
  
 

 

 

  
 

Annemieke Visser-Brons benoemd tot General 
Manager Commerce 
 
Annemieke Visser-Brons treedt in dienst bij Athora Netherlands en wordt benoemd tot General 
Manager Commerce per 1 januari 2023. Annemieke wordt daarmee verantwoordelijk voor het 
aansturen en uitbouwen van de commerciële Pensioen- en Levenstrategie van Athora Netherlands, 
waaronder die van het sterke merk Zwitserleven. 
 
Jan de Pooter, CEO van Athora Netherlands: “Ik ben ontzettend blij dat Annemieke mijn team komt 
versterken. Annemieke is een daadkrachtige en energieke persoonlijkheid. Met haar expertise en 
ervaring in de pensioen- en levenmarkt is zij de ideale persoon om leiding te geven aan het realiseren 
van onze strategische doelstellingen, het optimaliseren van onze dienstverlening aan klanten en het 
inspelen op de kansen en uitdagingen die voortvloeien uit het nieuwe pensioenstelsel. Met als doel 
een nog sterkere positionering en duurzame groei van Athora Netherlands en ons merk 
Zwitserleven.” 
 
Annemieke Visser-Brons (1970) komt over van NN Group, waar zij als directeur Pensions 
verantwoordelijk was voor het pensioenbedrijf van NN. Zij startte haar loopbaan bij Aegon 
Nederland, waar zij verschillende managementposities vervulde. Van 2009 tot 2017 vervulde 
Annemieke verschillende leidinggevende functies bij Delta Lloyd, waaronder Director of Delta Lloyd 
Levensverzekering N.V. 
 
Voor informatie 
 
Media Relations      
Robert ter Weijden  
E: robert.terweijden@athora.nl     
T: +31 (0)6 83713889      
 
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 64 miljard (eind 2021). 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 
Dit persbericht van Athora Netherlands N.V. bevat informatie die kan of op enig moment mogelijk 
kon worden aangemerkt als voorwetenschap in de zin van artikel 7 van de Verordening (EU) Nr. 
596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik. 
Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een advies 
of aanbeveling met betrekking tot de (ver)koop van door Athora Netherlands N.V. en/of een of meer 
van haar dochterondernemingen uitgegeven effecten. Dit persbericht bevat geen waardeoordelen of 
voorspellingen met betrekking tot de financiële resultaten van Athora Netherlands N.V. en/of haar 
dochterondernemingen. Indien u geen persberichten van Athora Netherlands wenst te ontvangen, 
kunt u een e-mail sturen naar info@athora.nl. 

Persbericht  
Amstelveen, 24 augustus 2022   


