
AM 100 TOPVROUWEN 2022
Wie zijn de belangrijkste vrouwen in de Nederlandse 
verzekeringswereld? Waar werken ze? En wat doen ze?
AM heeft ze op een rijtje gezet. De lijst wordt ook 
gepubliceerd in de maartuitgave van AM magazine.

1 (1)
BIANCA TETTEROO (1969)
Voor de zevende keer staat ze op de eerste 
positie en blijft ze dus de vrouw die het meest 
invloedrijk is in de Nederlandse verzeke-
ringswereld. Ze zit sinds 2015 in de raad van 
bestuur van Achmea en hanteert sinds april 
2021 de voorzittershamer. Medeverant-
woordelijk voor 17.000 fte en een omzet van 
€ 20 miljard. Ze heeft diverse voor de sector 
relevante nevenfuncties.

2 (-)
ALLEGRA VAN HÖVELL-PATRIZI (1974)
Ceo sinds juni 2021 van Aegon Nederland. Hoogste 
nieuwkomer in de AM 100 topvrouwen. Daarvoor 
was ze cro bij de Aegon Group. Ze is daarnaast onder 
meer bestuurslid van VNO-NCW, lid van het bestuur 
van het Verbond van Verzekeraars en vicevoorzitter 
van Insurance Europe Ecofin. Verantwoordelijk voor 
3.521 fte en een omzet van € 4,3 miljard. Ze schreef 
het kookboek Cuisine, Impress, No Stress, is ruiter en 
haalde op haar zeventiende als jongste Italiaan(se) 
haar vliegbrevet.

3 (2)
INGRID DE SWART (1969)
Chief operating officer en bestuurder van 
ASR sinds 2020. Daarvoor was ze directie-
voorzitter Particulier bij Aegon en lid van de 
statutaire directie. Voorheen bestuurder bij 
Delta Lloyd en ceo bij ABN Amro Verzeke-
ringen. In 2017 Topvrouw van het jaar. De 
raad van bestuur is verantwoordelijk voor circa 
4.000 interne medewerkers en een omzet van 
bijna € 5,3 miljard.

4 (5)
LIDWIEN SUUR (1974)

Lid van de raad van bestuur van Achmea 
sinds 2019 en verantwoordelijk voor de 

divisies Schade & Inkomen, Centraal 
Beheer (ook FBTO en Avéro Ach-
mea) en Interpolis. Marktstrategie 
& Innovatie, Achmea Corporate 
Relations & Partnerships én Plat-
form Klantbelang Centraal vallen 

eveneens onder haar verantwoor-
delijkheid. Samen met collega-

bestuurders verantwoordelijk voor 
17.000 fte en een omzet van € 20 miljard. 

Suur werkte eerder bij ANWB en Unigarant. Ze vervult 
diverse nevenfuncties.

5 (4)
DAILAH NIHOT (1973)
Sinds 2018 lid van de manage-
ment board van NN Group. 
Haar focus ligt vooral op de 
mensen binnen de organi-
satie, alsook op de maat-
schappelijke rol, strategische 
communicatie en het stake-
holdermanagement van NN. Ze 
is sinds 2013 werkzaam bij NN; 
daarvoor onder meer bij ING Group. 
Onder haar verantwoordelijkheid vallen 310 fte. 

6 (-)
DAPHNE DE KLUIS (1969)

Lid van de raad van bestuur van 
Achmea sinds oktober 2021. Was 

daarvoor bij ABN Amro ceo 
commercial banking en lid 
van het executive committee. 
Portefeuille: divisies Pensioen 
& Leven, Achmea Pensioen-
services, Achmea Investment 

Management, Syntrus Achmea 
Real Estate & Finance en Achmea 

Bank. Ze is daarnaast onder meer statu-
tair bestuurder van Achmea Pensioen- en Levensverzeke-
ringen, lid van de raden van commissarissen van Achmea 
Investment Management en Syntrus Achmea Real Estate 
& Finance, Achmea Bank en Euronext Amsterdam.

7 (10)
JEANNETTE VELDSINK (1975)
Aandeelhouder en directeur van 
intermediairbedrijf Veldsink 
Groep. Mede onder haar leiding 
maakt het familiebedrijf al jaren 
een sterke groei door. Veldsink 
Groep staat op nummer 5 in de 
meest recente AM top 100 van 
grootste intermediairbedrijven en 
is het grootste zelfstandige advieskantoor van Neder-
land. Veldsink is bestuurslid van Adfiz. Ze is medever-
antwoordelijk voor 1.050 fte en een omzet van € 120 
miljoen.

8 (8)
ELLEN PEPER (1964)
Chief transformation officer en bestuuder van Univé. 
Haar focus ligt op de ontwikkeling en executie van 

2ALLEGRA VAN 
HÖVELL-PATRIZI

‘IK WIL HET VERSCHIL MAKEN ALS HET GAAT 
OM EMOTIONELE VERBINDING TUSSEN KLANT 

EN AEGON’
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12 (11)
CHANTAL VERGOUW (1976)
Sinds 2016 directievoorzitter 
van Interpolis en lid van het 
Groepscomité (topmanage-
ment) van Achmea. In haar 
portefeuille: particuliere en 
zakelijke schadeverzekeringen, 
inkomens-, zorg- en levensverze-
keringen. Interpolis is goed voor een 
brutopremie van € 2,4 miljard en 1.500 fte. Ze heeft 
diverse nevenfuncties.

13 (15)
MARJO VISSERS-KUIJPERS (1968)

Ceo/bestuursvoorzitter ad interim 
van Coöperatie VGZ als opvolger 

van Karien van Gennip die 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid is gewor-
den. Haar benoeming op 10 
januari geldt voor een periode 
van 6 maanden. Ze was eerder 

divisievoorzitter Zorg bij VGZ 
en als chief health officer verant-

woordelijk voor de portefeuille zorg 
en zorginkoop (Zvw en Wlz) alsook voor de dagelijkse 
aansturing van de organisatie op dit onderdeel. Ze is on-
der meer bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland. 
Verantwoordelijk voor 1.709 fte en bijna € 12 miljard
premie-inkomen.

14 (14)
ANNEMIEKE VISSER-BRONS (1970)
Sinds april 2017 lid van de direc-
tie van NN Levensverzekering 
en statutair bestuurder van NN 
Leven & Pensioen. Nadat ze het 
NN Pensioen Services-bedrijf 
succesvol heeft geïntegreerd en 
geoptimaliseerd, is ze medio 2021 
benoemd tot directeur Pensioen en 
daarmee eindverantwoordelijk voor 
de collectieve en individuele pensioenpor-
tefeuille (omzet € 2,4 miljard) en de overlijdensrisico-
verzekering van NN. Tevens is ze onder meer voorzitter 
van de raad van commissarissen bij BeFrank. Ze werkt 
vanuit de overtuiging dat intensieve aandacht voor 
cultuur en gedrag, diversiteit en inclusie essentieel zijn 
om verandering en vernieuwing te bewerkstelligen. Ze is 
ambassadeur binnen NN van deze onderwerpen. Haar 
team telt 900 fte.

15 (13)
ANKE SCHLICHTING (1969)
Ctto bij Aegon Nederland, waar 
ze is 2017 aangesteld is als chief 
technology officer. In 2020 
trad ze toe tot het statutaire 
bestuur en kreeg zij ook de 
rol van transformation officer 
erbij. Eerder was ze directeur 
ICT bij pensioenuitvoerder APG. 
Verantwoordelijk voor 450 fte
en € 4,3 miljard.

de veranderagenda en de digitalisering van de 
Univé-formule. De afdelingen IT en Transfor-
matiemanagement alsook de bedrijfsonderde-
len Schade en Rechtshulp vallen onder haar. 
Was eerder bestuurder/directievoorzitter bij 
Twynstra Gudde. De raad van bestuur is ver-
antwoordelijk voor € 549 miljoen en 2.900 fte.

9 (9)
GEORGETTE FIJNEMAN (1966)
Sinds 2017 directievoorzitter van de grootste zorg-

verzekeraar van Nederland Zilveren 
Kruis en lid van het Groepscomité 

van Achmea (topmanagement). 
Verantwoordelijk voor 3.000 fte 
en een premie-inkomen van € 14 
miljard. Ze was eerder directeur 
Inkomensverzekeringen bij Ach-
mea. Verder is ze vice-voorzitter 

van Zorgverzekeraars Nederland 
(ZN), lid van de raad van commis-

sarissen van Dela en bestuurslid van 
Kansfonds.

10 (-)
MANDY VAN DER ZALM (1969)
Sinds 2020 chief broking officer en directielid Aon 
Nederland. Trad in 2001 in dienst van Aon en werkte in 
diverse leidinggevende functies. Zij stuurt onder meer 
het schadeteam aan, waar onder meer circa 35.000 
schades per jaar: non-MGA schades voor CAR, Proper-
ty, Liability en Marine worden behandeld. Maakt deel 
uit van de Diversity & Inclusion EMEA Task Force. 
Direct verantwoordelijk voor € 175 miljoen (indirect € 
380 miljoen). Premievolume: € 3,1 miljard. Onder haar 
leiding vallen 331 fte.

11 (7)
ANNEMARIE MIJER (1970)
Sinds medio 2020 chief risk officer en bestuurder van 

Athora Netherlands. Daarvoor werkte 
zij bij ABN Amro Bank, Delta Lloyd 

Group, ING Groep en Nationale-
Nederlanden. Ze is opgeleid als 
actuaris. Samen met collega-
bestuurders verantwoordelijk 
voor 1.400 fte en een omzet van 
een krappe € 1,8 miljard. Ze is te-

vens lid van de raad van commissa-
rissen en voorzitter van het auditcom-

mittee van Klaverblad Verzekeringen.

10MANDY VAN DER ZALM

GEEFT LEIDING AAN HET TEAM DAT JAARLIJKS 
35.000 SCHADES BEHANDELT
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16 (16)
HANNEKE JUKEMA (1964)
Algemeen directeur van DAS Holding sinds 
2018. Vervulde daarvoor diverse directiefuncties. 
Sa-men met haar directieteam geeft ze vorm aan 
de herijkte strategie, waarin DAS teruggaat naar 
de kern: juridische hulp voor iedereen. 
Klantgerichte innovatie is een belangrijk 
speerpunt. Ze is tevens lid van de raad van 
commissarissen van CZ en sinds kort voorzit-ter 
ARC CZ. Verantwoordelijk voor een omzet van € 
276 miljoen en 1.753 fte. Voorheen was ze 
algemeen directeur bij ABN Amro 
Verzekeringen.

17 (17)
LIA POLANO-WIJGERS (1965)
Algemeen directeur van Zicht, risico- en verzekerings-
adviseurs sinds 2019. Was eerder directeur sparen en 
beleggen bij NN Bank en was onder meer verantwoor-
delijk voor de integratie van de bedrijfsonderdelen 
sparen en beleggen van Delta Lloyd bank met Nationa-
le-Nederlanden. Werkte daarvoor voor diverse merken 
van ING en kwam in 2012 met het managementteam 
van WestlandUtrechtBank mee naar NN. Onder haar 
vallen 450 fte. Omzetverantwoordelijkheid: € 51 mil-
joen. Zicht staat op de dertiende positie in de AM-top 
100 van grootste intermediairbedrijven.

20 (20)
JANET STUIJT (1969)
Sinds 2018 bestuurder van NN 
Group en verantwoordelijk 
voor legal & compliance. Te-
vens verantwoordelijk voor de 
afdeling Corporate Security 
& Investigations. Zij begon 
haar carrière als advocaat bij 
De Brauw Blackstone West-
broek en werkte daarna bij Allen 
& Overy in Singapore. Ze bekleedde 
diverse managementposities bij ABN Amro, ING Bank 
en NN Group. Onder haar leiding vallen 300 fte.

21(22)
BIANCA KNISPEL-TEULING (1978)

Directeur Schade Particulier en stuurt 
in die hoedanigheid alle activitei-

ten aan op het gebied van execu-
tion only schadeverzekeringen. 
Is tevens verantwoordelijk voor 
de zorgverzekeringsactiviteiten 
van de labels NN en Ohra. Zij 
bestuurt de bankassurance-

samenwerking met ING en SNS 
en direct writer Ohra. Ook is zij 

verantwoordelijk voor het schadever-
zekeringsbedrijf in België. Zij werkt actief aan genderdi-
versiteit door een sturende rol in het Women in Leader-
ship Network (WiLN). Haar team bestaat uit 1.160 fte.

22 (27)
ANNEMARIE ROSEBEEK (1967)
Directievoorzitter van Affinity and 
Digital Client Solutions, directie-
lid Aon Nederland en lid van de 
Diversity, Equity & Inclusion 
Council. Medeverantwoorde-
lijk voor een omzet van € 380 
miljoen; direct verantwoordelijk 
voor € 100 miljoen (Affinity). Aon 
staat op de eerste plek in de top 100 
van grootste intermediairbedrijven.

23 (24)
AGEETH BAKKER (1970)

Sinds 2019 chief financial & risk offi-
cer en bestuurder van mobiliteits-

verzekeraar Bovemij. Daarvoor 
directievoorzitter van Centra-
med, financieel directeur van 
Avéro Achmea en directeur 
Financiën, Risico en Ketenma-
nagement van Centraal Beheer 

Achmea. Premieomzet van de 
verzekeraar: € 366 miljoen. Onder 

haar verantwoordelijkheid vallen 658 
fte. Ook heeft ze zitting in de raad van commissarissen 
van Eno.

24 (25)
WILMA TOERING-KEEN (1966)
Cco en bestuurder van mobiliteitsverzekeraar TVM Ver-
zekeringen. Verantwoordelijk voor verkoop, marketing, 
innovatie, business development, preventie en risicobe-

17 LIA POLANO-WIJGERS

‘IK GELOOF IN DIVERSITEIT VAN TEAMS IN DE 
BREEDSTE ZIN VAN HET WOORD’

18 (12)
KARIN BOS (1969)

Directeur Schade Particulieren en lid van 
de divisiedirectie Schade & Inkomen 

van Achmea sinds 2016. Tevens 
is ze voorzitter van het platform 
Klimaat binnen het Verbond van 
Verzekeraars, voorzitter van de 
raad van commissarissen van 
Dispatch (autoschadeherstel) en 

bestuurslid van Stichting Achmea 
Slachtoffer en Samenleving. Verant-

woordelijk voor 1.200 fte en een omzet 
van € 1,7 miljard.

19 (19)
CLAIRE DUMAS (1974)
Ceo van ABN Amro Hypotheken Groep sinds 
2017 en verantwoordelijk voor de hypotheek-
labels ABN Amro, Florius en Moneyou. De 
hypotheekportefeuille omvat € 147 mil-
jard. Ze geeft leiding aan 1.229 fte. Ook 
commissaris bij ABN Amro Verzekeringen 
(joint-venture ABN-Amro en Nationale-
Nederlanden).
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Schade (Verbond), lid raad van commissarissen Turien 
& Co Holding en Ansvar Verzekeringsmaatschappij.

29 (35)
AKKIE LANSBERG (1972)
Met ingang van april directeur 
Inkomen bij ASR. Nu nog 
bestuursvoorzitter van ASR 
Ziektekosten. Verantwoordelijk 
voor 301 fte en een omzet van 
€ 894 miljoen. Vanaf de start 
betrokken bij ASR Vitality. 
Ze stond aan het hoofd van het 
team dat de beursgang van ASR 
in 2016 begeleidde. Voorheen was ze 
toezichthouder bij de AFM en werkte ze in Londen voor 
Morgan Stanley.

30 (31)
SITSKE MAURITZ (1966)

Directeur Hypotheken & Consumptief 
Krediet bij NN Bank sinds maart 

2021. Is afkomstig van Vivat 
Schade & AOV. Na de over-
name van Vivat Schade door 
NN begeleidde ze de migratie. 
Voorheen was ze coo P&C and 
disability bij Vivat. Onder haar 

leiding vallen 600 fte. Neven-
functie: bestuurslid Stichting 

Erkend Hypotheekadviseur.

31 (30)
KATHLEEN VAN DEN EYNDE (1962)
Chief Life & Health en Investment Management Bene-
lux en ceo Belgium bij Allianz. Onder haar verantwoor-
delijkheid vallen verzekeringen met betrekking tot leven 
en gezondheid alsook investeringen. Ze is verantwoor-
delijk voor 75 fte en een premievolume van € 2,1 mil-
jard. Zij maakt zich binnen Allianz sterk voor technical 
excellence, customer focus, diversity en cultural change.

heer. Medeverantwoordelijk voor 610 fte en een 
omzet van € 350 miljoen. Met haar team is ze de 
drijvende kracht achter onder meer Bumper: 
digitale schaderegistratie die datagedreven 
inzichten oplevert die direct toepasbaar 
zijn voor het reduceren en voorkomen van 
schades. Mede-initiatiefnemer van Nieuw 
Toezicht, waarmee gezocht wordt naar jonge 
talenten voor een functie in een raad van toezicht.

25 (23)
SHARON VAN HEREL (1980)
Managing director HDI Global sinds 2018. Verantwoor-

delijk voor 230 fte en een omzet van 
€ 250 miljoen. Onder haar leiding 

vond een succesvolle bedrijf-
stransformatie plaats, met 2021 
als voorlopig hoogtepunt. Het 
bedrijf heeft zich gecommitteerd 
aan het Charter Diversiteit en zet 
zich actief in om ook mensen aan 

te nemen uit andere sectoren om 
zodoende innovatie te stimuleren. 

Nevenfuncties: lid raad van commis-
sarissen Nederlandse Atoompool, lid sectorbestuur 
Arbeidsvoorwaarden Verbond van Verzekeraars en be-
stuurslid van zowel VNAB als Stichting Assurantiebeurs 
Amsterdam.

26 (26)
KARIN POLMAN (1965)
Directeur van hypotheekverstrekker Florius sinds 
2016. Ze geeft leiding aan een team dat zich 
bezighoudt met onder meer intermediaire dis-
tributie, digitalisering en innovatie, customer 
experience, en beheer en klantcontact. Verant-
woordelijk voor 220 fte. Hypotheekportefeuille 
€ 60 miljard. Daarvoor was ze actief voor Mo-
neyou. Ze is lid van de raad van commissarissen 
van HDN en bestuurslid van Leading Ladies, de 
vrouwennetwerkorganisatie top ABN Amro Bank.

27 (-)
VÉRONIQUE CHRISTIAANS-JOOSTEN (1971)

Sinds mei 2021 chief operating officer 
van Aon Nederland en directielid. 

Enkele maanden eerder startte ze al 
ad interim in de functie van coo. 
Zij heeft veel ervaring met het 
aansturen van complexe afdelin-
gen in transitie binnen ING. In 
2014 startte zij als ondernemer 

er werkte als interimmanager bij 
organisaties die een verandering 

wilden doorvoeren en daar tijdelijk hulp 
bij nodig hadden. Ook voerde ze opdrachten uit bij DNB 
en Crow. Onder haar leiding vallen 200 fte.

28 (28)
INGRID VISSCHER (1962)
Als directievoorzitter bij de Vereende (180 
medewerkers) verantwoordelijk voor een 
premieomzet (verzekeren) van € 56 miljoen. 
Omzet (schadelast en kosten) Waarborgfonds 
ruim € 83,7 miljoen. Nevenfuncties: Bestuurs-
lid Verbond van Verzekeraars, Sectorbestuurslid 

31 KATHLEEN VAN DEN 
EYNDE

MAAKT ZICH BINNEN ALLIANZ STERK VOOR
ONDER MEER DIVERSITEIT

32 (32)
ANGEL HOOVER (1974)
Head of Benelux van Willis 
Towers Watson sinds 2020. 
Onder haar leiding vallen 650 
fte. Ze is verantwoordelijk 
voor een omzet van circa € 
150 miljoen. Vervulde eerder 
diverse leidinggevende rollen op 
het gebied van onder meer sales, 
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marketing, management consulting, business trans-
formation en HR. In haar huidige rol komt haar 
brede ervaring samen.

33 (33)
PETRA TEUNIS (1965)

Sinds 2020 bestuursvoorzitter van Eno 
Zorgverzekeraar, waar de labels Sal-

land Zorgverzekeringen, ZorgDirect 
en HollandZorg onder vallen, als-
ook Zorgkantoor Midden-IJssel. 
Ze zit sinds eind 2018 in de raad 
van bestuur. Medeverantwoorde-
lijk voor 270 fte en een jaaromzet 

van € 380 miljoen. Voorheen was ze 
onder meer directeur van Rabobank 

Oost-Nederland en directievoorzitter 
van Rabobank Graafschap.

34 (34)
SEADA VAN DEN HERIK (1972)
Algemeen directeur van de Onderlinge ’s-Graven-
hage en directeur van herverzekeraar De Hoop. 
Verantwoordelijk voor 130 fte en een omzet 
van € 115 miljoen. De Hoop telt 10 fte en 
heeft een premieomzet van € 5 miljoen. 
Verder is ze onder meer lid van het Platform 
Onderlinge Verzekeraars en lid van de raad 
van advies van Women in Financial Services 
(WIFS).

35 (39)
VALENTINA VISSER (1974)

Algemeen directeur van beursmakelaar Ha-
velaar & van Stolk en serviceprovider 

Helviass Verzekeringen sinds 2017. 
Tevens bestuurslid van de NVGA 
en medeverantwoordelijk voor de 
portefeuilles strategie en ledenza-
ken. Onder haar leiding vallen 47 
fte. Omzetverantwoordelijkheid: 

€ 6 miljoen. Havelaar & Van Stolk 
staat op plek 65 in de AM top 100 

van grootste intermediairbedrijven.

36 (40)
ADÉLE JEUKEN (1962)
Directeur van ASR Volmacht & Intermediaire 
Distributie Schade sinds 2019. Daarnaast is ze 
onder meer voorzitter van Stichting CIS, bestuurs-
lid van Stichting Salvage, lid van het Platform 
Volmachten en voorzitter WG Toekomstbestendige 
volmachtketen. Ze is verantwoordelijk voor 64 fte 
en een omzet van € 1,6 miljard.

37 (60)
MIRANDA HENDRIKS-MUIJS (1969)
Chief financial & risk officer en 
lid van de hoofddirectie bij 
VvAA sinds 2020. Daarvoor 
was ze cfro en bestuurder bij 
Univé. Ze geeft leiding aan 
769 fte. Omzetverantwoor-
delijkheid € 169 miljoen.

38 (42)
FLOOR VAN WORKUM (1984)
Oprichter en ceo van Rabobank-dochter Vista Hypo-
theken en hoofd Energietransitie van de Rabobank-
groep. Omzetverantwoordelijkheid € 9 miljard. Onder 
haar leiding vallen 105 fte (15 Vista en 90 Rabo). Ze is 
verantwoordelijk voor het innovatieprogramma waarin 
11 nieuwe producten op het snijvlak van bankieren en 
energie worden ontwikkeld, waaronder woningver-
duurzaming en een klimaatverzekering. Ze heeft een 
focus op en passie voor verduurzaming van de (koop)
woningmarkt. Mede-oprichter van het Sectorcollectief 
Duurzaam Wonen. Tevens is ze mentor en coach van 
talentvolle jonge vrouwen. Ze is een aanpakker van 
maatschappelijke problemen, zoals het woningtekort. 
Met het opzetten van Rabo Smart Builds en de bouw 
van 12.000 tijdelijke huurwoningen draagt zij hier aan 
bij.

39 (61)
BIANCA ZOMERHUIS (1963)
Sinds 1 maart ceo van Rabo-
bank-hypotheekmerk Obvion. 
Daarvoor chief operations officer 
en lid van de management board, 
waar ze verantwoordelijk was 
voor Operations, KYC en Bijzonder 
beheer. Ze is een intuïtieve strategi-
sche veranderaar met oog voor mens en 
resultaat. Verantwoordelijk voor 650 fte en een omzet 
van € 6 miljard. Werkte tot het voorjaar van 2020 bij de 
Rabobank in diverse functies. Zij is de eerste vrouw in 
de geschiedenis van Obvion als ceo.

40 (36)
MAUD MARTENS (1970)

Chief operating officer bij ABN Amro 
Verzekeringen en verantwoordelijk 

voor schade- en levensverzeke-
ringen. Onder haar leiding val-
len 210 fte en ze heeft een om-
zetverantwoordelijkheid van 
€ 500 miljoen. Ze is business 
lead diversiteit en inclusie bij 

NN. Tevens eindverantwoorde-
lijk voor de culturele transformatie 

van AAV naar een digitale en moderne 
verzekeraar en de digitale transformatie van het retail-
bedrijf. Nevenfunctie: lid van de raad van advies van het 
Platform voor Klantgericht Ondernemen.

38 FLOOR VAN WORKUM

HEEFT FOCUS OP EN PASSIE VOOR 
VERDUURZAMING VAN DE (KOOP)WONINGMARKT
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45 (49)
FEMKE BAKKER (1977)
Financieel directeur van Turien & 
Co Holding sinds 2018. Hiervan 
zijn onder meer Ansvar Verze-
keringsmaatschappij, Turien & 
Co. Assuradeuren, assurantie-
kantoor Bergermeer en Shared 
Expertise onderdeel. Vorig jaar 
nam ze deel aan de strategische 
focusgroep MLT van het Verbond 
van Verzekeraars. Omzetverantwoor-
delijkheid: € 211 miljoen. Onder haar leiding vallen 281 
fte. Turien staat op de 33e plek in de AM top 100 van 
grootste intermediairbedrijven.

46 (46)
LINN MUSTERS (1982)

Sinds 2019 operationeel directeur 
bij Unigarant/ANWB Verzeke-

ren en vanaf het najaar van 
2021 operationeel directeur 
Reis & Rechtshulp (coo). 
Samen met mededirectie-
leden eindverantwoordelijk 
voor de bedrijfsresultaten, 

strategiebepaling en de dage-
lijkse besturing. Omzet van het 

bedrijf € 497 miljoen. Onder haar 
verantwoordelijkheid vallen 372 fte. Werkte eerder bij 
ING en bij financiële dienstverleners in binnen- en 
buitenland.

47 (86)
MARISA LODEWIJKS (1964)
Sinds medio 2021 directeur van 
CMIS Franchise, waartoe De 
Hypotheekshop, Huis & Hypo-
theek, Hypokeur en Welke FD 
behoren. Startte haar carrière 
in 1987 binnen de financi-
ele branche als inspecteur 
bij VZVZ Providentia, daarna 
werkte ze achtereenvolgens bij 
UAP, AXA en Reaal. In 2015 werd 
ze formulemanager bij De Hypotheekshop, in mei 2018 
commercieel directeur van CMIS Franchise en sinds de 
zomer van 2021 is ze eindverantwoordelijk voor CMIS 
Franchise binnen CMIS Group als directeur.

48 (57)
CARLA MUTERS (1974)

Bestuurder bij Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG) vanaf 2017; sinds 

december 2021 bestuursvoorzit-
ter. Daarvoor was ze werkzaam 
bij Vivat, Reaal, SNS, De 
Goudse en ING. Ze is onder 
meer gastdocent bij LEF en 
vervult diverse andere neven-

functies. Onder haar leiding val-
len 90 fte en ze is verantwoorde-

lijk voor een omzet van € 144 miljoen.

41 (38)
PAULA MOOIJ (1983)
Chief commercial officer bij ABN Amro Verze-
keringen en statutair bestuurder sinds 2020. 
Verantwoordelijk voor digitale transformatie. 
Teamcoach van MT’s in transformatie, coach 
van Female Young Professionals, Partner 
Management Drives. Eerder werkzaam voor 
ABN Amro Bank, waar ze diverse functies 
bekleedde, met als laatste de verantwoorde-
lijkheid voor de hypothekenverkooporganisatie. 
Onder haar leiding vallen 230 fte. Omzetverantwoor-
delijkheid: € 525 miljoen.

42 (43)
MARIËTTE HASSELAAR (1968)
Sinds februari commercieel manager bij Veldsink 
Advies, waar ze commercieel verantwoordelijk is voor 
de 20 advieskantoren in den lande. Het betreft hier de 
allround advieskantoren (hypotheken, pensioenen en 
bancaire producten) die local heroes zijn binnen hun 
gemeenschap. Een deel van de kantoren is zelfstandig 
adviseur van de RegioBank. Daarvoor was ze enkele jaren 
directeur bij SAA Advies. Omzetverantwoordelijkheid 
€ 19 miljoen; onder haar leiding vallen 150 fte. Veldsink 
staat op de vijfde positie in de AM top 100 van grootste 
intermediairbedrijven.

42 MARIËTTE HASSELAAR

‘HET DOET ER NIET TOE OF JE VROUW OF 
MAN BENT; HET GAAT OM HET LEVEREN VAN 

TOEGEVOEGDE WAARDE’

43 (37)
KARIANNE VAN DE STADT (1973)

Sinds 2017 directeur Inkomensverzeke-
ringen Achmea en lid van de divisie-

directie Schade & Inkomen. Het 
bruto premie-inkomen van haar 
divisie bedraagt € 600 miljoen 
en er werken 310 fte. Ook lid van 
het sectorbestuur Inkomen van 
het Verbond van Verzekeraars en 

bestuurslid van Instituut Asbest-
slachtoffers.

44 (44)
NICOLE HOLLANDER (1968)
Sinds 2016 algemeen directeur van TAF. Begon 
hier in 2007 als manager Operations & IT 
en werd in 2010 directeur Operations & IT. 
Verantwoordelijk voor een premie-inkomen 
van € 160 miljoen. TAF telt in totaal 60 fte, 
is marktleider op het terrein ven overlij-
densrisicoverzekeringen en werkt samen met 
enkele duizenden intermediairs. Nevenfunctie: 
voorzitter van de executive board van Quantum 
Leben.
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49 (48)
EVELINE RUINAARD (1963)
Voorzitter van de geschillencommissie en algemeen 
directeur van Kifid, het geschilleninstituut voor de 
financiële dienstverlening. Geeft leiding aan 75 mede-
werkers en 52 leden van de commissie. Tevens rech-ter-
plaatsvervanger bij de rechtbanken Gelderland en 
Midden-Nederland en lid van de raad van toezicht van 
de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Mili-
eu en Ruimtelijke Ordening. Voorzitter Vereniging voor 
Financieel Recht. Zij treedt namens Kifid naar buiten 
in diverse fora en in de media. Ze is columnist voor AM.

53 (-)
ANGELA EIJLANDER (1984)

Directievoorzitter SNS Bank vanaf 
januari 2022. Ze is afkomstig van 

Achmea, waar ze ruim tien jaar 
heeft gewerkt; sinds mei 2018 
was ze daar senior manager 
Financiële Diensten bij Cen-
traal Beheer en was onder meer 

betrokken bij de introductie van 
de Leef Hypotheek.

54 (51)
ELLEN HENSBERGEN (1979)
Directeur van Munt Hypotheken 
en lid van het management-
team. Ze is verantwoordelijk 
voor de opbouw en servicing van 
de hypotheekportefeuille (€ 24 
miljard). Onder haar leiding vallen 
65 fte.

55 (41)
RIA BLOK-LEENHEER (1963)

Director Sales bij Zwitserleven, on-
derdeel van Athora Netherlands. 

Startte haar loopbaan bij AXA en 
maakte in 1992 de overstap naar 
het onafhankelijk intermediair. 
Hier werkte ze als pensioen- en 
verzekeringsadviseur bij een 
voorloper van Zicht. In 2004 

werd ze vestigingsmanager bij 
Zicht, waar ze vanaf 2013 de rol van 

manager Pensioen vervulde. Onder haar 
leiding vallen 300 fte en ze is verantwoordelijk voor een 
omzet van bijna € 1,1 miljard.

56 (47)
VERONIQUE TILLEMAN (1971)
Directeur Inkomensbescherming 
bij Aegon. Verantwoordelijk voor 
een omzet van € 190 miljoen en 
geeft leiding aan 104 fte. Sinds 
2003 werkzaam bij Aegon in ver-
schillende functies.

57 (55)
SANNE VELDHOVEN-VOGEL (1985)

Sinds 2019 directeur Conneqt en 
MT-lid van de Blauwtrust groep. 

Verantwoordelijk voor € 5,2 
miljard aan hypotheekproductie 
(distributie via Conneqt). Con-
neqt is met Hypotrust, Iqwoon, 
Robuust Hypotheken, Holland-
Woont en Clarian Wonen in de 

hypotheekmarkt actief. Geeft 
leiding aan 34 fte.

58 (53)
MARIEKE SMIT (1967)
Sinds 2020 bestuursvoorzit-
ter van de regionale Univé 
Noord-Holland. Ze is verant-
woordelijk voor het Verzekerings-

49 EVELINE RUINAARD

IS HET GEZICHT NAAR BUITEN VAN KIFID EN IS 
ONDER MEER COLUMNIST VOOR AM

50 (50)
INDRA FRISHERT (1980)

Medeaandeelhouder en commercieel direc-
teur van Dazure dat een omzet heeft 

van € 17 miljoen en 20 fte telt. Ze 
heeft diverse nevenfuncties, waar-
onder die van bestuursvoorzitter 
van de Stichting New Financial 
Forum, die staat voor het samen 
bouwen aan een nieuwe economie. 

Ze is ook oprichter en bestuur-
der van Mo-Lotta. Ze publiceert 

bovendien met enige regelmaat in de 
vakmedia.

51 (18)
LAURA VAN GEEST (1962)
Bestuursvoorzitter van de AFM sinds 2020. 
Was daarvoor directeur van het CPB. Ook 
was ze werkzaam bij het Internationaal Mo-
netair Fonds en werkte ze als directeur-ge-
neraal Rijksbegroting op het ministerie van 
Financiën.

52 (29)
ELSE BOS (1959)

Directielid van De Nederlandsche Bank 
(DNB) sinds 2018 en daar verantwoor-

delijk voor Toezicht Pensioenen en 
Verzekeringen. Daarvoor was ze 
ceo bij pensioenuitvoerder PGGM. 
Ze is lid van Eiopa’s management 
board. Tevens is ze trustee van de 
IFRS Foundation.
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63 (62)
GEEKE FEITER-VAN HEUVELEN (1971)
Directeur Schade bij het Verbond 
van Verzekeraars sinds 2020. 
Voorheen onder meer bij NN 
Group verantwoordelijk voor 
het particuliere schadebedrijf. 
Boekte onder meer resultaat op 
het terrein van de directe scha-
deafhandeling voor particuliere 
materiële autoschade. Daarnaast 
is onder haar leiding het bereik van de 
webinars en andere kennisactiviteiten van het Verbond 
verviervoudigd. In de zomer van 2021 zorgde ze samen 
met verzekeraars en Stichting Salvage voor duidelijk-
heid en handelingsperspectief voor gedupeerden van 
overstromingen in Limburg.

64 (63)
MARGA PURVIS (1964)

Sinds 2019 algemeen directeur en 
directievoorzitter van OOM Hol-

ding en de daaronder vallende 
werkmaatschappijen OOM 
Global Care, OOM Schade-
verzekering en de O.O.M. 
Onderlinge Molestverzekering 

Maatschappij. Geeft leiding 
aan 57 fte en is verantwoordelijk 

voor bijna € 34 miljoen omzet. 
Was voorheen werkzaam voor ING en 

Aegon. Ze zorgde onder meer voor de loskoppeling van 
Aegon. Vervult diverse nevenfuncties bij onder meer het 
Verbond en Juwon.

65 (64)
IVONNE VAN DEN HEUVEL (1965)
Commercieel directeur ANWB Verzekeren en Uniga-
rant. Stuurt de marketing- en salesaf-
delingen aan. Lid van de marke-
tingdirectie van de ANWB. Ze is 
eveneens verantwoordelijk voor 
het team dat zich bezighoudt 
met online service en de tools 
ontwikkelt die het voor klanten 
gemakkelijk moet maken om 
zelf hun zaken online te regelen. 
Verder zet ze zich in voor digitale 
veiligheid van online dienstverlening 
middels haar werk in de commissie Digitalisering en 
Privacy voor het Verbond van Verzekeraars. Onder haar 
leiding vallen 60 fte.

66 (65)
ANGÉLIQUE ANTONIS (1973)
Sinds 2014 werkzaam bij Dela, waar ze in 2019 is 

benoemd tot directeur Intermediair. 
Heeft geïnvesteerd in het opti-

maliseren van contacten met 
zakelijke partners en verbete-
ring van de dienstverlening 
aan intermediairs door middel 
van een digitaliseringsslag. 
De intermediaire portefeuille 

van Yarden valt sinds begin 
dit jaar onder haar leiding. Ze 

bedrijf en Integere en Beheerste Bedrijfsvoering. Tot 
haar portefeuille behoren onder meer de organisatieon-
derdelen risk & compliance, bestuursondersteuning en 
financiën. Was eerder bestuurder van Univé Samen, ver-
vulde diverse directiefuncties en werkte als fiscalist en 
docent/onderzoeker fiscaal recht. Medeverantwoordelijk 
voor een omzet van € 48 miljoen en 189 fte.

59 (54)
CAROLA WIJKAMP-HERMSEN (1970)
Directeur Commercie, Marketing en Verzeke-
ringen bij Arag SE Nederland en directielid 
sinds 2019. Was daarvoor directeur interme-
diaire schade bij Vivat. Ze is verantwoordelijk 
voor 135 fte en een omzet € 176 miljoen. Ze is 
tevens lid van de advisory board van technolo-
giebedrijf Brightmaven.

60 (56)
INGRID OUDHUIS (1971)
Directeur Business Line Particulier bij Scildon sinds 

2020. Aandachtsgebieden: marketing 
en positionering, MVO en cultuur 

en leiderschap. Ze heeft meer dan 
tien jaar leidinggevende ervaring 
in diverse rollen in onder meer 
changeprojecten. Voorheen 
werkte ze bij Vivat. Omzetverant-
woordelijkheid € 215 miljoen en 

ze geeft leiding aan 65 fte. Neven-
functie: Lid Platform ORV Verbond 

van Verzekeraars.

61 (58)
MARIEKE VAN ZUIEN (1978)
Commercieel directeur bij BNP Paribas Cardif 
België en Nederland. Verantwoordelijk voor 
een omzet van bijna € 190 miljoen. Ze geeft 
leiding aan 30 fte.

62 (59)
CHANTAL HAAGMANS-VAN HAAFTEN (1972)
Sinds 2017 algemeen directeur van Summa Groep, 
waaronder de Summa Adviesgroep, Acura en APS 
Pensioen & Inkomen vallen. Enig statutair directeur van 
de Summa Holding. In 2021 heeft ze de transactie naar 
Söderberg & Partners geïnitieerd en begeleid. Verant-
woordelijk voor een omzet van € 16,3 miljoen; geeft 
leiding aan 150 fte. Summa Groep staat op 38 in de AM 
top 100 van grootste intermediairbedrijven.

62 CHANTAL HAAGMANS-VAN 
HAAFTEN

INITIEERDE EN BEGELEIDDE IN 2021 DE 
TRANSACTIE NAAR SÖDERBERG & PARTNERS
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is verantwoordelijk voor een omzet van € 44 miljoen 
(exclusief Yarden) en 17 fte. Ze was eerder werkzaam bij 
de Rabobank.

67 (66)
ANNEMIEK VAN DIJK-BOS (1983)
Sinds 2019 coo en bestuurder bij Anker Insu-
rance Company. Verantwoordelijk voor Anker 
Crew Insurance en Anker Insurance met 
gespecialiseerde verzekeringsoplossingen 
op het terrein van bemanningsverzeke-
ringen, rechtsbijstand, reis en recreatie en 
de onderliggende productontwikkeling en 
marketing. Geeft leiding aan 100 fte en is ver-
antwoordelijk voor een omzet van € 31 miljoen. 
Werkt sinds 2008 bij Anker en vervulde diverse 
managementfuncties.

68 (67)
NADJA GEERS (1971)

Sinds 2021 operationeel directeur bij Van 
Breda Risk & Benefits. Daarvoor ver-

vulde ze dezelfde functie bij Veldhuis 
Adviesgroep. Verantwoordelijk voor 
75 fte en medeverantwoordelijk 
voor € 13,6 miljoen omzet. Tevens 
actief binnen de NLG Groep en in 
een cross mentoring programma: 
directeuren coachen directeuren 

in het onderwijsveld. Werkte eerder 
ook bij Accenture en Generali.

69 (69)
MAAIKE VAN BEIJSTERVELDT (1989)
Opnieuw de jongste in de toplijst. De cio/dco 
Schade & Inkomen bij Nationale-Nederlan-
den, waaronder ook de labels Ohra, Movir, 
ABN Amro Verzekeringen, SNS verzekerin-
gen en ING verzekeringen vallen. Verant-
woordelijk voor IT, data, pricing en strate-
gie. Haar persoonlijke missie: het schade- en 
inkomenbedrijf verder digitaliseren door data 
en technieken beter in te zetten. De stichting 
Topvrouw van het jaar riep haar in 2019 uit tot 
Young Talent. Startte haar carrière bij Delta Lloyd als 
managementtrainee. Hiërarchisch stuurt ze 350 fte aan 
en is daarnaast functioneel verantwoordelijk voor 300 
fte.

70 (82)
COLINDA ROSEBRAND (1968)

Directeur van de Organisatie van Fi-
nanciële Dienstverleners (OvFD). 

Kerntaak is de politieke lobby en het 
beoordelen van (concept)wetge-
ving en gedragstoezicht. De OvFD 
heeft er onder haar leiding in 2019 
voor gezorgd dat er een wettelijke 
titel voor onafhankelijkheid komt. 

Tevens bestuurslid van de Euro-
pese organisatie Fécif. Roerde zich 

afgelopen jaar flink in de discussie over 
provisietransparantie.

71 (-)
ESTHER AGTERDENBOS-VAN DE REE (1972)
Directeur Zorg en lid van directieraad 
van Menzis sinds maart 2021. Ver-
antwoordelijk voor in totaal
€ 9 miljard aan zorginkoop, alsook 
voor de complexe contractonder-
handelingen met zorgaanbieders. 
Hiervoor was ze bestuursvoorzit-
ter van Ziekenhuis Amstelland in 
Amstelveen. Daarvóór werkte zij 
als bestuurder in revalidatiecentra, 
als directeur Zorg in ziekenhuis Rijn-
state en in verschillende functies bij het toenmalige Agis 
Zorgverzekeringen. Onder haar leiding vallen 345 fte.

72 (-)
MARIANNE DE BOER (1969)
Ceo sinds mei 2021 van premiepensioeninstelling Ae-
gon Cappital. Zelf verantwoordelijk voor 100 fte en een 
omzet van € 750 miljoen; ruim € 6.000 miljard belegd 
voor 5000 werkgevers en 300.000 deelnemers. Lid van 
het DC-platform van het Verbond van Verzekeraars. 
Binnen Aegon is pensioen een belangrijke groeipijler. 
DC-aanbieder Aegon Cappital wordt opgelijnd als enige
open book binnen het Aegon-domein. Andere pensioen-
domeinen zijn closed book.

73 (73)
DANIËLLE EMSBROEK (1983)
Directeur van Dekra Claims servi-
ces, Personenschade en People. 
Haar focus ligt op commercie, 
marketing & communicatie en 
young talent. Ze werkt sinds 2014 
bij Dekra. Ze vervulde daarvoor 
HR-functies bij andere bedrijven. 
Verantwoordelijk voor 130 fte en 
een omzet van € 15 miljoen.

74 (72)
ILSE VAN DEN BOSCH (1969)

Chief financial risk officer en lid van het directie-
team van Monuta sinds eind 2020. Omzetver-

antwoordelijkheid: € 281 miljoen. Ze geeft 
leiding aan 33 fte. Eerder werkte ze bij het 
Levenbedrijf van ASR, Lifetri, PGGM, 
Achmea en Aegon. Ze is lid van de raad 
van commissarissen van Allianz Premie 

Pensioen Instelling.

72 MARIANNE DE BOER

IS ACTIEF VOOR HET ENIGE OPEN BOOK BINNEN 
HET AEGON-PENSIOENDOMEIN
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€ 300 miljoen premievolume. Nevenfuncties: lid van de 
raad van commissarissen van De Hoop Verzekeringen 
en lid van de raad van advies ECH.

80 (84)
EVELIEN VAN ELSWIJK (1981)
Werd in september 2020 di-
recteur van You Sure & DIN 
Assuradeuren en is inmid-
dels doorgegroeid tot coo en 
daarmee verantwoordelijk voor 
de gehele You Sure Groep. Ze 
maakte onder meer DIN Assura-
deuren klaar voor een sterke groei 
in kwaliteit en omvang. Haar focus ligt 
op het uitdagen, coachen en begeleiden van medewer-
kers om zo de volle potentie en optimalisatie van de 
organisatie te realiseren. Onder haar leiding vallen 275 
fte en ze heeft een omzetverantwoordelijkheid van € 36 
miljoen.

81 (74)
MARIANNE THIJSSEN (1970)

Directeur Marketing & Customer 
Experience bij Alpina Group. Vorig 

jaar was ze cco bij Voogd & Voogd 
dat inmiddels is opgegaan in de 
Alpina Group na een fusie met 
Heilbron. Werkte eerder voor 
Van Ameyde en NN. Ze geeft 
leiding aan 25 fte. Heilbron staat 

in de top 100 van grootste inter-
mediairbedrijven op de zesde plek, 

Voogd & Voogd op de zevende.

82 (78)
MAAIKE VERHOEF (1977)
Secretaris en lid van het da-
gelijks bestuur van de Neder-
landse Vereniging van Hypo-
thecair Planners (NVHP). Ze 
is hypothecair planner in eigen 
bedrijf en lid van de Curriculum 
Commissie NVHP. Ze geeft gere-
geld haar visie in de media. Lid van de 
werkgroep toets- en eindtermen, lid van de commissie 
duurzaamheid, lid van de Curriculum Commissie. Ver-
der is ze auteur van Tips & Advises van Indicator.

83 (76)
MARIEKE FIETEN (1972)

Sinds 2020 directeur Klant & Opera-
tions bij Menzis. Eerder werkte ze 

voor Rabobank, Logica en Aegon. 
Ze introduceerde onder meer 
beeldbellen voor verzekerden. 
Andere digitale klantbedienings-
mogelijkheden, zoals chatbots, 

zijn onder haar leiding dooront-
wikkeld.

75 (70)
MIRJAM HEIJNEN (1966)
Algemeen directeur VGA verzekeringen en 
bestuursvoorzitter van verzekeringsbedrijf 
Groot Amsterdam. Verantwoordelijk voor 60 
fte en € 26 miljoen omzet. Ze was voorheen 
directeur schade bij Marsh.

76 (71)
MONIQUE KOOIJMAN (1966)

Regional Director Europe North bij 
CNA Hardy, een top 10-verzekeraar 

in de VS die in de Benelux special-
typroducten aanbiedt. Ze stuurt 
zowel het kantoor van de beurs-
schadeverzekeraar in Nederland 
aan als kantoren in Brussel, Keu-
len en Kopenhagen. Geeft leiding 

aan 50 fte en is verantwoordelijk 
voor een premie van € 75 miljoen.

77 (90)
LAURA OVERDUIN-MIDDELKOOP (1986)
Algemeen directeur bij De Keyzer Zekerheid 
en Trinitum. Sinds september 2021 ook 
regiodirecteur Zuid bij Quintes verzekeren en 
risicobeheer na de overname door De Keyzer. 
Ze startte op haar zestiende bij ABN Amro 
(bijbaan) vanuit een stage en ging na haar 
studie in 2007 als adviseur particulieren aan 
de slag. Ze maakte snel de overstap naar Rabo-
bank. Trad in 2014 in dienst bij DKZ als adviseur en is 
inmiddels opgeklommen tot algemeen directeur DKZ 
en Trinitum. Onder haar leiding vallen 73 fte; omzetver-
antwoordelijkheid € 14 miljoen.

78 (96)
WILLEKE VAN DE WEERD-SCHREUDER (1982)

Commercieel directeur Ecclesia 
Corporate Risk & Public, Marine 

Ecclesia Sluyter en lid van het MT/
directieteam Ecclesia (Rotter-
damse bedrijven). Per april is ze 
benoemd tot managing director. 
Haar missie: het laten groeien en 
bloeien van mensen en organi-

saties door verbinding te maken, 
open te zijn in haar intenties, te 

spiegelen en te coachen, ruimte te geven 
en door het inzetten van mensen op hun kwaliteiten 
en talenten. Daarnaast onder meer bestuurslid van de 
erkenningsregelingen RMiA en Register Gevolmachtigd 
Agent. Verantwoordelijk voor 51 fte en een omzet van
€ 21,4 miljoen.

79 (75)
SIBYLLA BANTEMA (1971)
Sinds 2002 director Life & Protection. Van het 
individueel levensverzekeringsbedrijf worden 
de operaties en IT (750.000 polissen) onder 
haar leiding geoutcourcet naar IBM. Per 
augustus 2022 lid van het MT van Aegon 
Levensverzekering. Voorheen was ze tien jaar 
lang directeur van het hypotheekbedrijf van 
Aegon. Geeft direct leiding aan 40 medewer-
kers, indirect aan 120. Verantwoordelijk voor
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drijf. Daarvoor werkte ze bij diverse 
ministeries. Ze geeft direct leiding 
aan circa 700 fte binnen DNB 
en heeft een budgetverantwoor-
delijkheid van € 260 miljoen. Ze 
werkt sinds 2016 bij DNB.

89 (-)
RACHELLE RIJK (1968)

Chief financial officer en lid van de 
management board van Rabo-

bank-hypotheeklabel Obvion. 
Verantwoordelijk voor finance, 
control, treasury, datamanage-
ment en inkoop & facility. Zij 
is met haar team het kloppend 
financieel hart van het bedrijf, 

verantwoordelijk voor funding, 
rentemanagement en pricingmo-

dellen. Ze werkt al meer dan 12 jaar bij 
Obvion en heeft binnen en buiten de Rabobank-groep 
kennis opgebouwd van de drivers van de hypotheek-
branche. Ze is tevens lid van het Market Committee PCS 
(Londen/Parijs), een Europese non-profitorganisatie 
die zich ten doel stelt de securitisatiemarkt in Europa te 
bevorderen.

90 (-)
CLAUDIA STEWART (1974)
Hoofd particuliere verzekeringen 
bij Rabobank sinds februari 2022. 
Zij is afkomstig van Ohra (NN). 
Geeft leiding aan het particulie-
re verzekeringsbedrijf (schade, 
zorg en ORV) en is lid van het 
management team Verzekeren 
en Pensioen. De Rabobank staat 
op de tweede positie van grootste 
intermediairbedrijven in Nederland. Het 
particuliere verzekeringsbedrijf bedient circa 1,7 miljoen 
klanten. Rabobank maakt het aantal fte en de omzet 
waarvoor Stewart verantwoordelijk is niet openbaar.

91 (-)
CINDY WEISSCHER (1972)
Chief operations officer bij Meijers Assurantiën. Ze is 

carrièrecoach via JINC en coacht jon-
geren die een duwtje in de rug no-

dig hebben. Daarnaast coacht ze 
vier leerlingen met een visuele 
handicap via Koninklijke visio. 
Ze is verantwoordelijk voor een 
omzet van € 15 miljoen; onder 
haar leiding vallen bijna 68 fte. 

Eerder werkte ze voor Loyalis en 
Rabobank Groep.

92 (-)
SANNE GEERTS (1987)
Directeur/eigenaar van Geerts 
Financiële Dienstverleners, een 
advieskantoor dat gespecialiseerd 
is in verzekeringen, hypothe-
ken en pensioen voor MKB en 
particulieren. Het bedrijf is een 
lokaal geworteld familiebedrijf 

84 (83)
ANNELIES GOOS (1970)
Sinds 2019 lid van de raad van bestuur van de 
regionale Univé Noord-Holland en mede-
verantwoordelijk voor een omzet van € 48 
miljoen en 189 fte. Commercie (zakelijk en 
particulier) en marketing en communicatie 
zijn haar aandachtsgebieden. De organisa-
tieonderdelen Transformatie, HRM en ICT 
behoren tot haar portefeuille. Startte haar 
carrière bij Raetsheren Van Orden en was 
daarna werkzaam in diverse functies bij Rabo-
bank.

85 (77)
ODETTE BAKKER (1978)

Algemeen directeur en medeaandeelhou-
der van Dazure. Omzet € 17 miljoen en 

20 fte. Ze is onder meer voorzitter 
van stichting Aithra, die staat voor 
professionele, ondernemende en 
getalenteerde vrouwen uit West- 
en Midden-Brabant. Ook is ze 
oprichter van het vrouwennetwerk 

Pixie en Dust en oprichter/bestuur-
der van Mo-Lotta.

86 (88)
MARJA DIERSSEN (1972)
Directeur Integratie bij Heilbron en kantoordi-
recteur van de vestigingen in Doetinchem, Di-
dam, Wehl en Aalten. Ze werkte twintig jaar 
als binnendienstadviseur. Toen Heilbron 
in 2015 haar toenmalige werkgever Rebo 
Assurantiën en Hypotheken overnam, kwam 
haar carrière in een stroomversnelling. Ze 
werd teammanager van diverse afdelingen en 
is nu onder meer verantwoordelijk voor de in-
tegraties van de overgenomen bedrijven. Ze geeft 
leiding aan 85 fte en heeft een omzetverantwoorde-
lijkheid van € 9 miljoen.

87 (89)
BETTIE HOOGSTEEN (1964)

Senior adviseur public affairs en beleid bij 
Adfiz, waar ze sinds 1989 werkzaam 

is. Met haar inzet, vasthoudendheid 
en inhoudelijke scherpte, daarin 
gesteund door een groot aantal 
pensioenspecialisten uit de ver-
eniging, heeft ze een oplossings-
gerichte inhoudelijke bijdrage 

geleverd aan het adresseren van de 
problemen voor verzekerde regelin-

gen door het nieuwe pensioenakkoord. 
Dit heeft er mede voor gezorgd dat er nu 

werkbare oplossingen op tafel liggen. Zij is de drijvende 
kracht achter de ontvangen subsidie van de regeling NL 
leert door, die de instroom en doorstroom van gediplo-
meerd talent in de financiële sector moet vergroten.

88 (87)
NICOLE STOLK (1969)
Directielid van De Nederlandsche Bank (DNB) sinds 
2018 en verantwoordelijk voor Resolutie en Intern Be-
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 HAAR VISIE OP VERZEKEREN: VERZEKEREN KAN, 
MAAR IS NIET ALTIJD DE BESTE OPLOSSING

97 (-)
MONIQUE LOEF (1978)

Chief financial & risk officer en statutair 
bestuurder bij ABN Amro Verzeke-

ringen sinds september 2021. Lid 
van het verantwoordingsorgaan 
NN CDC pensioenfonds. Ze is 
tevens voorzitter van het Crisis 
Management Team, voorzitter 
van het Asset & Liability Comit-

tee. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring 
in de financiële dienstverlening, met 

name in de bank- en levensverzekerings-
sector van Nederland op het gebied van finance en risi-
comanagement. Hiervoor head financial management 
bij NN Bank. Daarvoor bij SNS Reaal.

98 (-)
NICOLE WIESEHAHN (1972)
Directeur commercie sinds medio 
2021 bij Movir. Startte haar 
carrière bij een communicatiead-
viesbureau en stapte daarna over 
naar de Postbank. Binnen ING 
bekleedde ze verschillende ma-
nagementfuncties. Na haar overstap 
naar Delta Lloyd werd ze door de over-
name van NN Group senior manager Customer Service 
Center. Bij Movir (NN Group) was ze 3 jaar directeur 
operations. Onder haar leiding vallen 115 fte.

99 (100)
ILSE BROEKHUIZEN-BOSLAND (1981)
Verzekeringsadviseur bij AFB Assurantie & Financie-

ringskantoor Bosland in Dronten. Ze 
heeft haar eigen label Juffrouw Polis, 

waarmee zij de assurantiebran-
che op haar eigen, kleurrijke en 
vrolijke wijze voor het voetlicht 
brengt. Zij richt zich op zowel 
zakelijke als particuliere ver-
zekeringsklanten en is vrijwel 

dagelijks actief op sociale media.

100 (-)
BARBARA STOOPMAN (1976)
Oprichter van Het Nieuwe Verzekeren en schrijver 
van het gelijknamige boek. Ze helpt vanuit haar rol als 
risicomanager ondernemers om de risico’s binnen hun 
bedrijf in kaart te brengen. Naast haar rol als adviseur 
wil ze met Het Nieuwe Verzekeren de branche toe-
komstbestendig maken. Stoopman geeft ook lezingen en 
trainingen.

in Oosterhout. Nevenfunctie: Jong Management Adfiz. 
Omzetverantwoordelijkheid € 5 miljoen; onder haar 
leiding vallen 40 fte.

93 (91)
KARIN JAKOBSEN (1976)
Bestuurder en financieel directeur bij BrightPensioen. 

Ze werkte eerder bij ABN Amro-Mees 
Pierson en Merryl Lynch. Ze is het brein 

achter BrightPensioen en heeft van 
scratch af aan met eigen midde-
len en een crowdfundingactie een 
beleggingsinstelling opgestart, heeft 
zelf een vergunning aangevraagd 
(UCITS) en heeft een winstgevende 

organisatie weten neer te zetten met 
enthousiaste fans als klant.

94 (95)
ANJA BRUNINK (1975)
Directeur bij ten Hag financiële dienstverlenings-
groep sinds 2021. Ze is commercieel verant-
woordelijk voor verzekeringen, pensioenen en 
hypotheken. Vier jaar geleden aangetrokken 
om nieuw commercieel elan binnen de finan-
ciële dienstverlening te brengen. Onder haar 
leiding is gekozen voor verbetering van de 
digitalisering van het volmacht- verzekerings-
bedrijf. De focus hierbij lag op het efficiënter en 
effectiever inrichten van bedrijfsprocessen. Verant-
woordelijk voor een omzet van € 3,2 miljoen; onder 
haar leiding vallen 25 fte.

95 (-)
SASKIA BUURSINK-HUIZER (1978)

Mede-initiatiefnemer en directeur van 
hypotheekaanbieder Lot Hypothe-

ken, een hypotheeklabel van NIBC 
Bank dat begin 2020 is gelan-
ceerd. Ze is verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling en uitbouw 
van het merk. Onder haar directe 
verantwoordelijkheid vallen 

marketing en communicatie, dis-
tributie, sales, productontwikkeling 

en operations. Eerder werkte ze voor 
De Hypotheker. In 2015 trad ze aan bij NIBC Bank om 
voor het label NIBC Direct Hypotheken de B2B-organi-
satie vorm te geven. Ze was medeverantwoordelijk voor 
productontwikkeling.

96 (-)
LIEKE LUTTMER (1971)
Chief customer & commerce officer bij Nationale-Ne-

derlanden en lid van het MT sinds 2019. 
Ze is verantwoordelijk voor alle digitale 

kanalen van NN: (digitale) transfor-
matie en verkoop van de dienstverle-
ning, intermediaire distributie, alle 
data en AI-ontwikkelingen, merk- en 
onlinemarketing en de retail-app 
voor de bediening en commercie van 

7 miljoen klanten. Zakelijke portalen, 
proposities en omzet zijn eveneens en 

belangrijk prioriteit in haar domein.

100BARBARA STOOPMAN
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