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VIVAT kondigt benoeming aan van nieuwe CEO   
VIVAT N.V. (VIVAT) kondigt vandaag aan dat Tom Kliphuis vanaf 1 april 2020 

is benoemd als Chief Executive Officer (CEO) van VIVAT. Kliphuis, momenteel 

voorzitter van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ, zal Ron van Oijen 

opvolgen die op 31 januari 2020 terugtrad als CEO van VIVAT. 

Maarten Dijkshoorn, voorzitter van de Raad van Commissarissen van VIVAT: “Wij zijn 

verheugd om Tom Kliphuis te kunnen verwelkomen als onze nieuwe CEO. Tom heeft bijna 

twintig jaar ervaring als leidinggevende binnen de verzekeringssector en heeft een bewezen 

staat van dienst bij het aansturen van verandering, het realiseren van strategisch succes en 

het aanjagen van groei. Dit maakt van hem de juiste CEO om VIVAT door het volgende 

hoofdstuk te leiden. De Raad van Commissarissen wenst Tom Kliphuis alle succes in zijn 

nieuwe rol bij VIVAT.” 

Tom Kliphuis: “Ik ben zeer verheugd om aan de slag te gaan bij VIVAT. Ik kijk ernaar uit om 

bij te dragen aan de voortzetting van de transformatie van het bedrijf. Ik verheug me ook op 

de samenwerking met mijn nieuwe collega’s en zie het als een uitdaging om te mogen 

voortbouwen op het succes van de bedrijfsvoering en zodoende een nog sterkere speler te 

worden op de Nederlandse verzekeringsmarkt.” 

Tom Kliphuis (1964) is sinds 2014 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Coöperatie 

VGZ. Tom begon zijn carrière bij ING / Nationale Nederlanden waar hij diverse 

managementposities bekleedde. Van 2000 tot 2011 was hij verantwoordelijk voor de 

verzekerings- en pensioenactiviteiten van ING Insurance in Mexico, Chili en Centraal en 

Zuid Europa. Kliphuis was van 2011 tot 2013 CEO van de verzekeringstak van ING Benelux. 

De voltooiing van de overname van VIVAT door Athora vindt naar verwachting plaats in het 

eerste kwartaal van 2020, afhankelijk van goedkeuring van de toezichthoudende instanties. 

Mogelijk zullen er verdere wijzigingen in de Raden plaatsvinden, dit zal gecommuniceerd 

worden op of omstreeks de datum van de voltooiing van de transactie.   
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About VIVAT  

VIVAT is the holding company for, among others, SRLEV NV, VIVAT Schadeverzekeringen 

NV, Proteq Levensverzekeringen NV, ACTIAM NV and Zwitserleven PPI NV VIVAT’s 

subsidiaries are also active on the Dutch market with, among others, the Zwitserleven, Reaal 

and ACTIAM brands. A balance sheet total of EUR 62 billion (end of June 2019) makes VIVAT 

one of the largest insurers in the Netherlands. Anbang Group Holdings Co. Ltd. is the sole 

shareholder of VIVAT. For more information please visit www.vivat.nl. 

Disclaimer 

This press release is released by VIVAT and contains information that qualified or may have 

qualified as inside information for the purposes of Article 7 of the Market Abuse Regulation 

(EU) 596/2014 (MAR). 

This press release exclusively contains factual information and must not be interpreted as an 

opinion or recommendation with regard to the purchase or sale of securities issued by VIVAT 

and/or one or more of its subsidiaries. This press release does not contain any value 

judgements or predictions with regard to the financial results of VIVAT and/or its subsidiaries. 

If you do not wish to receive any press releases from VIVAT, please send an email to 

info@vivat.nl. 

 


