
        

 

  

 

Beste ViiP’er, 

Je bent van harte uitgenodigd op het Jaarcongres van de vereniging Vrouwen in institutioneel 
Pensioen dat op donderdag 16 april a.s. plaatsvindt. Dit jaar sponsort MN Services het jaarcongres 
van ViiP, waarvoor onze hartelijke dank. 

Het thema voor het congres is: “Ben jij al klaar voor de pensioentoekomst?” We hebben inspirerende 
sprekers zoals Kathleen Hughes, Global Head of Liquidity Sales and European Head of the 
Institutional Business at Goldman Sachs Asset Management en Nicole Beuken, directeur 
Pensioenfonds ABP, bereid gevonden een bijdrage te leveren aan het congres. 

Daarnaast gaan we in gesprek over de pensioentoekomst met: 

 Bianca Tetteroo, divisievoorzitter Achmea Pensioen & Leven 

 Klaartje de Boer, beleidsadviseur en pensioenwoordvoerder Vakcentrale voor Professionals 

 Nicole Beuken, directeur Pensioenfonds ABP 

 Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht VU en initiatiefnemer Expertisecentrum  
Pensioen- Arbeid- Wonen/Zorg (EPAZ) 

Larissa Gabriëlse, bestuurslid ViiP en Sales & Business development director Institutional Services 
KAS BANK, zal het gesprek leiden. Deelnemers krijgen hierbij de kans om op de zeepkist te klimmen 
en een bijdrage te leveren aan de discussie. 
 
Ook wordt de Gouden Pump Award 2015 uitgereikt aan de organisatie in de pensioenbranche die 
aantoonbaar werk maakt van de benoeming van vrouwen in besturen, op toezichthoudende en 
managementposities in de wereld van institutionele pensioenen.  
 
Voorafgaand aan het Jaarcongres vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats waarvoor je ook 
van harte bent uitgenodigd. Een uitnodiging voor de ALV met alle stukken inclusief een volmacht 
voor degenen die niet kunnen komen, volgt zo spoedig mogelijk. 

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden voor het congres door een mail te sturen naar secretariaat@viip.nl 
Vermeld daarin je naam en organisatie en geef aan of je wel/niet naar de ALV komt en wel/niet 
gebruik maakt van de lunch. Deelname aan het Jaarcongres is kosteloos voor ViiP-leden. Voorwaarde 
is wel dat je de contributie vóór 10 april 2015 hebt voldaan. Ook dames die geen lid zijn, maar wel 
willen deelnemen, betalen vóór 10 april 2015 € 100,-. 

MN Services (Prinses Beatrixlaan 15, Den Haag) is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Kom 
je met de auto, geef dit dan aan bij je aanmelding in verband met beperkte parkeergelegenheid. 

We kijken ernaar uit jullie op 16 april te zien! 

Het bestuur van ViiP, 

Marijke Colly, Bianca Klever, Marjolein van Kroonenburg, Irene Vermeeren, Conny Wegerif,  
Mila Hoekstra en Larissa Gabriëlse 

  

Uitnodiging 
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 ‘Ben jij al klaar voor de pensioentoekomst?’ 

 

11.00 uur  Algemene Ledenvergadering  

12.30 uur  Lunch  

vanaf 12.30 uur  Ontvangst deelnemers aan het congres 

13.00 uur  Welkom door dagvoorzitter Marijke Colly, voorzitter ViiP 

13.10 uur  Opening door Puck Bossert, HR directeur MN 

13.40 uur Kathleen Hughes, Global Head of Liquidity Sales and European Head of the 

Institutional Business at Goldman Sachs Asset Management 

14.10 uur  Pauze 

14.35 uur  Nicole Beuken, directeur Pensioenfonds ABP over pensioen in 2020  

15.00 uur In gesprek met:  

 Bianca Tetteroo, divisievoorzitter Achmea Pensioen & Leven 

 Klaartje de Boer, beleidsadviseur en pensioenwoordvoerder Vakcentrale 
voor Professionals 

 Nicole Beuken, directeur Pensioenfonds ABP 

 Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht VU en initiatiefnemer EPAZ 
Onder leiding van Larissa Gabriëlse, Sales & Business development director 
Institutional Services KAS BANK en bestuurslid ViiP.  
Deelnemers kunnen vanaf de zeepkist in gesprek met de sprekers! 
 

15.50 uur  Ambassadeurs van ViiP 

16.00 uur  PensioenLab 

16.20 uur  Uitreiking Gouden Pump Award 

16.50 uur  Afsluiting  

17.00 uur  Borrel 

18.00 uur   Einde congres 

Datum  

Donderdag 16 april 2015 | Tijd 12.30 - 18.00 uur (ALV 11.00 - 12.00 uur) 

Locatie 

MN Service, Prinses Beatrixlaan 15, 2595 AK Den Haag | Sponsor MN Services 
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