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Onderlinge ’s-Gravenhage

Wijzigingen in de directie en de raad van commissarissen
van de Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij

„’s-Gravenhage” U.A.

Wijzigingen in de directie 
Pieter Loyson (62) neemt na 22 jaar afscheid als algemeen directeur van de Onderlinge ’s-Gravenhage. 
Gilbert Pluym (54) volgt hem per 1 mei 2017 op als algemeen directeur. Hij is sinds 2012 statutair directeur
van de Maatschappij.
Seada van den Herik (44) is per 1 mei benoemd tot statutair directeur. Zij studeerde Bedrijfswiskunde en
Informatica aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en heeft een brede bestuurlijke ervaring in de bank- en
verzekeringssector. Haar laatste functie was CEO van Zwitserleven.

Pieter Loyson: “Het was een voorrecht 22 jaar aan de Onderlinge ’s-Gravenhage verbonden te zijn geweest.
De Maatschappij bewijst al meer dan 120 jaar dat een onderlinge waarborgmaatschappij een voor de 
deelnemers (polishouders) bijzonder gunstige en eigentijdse rechtsvorm is. Door zekerheid te bieden, een
solide bedrijfsvoering en het verdelen van winst onder deelnemers heeft de Onderlinge ’s-Gravenhage een
sterke positie in de Nederlandse markt opgebouwd. Met een nieuw directieteam, professionele en 
gemotiveerde medewerkers en een vitale Maatschappij heb ik er alle vertrouwen in dat de komende jaren
met elan de marktpositie in de pensioen- en levensverzekeringsmarkt verder uitgebouwd zal worden. Het
belang van onze deelnemers en de menselijke maat zullen daarin onverminderd centraal staan.” 

Wijzigingen in de raad van commissarissen
Robert Jacobson heeft vandaag zijn commissariaat neergelegd in verband met de statutair bepaalde maxi-
mum leeftijd voor commissarissen. Per gelijke datum is Sabijn Timmers-Janssen benoemd tot commissaris
en tot lid van de Audit, Compliance en Risk Commissie. Zij is Chief Risk Officer en lid van de Audit en Risk
Commissie van Triodos Bank N.V. 

Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met onze directiesecretaris de heer
mr. P.P. IJkelenstam, bereikbaar onder doorkiesnummer 070 – 342 11 34.


