
 

 

 
  

 

 
 
Wijzigingen in de Raad van Bestuur 
VIVAT draagt  tweede vrouw voor in haar Raad van Bestuur 
 
Wendy de Ruiter-Lörx en Jeroen Potjes zijn door de Raad van Commissarissen voorgedragen als 
respectievelijk Chief Commercial Officer en Chief Operating Officer van VIVAT N.V., SRLEV N.V., 
Proteq Levensverzekeringen N.V. en Reaal Schadeverzekeringen N.V. Met deze voordracht is de 
Raad van Bestuur van VIVAT compleet. Albert Bakker treedt per 11 april 2016 terug als lid van de 
Raad van Bestuur van VIVAT N.V. en als lid van de directies van SRLEV N.V., Proteq 
Levensverzekeringen N.V. en Reaal Schadeverzekeringen N.V. 
 
Wendy de Ruiter-Lörx is Nederlandse en een goede bekende bij VIVAT; zij is sinds 2012 werkzaam 
bij Reaal. De Ruiter-Lörx startte als unitmanager Product en Beleid en werd in 2014 benoemd als 
directeur Reaal Leven en Hypotheken. In de vijftien jaar hieraan voorafgaand werkte zij in 
verschillende functies bij NN en ING. Jeroen Potjes, Nederlander, werkt sinds 2015 bij de Anbang 
Group als niet-uitvoerend bestuurder van Anbang in België. Eerder werkte hij gedurende 23 jaar voor 
ING Verzekeringen / NN Group. Gedurende zijn tijd bij ING was hij onder meer CFO van de 
verzekeraar en vermogensbeheerder van ING in Asia Pacific en vice-CRO van ING Verzekeringen.  
 
Albert Bakker heeft in onderling overleg besloten om VIVAT te verlaten. Zijn moment van afscheid valt 
samen met de voordracht van de nieuwe bestuursleden. “De Raad van Bestuur en de Raad van 
Commissarissen zijn Albert Bakker erkentelijk voor zijn inzet als lid van de Raad van Bestuur en als 
tijdelijk voorzitter,” aldus Jan Nooitgedagt, voorzitter van de Raad van Commissarissen van VIVAT 
N.V. “Voorts zijn wij verheugd met de voordracht van twee ervaren bestuurders, die de veelzijdigheid 
van onze board bestendigen. VIVAT is met deze Raad van Bestuur klaar om de toekomstige 
organisatie verder vorm te geven. Wij wensen Wendy en Jeroen veel succes toe in hun nieuwe 
functie.”  
  
Deze benoemingen vinden plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders. Ook is 
de ondernemingsraad om advies gevraagd. 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
 
Corporate Communicatie: 
Elvira Bos 
(+31 6 83245014) 
elvira.bos@vivat.nl 
 
Investor Relations: 
Victor Zijlema 
(+31 6 23917718) 
victor.zijlema@vivat.nl 
 
Michiel Kok 
(+31 6 53926777) 
michiel.kok@vivat.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 ruim 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@vivat.nl. 
 
 


