
 

 

 
  

 

 

 
Bestuursvoorzitter VIVAT aangetreden 
 
Ron van Oijen is per 14 maart 2016 aangetreden als bestuursvoorzitter van VIVAT N.V., SRLEV N.V., 
Proteq Levensverzekeringen N.V. en Reaal Schadeverzekeringen N.V. Van Oijen is vanaf die datum 
verantwoordelijk voor de merken van VIVAT, waaronder verzekeraars Zwitserleven en Reaal en 
fonds- en vermogensbeheerder ACTIAM. Albert Bakker heeft zijn rol als waarnemend 
bestuursvoorzitter neergelegd en blijft aan als Chief Operating Officer (COO). 
 
Ron van Oijen (55 jaar) keert voor deze benoeming terug naar Nederland, na het opdoen van 
uitgebreide ervaring in Azië en andere delen van Europa. Voorheen was hij bestuursvoorzitter van 
AIA Thailand, met vier miljoen klanten de grootste verzekeraar van het land. 
Van Oijen startte zijn carrière bij Aegon en ING in Nederland. Daarna breidde hij zijn kennis van de 
Europese verzekeringssector uit in Praag. Daar was Van Oijen gedurende vier jaar bestuursvoorzitter 
van ING Leven en de ING Bank in Tsjechië en Slowakije. Vervolgens werkte hij voor ING in Seoul en 
Hong Kong. In Hong Kong was Van Oijen als regionale CEO verantwoordelijk voor de grote 
vestigingen van ING Leven in India, Thailand en Zuid-Korea. 
 
“Wij zijn verheugd met de benoeming van Ron van Oijen, met wie VIVAT een ervaren en kundig 
bestuurder verwelkomt,” aldus Jan Nooitgedagt, voorzitter van de Raad van Commissarissen van 
VIVAT N.V. “Ron van Oijen kent de verzekeringswereld en weet hoe hij relaties moet opbouwen met 
klanten, distributiepartners en betrokken partijen. Zijn internationale ervaring en staat van dienst in het 
herstructureren van bedrijven, maken hem tot de juiste persoon voor deze functie. De Raad van 
Commissarissen wenst Ron van Oijen veel succes in zijn rol bij VIVAT.” 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Corporate Communicatie: 
Elvira Bos 
(+31 6 83245014) 
elvira.bos@vivatverzekeringen.nl 
 
Investor Relations: 
Victor Zijlema 
(+31 6 23917718) 
victor.zijlema@vivatverzekeringen.nl 
 
Michiel Kok 
(+31 6 53926777) 
michiel.kok@vivatverzekeringen.nl 
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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 Verzekeringen. De dochtervennootschappen van 
VIVAT Verzekeringen zijn actief in de Nederlandse markt met de merken Zwitserleven, Zelf, Route 
Mobiel, Reaal, Proteq, Proteq Dier & Zorg en ACTIAM. Met een balanstotaal van ruim EUR 60 miljard 
(eind 2015) is VIVAT Verzekeringen een van de grote verzekeraars in Nederland. De organisatie 
heeft 3.600 arbeidsplaatsen en kantoren in Alkmaar, Amstelveen, Assen, Rotterdam, Utrecht en 
Zoetermeer. 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.vivatverzekeringen.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 Verzekeringen wilt ontvangen, dan kunt 
u een e-mail sturen naar info@vivatverzekeringen.nl. 
 


