CURRICULUM VITAE mr. drs. M.A.B. Ruitenbeek

Contactgegevens
E-mail

marga@ruitenbeek.nl

Website

www.ruitenbeek.nl

Opleiding
2012 – 2013

WO Rechtsgeleerdheid, OU Nederland (LLM behaald)

2009 – 2012

WO Fiscaal Recht, EUR Rotterdam (LLB behaald)

1994 – 1998

WO Algemene Economie, VU Amsterdam (bul behaald, drs.)

1990 – 1994

HBO Journalistiek, ESJ Amersfoort (BA behaald)

1984 – 1990

VWO, JFC Barneveld (diploma behaald)

Werkervaring
St. Achmea Algemeen Pensioenfonds (Centraal Beheer APF)
Functie

jurist en bestuurssecretaris

Periode

december 2015 tot en met heden

Verantwoordelijkheden

Centraal Beheer APF heeft zeven actieve kringen en 1,3 miljard euro belegd
vermogen. Als enige jurist op het bestuursbureau houd ik mij bezig met
governance, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, pensioenrecht, DNBtoezicht en compliance. Daarnaast met beleidsadvisering voor het bestuur en de
voorbereiding van vergaderingen van bestuur, raad van toezicht en diverse
belanghebbendenorganen.

De Eendragt Pensioen NV
Functie

directiesecretaris, bedrijfsjurist en compliance officer

Periode

februari 2014 tot en met november 2015

Verantwoordelijkheden

De Eendragt Pensioen NV was een pensioenverzekeraar, thans gefuseerd met
a.s.r. Als enige bedrijfsjurist werkte ik in een breed spectrum van corporate
governance, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht,
pensioenrecht, verzekeringsrecht, toezicht en compliance. Belangrijke bijdrage
geleverd aan mogelijk maken due diligence, dataroom en verkoop van de
vennootschap aan a.s.r., voorafgaand aan de fusie. Mijn baan verviel door de
overname.

ruitenbeek.nl
Functie

zelfstandig jurist (vanaf 2012) en econoom

Periode

november 2007 tot februari 2014

Opdrachtgevers

Een selectie uit mijn opdrachtgevers als zelfstandige:

Accenture | AFM | Benning & Partners Belastingadviseurs | FloraHolland
| Interpolis | PME | Maastricht University | Mensa | NIBE-SVV | RVS |
SPO | Syntrus Achmea | Van Lanschot Bankiers (via tussenpersoon) |
Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
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Blue Sky Group BV
Functie

business development investments bij afdeling Beleggingen

Periode

februari 2005 – november 2007

Verantwoordelijkheden

Blue Sky Group adviseert en ondersteunt pensioenfondsen en hun deelnemers.
De afdeling Beleggingen beheerde destijds ruim 12 miljard euro.
Mijn verantwoordelijkheden:

-

ondersteunen en adviseren Chief Investment Officer;

-

internationaal accountmanagement (UK en Duitsland);

-

opleiden medewerkers en pensioenbestuurders in beleggingen;

-

optimaliseren begrijpelijkheid performancerapportages.

Stichting Actuarieel Instituut
Functie

docent Economie van de financiële markten en algemene economie

Periode

januari 2001 – juni 2006
Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Functies en periodes

juli 2003 – januari 2005

medewerker strategische analyse

juni 2001 – juni 2003

medewerker research

april 1999 – mei 2001

beleidsmedewerker

Zwitserleven
Functie

aspirant commercieel relatiemanager

Periode

augustus 1998 – februari 1999

Overige opleidingen
1998 tot heden

-

Wft adviseur basis, vermogen en pensioen (diploma’s behaald)

-

NCI Privacy Officer (diploma behaald)

-

SPO Adviseur Collectieve Pensioenen (diploma behaald)

-

NIBE Beleggingsadvisering, Effectenbedrijf, Optiewijzer, training
optiestrategieën en risicomanagement, training clearing en
settlement, training effectenrecht (alle diploma’s behaald)

-

NGPR-A-diploma (vakdiploma Public Relations behaald)

-

VP Leven (vakdiploma levensverzekeringen behaald)

-

diverse bedrijfstrainingen op gebied van interpersoonlijke en
commerciële vaardigheden en klantgerichtheid

-

rijbewijs

-

Nederlands: moedertaal

-

Engels: passief excellent; actief excellent

-

Duits: passief excellent; actief goed

-

Frans: passief goed; actief basis

Talen
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