
VIIP Jaarcongres 2012 zeer geslaagd 

Sybilla Dekker reikt de Gouden Pump Award voor het eerst uit, 3 nieuwe bestuursleden zijn 

geïnstalleerd, 140 aanwezigen, en een inspirerende redevoering door de Amerikaanse Laura Liswood 

gevolgd door een staande ovatie. Zomaar wat hoogtepunten van het 9e VIIP Jaarcongres van dinsdag 

17 april dat plaatsvond op de aangename locatie van de sponsor van dit jaar: KPMG. 

 

Algemene Ledenvergadering 

Gewoontegetrouw start het VIIP Jaarcongres altijd met de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze 

ledenvergadering wordt achter- en vooruitgeblikt en décharge verleend aan de vereniging voor wat 

betreft de financiën. Op 17 april stemden de aanwezige leden ook in met de aanstelling van 3 nieuwe 

bestuursleden: Marijke Colly, Irene Vermeeren en Nadia Pattavina. 

 

Aftredend voorzitter 

Na de lunch ging het congres van start onder begeleiding van VIIP-oprichter Sandra Smits die 

meedeelde dat zij aftreedt als bestuurslid gedurende 2012. Mede-oprichter Francis van 

Bergenhenegouwen bedankte Sandra voor haar inzet voor VIIP. 

 

Sprekers 

De eerste spreker op het congres was Peter Borgdorff (PFZW en voorstander van VIIP) die zijn visie 

gaf over diversiteit, de toekomstverwachtingen en ontwikkelingen met betrekking tot pensioenen en 

interactie met ‘de buitenwereld’ op het gebied van pensioenen. Een van zijn conclusies voor wat  

betreft pensioenfondsen is er een die VIIP-vrouwen zich ook persoonlijk ter harte kunnen nemen: 

‘Laat zien wie je bent én wat je kunt.’ 

Laura Liswood was de grote verrassing uit de Verenigde Staten. Liswood besprak op geanimeerde 

wijze de uitdagingen voor niet-dominante groepen (vrouwen, verlegen werknemers, mensen korter 

dan 184 cm) op weg naar de top. Laura Liswood is vanuit haar jarenlange ervaring en onderzoek op 

het gebied van diversiteit en leiderschap, een expert op dit gebied geworden.  Ze is secretaris-

generaal en mede-oprichter van de Council of Women World Leaders die bestaat uit vrouwelijke 

staatshoofden uit diverse landen. Haar laatste boek heet The Loudest Duck. Het beschrijft mogelijke 

strategieën voor niet-dominante groepen om ondanks obstakels toch een topbaan te bemachtigen. 

Op de toespraak van Laura Liswood volgde een staande ovatie. 

 

Workshops  

Op het programma stonden 4 workshops: 

- Netwerken, door Sandra Smits, MensenKennis en Marty Tuk van The Excecutive Network;                                                                                                

- Gebruik van nieuwe media, door Celeste de Quelerij en Corinne Hellingwerf, Towers Watson                                         

- Governance en risk management van beleggingen, door Marleen Koetsier, KPMG                                      

- Toezichthoudende rol, door Fieke van der Lecq, Erasmus Universiteit Rotterdam  



De workshops zijn druk bezocht en er ontsponnen zich vaak levendige discussies. De presentaties van 

de workshops vind je onderaan dit bericht. 

 

Eerste uitreiking VIIP Gouden Pump Award 

TKP Investments is de winnaar van de VIIP Gouden Pump Award 2012. De Award is bestemd voor een 

organisatie die aantoonbaar werk maakt van de benoeming van vrouwen in besturen, op 

toezichthoudende en managementposities in de wereld van institutionele pensioenen. Volgens 

juryvoorzitter Sybilla Dekker, mag het redelijk uniek gevonden worden in de wereld van asset 

management dat er zoveel vrouwen werkzaam zijn bij een vermogensbeheerder, ook op 

beleidsbepalende posities. Dekker: ‘De jury was onder de indruk van de doorleefdheid van de 

overwegingen en van de verbinding die TKP Investments legt tussen diversiteit en klantgerichtheid. 

De vermogensbeheerder gebruikt diversiteit als business model.’  

 

 
V.l.n.r. Sandra Smits, Sybilla Dekker, Roelie van Wijk 

Het Groningse TKP Investments was één van de vier genomineerden. Andere genomineerden waren 

FNV Bondgenoten, PGGM en Pensioenfonds Zorg & Welzijn. De jury bestond behalve uit voorzitter 

Sybilla Dekker, voorzitter Talent naar de Top, uit Sandra Smits, voorzitter VIIP, Toine van der Stee, 

algemeen directeur Blue Sky Group en Onno Verstegen, lid Raad van Bestuur Delta Lloyd. 

 

 

 



 

Borrel 

Na afloop van het officiële gedeelte was er tijdens de borrel ruime gelegenheid om te netwerken. Al 

met al mag VIIP terugkijken op een zeer geslaagd en goed bezocht Jaarcongres 2012. Met dank aan 

KPMG, de sponsor van het VIIP Jaarcongres 2012. 

 
 

V.l.n.r. Toine van der Stee, Peter Borgdorff, Larissa Gabrielse 

 

Presentaties 

 

- Presentatie Peter Borgdorff - Pensioenfondsbesturen in beweging 

- Workshop Fieke van de Lecq – Toezicht – sheets niet beschikbaar 

- Workshop Marleen Koetsier - Riskmanagement & Governance van beleggen 

- Workshop Sandra Smits en Marty Tuk - Netwerken 

- Workshop Celeste de Quelerij - Social Media 

 

http://www.vbportal.nl/upload/viip/congres2012/Presentatie_Peter_Borgdorff-Pensioenfondsbesturen_in_beweging.pdf
http://www.vbportal.nl/upload/viip/congres2012/Workshop_Marleen_Koetsier-Risk_Governance_Beleggen.pdf
http://www.vbportal.nl/upload/viip/congres2012/Workshop_Sandra_Smits_Marty_Tuk-Netwerken.pdf
http://prezi.com/yaux8zoxbtqb/copy-of-pensioen-en-online-media-een-nieuwe-blik-op-communicatie/?auth_key=29e3fe89bd4df66fcc436ae15a5806e785d3c78a

