
 

 

Nieuwsbrief         nr. 8 

 

Inleiding  

Voor de zomervakanties beginnen, willen we jullie met deze nieuwsbrief informeren over de 

laatste ontwikkelingen en activiteiten van ViiP.  

Zo hebben we een mooi, maar hectisch congres achter de rug en is er weer nieuws over 

diverse deelnetwerkbijeenkomsten. Ook vragen we aandacht voor de herfstborrel en heten 

we de nieuwe bestuursleden, Marjon Brandenbarg en Angelique Joosen van harte welkom.  

We wensen jullie veel leesplezier! 

Marijke Colly, voorzitter 

Congres 

Op 22 april heeft ViiP haar jaarcongres gehouden bij PGGM in Zeist. Op deze zonnige dag 

werden 120 ViiP-leden welkom geheten door gastvrouw Else Bos, CEO van PGGM. Sprekers 

Annemarie Jorritsma, voorzitter Eerste Kamerfractie VVD en Kwartiermaker Topvrouwen.nl, 

Hedda Renooij, secretaris Pensioenbeleid VNO-NCW en Philip Wagner, hoogleraar Global 

Economy & Governance ICUC en bestuurder van de Wagner Group, gaven in hun inleiding 

aan hoe zij het verschil maken.  

De middag begon met een korte ALV, waarin door het bestuur verantwoording werd 

afgelegd over het gevoerde beleid en waarin alle commissieleden werden bedankt. Tijdens 

de ALV werd Marijke Colly herbenoemd en werd afscheid genomen van ons zeer 

gewaardeerde bestuurslid, Irene Vermeeren. Ook werden de nieuwe bestuursleden, Marjon 

Brandenbarg en Angelique Joosen benoemd en welkom geheten.  

Het congres werd afgesloten met ontboezemingen van onze ViiP-ambassadeurs, Peter 

Borgdorff, Willem Jelle Berg en Toine van der Stee. De heren vertelden hoe zij in hun carrière 

het verschil maken. Voorts werden vragen beantwoord van de aanwezige ViiP-leden. Na de 

gezellige netwerkborrel gingen de leden weer huiswaarts. 

 

Nieuwe ambassadeur 

Nadat Olaf Sleijpen had aangekondigd niet langer beschikbaar te zijn voor het 

ambassadeurschap van ViiP vanwege zijn overvolle agenda, is het bestuur op zoek gegaan 

naar een vervang(st)er. Wij zijn verheugd jullie te kunnen berichten dat  

Mariska van der Westen, hoofdredacteur van Pensioen Pro, deze rol wil gaan vervullen. Wij 

heten Mariska van harte welkom bij ViiP.  

 

Vrouwen in institutioneel Pensioen 
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Herfstborrel – Coördinatorenoverleg 

De volgende herfstborrel is alweer in voorbereiding. Het thema is dit jaar Sustainability en  

Quantbeleggen voor pensioenfondsen. De borrel wordt gehouden op de nieuwe locatie van 

Robeco in First Rotterdam. De nieuwe locatie is recht tegenover het station aan het Weena 

en zal worden gehouden op 13 oktober a.s. van 16.30 – 19.00 uur. 

Save the date!!! 

Voorafgaand aan deze vergadering zal ook een coördinatorenoverleg worden gehouden. Wij 

verzoeken de coördinatoren om deze afspraak alvast in de agenda te zetten.  

 

Website en ViiP Connect 

De website begint steeds meer inhoud te krijgen doordat bijeenkomsten, artikelen en 

vacatures worden geplaatst en omdat we elkaar via de website nu ook kunnen vinden. Voor 

zover dat nog niet gebeurd is, verzoeken wij je je gegevens in te vullen op ViiP Connect! De 

website kan namelijk gebruikt worden als zoekmachine (ViiP Connect). Zo ben je via ViiP-

Connect herkenbaar en bereikbaar voor derden. Heb je een nieuwe functie binnen de 

pensioensector, dan kunnen we dat bekendmaken op de website. Lever dan een korte tekst 

aan bij secretariaat@viip.nl.  

 

Activiteiten & kruisbestuiving Deelnetwerken  

ViiP streeft naar kruisbestuiving tussen de deelnetwerken zodat de leden elkaar beter leren 

kennen en met elkaar kennis en ervaring kunnen delen.  

Zo is op 10 mei een bijeenkomst georganiseerd in Amsterdam door deelnetwerk 2 met als 

thema “de Haalbaarheidstoets”. Met het oog op de kruisbestuiving tussen de deelnetwerken 

konden ook andere ViiP-leden zich hiervoor aanmelden. 

Op 23 mei j.l. heeft ViiP-deelnetwerk 7 in Den Haag een open bijeenkomst georganiseerd 

met als titel “EMIR”. Op 13 juni is door deelnetwerk 3 een open bijeenkomst georganiseerd 

in Houten met als thema “Blockchain en cybersecurity”. Daarnaast is op 21 juni de 

bijeenkomst “doorbeleggen: de opbouw en afbouw binnen lifecycle structuren” van ViiP-

deelnetwerk 5 georganiseerd bij Kempen Capital Management in Amsterdam, die ook open 

stond voor de andere ViiP-leden!  

Heb jij ook een netwerkbijeenkomst die je wilt openstellen voor andere leden, laat het ons 

weten, dan plaatsen we een oproep op de website! secretariaat@viip.nl 

Laat ons ook weten hoe je ervaringen zijn met het openstellen van je deelnetwerk.  

 

ViiP in de pers 

In nummer 3 van Financial Investigator verscheen een mooi interview met 

bestuursvoorzitter Marijke Colly van ViiP, waarin zij spreekt over de maatschappelijke 

relevantie van pensioen en natuurlijk over diversiteit. Diversiteit vergroot het draagvlak en 

het vertrouwen in pensioen, aldus Marijke.  

Daarnaast verscheen een interessant artikel over het APF in dezelfde uitgave van Financial 

Investigator, waarin onze bestuursleden Mila Hoekstra en Larissa Gabriëlse en andere ViiP-
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leden hun visie geven over vragen als: gaat het APF een succes worden, wat bepaalt het 

succes van een APF en is het APF een tussenoplossing in de overgang naar DC of een 

definitieve oplossing voor het DB-verleden.   

 

Workshops 

Vorig jaar is ViiP begonnen met het organiseren van workshops. Ook het komend jaar staan 

een aantal workshops gepland. Zo wordt direct na de zomer de workshop  

Pensioen en Compliance georganiseerd. Meer informatie hierover wordt bekend gemaakt 

via de website en inschrijven kan via secretariaat@viip.nl. 

Vacatures  

ViiP vervult steeds vaker een rol bij het invullen van vacatures in de pensioenmarkt. Op deze 

manier werkt ViiP mee om de diversiteit binnen de pensioenbranche te vergroten. De 

nieuwe vacatures worden onder de aandacht gebracht via de mail en via de website. Het 

afgelopen kwartaal zijn de volgende vacatures aangeboden:  

De vacature Senior Portefeuillemanager Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) bij 

Timeos. Ook verscheen de vacature Senior Business Development Manager bij een Asset 

Management/Pensioenuitvoeringsorganisatie via executive search bureau Partner at Work, 

en de vacature jurist/directiesecretaris voor het Philips Pensioenfonds. 

Wil je zelf een vacature onder de aandacht brengen, stuur dan een mailtje naar: 

secretariaat@viip.nl. 

Heb je ideeën voor de website of suggesties voor de volgende nieuwsbrief, dan ontvangen 

wij die graag! Mail deze dan naar: secretariaat@viip.nl. 
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