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Jim van Hees benoemd als interim Chief Financial Officer van 
Athora Netherlands 
 

Athora Netherlands N.V. (Athora Netherlands) kondigt vandaag aan dat Jim van Hees per 1 juli 
2021 is benoemd tot interim Chief Financial Officer (lid van de Raad van Bestuur) van Athora 
Netherlands en zijn verzekeringsdochters. De Nederlandsche Bank en de Ondernemingsraad van 
Athora Netherlands hebben goedkeuring verleend voor de benoeming.  
 
Maarten Dijkshoorn, voorzitter Raad van Commissarissen van Athora Netherlands: “Ik ben blij om Jim 
te mogen verwelkomen in de Raad van Bestuur van Athora Netherlands. Hij beschikt over  
diepgaande kennis en brede ervaring met de financiële dienstverlening, specifiek op het gebied van 
IFRS 17 en finance transformatie. Ik heb het volste vertrouwen in Jims kennis en kunde om het 
financiële team op interim-basis te leiden terwijl we de zoektocht naar een permanente invulling van 
de CFO-rol voltooien. 
 
Biografie Jim van Hees 
Van Hees (1974) is momenteel werkzaam voor PwC waar hij verschillende senior finance posities 
vervulde, meest recent als senior director, gericht op het bedienen van verzekeraars, 
pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders binnen het CFRO-domein. Daarvoor werkte Van Hees 
als manager bij KPMG. Hij begon zijn carrière als Treasury Management adviseur bij MeesPierson. 
Van Hees behaalde een Master of Science in Management aan de Nyenrode University. 

 

Voor informatie 
 
Media Relations     Investor Relations 
Hidde Kuik Victor Zijlema 
+31 (0)6 12647962     +31 (0)6 23917718 
hidde.kuik@athora.nl     victor.zijlema@athora.nl 

 

Over Athora Netherlands  

Athora Netherlands N.V. is de holdingmaatschappij van een van de grootste pensioen- en 

levensverzekeraars in Nederland, met een balanstotaal van EUR 66 miljard (eind december 2020). 

Met de sterke merken Zwitserleven en Reaal bieden we producten en diensten aan op het gebied 

van inkomen voor later aan 1,9 miljoen klanten. Athora Netherlands N.V. is statutair gevestigd te 

Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30099450. 

 

Disclaimer 

This press release by Athora Netherlands N.V. 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 Athora Netherlands 

N.V. 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 Athora Netherlands N.V. and/or its subsidiaries. 
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If you do not wish to receive any press releases from Athora Netherlands, please send an email to 

info@athora.nl  

 

 


