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Inleiding
Sinds de laatste Nieuwsbrief van eind 2015 zijn er weer veel activiteiten geweest waarover
we jullie willen informeren. In deze Nieuwsbrief is er aandacht voor het Congres van 21 april
a.s. bij PGGM in Zeist met als thema “Maak het verschil”. Houd deze datum vrij want het
wordt een boeiende middag met veel interessante sprekers. Verder is er in deze Nieuwsbrief
aandacht voor de herfstborrel, de website, het coördinatorenoverleg, kruisbestuiving tussen
deelnetwerken, workshops en vacatures.
We wensen jullie veel leesplezier!
Marijke Colly, voorzitter
Congres
Op 21 april a.s. staat het ViiP-jaarcongres op de agenda. PGGM in Zeist is dit jaar onze
gastvrouw. We starten ’s middags om 13.00 uur met de ALV. Daarna volgt het congres. Het
wordt dus een vol programma.
Na het welkomstwoord van Else Bos (CEO PGGM) hebben wij Annemarie Jorritsma
(Voorzitter Eerste Kamerfractie VVD en Kwartiermaker Topvrouwen.nl), Hedda Renooij
(Secretaris Pensioenbeleid VNO-NCW MKB-Nederland) en Philip Wagner (Hoogleraar Global
Economy & Governance ICUC en bestuurder Wagner Group) bereid gevonden voor ons te
spreken. Zij zullen hun bijdrage leveren aan het thema `Maak het verschil´.
We sluiten ons congres af met een College Tour met onze ViiP-ambassadeurs. Wij horen van
onze ambassadeurs hoe zij het verschil hebben gemaakt en wat daarbij hun drijfveer was.
Een College Tour is niet mogelijk zonder vragen van ViiP-leden. We nodigen jullie daarom
graag uit tot het stellen van vragen of prikkelende stellingen aan (een van) de ambassadeurs.
Je kan deze vragen of stellingen indienen via het secretariaat. Anoniem vragen stellen kan
uiteraard ook! Het wordt een leuke en leerzame middag. Zorg dat je erbij bent!
Herfstborrel
De laatste herfstborrel lijkt nog niet eens zo lang geleden, maar de voorbereidingen voor de
herfstborrel 2016 zijn al gestart. Dit jaar wordt de herfstborrel gehouden bij Robeco. Robeco
is onlangs verhuisd naar een nieuwe locatie en is trots het nieuwe pand aan ons te
presenteren. We zouden het erg leuk vinden als je komt! De datum wordt binnenkort
bekendgemaakt.

Website en ViiP Connect
De website begint meer inhoud te krijgen doordat bijeenkomsten, artikelen en vacatures
worden geplaatst en omdat we elkaar via de website nu ook kunnen vinden. De website kan
namelijk gebruikt worden als zoekmachine (ViiP connect). Zorg dus dat je je gegevens invult
in ViiP connect! Wanneer er sprekers worden gezocht voor een congres of leden met een
specifieke deskundigheid, dan ben je via ViiP connect herkenbaar en bereikbaar voor
derden. Heb je een nieuwe functie binnen de pensioensector, dan kunnen we dat
bekendmaken op de website. Lever dan een korte tekst aan bij C.Wegerif@robeco.nl en
Bianca.Klever@pggm.nl.
Ook wordt er gewerkt aan een ViiP-alert. Deze functionaliteit zorgt ervoor dat je in je
mailbox een bericht krijgt dat gelinkt is aan de website. Zo word je erop attent gemaakt dat
er een bericht op de website is geplaatst. Dit moet het hart van ViiP worden.
Coördinatorenoverleg
Op 25 januari heeft een coördinatorenoverleg plaatsgevonden bij Baker & McKenzie in
Amsterdam. De bijeenkomst was zeer waardevol. Het bestuur heeft met de coördinatoren
gesproken over o.a. vergaderthema’s, opkomst en vergaderfrequentie. De conclusie kan
worden getrokken dat de netwerken gemiddeld een paar keer per jaar bijeenkomen. De
opkomst beperkt zich tot gemiddeld de helft van het aantal leden. Door de volle agenda’s
van de leden is het lastig om iedereen bij elkaar te krijgen. Over het algemeen worden
actuele thema’s behandeld zoals bijvoorbeeld APF en ESG. Een enkele keer wordt een
spreker uitgenodigd en heel af en toe vindt er al kruisbestuiving plaats tussen de netwerken.
Er is ook gesproken over de toedeling van nieuwe leden aan de netwerken. We zijn van
mening dat 30 leden per netwerk zeker mogelijk is, zeker gezien de opkomst. Verder is
gesproken over de zaken waar het bestuur en de commissies zich mee bezig houden. De
onderwerpen vind je terug in deze Nieuwsbrief.
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. Zo is op maandag 21 maart door
deelnetwerk 4 een bijeenkomst georganiseerd met als thema ‘Herijking van het MVB’,
verzorgd door Martine Menko, Investment Officer bij Pensioenfonds Vervoer, en Barbara
Bleijenbergh, Senior Strategist Beleggingen bij PME. In februari heeft deelnetwerk 7 een
bijeenkomst georganiseerd over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen op het kantoor van
FNV, in Utrecht.
Heb jij ook een netwerkbijeenkomst die je wilt openstellen voor andere leden, laat het ons
dan weten, dan plaatsen we een oproep op de website! C.Wegerif@robeco.nl en
Bianca.Klever@pggm.nl.
Workshops
Vorig jaar is ViiP begonnen met het organiseren van workshops. Er zijn vorig jaar drie
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workshops geweest en het was een groot succes. In januari heeft de commissie Governance
op hoge hakken een workshop georganiseerd voor aankomende, vrouwelijke
pensioenfondsbestuurders en toezichthouders bij APG in Amsterdam. Er zijn gesprekken
georganiseerd met ervaren bestuurders en toezichthouders. Ook zijn aan de deelnemers
mentoren aangeboden, om mee te kunnen sparren. Omdat er meer aanmeldingen dan
plaatsen waren, wordt deze workshop mogelijk op een later moment herhaald.
Ook het komend jaar staan een aantal workshops gepland. Meer informatie wordt bekend
gemaakt via de website en inschrijven kan via secretariaat@viip.nl.
Beleidsplan
Het bestuur werkt aan de aanpassing van het meerjarenbeleidsplan 2016-2018. Er zijn
diverse acties op touw gezet zoals de invulling van een jaarplan. Het aangepaste beleidsplan
zal met jullie gedeeld worden tijdens de ALV op het jaarcongres van 21 april 2016.
Vacatures
ViiP vervult een steeds grotere rol bij het invullen van vacatures in de pensioenmarkt. Op
deze manier werkt ViiP mee om de diversiteit binnen de pensioenbranche te vergroten. De
nieuwe vacatures worden onder de aandacht gebracht via mails en via de website. Het
aanbod van vacatures neemt de afgelopen periode weer toe. Zo zijn vanaf 1 januari de
volgende vacatures onder de aandacht gebracht: Ambtelijk Secretaris bij Pensioenfonds bij
PMA, Trainee bestuurder bij PME, Strategic Partnership Consultant bij MN, Compliance
officer / bedrijfsjuridisch adviseur bij Actor, Business Development Manager bij Centraal
Beheer Algemeen Pensioenfonds, Senior Investment Risk & Performance Consultant bij
Kempen Capital Management via Whyzz, Senior Manager bij KWPS via Whyzz, Senior
Risicomanager bij Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV, twee ambitieuze collegapromovendi bij de Radboud Universiteit in samenwerking met Netspar en
Communicatiemanager bij ABN AMRO Pensioenfonds.
Ook is aandacht gevraagd voor de vacature bestuurslid van ViiP. Aanvankelijk leek er voor
deze functie weinig belangstelling te zijn. Na een herhaalde oproep hebben zich gelukkig
zeer enthousiaste kandidaten gemeld. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd. We
hopen tijdens het congres een of meer nieuwe aspirant-bestuurders te kunnen presenteren.
Wil je zelf een vacature onder de aandacht brengen? Dat kan. Stuur een mailtje naar:
secretariaat@viip.nl.
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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