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Réseva Engelaer nieuwe financieel directeur Onderlinge ’s-Gravenhage
Met ingang van 1 augustus 2022 is Réseva Engelaer benoemd tot financieel directeur van
Onderlinge ’s-Gravenhage. Réseva volgt Gilbert Pluym op die na 10 jaar afscheid neemt. In haar
nieuwe rol vormt ze samen met algemeen directeur Seada van der Herik het dagelijkse bestuur.
Dit maakt Onderlinge ‘s-Gravenhage een financiële instelling met twee vrouwen aan de top. Een
unicum in de geschiedenis van het bedrijf.
Réseva Engelaer is 4 jaar geleden aan boord gekomen van Onderlinge ’s-Gravenhage als adjunctdirecteur Finance. Erna Boogaard van de RvC: “Réseva heeft zich in de afgelopen jaren bewezen
door haar indrukwekkende optreden. Zij heeft de finance organisatie zichtbaar naar een nieuw
niveau gebracht. Wij vertrouwen erop dat zij als financieel directeur een belangrijke bijdrage zal
leveren aan de verdere groei van Onderlinge ’s-Gravenhage.”
Voordat ze bij Onderlinge ’s-Gravenhage kwam, heeft Réseva 6 jaar gewerkt bij VvAA, waarvan de
laatste 5 jaar als directeur Levensverzekeringen. Bij Zwitserleven en Delta Lloyd vervulde ze
verschillende managementfuncties. Réseva over haar benoeming: “Vanuit deze rol kan ik nog meer
betekenen voor de organisatie. Ik wil verandering brengen, maar wel met behoud van de sterke
punten van onze organisatie, zoals de menselijke maat en focus op onze kernwaarden samen, zeker
en betrokken. Duurzaamheid is voor mij een belangrijk speerpunt. Ik zie graag dat dit echt in het
DNA van onze mensen gaat zitten en wordt meegewogen in alle besluitvorming.”
Seada van den Herik kijkt uit naar de samenwerking met haar co-bestuurder: “We hebben als doel
om de ‘financiële buddy’ te worden voor mensen in de tweede helft van hun leven op het gebied
van wonen, werken en welzijn. Als financieel directeur zorgt Réseva dat intern alles staat als een
huis. Dit stelt ons in staat om die ambitie waar te maken. Uiteraard spelen de andere twee adjunctdirecteuren hierin ook een belangrijke rol. We doen het met elkaar. De bijdrage van Gilbert Pluym
de afgelopen 10 jaar is ook heel belangrijk geweest voor waar we nu staan als organisatie. Daar zijn
we hem erg dankbaar voor. ”
De directie van Onderlinge ’s-Gravenhage wordt met ingang van 1 augustus gevormd door twee
vrouwen. Iets om even bij stil te staan. Réseva: “Ik geloof heel erg in diversiteit. Diversiteit in de
balans man-vrouw maar vooral diversiteit in bredere zin waarbij je kijkt naar de capaciteiten van
mensen, wat je nodig hebt en wat aanvullend is. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Seada en ik
vullen elkaar heel goed aan. Zij is degene die innovatief is en naar buiten treedt en ik ben meer de
persoon die gericht is op het proces en de planning. Dat maakt dat het een goede match is.”
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