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Nieuwsbrief          nr.2 

Introductie 
Het nieuwe jaar is fris van start gegaan met veel aandacht voor diversiteit in de institutionele 
pensioenbranche. In deze tweede uitgave van de VIIP-Nieuwsbrief gaan we in op de activiteiten 
van de commissie Governance op Hoge Hakken 2.0 die rondom dit thema worden 
georganiseerd. Ook introduceren we in deze Nieuwsbrief VIIP-Connect en willen we bij jullie het 
nieuw opgerichte Deelnetwerk 8 introduceren.  
 
Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft Nadia Patavina besloten haar werkzaamheden als 
bestuurslid van de VIIP naast zich neer te leggen. We hebben met veel plezier met Nadia 
samengewerkt en vinden het jammer dat Nadia het bestuur heeft verlaten. We wensen haar veel 
succes toe en bedanken haar voor al haar werkzaamheden voor de VIIP.  
 
Met deze Nieuwsbrief willen we jullie -buiten de reguliere bijeenkomsten om- de mogelijkheid 
bieden om kennis en leuke ervaringen met elkaar te delen, zodat wij de verbinding met elkaar 
blijven vinden. Kom dus met input want VIIP is van ons allemaal.  
 
Met vriendelijke groet, 
Marijke Colly, Bianca Klever, Marjolein van Kroonenburg, Irene Vermeeren en Conny Wegerif  

VIIP-Connect is live! 
2014 is het jaar van de verbinding. En hoe kunnen we deze verbinding beter met elkaar 
aangaan dan met de introductie van een interne zoekfunctie op de VIIP website: VIIP-Connect. 
Wij zijn dan ook trots om te kunnen melden dat het niet alleen mogelijk is VIIP-leden op naam te 
zoeken, maar ook op vakgebied en expertise. Wij hopen hiermee een goede basis te leggen 
voor verdere verbinding van alle VIIP-leden en wij roepen dan ook graag op tot collectieve 
registratie op www.viip.nl!  

Hoe werkt VIIP-Connect?  
VIIP-Connect is een zoekfunctie. Niet alleen op naam, maar ook op vakgebied en expertise. 
Bijvoorbeeld: ben je op zoek naar een jurist? Ga dan naar 'Vakgebied' en vink het vakje 'jurist' 
aan. Ben je op zoek naar een panellid? Ga dan naar "Te benaderen voor' en vink 'panellid' aan.  

Hoe maak je een profiel aan bij VIIP-Connect?  
Ga naar www.viip.nl en klik op Extranet. Log vervolgens in met je wachtwoord en login code. 
Mocht je deze vergeten zijn, dan kan je deze opnieuw aanvragen via dezelfde site. Vervolgens 
kan je via de link persoonsgegevens je profiel aanmaken. Je kunt daarbij tevens aangeven of je  
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beschikbaar bent voor bijvoorbeeld een nieuwe functie of als spreker op een congres. Daarmee 
word je zichtbaar voor alle VIIP-leden (en niet voor derden). Ben je ermee akkoord dat jouw 
profiel door het VIIP-bestuur ter beschikking mag worden gesteld aan derden, zijnde niet VIIP-
leden, dan kan je hiertoe eveneens het desbetreffende vakje voor akkoord aanvinken. Het kan 
dan dus zo zijn dat als je hebt aangegeven beschikbaar te zijn als gastspreker op een congres, 
je hiervoor door VIIP of een derde benaderd wordt.  

Hoe zit het met de bescherming van je persoonsgegevens? 
Deelname aan VIIP-Connect is geheel op vrijwillige basis. Het is dus voor VIIP-leden niet 
verplicht om deel te nemen. Maar als je je profiel invult, geef je toestemming om de door jouw 
ingevulde data te verstrekken aan mede VIIP-leden. We hebben een privacy verklaring 
geplaatst op de website met verdere informatie. Voorts hebben wij de website en VIIP-Connect 
gemeld bij het CBP.  

Heb je ideeën voor de nieuwe website, dan ontvangen we die graag.  
We wensen je veel VIIP-Connect plezier! 
 
Governance op Hoge Hakken 2.0 en de Wet versterking bestuur pensioenfondsen 
VIIP is gestart met de werkgroep Governance op hoge hakken 2.0. Aan deze werkgroep nemen 
deel: Francis van Bergenhenegouwen, Larissa Gabriëlse, Elise van Kalmthout, Marianne 
Meijer, Monica Swalef en Marijke Colly.  
De werkgroep bekijkt de mogelijkheden om van het momentum van de inwerkingtreding van de 
Wet versterking bestuur pensioenfondsen gebruik te kunnen maken.  
Tijdens het congres ‘1000 miljard pensioenvermogen verdient divers toezicht’ - een initiatief van 
het Nationaal Register en Talent naar de Top en ondersteund door VIIP - werd een appèl 
gedaan op en door vrouwen om juist nu een diversiteitsslag te slaan. Een tweede congres werd 
georganiseerd vanwege de grote belangstelling. Dit tweede congres vond plaats op 4 april. 
Op 27 maart heeft Marijke Colly van VIIP plaatsgenomen in een panel tijdens het 
Congres Pensioenactualiteiten 2014, dat was georganiseerd o.a. voor pensioenfondsen en 
waar uiteraard ook dit onderwerp op de agenda stond.  
 
Ook is er een aantal kennislunches georganiseerd over besturen en toezicht houden in de 
pensioensector.  
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Introductie van Deelnetwerk 8 
Wij zijn verheugd dat een nieuwe Deelnetwerk van start is gegaan: Deelnetwerk 8 onder 
coördinatie van Larissa Gabriels. Dit netwerk bestaat uit 14 vrouwen. 'Helaas kon niet iedereen 
aanwezig zijn, maar met een opkomst van 11 vrouwen, kunnen we van een geslaagde 
bijeenkomst spreken', aldus Larissa. ‘VIIP vice-voorzitter Irene Vermeeren heeft het idee achter 
de deelnetwerken nader toegelicht en helpt ons op weg met praktische tips. De wens van de 
groep is om 4 keer per jaar op een maandag bijeen te komen. Als vaste lokatie wordt voor  
De Kloosterhoeve in Harmelen gekozen. Daarnaast zullen we op een wisselende lokatie 
bijeenkomen. We vinden het belangrijk om van iedereen te weten wat ze komen brengen en 
halen en over welke thema’s men in 2014 met elkaar van gedachten wil wisselen. Een van de 
thema’s die we willen bespreken is hoe je je als vrouw meer kan profileren. Terugkerend 
agendapunt zal de kennismaking met nieuwe deelnetwerkleden zijn. Op LinkedIn is een VIIP 
deelnetwerk 8 groep geopend waar iedereen informatie (o.a. over seminars) met elkaar kan 
delen.’ 

Jaarcongres 2014 
Reserveer alvast de datum in je agenda: donderdag 15 mei 2014 bij KPMG Meijburg & Co in 
Amstelveen! 
Het thema van het congres is dit jaar “Duurzaamheid en Innovatie”. We hebben sprekers van 
formaat bereid gevonden om vanuit diverse invalshoeken dit thema te belichten.  
De uitnodiging heb je volgende week in je mailbox zitten! 

We zien jullie graag op 15 mei! 

 

 

 

 

 

Suggesties voor de volgende Nieuwsbrief: marjolein.vankroonenburg-bakker@oce.com 

 


