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Zomergroeten vanuit het Bestuur van ViiP 

De zomer komt er aan en velen zullen die tijd gebruiken om even op adem te komen en op vakantie 

te gaan. We wensen iedereen daarbij veel plezier. 

In de afgelopen maanden zijn er veel leuke activiteiten vanuit ViiP georganiseerd, waarbij het 

jaarlijkse congres met de uitreiking van de Gouden Pump  een hoogtepunt was. 

Herfstborrel 

Het bestuur is alweer bezig met de voorbereiding van de Herfstborrel en daarvoor willen we een 

beroep doen op de leden. Het organiseren is altijd een hele klus en dat kunnen we als bestuur niet 

alleen. 

Wie wil ons helpen om de Herfstborrel begin oktober te organiseren? 

We hebben ABP bereid gevonden om ons te sponsoren, daar zijn we heel blij mee. We willen er 

weer een geslaagde bijeenkomst van maken. Meld je aan en help ons er een succes van te maken! 

Vanuit het bestuur zijn Mariette Sanderse en Laura Rebel bezig met en verantwoordelijk voor de 

Herfstborrel, zij geven graag informatie als je vragen hebt. Mail even naar het secretariaat en je 

wordt gebeld! 

Nieuwe rubriek op onze website: Inspiratie 

In de afgelopen weken is een nieuwe rubriek “Inspiratie” toegevoegd. Onder de tab “Carrière” in de 

rubriek “Inspiratie” vind je interessante interviews met leden van ViiP. Patroesjka Zuurhout en 

Larissa Gabrielse hebben Hester Borrie en Krista Nauta geïnterviewd en we bevelen van harte aan 

om dit te gaan lezen.  

Diversiteit in onze sector vergroten 

Een belangrijke stimulans om de diversiteit in de besturen en andere organen van pensioenfondsen 

te vergroten is door het verspreiden van vacatures onder de leden. In de afgelopen periode hebben 

we jullie daarom weer regelmatig een mail hierover gestuurd en plaatsten we de vacatures op de 

website. Nu is onze website openbaar en reacties vanuit de markt hebben het bestuur doen 

besluiten om deze vacatures voortaan niet meer op het openbare deel van de website te plaatsen. 

We zullen voortaan de vacatures op ViiP Connect gaan zetten. Wat blijft is natuurlijk de mail aan de 

leden met informatie over de vacature. 

Het verspreiden van deze vacatures onder onze leden wordt zeer gewaardeerd door verschillende 

partijen in de sector. Zij nodigen ons bijvoorbeeld uit om dit te bespreken tijdens seminars Zo waren 

we in juni in Brussel vertegenwoordigd op het jaarlijkse congres van Pensions Europe en in Het Spant 

in Bussum op de themasessies van DNB.  
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Commissies ViiP 

Tijdens ons jaarcongres is het al benoemd: we hebben vrouwen nodig die mee willen draaien in de 

verschillende commissies van ViiP. Voor de Kascommissie hebben we al een nieuwe aanmelding, en 

hiervoor kunnen we nog een lid gebruiken. 

De Congrescommissie is op zoek naar leden die snel ook mee willen voorbereiden van de 

Herfstborrel en binnen de Communicatiecommissie is behoefte aan enthousiaste leden om mede 

vorm te geven aan uitbouwen van onze communicatie, zowel naar de leden als naar buiten.  

Even een mail naar ons secretariaat en iemand van de desbetreffende commissie zal contact met je 

opnemen,  

Laat van je horen! 

Deelnetwerkbijeenkomsten zijn altijd erg interessant en het is leuk om dat met anderen te delen. 

Laat bijvoorbeeld met een klein verslag, eventueel met foto, weten hoe het was en dan publiceren 

we dat op de website. 

Geef door wanneer er een bijeenkomst is, of deze alleen voor het deelnetwerk is of dat hij 

opengesteld wordt. Voor nieuwe leden altijd leuk om zo breed te weten wat er nu speelt en 

besproken wordt. 

Heb je een vacature beschikbaar biedt deze dan aan, of ga er juist op reageren. We zijn zeer 

geïnteresseerd in de resultaten en zouden het op prijsstellen als we daarover feedback zouden 

kunnen krijgen. 

We zijn voornemens om in november speciaal voor de nieuwe leden weer een meeting te 

organiseren om te horen wat zij nu van ViiP verwachten.  

Namens het bestuur wens ik jullie een mooie zomer, 

Marjon Brandenbarg 

mailto:secretariaat@viip.nl

