
 

 

Nieuwsbrief         nr. 6 

 

Inleiding  

Het is al weer enige tijd geleden sinds je een nieuwsbrief van ons ontving. Dit neemt niet 

weg dat we zeker niet stil hebben gezeten. In het bestuur, de commissies en de netwerken  

worden mooie activiteiten gepland. Zo staat 12 november de Herfstborrel bij BraZZerie 

Abrona op de agenda met Katrien Hamerslag, Communicatieadviseur bij pensioenfonds 

PWRI, als inspirerende gastspreker. En op 21 april 2016 zal het ViiP Jaarcongres plaatsvinden 

bij PGGM met als thema "Maak het verschil".  

Helaas zullen we het vanaf april 2016 in het bestuur zonder Irene Vermeeren moeten doen. 

De bestuurstermijn van Irene loopt dan af en zij heeft besloten om niet te opteren voor een 

tweede bestuurstermijn. Dit vanwege drukke werkzaamheden. We zullen Irene zeer missen 

om haar tomeloze energie, enthousiasme en praktische insteek. We zijn nu op zoek naar een 

opvolger voor Irene. Lijkt het je leuk om je bij ons in het bestuur aan te sluiten dan kun je dit 

laten weten via ons secretariaat. Hieronder is een profiel opgenomen. 

 

In deze nieuwsbrief is er verder aandacht voor de website en de activiteiten van ViiP en haar 

leden. Daarnaast is er ook aandacht voor ViiP in de pers. 
 

We wensen jullie veel leesplezier! 

Marijke Colly, voorzitter 

 

Herfstborrel!  

Met de herfstvakantie achter de rug, staat onze herfstborrel voor de deur met als thema 

‘Diversiteit is meer’. Je wordt hiervoor uitgenodigd op 12 november van 17.00 uur tot 19.00 

uur bij BraZZerie Abrona, Haarlerberg 56 C, 3453 RG in Vleuten - De Meern.  

Het thema ‘Diversiteit is meer’ verwijst naar BraZZerie Abrona, waar mensen met een 

verstandelijke beperking werkzaam zijn.  

Neem een vriendin, kennis of collega mee te nemen, die enige raakvlak of interesse heeft 

met de pensioenwereld maar (nog) geen lid is van ViiP. Katrien Hamerslag, 

Communicatieadviseur bij pensioenfonds PWRI, zal de borrel inspirerend inluiden. Omdat 

we dit jaar geen sponsor voor de herfstborrel hebben, zal ViiP de eerste paar rondjes en 

hapjes voor haar rekening nemen. Daarna kunnen de drankjes zelf gehaald en betaald 

worden. We zouden het erg leuk vinden als je komt!  

Vrouwen in institutioneel Pensioen 
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Website 

Er wordt momenteel gewerkt aan het opfrissen van de website door mooie toepasselijke 

foto’s toe te voegen. We verwachten dat de website zo meer een gezicht krijgt en 

aantrekkelijker wordt om te bezoeken. Op dit moment wordt de website al beter gebruikt 

doordat er evenementen en artikelen worden geplaatst door en voor onze leden. Het 

bestuur roept de leden op om de persoonlijke pagina te 

vullen met contactgegevens en te voorzien van een foto 

ter vergroting van de herkenbaarheid. Daarnaast roept 

het bestuur de deelnetwerken op om hun (al dan niet 

openbare) evenementen en bijeenkomsten op de 

website te laten zetten via een melding aan:  

C.Wegerif@robeco.nl en Bianca.Klever@pggm.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. We hebben de coördinatoren van de 

deelnetwerken gevraagd om aan te geven wanneer de volgende deelnetwerkbijeenkomsten 

zijn en bij welke bijeenkomsten ook de andere deelnetwerken welkom zijn. Deze informatie 

zal op de website worden vermeld.  

 

Op 29 september werd een bijzondere VIIP cross deelnetwerkbijeenkomst georganiseerd bij 

PGGM in Zeist. Tijdens deze bijeenkomst hebben 40 dames zich kunnen verdiepen in 

Beleggen in Nederland. Ruulke Bagijn (Chief Investment Officer Private Markets bij PGGM) 

gaf een kijkje in de keuken bij PGGM met betrekking tot Beleggen in Nederland. Daarna 

gingen de deelnemers in groepen aan tafel aan de slag als bestuur van een fictief 

pensioenfonds. De middag werd afgesloten met Loek Sibbing als gastspreker. Loek is sinds 

vorig jaar verantwoordelijk voor de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) en liet ons zien 

waar de NLII mee bezig is, wat de uitdagingen zijn en met welke overtuigingen en passie de 

NLII wordt ontwikkeld.  

 

Workshops 

Op vrijdag 11 september heeft ViiP in samenwerking met Partners at Work haar tweede 

workshop “Steer your own career” (neem je carrière in eigen hand) georganiseerd.  

In het najaar en in 2016 zullen nieuwe workshops worden georganiseerd. Meer informatie 

wordt bekend gemaakt via de website en inschrijven kan via secretariaat@viip.nl.   

 

Governance op hoge hakken 

De commissie Governance op hoge hakken is vol enthousiasme bezig om voor de komende 

periode weer mooie activiteiten op te zetten. De commissie bestaat uit: Francis van 

Bergenhenegouwen, Monica Swalef, Paulien Siegman, Geerte Hesselmans, Yvonne den 

Bakker, Lucie Duynstee, Cristina Cainareanu , Corine Hoekstra, en Marijke Colly. Er staat 

mailto:C.Wegerif@robeco.nl
mailto:Bianca.Klever@pggm.nl
mailto:secretariaat@viip.nl
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binnenkort een bijeenkomst op het programma, georganiseerd vanuit de commissie 

Governance op hoge hakken. Het wordt een middag met verschillende workshops, bedoeld 

voor leden die een bestuurslidmaatschap of een rol in een Raad van Toezicht ambiëren. 

 

Enquête & coördinatorenoverleg 

Om nog meer aan te sluiten bij de wensen van onze leden heeft het bestuur besloten een 

enquête onder de leden te houden. Omdat de opkomst voor een aantal activiteiten minder 

is dan voorgaande jaren, proberen we de wensen en verwachtingen van onze leden in kaart 

te brengen. Ook zal begin 2016 weer een coördinatoren-overleg belegd worden. Dit overleg is 

ervoor bedoeld om de activiteiten van ViiP te laten aansluiten met de wensen en 

verwachtingen van onze leden.  

 

Vacatures  

ViiP is blij een rol te kunnen spelen bij het invullen van vacatures in de pensioenmarkt en op 

deze wijze de diversiteit binnen de pensioenbranche te vergroten. Zo brengt ViiP nieuwe 

vacatures onder de aandacht bij de leden via mails en via de website. Het aanbod van 

vacatures neemt de afgelopen periode weer toe. Zo zijn recent de volgende vacature onder 

de aandacht gebracht: de vacature Senior beleggingsstrateeg bij SPF Beheer, de vacature 

Fixed Income Investment Manager via Partners at Work, de Vacature Lid Raad van Toezicht 

bij Stg. Bpf voor de Koopvaardij, de vacature Communicatie-adviseur bij SVB en de vacature 

beleidsmedewerker bij VCP. Wil je zelf een vacature onder de aandacht brengen? Dat kan. 

Stuur een mailtje naar: secretariaat@viip.nl. 

ViiP in de pers 

Onlangs verscheen een prachtig artikel in Financial Investigator met als titel ‘Het 

Pensioenstelsel is toe aan modernisering’, met op de cover ViiP-bestuurslid Larissa Gabrielse 

en ViiP-leden Nicole Beuken en Klaartje de Boer. Verder zijn in datzelfde blad diverse 

bijdragen geleverd van andere ViiP-leden.   

In september verschenen een mooi artikel over ViiP van voorzitter Marijke Colly met als titel 

‘Diversiteit komt niet vanzelf’ in het blad Blauw van de Blue Sky Group. Verder verschenen in 

datzelfde blad diverse bijdragen van andere ViiP-leden. Wij zijn er erg trots op dat onze 

leden steeds meer aandacht krijgen en dat de pensioenbranche niet meer uitsluitend een 

mannenwereld is. Sta je zelf in een blad en wil je dit graag delen. Dan kun je het artikel laten 

plaatsen op onze site. 

 

Onderzoek Wet versterking bestuur door Hélène Vletter  

Op 8 juli j.l. is tijdens een symposium bij de SER een onderzoek verschenen dat inzicht geeft 

in de veranderingen die naar aanleiding van de invoering van de Wet versterking bestuur 

pensioenfondsen (per 1 juli 2014) zijn doorgevoerd. Partners in dit project zijn de 

Pensioenfederatie, de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) en Nationaal 

Register. Je kunt het onderzoek bestellen in het kenniscentrum onder publicatie. 

mailto:secretariaat@viip.nl
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.nationaalregister.nl_inhoud_publicaties&d=CwMGaQ&c=ptMoEJ5oTofwe4L9tBtGCQ&r=fwoG1wYiPigUTA_Gqjr1sw1aw-V3vL-WFYlOpBsWqIRE17p5N4T1VBDCPrGThhyW&m=XDChhRuqeIiLrIDXScA5xSXJcWfirCznro5m9yXcCZY&s=Ot5O3bAIdyfDpkXPWoESUwGVY9O5UQ-ooC546F5vcTU&e=
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Tijdens het aansluitende symposium zijn kritische noten gekraakt door onder andere Fieke 

van de Lecq. 

 

Gesprek met PensioenLab 

Voorzitter, Marijke Colly heeft op 28 oktober een gesprek gevoerd met Michiel Hietkamp, 

voorzitter CNV Jongeren. PensioenLab bestaat nog niet zo lang en is een initiatief van CNV 

Jongeren, FNV Jong en VCP Young Professionals en heeft als algemeen doel om de belangen 

van jongeren op pensioenthema’s te behartigen. De insteek van het gesprek was om te zien 

hoe je aandacht blijft houden voor diversiteit. ViiP wil daarom een oproep doen aan de 

jongere leden (tot 35 jaar) om te kijken of PensioenLab interessant kan zijn en of je 

misschien jonge vrouwen kent die zich aan willen melden voor de kweekvijver voor 

bestuursleden.    

 

Ambassadeurs 

Op 28 oktober heeft een gesprek plaatsgevonden met de ambassadeurs van ViiP. Tijdens dit 

gesprek is onder andere het jaarplan besproken. Daarnaast hebben de ambassadeurs 

geadviseerd om op de website - in het kader van Pump your career - de mogelijkheid te 

creëren om vaardigheden, expertise en nevenfunctie toe te voegen onder ViiP Connect. 

Voorts hebben de ambassadeurs geadviseerd om bij de cross deelnetwerkbijeenkomsten 

duidelijk aan te geven voor wie deze bijeenkomst interessant zou kunnen zijn. De adviezen 

zullen we verder gaan uitwerken. 

Congres 2016  

Ook zijn de voorbereidingen voor een nieuwe ViiP-congres voor 2016 weer in volle gang. Het 

Congres wordt georganiseerd bij PGGM in Zeist. Noteer alvast de datum in je agenda: ViiP-

jaarcongres op 21 april 2016! Het thema is "Maak het verschil".  

 

Beleidsplan 

Het bestuur werkt aan de aanpassing van het meerjarenbeleidsplan. Er zijn diverse acties op 

touw gezet zoals de invulling van een jaarplanning. Het aangepaste beleidsplan zal met jullie 

gedeeld worden tijdens de ALV op het jaarcongres van 21 april 2016.  

 

Oproep aan leden 

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

commissieleden voor de Commissie Workshops en de commissie Gouden Pump 2017. Meld 

je daarom aan via secretariaat@viip.nl.  

 

Vacature bestuurslid ViiP 

Wie zoeken wij? 

Voor de functie van Algemeen bestuurslid komen wij graag in contact met iemand die 

mailto:secretariaat@viip.nl
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beschikt over een ruime ervaring in de pensioenwereld en een breed actief netwerk. 

Belangrijk is dat je een teamspeler bent en je bewust bent van (politieke) verhoudingen. 

Verantwoordelijkheden en taken 

- Je neemt deel aan de bestuursvergaderingen; 

- Je bent verantwoordelijk voor het leiden van enkele commissies namens het bestuur; 

- Desgevraagd vertegenwoordig je het bestuur in externe gremia; 

 

Wat levert het op en wat is de geschatte tijdsinvestering? 

Een bestuursrol geeft je de mogelijkheid om bestuurlijke ervaring en kennis op te doen en je 

netwerk te vergroten in een stimulerende omgeving. Je werkt actief mee aan het uitwerken 

van het beleid van ViiP en aan het realiseren van onze doelstellingen. Vanwege het vrijwillige 

karakter van de bestuursfuncties is commitment, zelfsturend vermogen en pro activiteit 

essentieel voor een succesvolle participatie in het bestuur. Op basis van ervaring schatten 

wij de jaarlijkse tijdsinvestering voor de invulling van de functie in op circa 20 dagen. Dit is 

inclusief vergaderingen, congressen, workshops en deelname aan externe gremia. VIIP wordt 

bijgestaan door een officemanager. 

Procedure 

Ons streven is om op de eerstvolgende algemene ledenvergadering een kandidaat ter 

benoeming voor te dragen. Je kunt per mail reageren tot en met 15 januari. Je kunt de mail 

sturen naar secretariaat@viip.nl. Na een selectie op basis van de reacties, zullen kandidaten 

worden uitgenodigd voor een gesprek. Het bestuur zal naar aanleiding van deze gesprekken 

een kandidaat voordragen ter benoeming door de algemene ledenvergadering. Voor nadere 

vragen kun je contact opnemen met Marijke Colly tel. 06-13115997. 

 

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

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

 

-0-0- 
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