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Officiële opening nieuw kantoor Onderlinge ’s-Gravenhage door  

Minister-President Mark Rutte  
 

Vandaag opende Minister-President Mark Rutte ons nieuwe kantoor. Een mooie gelegenheid om 

een inkijkje te geven in de wijze waarop wij mensen in de tweede helft van hun leven nieuwe 

oplossingen bieden om waardig ouder te worden. 

 

Na ruim 100 jaar gevestigd te zijn in de Zeestraat in Den Haag, heeft Onderlinge ’s-Gravenhage een 

nieuw kantoorpand betrokken. Deze verhuizing markeert een mijlpaal: het geeft zichtbaar invulling 

aan de aanscherping van de positionering waarbij onze focus ligt op de tweede levensfase. Met ons 

nieuwe pand willen wij het onderlinge karakter van ons bedrijf zichtbaar maken; een open plek waar 

ontmoeten, verbinden en samenwerken centraal staat. 

 

Naast de feestelijke opening door minister-president Mark Rutte en algemeen directeur Gilbert 

Pluym, bestond het programma vooraf uit een seminar met als thema “Waardig ouder worden”. 

 

Over Onderlinge ’s-Gravenhage  

Als echte onderlinge pensioen- en levensverzekeraar zijn wij van onze leden en maatschappelijk 

betrokken. Wij hebben geen aandeelhouders, bieden een garantiekapitaal en als wij winst kunnen 

verdelen, vloeit deze naar onze leden. Daarbij richten wij ons niet alleen op consumenten in de 

opbouwfase van hun pensioen, maar zijn wij ook na de pensioendatum betrokken bij mensen. Zowel 

met goede doelenactiviteiten als met onze producten en diensten. 

 

Onze oplossingen 

Wij zien risico’s ontstaan voor mensen in de tweede helft van hun leven, waar op dit moment nog 

beperkte voorzieningen of diensten voor beschikbaar zijn. Risico’s zoals eenzaamheid en het niet in 

je eigen huis kunnen blijven wonen. Ook in deze tweede levensfase willen wij ondersteuning bieden 

en onze maatschappelijk rol verder invulling geven. De komende jaren richten wij ons op het 

ontwikkelen van producten en diensten die hierin voorzien. Een voorbeeld hiervan is het product 

met aanverwante diensten die wij volgend jaar zullen introduceren om langer zelfstandig 

thuiswonen mogelijk te maken voor 75+’ers. 

 

Wilt u meer weten? 

Voor het ontvangen van de volledige persmap, kunt u contact opnemen met onze Senior 

Communicatieadviseur Tamar Mast via tamar.mast@ogmail.nl. 

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met onze perswoordvoerder, Adjunct Directeur 

Axel de Boer, via telefoonnummer: 06-15220219 of per e-mail: axel.deboer@ogmail.nl 
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