessen;
Opstellen uitbestedingscontracten; Formuleren mandaten en SLA’s;
Monitoring en evaluatie uitbestedingsrelaties en - processen.

Competenties
Analytisch sterk; helikopterview.
Gedreven, resultaatgericht, besluitvaardig.
Oplossingsgericht, flexibel en vasthoudend, gaat door totdat doel is bereikt.
Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, bruggenbouwer en netwerker.
Sensitief voor verhoudingen en ontwikkelingen binnen organisaties.
Vermogen om strategische doelstelling- en te vertalen naar beleid, operationele indicatoren en
implementatie van beleid.
Integer; positief ingesteld, enthousiasmerend, ook als het langere periodes tegenzit;
klant- en kwaliteitgericht.
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Opleidingen
Integraal Risicomanagement voor Beleidsbepalers in de Pensioensector | Nyenrode Business
Universiteit Breukelen | 2020/2021
Pensioenmanagement | Instituut voor Pensioeneducatie Rotterdam Register Pensioenfondsbestuurder
(RPB) | 2019
Master Executive Pensions | Nyenrode Business Universiteit Breukelen | Executive Pensions Professional
(EPP). Thesis: Pensioen en zorg: een onbezorgde oude dag voor iedereen | 2011
Nederlands Recht (deeltijdstudie) aan de Universiteit van Amsterdam | Specialisatie arbeidsrecht en
pensioenrecht |Scriptie: De deskundigheid van bestuurders van pensioenfondsen | doctoraal 1997
HEAO economisch juridische richting | diploma 1988

Masterclasses
IT-beheersing voor bestuurders en beleidsbepalers in de pensioensector | Nyenrode Business Universiteit
| 2017

SPO
Balans- en Vermogensbeheer | 2013
Leergang Besturen van een pensioen- fonds, module Vermogensbeheer | 2013
Risicomanagement | 2012
Pensioencommunicatie | 2012

Talen
Nederlands, moedertaal
Engels, goed in woord en geschrift
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