Nieuwsbrief ViiP – Zomergroet juli 2021
Beste ViiP-leden
Iedereen kijkt er naar uit, de zomerweken en waarschijnlijk een mogelijkheid om op reis te gaan.
Terugkijkend op de afgelopen maanden zien we de veerkracht om in deze bijzondere
omstandigheden toch de werkzaamheden door te laten lopen. En de hoop dat we met het
voortschrijden van de vaccinaties weer meer fysieke contactmomenten kunnen hebben. Bewust
schrijven we hier dat we niet terug gaan naar ons oude patroon. Het digitale werken heeft ons ook
veel voordelen geleverd en je merkt dat de toekomst eerder een mix van fysieke en digitale
bijeenkomsten zal zijn.
Er zijn verschillende initiatieven vanuit de deelnetwerken geweest voor deze digitale meetings en ze
waren vaak heel succesvol. Onze agenda’s zijn soms zo vol, waardoor deze digitale opzet juist
efficiënt werkt. Hartelijk dank aan een ieder die hier aan heeft gewerkt. Maar we zijn ook een
netwerkorganisatie en zullen weer werken aan het bij elkaar brengen van de leden op locatie.
De ALV is voor het bestuur het afleggen van verantwoording over het verleden, maar ook een aanzet
naar nieuwe activiteiten in het komende jaar. We hebben aangegeven dat we twee nieuwe
initiatieven oppakken: de Commissie Lobby (Strategische Externe Samenwerking) en de
voorbereiding van het Lustrumcongres “20 jaar ViiP” in april volgend jaar. We zitten al vol ideeën en
hopen daarbij ook terug te kunnen vallen op input van jullie. Verderop in de Nieuwsbrief lees je
meer over een aantal leden van ViiP die actief is in een bepaalde commissie. Het is leuk om hun
achtergrond en enthousiasme te lezen. We hopen dat dit voor anderen de drempel verlaagd om
samen met ons bijvoorbeeld aan de voorbereiding van het Lustrum te werken.

In memoriam
Op 25 mei is ons zeer gewaardeerde ViiP lid Petra Silven-Keijzer overleden. Ze is 56 jaar geworden.
Petra werkte bij Blue Sky Group als Senior Klant Manager in het team Actuariaat en was al vanaf de
oprichting in 1999 in dienst. Petra was al heel lang lid van ViiP en actief in deelnetwerk 2. In
gedachten zijn we bij haar familie.

Bestuur ViiP,
Marjon Brandenbarg, Larissa Gabrielse, Angelique Joosen, Mariette Sanderse en Patroesjka
Zuurhout
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Terugblik op de ALV
Dinsdag 1 juni was de ALV. Ongeveer 30 leden waren aanwezig bij deze digitale vergadering waar
onder andere het jaarverslag van ViiP en de financiën werden besproken. Het algemene beeld is dat
we ondanks de beperkingen van corona het jaar 2020 goed zijn doorgekomen. Er waren diverse
digitale deelnetwerken, een goed bezocht digitaal jaarcongres in het najaar en ViiP is nog verder
gegroeid. In 2020 zijn twee nieuwe commissies opgericht, de Commissie Lobby en de Commissie
Lustrumcongres. ViiP is een financieel gezonde vereniging, wel werden er vragen gesteld over de
gewenste omvang van het vermogen. Het bestuur heeft toegezegd op korte termijn een begroting
op te stellen voor het lustrum in 2022 en daarnaast te kijken naar een meerjarenbegroting.
De ALV heeft verder ingestemd met de herbenoeming van Patroesjka Zuurhout en Mariette
Sanderse. Zij zijn beide enthousiast om een volgende bestuurstermijn bij ViiP in te vullen. Patroesjka
(strategisch productontwikkelaar bij APG) zal zich blijven bezighouden met verdere verbeteringen en
uitbreidingen van de digitale communicatie van ViiP. Ook gaat Patroesjka zorgen voor een goede
overdracht van de financiën naar de nieuwe penningmeester Angelique Joosen. Mariette
(bestuursadviseur bij PMT) blijft als secretaris betrokken bij de verschillende activiteiten van ViiP
waaronder de coördinatie van de deelnetwerken.

Herfstborrel 23 september
Vanwege de nog wat onzekere tijden met corona hebben wij gekozen voor een (digitale)
herfstborrel 2021 in de vorm van een webinar. Geen jaarcongres maar wel een mooi alternatief. Het
thema is “Nieuwe tijden, nieuw leiderschap, jouw leiderschap”. We zijn verheugd dat Esther
Mollema, expert op gebied van diversiteit en vrouwelijke leiderschap, een inleiding zal geven over
empathisch leiderschap. Aansluitend zullen we in break-outsessies concreet aan de slag gaan met
een pakkende casus over jouw leiderschap in het Pensioenakkoord. De herfstborrel zal plaatsvinden
op 23 september van 15.30 tot 17.30u. Noteer deze datum alvast in de agenda!

ViiP Connect
Graag herinneren we jullie er aan om ViiP Connect up to date te houden met jullie gegevens. In ViiP
Connect zijn contactgegevens van alle ViiP-leden opgenomen, beschikbaar voor leden na inloggen.
Zo kunnen we elkaar goed vinden en helpen indien nodig. Log hier in voor ViiP Connect.

Reminder ViiP contributie 2021
Van veel leden hebben we inmiddels de contributie over 2021 ontvangen. Helaas hebben we nog
niet alle contributiebetalingen binnen. Mocht je de contributie van ViiP (dit jaar eenmalig 50 euro)
nog niet overgemaakt hebben, dan hierbij het vriendelijke verzoek om dat alsnog per omgaande te
doen.
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Leden voor de Commissie Lustrumcongres gezocht
ViiP bestaat volgend jaar 20 jaar! Tijdens het interactieve webinar
“workshop Creatief Denken en Brainstormen” afgelopen januari
zijn door jullie leuke en originele ideeën voor het lustrum
aangedragen. Deze ideeën willen wij graag samen met jullie
verder uitwerken. We zijn daarom op zoek naar enthousiaste
leden die mee willen helpen om een onvergetelijk lustrum te organiseren.

Heb jij interesse?
De commissie Lustrumcongres komt graag met je in contact!
Stuur een email naar secretariaat@viip.nl

Even voorstellen: nieuwe commissieleden van ViiP
ViiP heeft verschillende commissies waar leden van ViiP actief een bijdrage aan leveren. In deze
nieuwsbrief stelt een aantal nieuwe leden van de Kascommissie, Commissie
Jaarcongres/Herfstborrel en Commissie Communicatie zich voor.

Lilian ter Doest, Kascommissie
Als senior consultant Real Estate & Infrastructuur zet ik mijn
kennis en expertise met veel plezier in voor de klanten van
Sweco Capital Consultants.
Ik help deze pensioenfondsen bij hun strategisch beleid,
implementatie en monitoring van hun (wereldwijde)
vastgoed- en infrastructuurbeleggingen.
Ik heb naast vastgoedkennis een sterke juridische en fiscale
achtergrond en een passie voor ESG.
Utrecht is de stad waar ik inmiddels al bijna 40 jaar naar volle
tevredenheid woon met mijn gezin. Naast een nog
thuiswonende studerende zoon ben ik tevens moeder van een ernstig gehandicapt meisje, dat ook
nog thuis woont en overdag naar een dagbesteding gaat. Je zult mij dan ook vaak met onze dochter
in haar rolstoel in de stad zien, op weg naar een muziekvoorstelling, de bieb of ander vertier in de
stad.
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Gelukkig houd ik nog genoeg vrije tijd over om lekker te koken of gewoon lekker met vriendinnen op
een terrasje neer te strijken. Ik geloof in het nut en de positieve energie van vrouwennetwerken en
draag dan ook graag mijn steentje bij aan de Kascommissie van de ViiP.
Gera Versluis, Commissie Jaarcongres/Herfstborrel
Sinds 1991 ben in de financiële sector werkzaam, begonnen als legal
consultant bij een belastingadvieskantoor, subsidieadviseur geweest
en van 1998 tot 2019 een eigen financieel advies- en
verzekeringskantoor gerund, waarbij ik mij vooral bezig heb
gehouden met pensioen- en arbeidsvoorwaarden. Nu werk ik als
zelfstandig ondernemer vanuit mijn eigen adviesbureau Gera Versluis
Advies. In 2013 ben ik in de wereld van de pensioenfondsen terecht
gekomen, een boeiende en dynamische omgeving waarin ik nog bijna
iedere dag wat nieuws bijleer of ontdek. De laatste jaren werk ik
voornamelijk als (interim)-bestuursadviseur voor
(pensioenfonds)besturen.
Als bourgondisch levensgenieter, zit ik in mijn privétijd meestal ook
niet stil en ben ik vaak te vinden in de keuken of in de natuur met
mijn gezin en onze honden, familie en vrienden.
Sinds een aantal jaren ben ik lid bij ViiP. Een mooi, krachtig en inspirerend netwerk waar kennis en
ervaring kan worden gedeeld met elkaar en waar je op een gemakkelijke manier meer andere
vrouwen leert kennen vanuit allerlei verschillende organisaties binnen de pensioenwereld

Marianne Hamerslag, Commissie Jaarcongres/Herfstborrel
Ruim 20 jaar ben ik inmiddels met veel genoegen werkzaam in de
financiële sector. De diversiteit van de sector heb ik daarbij mogen
ervaren bij ING Bank, Nationale-Nederlanden, Robeco, Aegon
Asset Management en Stichting Pensioenfonds Flexsecurity. Juist
die verscheidenheid aan bedrijven, klanten, uitdagingen,
oplossingen en collega’s spreekt me aan en dat geen dag
hetzelfde is, geeft me veel energie. Dat de sector in die 20 jaar
ook zelf een stuk diverser is geworden, maakt het werken
daarbinnen niet alleen leuker, het past ook beter bij de klanten
die we bedienen en de veranderingen waar we voor staan.
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Mijn vrije tijd breng ik graag door met vrienden en familie, genietend van natuur, beweging en
lekkere hapjes en drankjes. Maar soms ook alleen op de bank met een goed boek of een
bingewatch-waardige serie. ViiP vind ik waardevol vanwege het delen van kennis en ervaring, maar
vooral ook omdat het ons bindt ondanks onze verschillen. Tenslotte zijn we allemaal, ieder op haar
eigen manier ‘Vrouwen in institutioneel Pensioen’.

Anne-Marie Wiegers, Commissie Jaarcongres/Herfstborrel
Sinds begin jaren 90 werk ik in de financiële sector met
pensioen als rode draad. In de afgelopen 30 jaar ben ik met
pensioen vanuit verschillende invalshoeken aan de slag
gegaan. Een studie Rechten is mijn basis. Bij een verzekeraar,
intermediairs en een vakbond en sinds 2011 als senior
adviseur bij Montae&Partners. De laatste jaren hou ik mij
vooral bezig met governance, strategische en complexe
bestuurlijke vraagstukken en de toekomst van
pensioenfondsen en het pensioenstelsel. Bij besturen en
sociale partners voel ik mij als een vis in het water. Als oudbestuurslid van bedrijfstakpensioenfondsen begrijp ik wat
besturen bezighoudt. En ik leer nog elke dag bij.
Ben ik niet aan het werk, dan geniet ik van de natuur: in onze oldtimer, te fiets of te voet. Ik ben
altijd in voor een feestje en houd ervan mensen te verwennen met een drankje en een hapje. Maar
rustig zitten in een hoekje met een boekje is ook mijn ding. En een verantwoord en duurzaam
uitstapje buiten de landsgrenzen is aan mij welbesteed.
Sinds 2008 ben ik al lid van ViiP, na al die jaren ben ik nog steeds enthousiast. Veel vrouwen bij
elkaar in deze sector brengt een andere dynamiek en inspiratie. Wij zijn er nog lang niet, dus we
gaan gewoon nog door met of zonder quotum!
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Annemiek Theunissen, Commissie Communicatie
Ik werk met veel plezier als financieel risico expert bij Het
nederlandse pensioenfonds (Hnpf). Dit houdt in dat ik de focus
heb op het vermogensbeheer van de vijf kringen binnen dit
APF.
In Tilburg heb ik economie gestudeerd, waarna ik in 2000 ben
gestart als trainee bij ING. Mijn achtergrond is 20 jaar financiële
sector, waarvan 15 jaar vermogensbeheer bij internationale
vermogensbeheerders.
Daarnaast ben ik actief als vrijwilliger op de school en
hockeyclub van onze drie kinderen. In Amstelveen tref je mij
regelmatig aan op de tennisbaan of al hard lopend in één van
de beroemde heemparken. Mijn connectie met ViiP vind ik waardevol vanwege kennisoverdracht en
ook dat we elkaar in dit netwerk kunnen vinden en hierdoor elkaar kunnen empoweren!
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