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Een nieuw bestuur
Hierbij ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van het nieuwe bestuur van ViiP. Op de algemene
ledenvergadering in april jl. namen Marijke Colly, Conny Wegerif, Bianca Klever en Marjolein van
Kroonenburg afscheid als bestuursleden. Wij danken hen heel erg hartelijk voor alle jaren dat ze
bijgedragen hebben aan het bestuur van ViiP en de vele nieuwe initiatieven die het bestuur heeft
genomen om ViiP neer te zetten als verbindende en stimulerende omgeving voor vrouwen in de
pensioensector.
Mariëtte Sanderse en Patroesjka Zuurhout werden allebei verkozen als nieuw bestuurslid. Hiermee
voegen we weer nieuwe kennis en kunde toe aan het bestuur van ViiP. Hartelijk welkom aan beide
vrouwen. Voor wie niet op het jaarcongres was even een korte introductie van ze:


Patroesjka werkt bij APG als strategisch productontwikkelaar en volgt daarnaast de
Opleiding Collectieve Pensioenen bij SPO. In het afgelopen jaar heeft ze al kennis met ViiP
gemaakt door haar bijdrage in de Commissie jaarcongres. Met Patroesjka krijgen we ook een
belangrijke verjonging in het bestuur, want ze is 27. Patroesjka gaat de financiën overnemen.



Mariette is bestuursadviseur bij PMT. Daarvoor heeft ze als beleidsambtenaar bij het
ministerie van SZW gewerkt, waarvan de laatste 7 jaar op het terrein van Pensioenbeleid. Ze
brengt veel ervaring mee en zal als secretaris een belangrijke bestuurlijke functie vervullen.

Marjon Brandenbarg werd benoemd als de nieuwe voorzitter en Larissa Gabrielse als vice voorzitter.
Beide vrouwen zaten al in het bestuur van ViiP.
Het nieuwe bestuur gaat met enthousiasme en energie aan de slag. In deze nieuwsbrief brengen we
jullie op de hoogte van de verschillende activiteiten bij ViiP. De activiteiten staan in het verlengde van
de missie van ViiP, met als kernwoorden verbinden, stimuleren en inspireren. Op bijeenkomsten, zowel
van een deelnetwerk, een workshop of het jaarcongres, doe ikzelf altijd weer energie op om in de
pensioensector te streven naar een verdere vertegenwoordiging van vrouwen op alle niveaus. Van
bestuur, beroepsorganisaties tot werkgevers, vakbonden en uitbestedingspartijen, overal kun je
vrouwen werkzaam zien die een steentje bijdragen aan het verwezenlijken van een beter pensioen nu
en in de toekomst.
Marjon Brandenbarg, voorzitter
Jaarcongres 2017
Op 20 april heeft ViiP bij NNIP in Den Haag haar jaarcongres gehouden. Het was een goedbezochte
en boeiende bijeenkomst. Onder de titel “ Kruispunt, hoezo kruispunt?” waren er interessante
bijdragen te beluisteren van Dorothee van Vredenburch, lid van de Raad van Bestuur van NN Group
en van Wendy van Tol, partner bij PwC. Daarna volgde een levendige discussie tussen de zaal en het
panel bestaande uit Fieke van der Lecq, Cateautje Hijmans van den Bergh, Leonne Jansen en Nienke
Platenburg. Voor een uitgebreid verslag van het congres en van het juryrapport van de Gouden Pump
verwijzen we naar de website, daar kun je nog eens lezen hoe het allemaal ging.

Gouden Pump voor ABN Amro Pensioenfonds
Een belangrijk moment op de het congres was de uitreiking van de Gouden Pump. Er waren
verschillende goede inzendingen maar er kan er maar één de winnaar zijn. En dat was dit jaar ABN
Amro Pensioenfonds.
De winnaar van de Gouden Pump 2017 heeft zich naar de mening van de jury onderscheiden op de
volgende punten:
1. men is al geruime tijd bezig met uitvoering geven aan het principe van diversiteit en heeft
een goed uitgewerkt diversiteitsbeleid, dat inmiddels ook al meermalen is geëvalueerd.
2. men is zeer succesvol gebleken op het gebied van diversiteit, ook wanneer men vergelijkt
met peers.
3. men heeft de intrinsieke motivatie zeer goed over het voetlicht weten te brengen door
middel van een uitstekende presentatie met goede statements die heel origineel aansloten
bij de Gouden Pump gedachte.
4. men heeft duidelijk uit weten te dragen waar het om gaat bij diversiteit, een duidelijke
omschrijving weten te geven van masculiene en feminiene competenties en waar deze elkaar
versterken.
5. De resultaten die geboekt zijn, een evenwichtige man/vrouw verdeling binnen de organisatie
op verschillende niveaus, zijn uitstekend.
Deelnetwerken: belangrijke kern van activiteiten ViiP
In de afgelopen maanden zijn er diverse netwerkbijeenkomsten geweest. Een aantal daarvan is
opengesteld voor anderen leden, een initiatief dat we vorig jaar gestart zijn en goed gewaardeerd
wordt. Zo heeft deelnetwerk 8 op maandag 27 maart bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance aandacht
gegeven aan Zorgvastgoed en Hypotheken. Was je niet in de gelegenheid om er naar toe te gaan, dan
vind je de presentatie terug op de website van ViiP.
We hebben gemerkt dat bij sommige deelnetwerken de opkomst wat onder druk staat. Dat is
jammer. Niet alleen zijn deelnetwerkbijeenkomsten een goede gelegenheid om kennis en ervaring
te delen, maar ook om te netwerken. Het is ook de mogelijkheid om kennis te maken met nieuwe
leden. Zij worden aan de deelnetwerken toegevoegd en kijken graag uit naar de ontmoeting met
andere vrouwen werkzaam in de pensioensector. Dat geeft weer nieuwe spirit en zo kan het nuttige
met het aangename worden gedeeld!
Nieuwe leden
Er melden zich steeds nieuwe leden bij ViiP. Alleen al in de eerste maanden van 2017 hebben we 33
nieuwe aanmeldingen ontvangen. Maar er is nog genoeg ruimte voor meer leden. Ken je vrouwen
die nog geen lid zijn, wijs ze eens op bestaan van ViiP of nodig ze een keer uit voor een
deelnetwerkbijeenkomst. Zeker als het gaat om bestuurders, willen we ViiP nog meer onder de
aandacht brengen.
Herfstborrel bij Kempen in Amsterdam in oktober
Hoewel de zomer nog moet beginnen, willen wij wel jullie aandacht vragen voor de jaarlijkse
herfstborrel op 12 oktober. Deze keer is Kempen Capital Management bereid gevonden om de borrel
te sponsoren. Zet de datum vast in jullie agenda! Het thema van de borrel wordt later bekend
gemaakt.
2

Net als vorig jaar organiseren we voorafgaand aan de borrel het coördinatorenoverleg .
Website en ViiP Connect
De website biedt de kans om elkaar te kunnen vinden. Daarom vragen we je , voor zover dat nog niet
is gebeurd, om je gegevens in te vullen en een foto te uploaden bij ViiP Connect. Op die manier ben
je via ViiP Connect herkenbaar en bereikbaar voor andere leden. Laat het ons ook weten als je een
andere functie hebt binnen de pensioensector, dan kunnen we dat bekendmaken op de website.
Lever dan een korte tekst aan bij secretariaat@viip.nl .
Op de website publiceren we ook artikelen die relevant zijn voor de leden van ViiP. Als jij een
interessant artikel hebt, dat je graag wilt delen, meld het ons.
Commissies
ViiP kent verschillende commissies waar bestuur en leden samen een bepaald aandachtsgebied
nader uitwerken. Voor het komende bestuursjaar willen we daar graag ook weer energie in steken.
Voor de commissie “Governance op hoge hakken 2.0” zal het weer een uitdaging zijn om het hoge
niveau te evenaren. Want al een aantal jaren wordt er met groot succes gewerkt aan vergroten van
bestuurlijke ervaring en kennismaken met bestuurders. Vanuit de Pensioenfederatie heeft de
voorzitter Kick van der Pol op het jaarcongres van de Pensioenfederatie zelf al aangegeven hier een
bijdrage aan te willen leveren.
Vanuit het Bestuur is Marjon Brandenbarg aanspreekpunt voor deze commissie. De voorzitter van de
commissie is Paulien Siegman. De verdere samenstelling van deze commissie zullen we nader gaan
bekijken.


De commissie “Workshop” wordt vanuit het bestuur vertegenwoordigd door Mariëtte
Sanderse en Angelique Joosen . Cristina Cainareanu, Laetitia de Leede en Annelise Fintelman
zijn de betrokken leden. Deze commissie zal na de zomer een workshop organiseren op een
wat aanpalend terrein van de pensioensector. Om ons te inspireren om vanuit een andere
invalshoek te kijken naar de problemen die we op ons eigen terrein tegenkomen.

De commissie “Communicatie” wordt vertegenwoordigd vanuit het bestuur door Patroesjka
Zuurhout en Larissa Gabrielse. Voor 2017 hebben zij op zich genomen om weer een nieuwe stap te
nemen om de website onder de aandacht te brengen. In deze tijd kunnen we als netwerkorganisatie
niet zonder een goede en actuele website. Maar dat vraagt wel veel van het bestuur en ook van haar
leden. Jullie kunnen daar ook aan meedoen. Wil je bijvoorbeeld meedenken en helpen, dan vragen
we je om dat via het secretariaat aan te geven.
De commissie “Congres” gaat zich nu allereerst op de herfstborrel focussen. Vanuit het bestuur
zullen Mila Hoekstra en Patroesjka Zuurhout hier zitting in nemen.
De commissie “Gouden Pump” zal volgend jaar niet weer een verkiezing uitschrijven, omdat dit eens
per twee jaar gebeurt.
Het overleg met de zeer gewaardeerde ambassadeurs van ViiP wordt door Larissa Gabriëlse en Mila
Hoekstra georganiseerd.
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