Advies en management pensioenfondsen

Heerlen, 1 oktober 2015.

Persbericht
Marcel Verheul treedt toe tot directie AZL
Marcel Verheul (1962) treedt per 16 november toe tot de directie van AZL.
Hij wordt als directeur Klantrelaties verantwoordelijk voor de integrale
dienstverlening, de klanttevredenheid en het aantrekken van nieuwe
opdrachtgevers. Marcel Verheul volgt Joost de Winter op.
‘We zijn blij met de komst van Marcel. Hij brengt ruime ervaring mee op
het gebied van klantbediening en de transitie van pensioenadministraties.
Vanuit zijn kennis en ervaring verwachten wij dat hij een belangrijke
bijdrage kan leveren aan het realiseren van de groei van AZL’, aldus CEO
Maarten van der Tuin van AZL. Marcel zal tevens vanuit AZL
verantwoordelijk zijn voor het met NNIP op te richten algemeen
pensioenfonds (APF).
Financiële dienstverlening als thuisland
Marcel Verheul werkte na zijn studie Informatietechniek vrijwel steeds in de financiële
dienstverlening. ‘Dat is mijn thuisland’, zegt hij er zelf over. Hij was als consultant en adviseur actief
bij tal van pensioenfondsen, banken en verzekeraars. In 2006 trad hij in dienst bij PGGM. Laatstelijk
vervulde hij daar de functies van directeur Institutional Relations en Business Development.
‘Een prachtige stap’
‘Voor mij is dit een prachtige stap,’ vindt Marcel Verheul. ‘Ik werk graag met pensioenfonds‐
bestuurders en met mijn collega’s aan een goede en steeds betere samenwerking. Daar ligt mijn hart
en ik krijg de kans daar bij AZL een verbindende rol in te spelen. Daar kijk ik naar uit.’
Over AZL
AZL voert een breed scala aan pensioenregelingen uit
voor pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen.
Wij vinden het onze taak dat zo goed te doen dat
besturen zich kunnen concentreren op strategie en
beleid. Een uitstekende, flexibele pensioen‐
administratie is de basis voor onze dienstverlening. Die
vullen wij naar wens aan met bestuursadvisering,
actuariële ondersteuning en advisering over
communicatie met deelnemers en werkgevers. Wij
werken vanuit Heerlen en Utrecht. Meer over AZL:
www.azl.eu.
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