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Inleiding 

We hebben weer een mooi ViiP-voorjaar achter de rug! Het ViiP-jaarcongres op 16 april j.l. 

bij MN in Den Haag trok grote belangstelling en ook de reacties waren erg positief. In deze 

nieuwsbrief blikt het bestuur terug op het congres. Daarnaast is er aandacht voor de 

workshops die ViiP organiseert, de ambassadeurs en de website. Ook doen we een oproep 

aan de leden voor diverse commissie-activiteiten en vragen we sponsors voor de 

herfstborrel en het jaarcongres 2016!  

 

Namens het bestuur wens ik je veel leesplezier en natuurlijk alvast een fijne zomer! 

Marijke Colly, voorzitter 

 

Terugblik Congres 2015  

We hebben erg leuke reacties gehad van de leden op het jaarcongres bij MN in Den Haag. 

Het bestuur dankt MN voor de gastvrijheid, de sponsoring en de organisatie. Daarnaast 

bedankt het bestuur de Congrescommissie en de sprekers voor deze geslaagde dag.  

Na de Algemene Ledenvergadering, waar bestuurslid Conny Wegerif werd herbenoemd en 

waar door de leden decharge werd verleend voor het gevoerde beleid, werd onder leiding 

van dagvoorzitter Marijke Colly het congres geopend. Na boeiende lezingen van Harinder 

Sandhu van MN, Kathleen Hughes van Goldman Sachs Asset Management en Nicole Beuken 

van pensioenfonds ABP, werden onder leiding van ViiP-bestuurslid Larissa Gabriëlse, diverse 

stellingen behandeld door de panelleden: Bianca Tetteroo, divisievoorzitter Achmea 

Pensioen & Leven, Klaartje de Boer, beleidsadviseur en pensioenwoordvoerder van de 

Vakcentrale voor Professionals, Nicole Beuken, directeur van de Stichting Pensioenfonds ABP 

en Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht aan de VU. Deelnemers gingen “vanaf de zeepkist” 

geanimeerd in gesprek met de sprekers. 

 

Later in de middag werden de kersverse nieuwe ambassadeurs van ViiP bekend gemaakt en 

werd de Gouden Pump Award uitgereikt aan Stichting Pensioenfonds ABP.  

 

Ook volgend jaar willen we weer zo’n mooi congres organiseren. We doen daarom een 

oproep aan de leden om volgend jaar gastheer/gastvrouw en sponsor te zijn!  

 

Uitreiking Gouden Pump Award 

Tijdens het congres werd alweer de derde Gouden Pump award uitgereikt. Dit jaar viel 

Stichting Pensioenfonds ABP in de prijzen. De jury, onder leiding van Sandra Smits, 
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complimenteerde het ABP met haar can do-mentaliteit, die heeft geleid tot de benoeming 

van vrouwen in het bestuur, in toezichthoudende en managementposities. Dit maakt het 

ABP tot een voorbeeld voor de sector. Andere genomineerden waren BPF Zorgverzekeraars, 

MN, Delta Lloyd, de Pensioenfederatie en Partners at Work. Ook deze organisaties hebben 

zich sterk gemaakt voor meer diversiteit en zijn daarmee grote beïnvloeders binnen de 

pensioensector, aldus de jury.  

 

Ambassadeurs 

Op 23 juni heeft een delegatie van het ViiP bestuur een kick off-meeting gehad met de 

nieuwe ambassadeurs van ViiP. Deze ambassadeurs zijn: Peter Borgdorff, directeur PFZW, 

Leni Boeren, COO bij Robeco, Willem Jelle Berg, lid dagelijks bestuur van CNV en bestuurslid 

Stichting Pensioenfonds ABP, Toine van der Stee, directeur Blue Sky Group, Margot 

Scheltema, commissaris bij o.a. DNB en voorzitter van de monitoringcommissie Code 

Pensioenfondsen en Olaf Sleijpen, Divisiedirecteur Toezicht beleid bij DNB. Er is gesproken 

over het beleidsplan van ViiP, de invulling van de rol van de ambassadeurs om ViiP en - in 

het bijzonder - diversiteit te promoten.  

Ook is gesproken over een mogelijke klankbordfunctie. Er zijn o.a. tips gegeven zoals het 

meten wat ViiP betekent voor de leden. Denk bijvoorbeeld aan het meten hoeveel vrouwen 

een baan krijgen via ViiP. Een andere tip die werd gegeven is om het exclusieve gedrag te 

doorbreken door middel van inclusiviteit. Betrek ook mannen bij ViiP en ga het contact aan 

met andere netwerken. Ook zou ViiP meer onder de aandacht kunnen worden gebracht bij 

ondernemingspensioenfondsen, waar behoefte is aan geschikte bestuurders. Denk ook aan 

vaardigheidstrainingen en samenwerking met erkende opleidingsinstituten.  

De ambassadeurs hebben aangegeven te zullen uitdragen dat ze ambassadeur van ViiP zijn 

en aan ViiP te zullen denken als ze sprekers nodig hebben voor een congres of schrijvers 

voor een artikel. Er is afgesproken om elkaar in ieder geval twee keer per jaar te spreken.  

Oproep aan leden: commissies en herfstborrel 

Het bestuur roept leden op om deel te nemen aan een commissies. Zo zoeken we 

commissieleden voor de commissie Workshops, de commissie Gouden Pump 2017 en de 

commissie Governance op Hoge Hakken 2.0. Achter de schermen wordt mooi en nuttig 

werkt verricht. Meld je daarom aan via secretariaat@viip.nl. 

 

Jaarlijks organiseert ViiP een herfstborrel. We doen daarom een oproep aan de leden om in 

de herfst gastvrouw en sponsor te zijn voor de netwerkborrel 2015.  

 

Workshops 

Op dinsdag 9 juni heeft ViiP een lunchworkshop georganiseerd met als thema ‘Communiceren, 

wat kunnen we leren van de publieke sector?’ Nu er in de pensioensector steeds meer wordt 

gesproken over keuzevrijheid, komt ook de vraag op hoe je deze keuzes het best kunt 

communiceren. Hoe ga je om met keuzestress? Ook de overheid kampt met deze vraagstukken. 
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Tijdens de workshop heeft Jasper Zuure MSc, adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en 

Samenleving, een toelichting gegeven op het rapport ‘De verleiding weerstaan’. Hier werd 

ingegaan op de vraag hoe je burgers een duwtje in de ‘goede’ richting kunt geven zonder 

daarbij vrijheden in te perken en te manipuleren (ook wel de nudge-theorie genoemd). De 

deelnemende ViiP-leden hebben met elkaar van gedachten gewisseld over de voor- en nadelen 

van het nudge-instrument in de pensioensector en over de vraag of hier al mee gewerkt wordt.  

 

In het najaar staan de volgende workshops gepland: 

 De workshop ‘Steer your own career’ in samenwerking met Partners at Work op  

11 september 2015 en 

 de workshop Compliance/Ethiek/Integriteit (datum nader te bepalen). 

Meer informatie wordt bekend gemaakt via de website en inschrijven kan via 

secretariaat@viip.nl. 

 

Onderzoek samenstelling besturen en toezicht in de pensioensector 

Op 8 juli organiseert Nationaal Register het symposium ‘Kwaliteit van besturing’,  

waar prof. mr. dr. Hélène Vletter - van Dort de resultaten presenteert van het onderzoek naar 

de samenstelling van bestuur en toezicht in de pensioensector. Wij zijn nieuwsgierig naar de 

uitkomsten van het onderzoek en delen graag in een volgende nieuwsbrief onze observaties 

met jullie.  

 

Deelnetwerken 

Het bestuur roept de deelnetwerken op om hun (al dan niet openbare) evenementen en 

bijeenkomsten op de website te laten zetten via een melding aan: secretariaat@viip.nl. 

 

Website  

De website staat nu klaar om gevuld te worden met input vanuit de leden. Wees niet 

bescheiden en plaats een artikel of interview in pers en vakliteratuur op de website. 

Hiermee vergroot jij je zichtbaarheid en ook die van ViiP! Stuur je artikel dus naar 

secretariaat@viip.nl, zodat het op de website geplaatst kan worden. 

 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vacatures te plaatsen op de website. Deze worden 

ook per email verspreid om hier extra aandacht aan te geven.  

 

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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