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Verkiezingen Verantwoordingsorgaan: 

Vanaf nu kunt u stemmen!
Het Bestuur van Pensioenfonds ING legt verantwoording af 
aan het Verantwoordingsorgaan (VO). In het VO behartigen 
uw (oud-)collega’s ook uw belangen. Door te stemmen 
bepaalt u mee wie u vertegenwoordigt in het VO. 

Het pensioen is van ons allemaal en voor ons allemaal. Nu of 
in de toekomst is uw pensioen een belangrijk deel van uw 
maandelijkse inkomen. In deze krant leest u wat kandidaten 
motiveert om lid te willen worden van het VO. Wie wilt u dat 
er zitting nemen? Breng uw stem uit! U kunt op maximaal 
drie kandidaten stemmen.

VO oordeelt achteraf én adviseert aan de voorkant 
Het VO oordeelt of het Bestuur goed gehandeld heeft, of 
genomen besluiten passen binnen het beleid en of alle 
 belangen hierin zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen.  
 
Het VO geeft verder een oordeel over het beleid en over de 
beleidskeuzes voor de toekomst.

Het VO adviseert over bijvoorbeeld het communicatiebeleid, 
de vorm en de inrichting van het intern toezicht en het 
 beloningsbeleid. Het VO kan ook ongevraagd advies 
 uitbrengen. 

Het oordeel van het VO staat elk jaar in het jaarverslag van 
Pensioenfonds ING.
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 Namens de werkgevers ING Bank en NN Group (niet verkiesbaar) 

 Namens de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers, 

 uit dienst van ING/NN. Minimaal één oud-NN’er en één oud-ING’er en   

 maximaal twee voor gewezen deelnemers. 

 Namens de deelnemers die nog bij ING of NN in dienst zijn. Één NN’er, 

 één ING’er.

 
Deze verdeling is gebaseerd op de verhouding tussen het 
aantal deelnemers die nog bij ING of NN in dienst zijn aan de 
ene kant en het aantal pensioengerechtigden en gewezen 
deelnemers (uit dienst) samen aan de andere kant.

Namens de werkgevers ING Bank en NN Group (niet verkiesbaar)

Namens de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers, uit…

Namens de deelnemers die nog bij ING of NN in dienst zijn **
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Digitaal 
stemmen:

• Koos u eerder voor digitale communicatie? Dan krijgt u 
een stemoproep per e-mail. Klik op de link in de e-mail en 
u logt automatisch in op uw persoonlijke online stembiljet.

• Koos u voor communicatie per post? Met de  inlog- 
gegevens in uw brief kunt ook u digitaal stemmen. U hoeft 
het stemformulier dat u bij de brief vindt dan niet te 
 gebruiken. 
- Digitaal stemmen is sneller; 
- U helpt ons om kosten te besparen; 
- Uw stem is altijd op tijd binnen.

1. Typ in de adresbalk van uw browser (dus níet in 
Google!): pensioenfondsing.digitaleverkiezing.nl

2. Voer gebruikersnaam en wachtwoord precies in zoals 
ze in de brief staan. Neem alle tekens over, ook 
 eventuele  hoofdletters.

• Selecteer alle kandidaten waarop u wilt stemmen.  
Maximaal drie.

• Druk daarna pas op de stem-knop. U verstuurt al uw 
 stemmen in één keer.

• U kunt stemmen tot en met 24 april 2022.

 

Koos u eerder voor communicatie per post? Met de  inlog - 
gegevens in uw brief kunt ook u digitaal stemmen (zie hier-
naast). Of u gebruikt uw stemformulier:

• Kruis minimaal 1 en maximaal drie kandidaten aan. 
Blanco stemmen is niet mogelijk.

• Stuur het ingevulde stemformulier in de antwoordenvelop 
naar Pensioenfonds ING.

Let op:

1. Schrijf naast de maximaal drie kruisjes niets anders op het 
stemformulier. Doet u dat wel, dan is uw stemformulier 
ongeldig.

2. Post het stemformulier uiterlijk op 17 april 2022. Dan is het 
formulier op tijd bij ons. 

3. Woont u in het buitenland? Stem dan digitaal óf stuur uw 
formulier nog eerder in. Zo voorkomt u dat uw stem 
 verloren gaat. 

4. Formulieren die na 24 april 2022 binnenkomen tellen niet 
meer mee.

Stemmen 
per post:

Iedereen kan digitaal stemmen, 
vanaf 8 april 2022

U stemt altijd anoniem

De kandidaten stellen zich 
op de volgende pagina’s aan u voor
 

De volgorde van de kandidaten is door loting bepaald.
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José Schoel (70) 
Pensioengerechtigde namens ING Bank, in dienst van 1985 

tot 2009. Laatste functie: COO Asia ING Real Estate. Voor gedragen 

door  Vereniging Oud-medewerkers ING/NN.

lk vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de besluitvorming over 
het pensioenfonds. De belangen voor de deelnemers zijn bijzonder 
groot, zeker gezien het nieuwe pensioenakkoord. 
Ik werkte tot 2013 in diverse functies bij ING, veelal in het buitenland. 
Tijdens mijn loopbaan kwam ik regelmatig in aanraking met 
 pensioenmaterie. Zo heb ik het diploma Actuariële Rekenkunde A 
gehaald. Verder werkte ik zo’n vier jaar in de dealingroom van ING 
(Capital Markets). 
In mijn jaren bij ING Real Estate kwam ik als hoofd treasury en 
 riskmanagement in aanraking met pensioenfondsen, en zag ik hoe 
zij omgaan met hun beleggingen. Ik weet hoe een pensioenfonds 
 functioneert, zeker als het gaat om de financiële en beleggingskant. 
Dankzij diverse bestuurlijke functies ben ik in staat alles met een 
‘ helicopterview’ te bekijken. Die nuttige eigenschap en mijn  financiële 
kennis zet ik graag in voor het VO!
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Johan Thissen (59) 
Gewezen deelnemer namens ING Bank, in dienst van 1990 tot 

2018. Laatste functie: Global Product Manager. Voorgedragen door 

Vereniging Oud-medewerkers ING/NN.

Een goede dekkingsgraad is geen vanzelfsprekendheid meer, net als 
de jaarlijkse indexatie van de pensioenen. Dit is een uitdaging voor het 
Bestuur. Ik stel me daarbij vragen als: 
- Wordt er regelmatig gekeken naar nieuwe beleggingsmogelijkheden  
   en de risico/rendement afwegingen die daarbij worden gemaakt? 
- Is er voldoende aandacht voor efficiencyverbetering en kosten - 
   besparingen? 
- Wordt het belang van cybersecurity voldoende erkend? 
- Wat zijn de concrete gevolgen van veranderingen in ons pensioen-  
   stelsel? 
Het gaat er hierbij om dat ons belang goed gediend wordt; dat is waar 
ik op wil toezien.In de 28 jaren die ik bij de ING heb gewerkt, heb ik 
verschillende COO- en CEO-rollen vervuld en was ik bestuurder in 
meerdere landen. Daardoor heb ik een brede kijk op organisaties ont-
wikkeld, maar ik verdiep me ook graag in inhoudelijk complexe zaken. 
Kortom: ik heb zin in het VO-werk!
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Esther Grondijs (64) 
Pensioengerechtigde namens ING Bank, in dienst van 1986 tot 2005. 

Laatste functie: Divisie Compliance Officer (OPS & IT). Voor gedragen 

door Vereniging Oud-medewerkers ING/NN.

lk ben al enige tijd vertrokken bij ING Bank na er bijna 20 jaar met 
veel plezier te hebben gewerkt. lnmiddels ben ik pensioengerechtigd 
en actief in bestuurswerk. lk heb affiniteit met pensioenmaterie en zou 
mijn kennis graag willen verdiepen. 

Juridische en bedrijfseconomische onderwerpen zijn een rode draad 
in mijn leven. Dat geldt ook voor maatschappelijke kwesties en 
besluitvormende vergaderingen. 

Graag wil ik mijn talenten en ervaring inzetten voor Pensioenfonds 
ING. Het VO lijkt mij daarvoor een geschikte plek. lk hoop dat ik 
 daarmee een bijdrage kan leveren aan een gezond en maatschappelijk 
verantwoord pensioenfonds, zowel voor mijzelf en mijn oud-collega's 
als voor de thans werkende generatie bij ING/NN. Een mooie 
 uitdaging!
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Rob Kleinbekman (54) 
Gewezen deelnemer namens ING Bank, in dienst van 1998 tot 

2012. Laatste functie: hypotheekadviseur. 

Uw en ook mijn pensioen is het nakomen van de toezegging die de 
werkgever ooit heeft gedaan. Niets meer en niets minder. Het 
 nakomen van die toezegging is waar ik voor sta. Niets meer en niets 
minder.

Rob? Wie, wat? 

- Nyenrode 
- NIMA A,B en C 
- Pensioen Praktijk 1 en 2 
- NN Group 
- Postbank 
- ING

Nu eigenaar verhuurbedrijf.
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Helicopterview en
financiële kennis

Altijd willen weten hoe 
het zit en hoe het beter 
kan!

Een gezond,  maat - 
schappelijk  verantwoord 
 pensioenfonds

Ik luister vooral naar 
wat niet wordt gezegd
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Aad Kant (68) 
Pensioengerechtigde namens NN Group, in dienst van 1998 tot 

2016. Laatste functie: Directeur Nationale Nederlanden PPI.

Na een loopbaan in de financieel-economische sector, ben ik sinds 
een aantal jaren met vervroegd pensioen. Mijn laatste functie was 
directeur Nationale Nederlanden PPI in Den Haag. Daarvoor heb ik 
met name adviserende en leidinggevende functies gehad binnen 
ING IM, NN Investment Partners en de KLM. 
Ik had ook 15 jaar verschillende nevenfuncties binnen de mede-
zeggenschap van ING, Nationale Nederlanden en de pensioenfondsen. 
Zo was ik al eerder lid van het VO van Pensioenfonds ING en zat ik in 
de deelnemersraad. Verder was ik lid van de COR van ING Groep/
NN Group, voorzitter van de OR van NN Investment Partners én 
voorzitter van de Europese OR van NN Group. 
Mijn ervaring ligt met name op het gebied van vermogensbeheer, 
pensioenen, beleggingsrapportages en verslaglegging en het besturen 
van een pensioeninstelling. Verder ook binnen VO en ondernemings-
raden. Ik zet die ervaring graag nogmaals in voor Pensioenfonds ING 
en zijn deelnemers!
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Annelies Hart (63) 
Gewezen deelnemer namens ING Bank, in dienst van 1997 tot 

2013. Laatste functie: IT Specialist.

Ik word graag lid van het VO van Pensioenfonds ING om zo een stem 
te geven aan gewezen deelnemers (‘slapers’). Deze groeiende groep 
maakt intussen al ruim 65% uit van het Fonds. Van belang is dat geld 
goed wordt beheerd, nu en in de toekomst. De rechten van alle 
 deelnemers moeten gewaarborgd blijven. Ook bij transitie door het 
nieuwe pensioenakkoord van de regering! 
 
Ik heb reeds ervaring opgedaan in de voormalige deelnemersraad. 
Door afslanking moest ik helaas afhaken en ING verlaten. Met de 
 kennis die ik toen heb opgedaan en mijn financiële kennis zal ik een 
goede bijdrage aan het VO kunnen leveren. Ook privé ben ik vaak 
bezig met financiële zaken en ik volg de actualiteit op pensioen gebied. 
Daarnaast ben ik al jaren, als actief CNV lid, vrijwilliger bij hun 
 belastingservice en administratief maatje in mijn gemeente. Ik hoop 
dat u ook ditmaal op mij stemt!
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Mirella Visser (60) 
Gewezen deelnemer namens NN Group, in dienst van 

1987-2000. Laatste functie: Regiodirecteur ING FSI Asia.

De afgelopen vijf jaar heb ik mij intensief bezig gehouden met de 
 ontwikkelingen in de pensioenwereld. Dat doe ik als vicevoorzitter 
van de Raad van Toezicht van Media Pensioen Diensten (MPD), de 
pensioenuitvoerder van Pensioenfonds PNO Media. Daarnaast ben ik 
toezichthouder (geweest) bij een aantal maatschappelijke organisaties 
en bedrijven. 
In mijn managementcarrière bij Nationale-Nederlanden, ING en 
KPMG heb ik in binnen- en buitenland (Azië) veel ervaring in de 
financiële sector opgedaan. 
lk ben zeer gemotiveerd om in het VO plaats te nemen, omdat de 
 pensioenwereld aan de vooravond staat van de grootste transitie in de 
geschiedenis. Als jurist heb ik oog voor de juridische consequenties 
voor de deelnemers. Op korte termijn moeten sociale partners en 
 pensioenfondsen belangrijke keuzes maken. Dat vraagt om een goed 
geïnformeerd en betrokken VO. Ik zou het een grote eer vinden als ik 
namens de pensioengerechtigden een bijdrage mag leveren!
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Anita van Oss (63) 
Gewezen deelnemer namens ING Bank, in dienst van 1987 tot 2008. 

Laatste functie: Global Head HR Private Banking. Voor gedragen 

door Vereniging Oud-medewerkers ING/NN.

En dat willen we graag zo houden, zei ik bij de vorige verkiezing. En 
ja, met een solide dekkingsgraad en volledige indexatie over de 
 afgelopen jaren is dat gelukt. Toch komen er flinke uitdagingen aan 
voor ons Fonds: de toenemende inflatie test onze financiële robuust-
heid en het is nog niet duidelijk welke keuze de sociale partners gaan 
maken uit hoofde van het Pensioenakkoord. Het VO heeft daarbij een 
belangrijke rol via het versterkt adviesrecht. Als VO-lid moet je 
daarop voorbereid zijn. 
Welke beslissing de sociale partners uiteindelijk ook nemen, deze 
raakt alle geledingen. Het VO let daarbij met name op een even-
wichtige belangenafweging. Mede daarom is het belangrijk dat de 
gewezen deelnemers dit jaar actief kiesrecht hebben gekregen. 
Bij de vorige verkiezing hebben veel oud-collega’s hun vertrouwen in 
mij uitgesproken. Dat heeft mij enorm gemotiveerd en stimuleert mij 
ook nu weer om mijn bijdrage te leveren aan een actief VO!
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Ervaring met vermogens-
beheer, pensioen en 
medezeggenschap

Ook ‘slapers’ hebben 
recht op goede 
 vertegenwoordiging!

Nieuw pensioen  stelsel: 
het VO maakt het 
verschil!

Pensioenfonds ING: 
nog steeds een van de 
beste van Nederland
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Ron van Alphen (62) 
Pensioengerechtigde namens NN Group, in dienst van 1988 tot 

2017. Laatste functie: Accountmanager Pensioen. Voorgedragen 

door Vereniging Oud-medewerkers ING/NN.

Met veel plezier heb ik bijna dertig jaar bij Nationale-Nederlanden 
Leven gewerkt. Bij de vorige verkiezingen voor het Verantwoordings-
orgaan, in 2018, gaf ik al aan dat ik mij graag inzet voor u, die na jaren 
hard werken, van een goed én waardevast pensioen wilt genieten. 

Dankzij u ben ik in 2018 gekozen. Sinds 2018 is veel bereikt waar-
onder de harmonisatie van de diverse pensioenregelingen en een 
 verbetering van de communicatie. Dat geeft een goed gevoel, daarom 
zou ik er graag vier jaar aan vastknopen. Ook al omdat een bepaalde 
mate van continuïteit goed is voor het Fonds. 

Ik heb veel pensioenkennis en kom altijd mijn afspraken na. Juist 
omdat pensioenmaterie onnodig ingewikkeld gemaakt kan worden en 
er een nieuw pensioenstelsel aankomt, wordt nog duidelijker commu-
niceren heel belangrijk. Ik ben onafhankelijk, heb oog voor meerdere 
belangen en weet dat het om u gaat. Precies wat het VO nodig heeft!
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Marjolein Slappendel (50) 
Gewezen deelnemer namens ING Bank, in dienst van 2009 tot 2016. 

Laatste functie: Director Global Credit Restructuring. Voorgedragen 

door Vereniging Oud-medewerkers ING/NN.

Na twee jaar consulting begon ik mijn loopbaan op Wall Street, waar 
ik tien jaar grote verzekeraars en fund managers adviseerde. In 2009 
kwam ik naar ING. Hier werd ik verantwoordelijk voor de verkoop 
van de verzekeringstak. Mijn ruime kennis van beleggen en 
 pensioenen kwam hier goed van pas. Vervolgens werkte ik enkele 
jaren met veel plezier bij Bijzonder Beheer.

Inmiddels ben ik CFO bij Temper, een jong, snelgroeiend technologie-
bedrijf. Ontzettend boeiend, maar ik mis de financiële wereld wel. 
Ik ben analytisch, kan snel cijfers doorgronden en veel informatie tot 
mij nemen. Ik draai liever niet om zaken heen en kom snel tot de kern. 
Om vervolgens, met oog voor elkaar, knopen door te hakken. 
 
Een plek in het VO zou voor mij een mooie mogelijkheid zijn om weer 
een bijdrage te leveren aan ING. Zeker op het terrein van pensioenen, 
waar veel te doen staat de komende periode!
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Claudia Marcusson (45) 
Gewezen deelnemer, namens NN Group, in dienst van 2008 tot 

2018. Laatste functie: Head of Risk Asia Pacific.

lk heb tien jaar bij NN Investment Partners gewerkt in verschillende 
functies in Nederland en Azië, onder andere als Head of Risk Manage-
ment. Daarbij werkte ik veel samen met diverse afdelingen van ING, 
NN Group en met pensioenfondsbeheerder AZL. Hierdoor kreeg ik 
een goed beeld van ons pensioenstelsel. 
lk ben van oorsprong jurist, met een goed oog voor strategisch 
bestuur. lk hou van uitdagingen en werk mij snel in. Het bestuurs- en 
advieswerk voor ons pensioenfonds spreekt mij zeer aan. 
lk ben zowel cijfermatig als analytisch sterk en heb kennis van beleg-
gingen, risicomanagement, innovatie binnen grote multinationals en 
het opbouwen van lokale en internationale samenwerkingsverbanden. 
lk ben gewend de juiste vragen te stellen en mij snel in te lezen in 
nieuwe onderwerpen. 
Die kennis, expertise en veelzijdigheid zet ik graag in voor het VO 
van Pensioenfonds ING en de belangen van alle betrokkenen!
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Istvan Fritsche (57) 
Gewezen deelnemer namens NN Group, in dienst van 2008 tot 

2013. Laatste functie: Client Portfolio Manager EMD.

Dankzij mijn lange werkervaring in de internationale financiële sector 
en mijn sterke interesse voor en brede kennis van de Nederlandse 
pensioensector, met name ook de maatschappelijke kant, ben ik ervan 
overtuigd dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren aan het VO van 
Pensioenfonds ING. 
Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Denk alleen al aan de 
implementatie van het nieuwe pensioencontract. Daarbij zal gekeken 
moeten worden naar rechtvaardigheid tussen generaties. Maar de 
keuzes die worden gemaakt hebben ook invloed op klimaat- en duur-
zaamheidsdoelstellingen van pensioenfondsen. Daar wil ik graag bij 
betrokken zijn. Mijn sterke punten zijn onder andere zeer goede 
 kennis van de  Nederlandse pensioensector, investment management, 
 private debt en real assets, governance en duurzaamheid. Na onder-
tussen bijna 22 jaar ervaring in de internationale financiële sector, wil 
ik op maatschappelijk gebied ‘iets terug doen’. Een plek in het VO is 
daar zeker geschikt voor!
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Onafhankelijk, met oog 
voor meerdere belangen, 
het gaat om u!

Respectvol kritisch, 
snel tot de kern!

Jurist met een goed oog 
voor strategisch bestuur

Iets terug doen voor 
de maatschappij
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Durk Veenstra (61) 
Gewezen deelnemer namens ING Bank, in dienst van 1980 tot 

2021. Laatste functie: Agile Coach. Voorgedragen door Vereniging 

Oud-medewerkers ING/NN.

Mathilde Reintjes (52) 
Gewezen deelnemer namens ING Bank, in dienst van 2000 tot 

2013. Laatste functie: Manager Labour Relations.

Frans Pouw (65) 
Pensioengerechtigde namens ING Bank, in dienst van 1994 tot 

1999. Laatste functie: Regiomanager Financial Institutions 

Oost-Europa.

Het VO past goed bij mij. Ik verdiep me namelijk graag in pensioen. 
Ik vind het leuk om daarover met collega’s te schakelen; ik zet mij 
graag in voor anderen. Dat doe ik als lid van de Nationale Vergadering 
bij De Zonnebloem en als gemeenteraadslid in Bunnik. Zorgvuldige 
belangenaf weging is daarbij cruciaal, net als kritische vragen stellen. 
Je moet met alle partijen rekening houden. Dat is bij het VO natuurlijk 
niet anders. 
Mijn cijfermatig inzicht is prima. Dat blijkt onder andere uit een 
 aantal  testen. Vrienden, kennissen en oud-collega’s kennen mij als 
 onafhankelijk en besluitvaardig. Verder heb ik jarenlange ervaring 
met juridische  documenten.  
Sinds geruime tijd ben ik actief als bestuurder. Dat geeft mij veel 
 plezier en voldoening. Ik noemde al De Zonnebloem en de gemeente-
raad. Maar ik ben ook commissaris bij een familiebedrijf en voorzitter 
van een lokale VVE. Een plek in het VO zou een mooie aanvulling zijn!
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Klaas Schuijt (75) 
Pensioengerechtigde namens ING Bank, in dienst van 1986 tot 

2010. Laatste functie: Head Training & Coaching. Voorgedragen 

door Vereniging Oud-medewerkers ING/NN.

In 2018 werd ik namens de gepensioneerden gekozen in het VO van 
Pensioenfonds ING. Daarvoor was ik drie jaar plaatsvervangend lid. 
Sinds 1 juli 2018 ben ik secretaris van het VO. Ik ben voorzitter van de 
jaarwerkcommissie en lid van de balansbeheer commissie.  
Ik acht het cruciaal dat het VO de hoeder is van het vraagstuk van 
evenwichtige belangenbehartiging door het Bestuur. Zeker ook wat 
betreft een zo evenwichtig mogelijke verdeling van het pensioen-
vermogen in de tijd en tussen generaties.  
Uitzicht op een redelijk pensioen vind ik een groot goed voor elke 
Nederlander. Deze belangen wil ik gaarne blijven behartigen door op 
een kritische en positieve manier het bestuur van het Fonds te volgen. 
We staan voor grote uitdagingen. De economische en financiële 
 ontwikkelingen blijven onzeker. Ook de herziening van het pensioen-
stelsel komt op ons af. Ik wil mij ook de komende vier jaar 100% voor 
het VO inzetten!
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De implementatie van het pensioenakkoord zal de komende vier jaar 
centraal staan. Het VO heeft in mijn ogen daarbij als belangrijkste 
opdracht ervoor te zorgen dat het belang van de deelnemers, voor nu 
en in de toekomst, voldoende is gewaarborgd. Met als doel dat er 
sprake blijft van een pensioenfonds waar indexeren de norm is en niet 
de vraag.

Ik heb 38 jaar bij ING (en rechtsvoorgangers) gewerkt. Altijd in de IT, 
onder andere als programmeur, systeemontwerper en projectleider. 
De laatste jaren van mijn ING-loopbaan was ik Agile Coach. Daarin 
stond het coachen en begeleiden van IT-teams naar een efficiëntere en 
effectievere werkwijze centraal.

lk verheug mij erop onze belangen via het VO te borgen en op deze 
wijze een bijdrage te leveren aan een sterk Pensioenfonds ING!
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Een goed pensioen is een inkomen voor de oudedag en een vangnet 
bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het is van groot sociaal 
belang in onze maatschappij. Met mijn kennis en ervaring lever ik hier 
via het VO graag een bijdrage aan! lk ben een resultaatgerichte 
HR-manager met een stevige juridische basis. Vanuit die achtergrond 
heb ik veel affiniteit met pensioen als arbeidsvoorwaarde. Pensioen 
wordt door werkgevers en werknemers samen geregeld. lk heb deze 
samenwerking in arbeidsverhoudingen altijd bijzonder waardevol 
gevonden. Zowel bij ING, waar ik met veel plezier heb gewerkt, als bij 
mijn huidige werkgever NS. In het VO komen mijn interesse voor 
medezeggenschap en pensioen mooi samen. Momenteel ben ik 
niet-uitvoerend bestuurslid bij het Pensioenfonds Rail & Openbaar 
Vervoer. lk heb de opleiding pensioenfondsbestuurder niveau A 
 afgerond en heb vanwege mijn werkervaring niveau B op een aantal 
gebieden, bijvoorbeeld op wet- en regelgeving.
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Met alle partijen 
rekening houden; 
kritische vragen stellen

Een redelijk pensioen 
is een groot goed

Belangen van de 
 ver schillende deel-
nemers staan centraal

Een goed pensioen 
is van levensbelang!
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Marc van Loo (48) 
Gewezen deelnemer namens NN Group, in dienst van 2007 tot 

2018. Laatste functie: Head of Global Equity Research.

Ook ik behoor tot de groeiende groep ‘gewezen deelnemers’ (uit 
dienst, nog niet met pensioen) binnen Pensioenfonds ING. 
De komende verkiezingen bieden een mooie mogelijkheid om 
wederom bij te dragen aan een goed pensioen voor alle deelnemers! 
Vanaf 2014 was ik namelijk al eerder VO-lid. Een leuke en leerzame 
periode. Medio 2017 werd ik vervolgens voorzitter van het VO bij het 
NN CDC Pensioenfonds. Bij mijn vertrek bij NN in 2018 moest ik deze 
plek namens de ‘actieven’ weer opgeven. 
Mijn toegevoegde waarde als VO-lid ligt op zowel inhoudelijk als 
communicatief/relationeel vlak. Inhoudelijk is dit vooral mijn kennis 
en ervaring op het gebied van beleggen en pensioenen, MVB-beleid, 
(historie van) het Fonds en het VO-lidmaatschap zelf. Daarnaast moet 
een VO-lid goed kunnen luisteren, analytisch vermogen hebben, 
 kritisch zijn en een goede relatie onderhouden met iedereen in en rond 
het Fonds. Uit ervaring weet ik dat ik die kwaliteiten heb!

17

Jan van Besouw (67) 
Pensioengerechtigde namens ING Bank, in dienst van 1996 tot 

2002. Laatste functie: Head Legal & Compliance ING Barings.

lk zou graag mijn kennis, kunde en ervaring inzetten als lid van het 
VO van Pensioenfonds ING. Ik zie ernaar uit om dat samen met de 
overige leden van het VO te doen.  
Ik ken de pensioenwereld goed. Zo ben ik onder andere voorzitter van 
de Raad van Toezicht van Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 
en bestuurder van GSFS Pensionfund. Ik ben dus al met succes 
getoetst door De Nederlandsche Bank. Daarnaast vervul ik de rol van 
intern toezichthouder van met name ondernemingspensioenfondsen. 
Ik durf dus wel te zeggen dat ik over de nodige pensioenkennis 
beschik. 
Ook tijdens mijn professionele carrière heb ik veel bestuurlijke 
 ervaring opgedaan. lk zou het als een eer en voorrecht beschouwen 
als ik mijn kennis verder zou mogen verdiepen met een rol in het VO 
van Pensioenfonds ING. Ondanks mijn andere functies heb ik daar 
nog voldoende tijd voor!

19

Peter de Koning (68) 
Pensioengerechtigde namens NN Group, in dienst van 1977 tot 

2005. Laatste functie: Trainer/Opleider NN Leven Praktijk centrum.

Ik heb ruim 25 jaar gewerkt bij Nationale-Nederlanden Leven in 
 Rotterdam, in verschillende rollen. De Pensioen- en Spaarfondsenwet 
heb ik er door en door leren kennen en gebruiken. Mijn laatste functie 
was trainer/opleider bij het Praktijkcentrum voor de commerciële 
 buitendienst. In die periode was ik al actief in de (C)OR. Heb het 
 ontstaan van ING van dichtbij meegemaakt. 
In 2006 maakte ik een carrièreswitch: ik werd wethouder, in 
 Ridderkerk en later in Steenbergen. Daarna vanaf 2012 burgemeester 
in Gennep. Ruim zeven jaar later ging ik met pensioen. Ik heb dus 
aardig wat financiële kennis én bestuurlijke ervaring. Al die jaren ben 
ik steeds de ontwikkelingen in de pensioenwereld blijven volgen en 
toepassen. In het VO komen eigenlijk al mijn eerdere activiteiten 
samen. lk ben het gewend rekening te houden met verschillende 
belangen. Ik wil mij speciaal inzetten voor de pensioengerechtigden. 
Dat is mijn motivatie om in het VO te komen!

18

Peter de Bruijne (60) 
Gewezen deelnemer namens NN Group, in dienst van 1988 tot 

2014. Laatste functie: Global Head Management Reporting 

Insurance.

Voor de mensen die mijn foto herkennen: ja, ik ben ooit voorzitter 
geweest van dit Fonds. Vanaf 2014 ben ik buiten de Groep bij andere 
pensioenverzekeraars en fondsen gaan werken. Al met al ben ik 
bestuurder geweest bij vijf verschillende pensioenfondsen; een brede 
pensioenervaring die ik nog graag wil gebruiken als gewezen deel-
nemer. Ik voel me overigens nog steeds een echte deelnemer, maar 
dat is een definitiekwestie. 
Op dit moment ben ik eigenaar van mijn eigen start up in de spellen 
business. We hebben een vredelievend schaakspel gemaakt. Ik geloof 
dat het vreedzamer kan in de wereld en een vreedzamer schaakspel is 
een eerste stap. 
Ik vind echte stappen maken belangrijk om een doel te halen. En daar-
over mag het Bestuur verantwoording afleggen aan ons als vertegen-
woordiger van u. Welke stappen onderneemt het Bestuur en hoe helpt 
dat om het toekomstig salaris voor actieven, gepensioneerden en 
gewezen deelnemers zeker te stellen?

20

Met pensioen of nieuwe 
werkgever, PFI verbindt 
ons allemaal!

Ervaren en betrouwbare 
pensioendeskundige

Ervaring in vertegen-
woordigen, in besturen 
en met pensioenen!

Ervaring gaat niet met 
pensioen!



8

Wilmar Langerak (48) 
Gewezen deelnemer namens NN Group, in dienst van 1995 tot 

2016. Laatste functie: Senior Product Development Manager.

Josine Sips (76) 
Pensioengerechtigde namens ING Bank, in dienst van 1991 tot 

2007. Laatste functie: Projectmanager.

Katinka van Houwelingen (56) 
Gewezen deelnemer namens ING Bank, in dienst van 1996 tot 

2017. Laatste  functie: Senior Accountmanager Grootbedrijf 

(Regio Zuidwest).

In 2017 verliet ik ING Bank na een dienstverband van precies 21 jaar. 
Dat ging in goed overleg. lk heb altijd met veel plezier gewerkt bij 
ING, maar vond ook dat het tijd was om mijn vleugels uit te slaan. 
 
Dat heb ik inmiddels gedaan: ik ben nu hotelmanager binnen ons 
MKB familiebedrijf. Een ontzettend leuke functie, met veel raak-
vlakken met de zakelijke dienstverlening binnen ING. In ons hotel 
voel ik mij als een vis in het water, al merk ik dat ik de dynamiek van 
een grotere organisatie bij vlagen wel mis.

Vanuit ING neem ik een berg aan ervaring mee: cijfermatig inzicht en 
analytisch denkvermogen, maar ook op het gebied van wet- en regel-
geving. lk heb me mijn huidige functie snel eigen kunnen maken door 
leergierigheid en bereidheid verder te kijken dan mijn eigen grenzen. 
Eigenschappen die me goed van pas komen als VO-lid van 
 Pensioenfonds ING!

21

Marjon Doggen (60) 
Gewezen deelnemer namens ING Bank, in dienst van 1996 tot 

2008. Laatste functie: Senior Accountmanager MKB.

Toen ik zag dat er verkiezingen voor het VO van Pensioenfonds ING 
zouden komen, dacht ik gelijk: dat is iets voor mij. Het werk lijkt mij 
bijzonder interessant en het sluit mooi aan bij mijn opleiding voor 
gecertificeerd toezichthouder. Dit is een geweldige nieuwe uitdaging!  
 
Ik heb vanuit mijn opleiding en loopbaan een financiële achtergrond. 
Cijfermatig inzicht zit dus wel goed, net als het lezen van juridische 
documenten. Ik heb ook de nodige pensioenkennis. In de afgelopen 
25 jaar heb ik het ondernemersbedrijf breed geadviseerd, ook over 
pensioenvragen.

lk leer graag nieuwe dingen en ben op zoek naar een mogelijkheid om 
mijn kennis en ervaring in te zetten en met anderen te delen. Kortom, 
ik ben erg enthousiast en heb er veel zin in!

23

Pensioenen staan mij na aan het hart. Ik beschik op dit terrein over 
uitgebreide kennis en ervaring. Bij Nationale-Nederlanden adviseerde 
ik grote werkgevers over pensioenen en rekende ik hun pensioen-
regelingen door. Als verzekeringseconoom studeerde ik af op de 
financiële dekking van overheidspensioenen. In mijn opleidingen tot 
beleggingsanalist en risicomanager verdiepte ik mij in de beleggingen 
die het meest geschikt zijn om pensioendoelstellingen te behalen. 
Bij NN Investment Partners en Kempen Capital Management 
 ontwikkelde ik daarvoor beleggingsproducten en -diensten, waar ik 
vervolgens bij de Autoriteit Financiële Markten toezicht op hield. 
Duurzaamheid en het pensioenakkoord spelen daarbij een grote rol. 
Daarnaast heb ik veel bestuurlijke ervaring. Zo vertegenwoordig ik 
sinds kort met veel plezier de werknemers van de AFM in het belang-
hebbendenorgaan van hun pensioenkring binnen Stichting De 
 Nationale Algemeen Pensioenfonds. Dit is behoorlijk vergelijkbaar met 
het VO. Ik kan daarom niet wachten om te beginnen als lid van het VO!

22

Toen ik de vacature voor het VO zag, besefte ik ineens hoezeer ik het 
intensief bezig zijn met pensioenzaken de afgelopen paar jaar heb 
gemist.

Eerder was ik al bestuurslid van Pensioenfonds ING namens de 
gepensioneerden, voorzitter van de Pensioencommissie en lid van een 
aantal andere commissies. En ook nog twee jaar voorzitter van de 
deelnemersraad. Ik heb dus genoeg kennis en ervaring op pensioen-
gebied.

Al die kennis en ervaring zet ik graag nogmaals in voor alle (voor-
malige) werknemers van ons mooie ING-concern van weleer. Ik wil 
een waardevolle bijdrage leveren aan het optimaal uitvoeren van de 
taken die het VO heeft. lk sta echt te trappelen om weer te beginnen!

24

Ik heb dit nog nooit 
gedaan, dus ik denk 
dat ik het wel kan

Een geweldige 
nieuwe uitdaging

Kies voor ervaring in 
 toezicht, pensioenen 
en beleggen

Ik sta te trappelen 
om weer te beginnen
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Margriet Pel (64) 
Pensioengerechtigde namens ING Bank, in dienst van 1995 tot 

2018. Laatste functie bij Corporate Audit Services.

Ik ben sinds eind 2021 gepensioneerd, na 27 jaar werkzaam te zijn 
geweest bij ING. Tijdens die jaren was ik in diverse hoedanigheden en 
rollen betrokken bij Pensioenfonds ING. Participatie in het VO is voor 
mij een zeer gewenste en logische volgende stap. 
Er dienen zich de komende periode diverse kansen en bedreigingen 
aan. Deels voorspelbaar (inflatie- en renteontwikkelingen), deels 
onvoorspelbaar. Dit zal zowel van het Bestuur als het VO veel 
 wijsheid en inzicht vragen. 
Door opleiding (Biologie RUU, Nyenrode accountancy en 
 commissarissen opleiding) ben ik analytisch, sterk met cijfers en 
opbouwend kritisch. Vanuit de medezeggenschap van ING was ik 
betrokken bij voorbereidingen voor cao’s en pensioenregelingen. 
lk ben maatschappelijk betrokken en actief. Zo ben ik lid van de Raad 
van Toezicht van de Stichting Landschap Erfgoed Utrecht. 
Het MVB-beleid van het Fonds ontwikkelt zich volgens mij in de juiste 
richting, maar er mogen nog enkele stappen gezet worden. 

27

Ward Heiligers (49) 
Gewezen deelnemer namens NN Group, in dienst van 1998 tot 

2019. Laatste functie: Client Management NN IP. Voorgedragen 

door Vereniging Oud-medewerkers ING/NN.

Ik werkte bij zowel ING Groep als NN Group. Inmiddels werk ik bij 

ACTIAM en ben ik een gewezen deelnemer van Pensioenfonds ING én 

van NN CDC Pensioenfonds. Ik werd in 2019 direct lid van de Vereniging 

oud-medewerkers NN, omdat ik de banden met mijn eerste werkgever 

wilde behouden. Ook sta ik voor een goede verbinding tussen de positie 

van gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en actieven in het Fonds. 

In 2018 en 2019 behaalde ik de diploma's Leergang Pensioenbestuurder 

niveau A en B. Daarvóór was ik professioneel betrokken bij pensioenen in 

mijn rol als rayondirecteur regio Midden en (herverzekerde) beleggingen 

voor pensioenfondsen.

Sinds mijn vertrek bij NN IP ben ik nog steeds in mijn huidig werkveld 

nauw betrokken bij pensioenen, onder andere als het gaat om advisering 

van pensioenfondsen bij duurzame beleggingen en het nieuwe 

 Pensioenakkoord. De verantwoordelijkheden, vereisten en competenties 

als lid van het VO sluiten zeer goed aan bij mijn kennis en ervaring!

26 Goede resultaten met 
passende duurzame 
beleggingen 

Marcel van Amersfoort (54) 
Gewezen deelnemer namens NN Group, in dienst van 2006 tot 

2010 en in 2013. Laatste functie: Treasurer ALM Balansmanager.

lk zie het lidmaatschap van het VO als een mooie uitdaging waarin 
mijn ervaring en kennis samenkomen. Daarom denk ik dat ik direct 
actief en volwaardig deel van het VO zou kunnen uitmaken. Het lijkt 
mij leuk om deel uit te maken van een team met diverse  disciplines, 
die samen zorgvuldig de belangen afwegen van de  verschillende 
deelnemers van Pensioenfonds ING. En dat in een omgeving die con-
stant in verandering is. 
Balansmanagement, vermogensbeheer, financieel risicomanagement 
en maatschappelijk verantwoord beleggen: ik ben er dagelijks mee 
bezig. Ik ben een echte specialist, met veel ervaring in de pensioen-
sector. Ik volg alle ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel 
op de voet. 
Momenteel werk ik parttime (70%) voor een micro-financiering 
 instituut dat in het bijzonder gericht is op het bereiken van social 
impact. Maatschappelijk verantwoord dus. Ik zet die kennis graag in 
voor het VO!

25 Echte beleggings-
specialist met ervaring 
in de pensioenen

Komende tijd vraagt 
wijsheid en inzicht van 
Bestuur en VO

Tobias Kutzewski (41) 
Gewezen deelnemer namens ING Bank, in dienst van 2012 tot 

2015. Laatste functie: Financial Controller.

Ik heb een sterke belangstelling voor pensioenvraagstukken en veel 
ervaring op dit terrein. Zo ben ik afgestudeerd op een onderzoek naar 
wijzigingen in het pensioenstelsel van DSM Chemical, ben ik als 
 controleleider en auditor bij Deloitte betrokken geweest bij  jaar - 
rekening- en interim-controles van pensioenfondsen en ben ik tijdens 
mijn dienstverband bij het Bestuursbureau van Pensioenfonds ING 
ook regulier lid geweest van de Commissie Verslaglegging en Kosten-
transparantie van de Pensioenfederatie. Graag wil ik mijzelf als lid 
van het VO inzetten voor een weloverwogen belangenafweging van 
bestuursbesluiten en de uitvoering hiervan. Met mijn achtergrond als 
ACCA registeraccount in combinatie met mijn reeds opgedane 
 ervaringen bij pensioenfondsen en pensioenvraagstukken denk ik dat 
ik een meerwaarde kan zijn voor het VO van Pensioenfonds ING. 
Ik verwacht daarom dat ik deze rol dankzij mijn opgedane kennis, 
kunde en ervaring uitstekend kan invullen!

28 Voor een weloverwogen 
belangenafweging
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Henri den Boer (53) 
Gewezen deelnemer namens NN Group, in dienst van 1990 tot 

2014. Laatste functie: Directeur Pensioen Nationale-Nederlanden.

Ik werk bijna 30 jaar met veel plezier vanuit verschillende 
 invalshoeken in de pensioenbranche. Gestart bij pensioenverzekeraar 
Nationale-Nederlanden en vervolgens mijn blik verbreed bij 
 pensioenuitvoerder MN, Pensioenfonds ANWB en APF Stap. De rode 
draad was altijd het denken vanuit u, de deelnemer.

Op dit moment ben ik werkzaam binnen Pensioenfonds PGB in de rol 
van Hoofd Strategisch Relatiebeheer en zie ik het als een meerwaarde 
om deze actieve ervaring vanuit andere fondsen voor u mee te nemen 
naar het VO van Pensioenfonds ING.

Komende jaren is er een boeiende pensioentransitie op komst die ons 
allen raakt. Verschillende (strategische) keuzes zullen gemaakt 
 moeten worden. lk kijk ernaar uit mijn ervaring en competenties in te 
zetten voor uw belang. Daarom ook mijn motto: ‘Uw belang, mijn 
inzet! ’

30 Uw belang, mijn inzet!

Henk Horst (65) 
Pensioengerechtigde namens ING Bank, in dienst van 1977tot 1979 

en van 1998 tot 2020. Laatste functie: Risk Officer.

De wereld verandert snel, spelregels worden soms zelfs tijdens de 
wedstrijd veranderd. lk noem bijvoorbeeld de verhoging van de 
AOW-leeftijd waarmee we zijn geconfronteerd. Maar ook de stijgende 
kosten van levensonderhoud en telkens weer nieuwe belastingmaat-
regelen spelen een rol. Als (toekomstig) gepensioneerde hebt u belang 
bij zo maximaal mogelijke zekerheid over inkomen; daar is door u 
 tenslotte jaren voor gewerkt. 
In Nederland lijkt het daarnaast wel dat pressiegroepen, lobbyisten en 
protestbewegingen, die telkens weer een podium krijgen, ook graag 
voor u willen beslissen. Zij vertegenwoordigen echter zelden de 
meerderheid. Belangen zijn vaak idealistisch of politiek georiënteerd. 
Al die groepen streven naar iets anders dan een zo goed mogelijk 
 rendement voor uw pensioen. Dat is in mijn optiek niet wenselijk, hoe 
mooi de idealen van die groepen soms ook zijn.  
Gepensioneerden moeten kunnen genieten van een financieel 
 onbezorgde toekomst. Daar wil ik mij als lid van het VO voor inzetten!

29 Voor een financieel 
 onbezorgde toekomst!

Roy Scheepe (61) 
Gewezen deelnemer namens NN Group, in dienst van 2008 tot 

2019. Laatst functie: Senior Client Portfolio Manager.

Tijdens mijn loopbaan heb ik veel met pensioenfondsen contact gehad. 
Daar heb ik onder andere van opgestoken dat wat (goed) voor de deel-
nemers geregeld is (zoals onder andere in- en uittredingsvoorwaar-
den, pensioenopbouw, indexering) geen vanzelfsprekendheid voor 
de toekomst is. Het is voor ons als deelnemers en gepensioneerden 
daarom belangrijk dat het VO met betrokkenheid en kennis de 
 ontwikkelingen bij het Fonds volgt, en er zo voor zorgt dat de 
 belangen van de deelnemers gewaarborgd blijven.

Om mijn pensioenkennis te vergroten heb ik de opleiding Certified 
Pension Executive (CPE) gevolgd. Deze opleiding is gericht op het 
vervullen van bestuurs- en toezichtfuncties bij pensioenfondsen.  
 
lk ben energiek, toegewijd en prettig in de omgang. In het VO wil ik 
graag een waardevolle bijdrage voor jullie gaan leveren! 

31 Zorgen dat wat 
nu goed geregeld is 
behouden blijft

André Petersen (59) 
Gewezen deelnemer namens ING Bank, in dienst van 2001 tot 

2009. Laatste functie: Senior Medewerker Operations Wholesale.

Er wordt veel gesproken over de betaalbaarheid van de AOW en de 
pensioenen. Als er grote demografische veranderingen zijn in de 
samenleving is het goed om over pensioen een dialoog te hebben. 
Het VO kan hierbij een rol spelen. Er zijn door demografische 
 veranderingen veel maatregelen geweest die de (toekomstige) 
 pensioengerechtigden raken: 
- Het aanpassen van de AOW-leeftijd en daaraan gekoppelde 
   pensioengerechtigde leeftijd. 
- Het pensioenstelsel: naar een persoonlijker en transparanter 
   pensioen. 
Ik ben opbouwend, kritisch, analytisch en ondersteunend. Ik heb veel 
kennis op het gebied van managementprocessen, vermogensbeheer, 
financiële processen, administratieve organisaties, interne controle en 
pensioenregelingen. Die kennis zet ik graag in voor het VO. 
 Uiteindelijke doel is een goed pensioen voor de (toekomstige) 
 pensioengerechtigden van Pensioenfonds ING!

32 Opbouwend, kritisch, 
analytisch en onder-
steunend
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Klaas de Wit (65) 
Pensioengerechtigde namens ING Bank, in dienst van 1989 tot 2016. 

Laatste functie: Projectleider Compliance & Risk Management. Voor-

gedragen door Vereniging Oud-medewerkers ING/NN.

Ik zet mij graag in voor zinvolle nevenfuncties die niet aIleen mijzelf, 
maar ook anderen ten goede komen. Zo was ik in het verleden lid van 
de OR van ING en gemeenteraadslid in Woerden. Verder doe ik veel 
vrijwilligerswerk. 
Ik ben vanuit mijn beroepsmatige achtergrond in risk management en 
compliance gewend met juridische teksten om te gaan en een zorg-
vuldige afweging van belangen te maken. Voorts weet ik uit ervaring 
met welke complexiteit van keuzes gewezen deelnemers en pensioen-
gerechtigden te maken krijgen zodra het actieve dienstverband met 
ING wordt beëindigd. En dan had ik nog het voordeel dat ik bijna tien 
jaar bestuurslid van ons mooie Fonds ben geweest. Dus ja, ik weet wel 
iets van pensioenen!  
Ik ben sociaal vaardig en sta open voor communicatie met alle 
‘pensioenpartijen’. In de evenwichtige belangenafweging is 
 communicatie naar en mét alle betrokkenen van essentieel belang. lk 
ga er graag voor!

34 Ervaring en kennis 
 opgedaan, nu in het VO!

Gerard Veldman (53) 
Gewezen deelnemer namens ING Bank, in dienst van 2001 tot 

2017. Laatste functie: Business Controller.

Met name risicomanagement en vermogensbeheer zijn essentieel 
voor Pensioenfonds ING. Hiermee benadruk ik bewust de 
 control-kant, maar als (oud-) deelnemers van het Fonds willen we 
uiteraard ook een bovenmatig rendement met onze beleggingen 
 behalen en lage beheerskosten. Want we willen een garantie dat onze 
pensioenen elk jaar maximaal worden geïndexeerd. Dat kan duur-
zaam, verantwoord en maatschappelijk betrokken. Ik zet me in om een 
maximaal rendement te kunnen behalen, rekening houdend met 
 verantwoorde risico’s en tegen lage beheerskosten. 
Sinds mijn vertrek bij ING werk ik als concern controller. Door mijn 
ervaring met audits, risicomanagement, interne beheersing, 
 governance en informatievoorziening, bedrijfs- en financiële 
 processen, wet- en regelgeving en strategische financiële analyses 
kijk ik met een brede blik naar de prestaties van het Fonds. Als ik 
word gekozen, zet ik mij helemaal in om rekening houdend met het 
bovenstaande het pensioenfonds (nog) beter te laten presteren! 

33 Scherp zijn op een 
goed rendement met 
lage beheerskosten

Hans ter Keurs (39) 
Gewezen deelnemer namens ING Bank, in dienst van 2005 tot 

2012. Laatste functie: Hypotheekadviseur.

De afgelopen 16 jaar heb ik mij, in loondienst en als zelfstandig onder-
nemer, ontwikkeld als mens en financieel professional. Ik heb mijn 
vaardigheden ontwikkeld en veel relevante kennis opgedaan. Ik heb 
particuliere en zakelijke relaties, hun adviseurs en andere stake-
holders, allemaal met hun eigen belangen en vragen, mogen 
 begeleiden naar financieel inzicht en daardoor naar financiële en 
 emotionele rust.Ik heb Bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus 
Universiteit, met als specialisme Financieel Management. Ook ben ik 
gecertificeerd  pensioenadviseur. Cijfermatig en bedrijfskundig ben ik 
dus goed onderlegd. Sinds 2014 ben ik raads(commissie)lid in de 
gemeente  Rijssen-Holten.  
Alle opgedane ervaring, kennis en vaardigheden zou ik graag inzetten 
voor het VO van Pensioenfonds ING. Mijn ambitie is te werken in een 
team dat de juiste koers voor het Fonds en zijn deelnemers bewaakt. 
Ik heb er zin in!

35 De juiste koers voor 
het Fonds en zijn 
 deel nemers
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“Kies vooral wie 
ú aanspreekt”

“Het huidige Verantwoordingsorgaan (VO) is een team met een 
enorme mix van leeftijden, achtergronden, kennis en ervaring. 
Dat is echt een verrijking voor het functioneren van het VO.”

“Wat u aan het VO hebt? Nou, het VO heeft adviesrechten op 
 belangrijke onderwerpen. Ook heeft het VO het recht om een 
 aantal bestuursleden voor te dragen. Zo hebt u dus invloed op 
de  samenstelling van het Bestuur.”

Het VO was nauw betrokken bij ‘Wij werken aan uw 
 pensioen’ 
“In dat project zijn de vele pensioenregelingen van het Fonds 
 geharmoniseerd tot één pensioenreglement. Het geheel is nu 
 overzichtelijker, duidelijker en goedkoper. Een belangrijke 
 ontwikkeling.”

De komende tijd staat het nieuwe pensioenstelsel op 
de agenda 
“Hoe gaan we daar mee om? Elke optie heeft voor- en nadelen. 
Elk besluit heeft grote gevolgen en dat moet goed gechallenged 
 worden.”

Breng dus uw stem uit! 
“Laat u in het VO vooral vertegenwoordigen door de kandidaat die het 
best bij ú past. Zo krijgen we weer een divers team waarmee we de 
belangen van alle deelnemers het best kunnen dienen.”

WILLEM STEENHOVEN (61): 
VOORZITTER VERANTWOORDINGSORGAAN:

Vragen? Wij helpen u graag! 

Op de website vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de  verkiezingen. 

Hebt u technische vragen over het stemmen, neem dan  contact op met Inkesta, 
het bureau dat de  verkiezingen  organiseert: 
pensioenfondsing@digitaleverkiezing.nl

Met andere vragen kunt u contact opnemen met het  Pensioenloket: 
088 - 116 2405, of chatten via de website. Het Pensioenloket is op 
werkdagen bereikbaar tussen 8:30 tot 17:00 uur. 
 
Of u mailt naar pensioenloket@pensioenfondsing.nl.  
Wij helpen u graag. Alvast bedankt voor uw stem!

Colofon

Deze verkiezingsbijlage is een uitgave van Stichting Pensioenfonds 
ING. Deze bijlage is bestemd voor alle gewezen deelnemers, uit dienst 
van ING Bank/NN Group, en pensioengerechtigden van het Fonds. 
 
Eindredactie: Bestuursbureau Pensioenfonds ING. Concept, tekst en 
opmaak: AZL communicatie. Fotografie: Joeri van der Kloet, 
de Beeldredaktie.

Interview


