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Wijziging in de samenstelling Raad van 
Commissarissen VIVAT N.V. 
 
Per 1 december 2016 treedt Jan Nooitgedagt zoals gepland terug als voorzitter van de Raad van 

Commissarissen van VIVAT N.V. Jan Nooitgedagt vervulde deze functie ruim drie jaar bij VIVAT N.V. 

Jan Nooitgedagt gaat zich wijden aan zijn overige commissariaten, waaronder zijn recent aanvaarde 

commissariaat bij de Rabobank. De Raad van Commissarissen bedankt Jan Nooitgedagt voor zijn 

leiderschap en bijdrage aan VIVAT N.V.  

De Raad van Commissarissen draagt Maarten Dijkshoorn voor om de rol van voorzitter op zich te 

nemen onder voorbehoud van de benodigde goedkeuringen.  

 

De Raad van Commissarissen en bestuursvoorzitter Ron van Oijen geven in een reactie aan dat zij Jan 

Nooitgedagt dankbaar zijn voor zijn inzet en betrokkenheid bij het bedrijf: “Jan Nooitgedagt heeft zijn 

brede professionele ervaring goed kunnen gebruiken bij VIVAT. Jan heeft de ontwikkelingen bij ons 

bedrijf, de splitsing van bank en verzekeraar, verkoop van VIVAT en het succesvol herstructureren van 

ons bedrijf, kundig begeleid. Het terugtreden van Jan komt op een natuurlijk moment, aangezien de 

nieuwe strategie voor ons bedrijf is vastgesteld. Wij zijn dankbaar voor zijn inzet en wensen Jan dan 

ook alle succes toe in de toekomst.” 

 

Tijdens zijn carrière heeft Maarten Dijkshoorn als CEO en COO gewerkt bij Eureko B.V. (Achmea). 

Daarvoor vervulde hij verschillende managementfuncties bij NN. Momenteel is Dijkshoorn onder 

meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Goudse Verzekeringen N.V. en lid van de 

Raad van Commissarissen van PGGM. 

 

De Raad van Commissarissen heet Maarten Dijkshoorn welkom als voorzitter: “Dijkshoorn brengt 

ruime ervaring in de financiële sector mee. Hij is de juiste persoon om de ontwikkelingen bij VIVAT te 

overzien en het bedrijf richting de nieuwe toekomst te begeleiden.” 
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Over VIVAT 

VIVAT N.V. is de holdingmaatschappij voor onder andere SRLEV N.V., Reaal Schadeverzekeringen 

N.V., Proteq Levensverzekeringen N.V., ACTIAM N.V. en Zwitserleven PPI N.V. VIVAT N.V. treedt 

ook naar buiten onder de handelsnaam VIVAT. De dochtervennootschappen van 

VIVAT zijn actief in de Nederlandse markt met onder meer de merken Zwitserleven, Reaal en 

ACTIAM. Met een balanstotaal van ruim EUR 62 miljard (juni 2016) is VIVAT een van de grote 

verzekeraars in Nederland. Per 26 juli 2015 is Anbang Group Holdings Co. Ltd., een volledige dochter 

van Anbang Insurance Group Co. Ltd, enig aandeelhouder van VIVAT N.V. Ga voor meer informatie 

naar www.vivat.nl. 

 

Disclaimer 

Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een opinie of 

aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven door VIVAT N.V. 

en/of een of meer van haar dochtermaatschappijen. Dit persbericht bevat geen waardeoordeel of 

voorspelling met betrekking tot de financiële resultaten van VIVAT N.V. en/of haar 

dochtermaatschappijen. Als u geen persberichten van VIVAT wilt ontvangen, dan kunt 

u een e-mail sturen naar info@vivat.nl. 

 

 

 


