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T.J.F. (Theo) Meister 
Leeftijd: 72 jaar.
Woonplaats: Oosterbeek.
Waar gewerkt: �Diverse�financieel�economische�managementfuncties�bij�een�bank,�een�

verzekeraar�en�een�pensioenfonds.�Was�directeur�van�het�bestuursbureau�
van�Stichting�Pensioenfonds�voor�Huisartsen.

Verantwoordings- 
orgaan ervaring:  Lid�van�het�verantwoordingsorgaan�sinds�2018.
Ervaring / interesse:    Inzicht�in�strategisch-bestuurlijke�thema’s.�Betrokken�geweest�bij�de�

Code�Pensioenfondsen.�Op�bestuurlijk�niveau�oog�voor�governance-�en�
compliance�vraagstukken.

Motivatie:    De�afgelopen�vier�jaar�heb�ik�met�zeer�veel�interesse,�betrokkenheid�en�
plezier�mij�ingezet�als�lid�van�het�Verantwoordingsorgaan.�Het�nu�voor�ons�
liggende�veranderingstraject�naar�het�nieuwe�pensioenstelsel�motiveert�
mij�extra�om�de�opgebouwde�kennis�en�ervaring�te�kunnen�blijven�
inzetten�voor�het�continueren�van�een�goed�pensioen�voor�ons�allen.�
Vanuit�mijn�jarenlange�ervaring�in�de�financieel-economische�sector�heb�
ik�een�gedegen�inzicht�ontwikkeld�in�strategisch�bestuurlijke�(verander)
vraagstukken.�De�jaren�als�directeur�van�het�bestuursbureau�van�de�
Stichting�Pensioenfonds�voor�Huisartsen�heb�ik�de�nodige�kennis�en��
praktische�ervaring�verkregen�in�pensioenvraagstukken.�De�laatste�jaren,�
na�mijn�pensionering,�heb�ik�deze�pensioenkennis�verder�ontwikkeld�en�
actueel�gehouden�als�VO�lid�van�het�pensioenfonds�APF�en�als�bestuurslid�
van�de�gepensioneerdenvereniging�van�Achmea�en�belast�met�het�
pensioendossier.�Hoewel�breed�georiënteerd�zijn�kennis�en�ervaring�van�
verandertrajecten�en�Financieel�technische�en�actuariële�aspecten�volop�
aanwezig.

KANDIDATENLIJST EN MOTIVATIE  
VERKIEZINGEN�VERANTWOORDINGS- 

ORGAAN�PENSIOENFONDS�APF
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F.J. (Ferd.) Claassen  
Leeftijd: 75 jaar.
Woonplaats: Bloemendaal.
Waar gewerkt: �Diverse�managementfuncties�binnen�AkzoNobel�Decorative�Coatings,�

AkzoNobel�Car�Refinishes,�marketingdirecteur�Nobilas.�Ruim�40�jaar�
gewerkt�voor�AkzoNobel.

Verantwoordings- 
orgaan ervaring: � �Lid�van�het�verantwoordings-orgaan�sinds�2014.
Ervaring / interesse:�� �Bestuurlijke�ervaring,�onder�meer�als�bestuursvoorzitter�van�een�

middelbare�scholengemeenschap,�voorzitterschap�VGAN,�bestuurslid�
KNVG.

Motivatie:�� �Na�mijn�AkzoNobel�loopbaan�ben�ik�in�wereld�van�ouderenorganisaties�
terecht�gekomen�en�heb�mij�de�afgelopen�jaren�gespecialiseerd�met�
name�in�de�pensioenproblematiek.�In�dat�verband�heb�ik�de�afgelopen�
8�jaar�als�uiterst�nuttig�ervaren�voor�mijzelf�en�naar�ik�hoop�zijn�die�ook�
nuttig�geweest�voor�het�functioneren�van�het�VO�en�indirect�voor�het�
pensioenfonds.�Ik�ben�graag�bereid�de�opgedane�ervaring�en�mijn�
creativiteit�en�kennis�te�gebruiken�om�het�VO�en�het�fonds�in�deze�rol�te�
dienen�in�de�cruciale�overgangsperiode�naar�het�nieuwe�pensioenstelsel.

G.H. (Gert) van den Berg   
Leeftijd: 74�jaar.
Woonplaats:� Amersfoort.
Waar gewerkt:�� �In�de�periode�1973-2012�meerdere�functies�gehad�bij�AkzoNobel,�

waaronder�directeur�HR�Nederland�en�directievoorzitter�AkzoNobel�
Nederland.�Diverse�functies�in�raden�van�toezicht.

Verantwoordings- 
orgaan ervaring: � �Lid�van�het�verantwoordingsorgaan�sinds�2014.
Ervaring / interesse:�� �In�de�afgelopen�zittingsperiode�heeft�het�verantwoordingsorgaan�kunnen�

bijdragen�aan�belangrijke�thema’s�als�de�dekkingsgraad�en�de�gevolgen�
van�de�voorgenomen�opsplitsing�van�AkzoNobel�voor�de�deelnemers.

Motivatie:�� �Sinds�2014�maak�ik�deel�uit�van�het�Verantwoordingsorgaan�(VO).�In�die�
tijd�heb�ik�van�dichtbij�gezien�dat�het�VO�niet�alleen�een�interessante�
maar�ook�een�belangrijke�rol�kan�vervullen�in�het�functioneren�van�ons�
Pensioenfonds�APF.�Door�goede�samenwerking�met�het�Bestuur�en�de�
Raad�van�Toezicht,�die�elk�eveneens�hun�eigen�rol�te�spelen�hebben,�
wordt�naar�mijn�mening�het�beste�resultaat�bereikt�voor�alle�bij�het�fonds�
betrokkenen:�actief�werkenden,�slapers�en�gepensioneerden.�Niet�alleen�
door�als�VO�advies�te�geven�over�voorgenomen�besluiten,�maar�ook�
door�Bestuur�en�RvT�kritisch�te�volgen.�En�zeker�niet�in�de�laatste�plaats�
door�gezamenlijk�een�strategie�te�ontwikkelen�om�tot�dat�beste�resultaat�
te�komen.�De�afgelopen�jaren�hebben�wij�als�VO�ons�op�verschillende�
manieren�flink�verdiept�in�alle�aspecten�van�ons�pensioensysteem.�Nu�de�
invoering�van�het�Nieuwe�Pensioen�Stelsel�de�komende�jaren�gerealiseerd�
gaat�worden,�is�het,�denk�ik,�van�groot�belang�dat�er�continuïteit�is�en�
dat�de�reeds�opgebouwde�kennis�beschikbaar�blijft.�Daarom�vind�ik�het�
positief,�dat�veel�leden�van�het�huidige�VO�zich�weer�verkiesbaar�stellen�
en�hoop�ik�van�harte�dat�velen�van�hen�verkozen�worden�en�dat�ik�zelf�ook�
nog�eens�voor�een�periode�van�4�jaar�mee�kan�doen�in�het�VO.
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L. (Loek) van Driel    
Leeftijd: 70�jaar.
Woonplaats:� Rijnsburg.
Waar gewerkt:� �Werkte�32�jaar�bij�AkzoNobel�in�diverse�functies�(op�het�gebied�van�milieu-,�

verpakkings-�en�transportwetgeving).�Was�lid�van�het�global�packaging�
team.

Verantwoordings- 
orgaan ervaring: � Lid�van�het�verantwoordingsorgaan�sinds�2014.
Ervaring / interesse:�� �Was�twaalf�jaar�bestuurslid�van�de�Vereniging�van�Middenkader�en�Hoger�

Personeel�AkzoNobel,�waarvan�de�laatste�twee�jaar�als�voorzitter.
Motivatie:�� �Al�vele�jaren�zet�ik�mij�in�voor�de�belangen�van�actieven�en�“anders”-�

actieven�binnen�AkzoNobel�en�de�laatste�jaren�uiteraard�ook�voor�de�
mensen�bij�Nouryon�en�Nobian.�Het�is�belangrijk�dat�de�overgang�naar�het�
nieuwe�pensioenstelsel�goed�verloopt�en�dat�we�er�met�elkaar�voor�zorgen�
dat�er�een�goede�pensioenvoorziening�overeind�blijft.�Dat�is�met�de�drie�
werkgevers,�de�drie�vakorganisatie�en�het�fonds�een�ingewikkelde�opgave.�
Vanuit�mijn�sociale�verantwoordelijkheid�en�betrokkenheid�stel�ik�mij�
kandidaat�voor�mijn�derde�en�laatste�termijn�van�het�Verantwoordingtermijn�
om�mede�de�continuïteit�in�het�Verantwoordingsorgaan�te�waarborgen�en�
mijn�ervaring�in�te�zetten�om�een�bijdrage�te�leveren�aan�de�transformatie�
naar�het�nieuwe�pensioenstelsel.

G. (Geert) van Alphen   
Leeftijd: 74�jaar.
Woonplaats:� Goirle.
Waar gewerkt:�� �Diverse�financieel�economische�en�algemeen�managementfuncties�binnen�

de�Healthcare-activiteiten�van�AkzoNobel.
Verantwoordings- 
orgaan ervaring:�� �Lid�van�het�verantwoordingsorgaan�sinds�2018.
Ervaring / interesse:�� �Is�al�vele�jaren�nauw�betrokken�bij�de�VGAN�als�bestuurslid�en�lid�van� 

de�pensioencommissie.
Motivatie:   De�afgelopen�zittingsperiode�van�het�VO�van�ons�fonds�was�intensief.� 

De�lange�en�nog�steeds�voortdurende�periode�van�lage�rentes�heeft�er�toe�
geleid�dat�het�fonds�van�DNB�al�jarenlang�niet�de�ruimte�heeft�gekregen�
om�de�pensioenaanspraken�en�uitkeringen�te�indexeren.�Daarnaast�sleept��
de�discussie�over�een�nieuw�pensioenstelsel�al�jaren�aan.�Inmiddels�begint�
het�er�op�te�lijken�dat�finale�wetgeving�aanstaande�is�en�in�pensioenland�is�
men�al�geruime�tijd�druk�bezig�om�zich�hier�op�voor�te�bereiden.�Gelukkig�
maar,�want�de�transitie�gaat�niet�gemakkelijk�worden.�Een�belangrijk�
stap�in�de�transitie�wordt�het�zgn�“invaren”:�plat�gezegd�het�verdelen�
van�het�fondsvermogen�in�individuele�potjes.�Dat�moet�eerlijk�gebeuren�
oftewel�“evenwichtig”.�Het�VO�zit�niet�aan�tafel�wanneer�het�invaren�wordt�
vormgegeven,�maar�heeft�wel�het�adviesrecht�om�aan�te�geven�of�het�
voorgestelde�proces�tot�een�evenwichtig�resultaat�leidt.�Mijn�inziens�is�
in�de�komende�periode�dit�adviesrecht�het�belangrijkste�agendapunt�
voor�het�VO.�Natuurlijk�zijn�er�ook�verschillende�andere�punten�die�de�
nodige�aandacht�verdienen,�maar�het�invaren�verschilt�m.i.�van�de�andere�
onderwerpen�door�het�feit�dat�je�een�verkeerde�uitkomst�niet�meer�kunt�
herstellen.�Het�is�een�zeer�complex�proces,�waar�geen�weg�terug�meer�
mogelijk�is.�In�het�VO�bereiden�we�ons�al�geruime�tijd�voor�op�onze�rol�
in�dit�proces�en�ik�denk�dat�het�belangrijk�is�dat�de�kennis�die�tot�nu�toe�
is�opgebouwd�niet�verloren�gaat.�Het�is�tegen�deze�achtergrond�dat�ik�
me�vol�overtuiging�beschikbaar�stel�voor�herverkiezing�voor�de�komende�
zittingsperiode.
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O.A.M. (Otto) Bielars     
Leeftijd: 68�jaar.
Woonplaats: � Almere.
Waar gewerkt:�� �Juridische�functies�bij�onderdelen�van�Akzo�Nobel�(nationaal�en�

internationaal)�en�advocatenkantoren.
Verantwoordings- 
orgaan ervaring: � Nee.
Ervaring / interesse:� �B-to-B�industrie,�life�sciences�en�gezondheidszorg,�de�kunst-�en�

sportwereld�alsmede�kerkelijke�organisaties.
Motivatie:�� �Ik�ben�serieus,�toegewijd�en�te�goeder�trouw�in�wat�ik�ook�doe.�Als�

professional�ben�ik�vastberaden�om�mijn�doel�te�bereiken�maar�toch�
flexibel�waar�nodig;�mijn�serieuze�instelling�wordt�aangevuld�door�mijn�
vreugde,�positiviteit�en�mijn�vermogen�om�mensen�op�een�plezierige�
wijze�te�verrassen.�Ik�concentreer�me�graag�op�mijn�werk,�ben�gewend�
zelf�hard�te�werken�en�heb�een�sterk�verantwoordelijkheidsgevoel.�Ik�
behandel�mensen�zoals�ik�wil�dat�ik�graag�behandeld�zou�worden,�met�
menselijkheid�en�respect.�Christelijke�waarden�zijn�voor�mij�belangrijk.�Ik�
zie�werk(en)�als�een�manier�om�te�blijven�groeien�en�mijn�vaardigheden�
te�blijven�ontwikkelen.�Ik�vind�het�belangrijk�een�bijdrage�te�leveren�aan�
onze�samenleving.�Zo�heb�ik�de�Parkinson�Vereniging�opnieuw�op�de�kaart�
gezet�en�ben�ik�vrijwilliger�in�een�hospice�in�Almere.

J.M. (Jan) Jongbloed      
Leeftijd: 71�jaar.
Woonplaats:� Reeuwijk.
Waar gewerkt:�� �Zelfstandig�ondernemen,�innovatiebeleid,�Consultancy�en�coaching,�IT� 

en�Management�en�interim�management.
Verantwoordings- 
orgaan ervaring:�� Nee.
Ervaring / interesse:� Accountancy�en�fiscaliteit.
Motivatie:   Ik�heb�vele�jaren�leiding�gegeven�aan�een�accountants-advies�bedrijf�en� 

ben�daarbij�ook�gekwalificeerd�als�Certified�Management�Accountant.�
Op�basis�hiervan�heb�ik�ook�jaren�als�associate�professor�“managerial�
economics”�gedoceerd�op�MBA�niveau.�Financiële�kennis�en�verslag-
legging�bezit�ik�dus�in�ruime�mate.�Naast�het�APF�pensioen�voer�ik�ook� 
zelf�mijn�“eigen”�pensioen�uit�en�heb�me,�vanwege�een�discussie�met� 
de�Belastingdienst�verdiept�in�pensioenuitvoering�en�de�fiscale�aspecten�
daarvan.�Ik�heb�vele�bedrijven�begeleid�bij�hun�verandertrajecten�en�ook�
diverse�acquisities�en�fusies�begeleid.
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R. (Rémi) Janssen    
Leeftijd: 70�jaar.
Woonplaats:� Megen.
Waar gewerkt:�� �Diverse�management-�en�IT-gerelateerde�functies�binnen�verschillende�

ondernemingen,�waaronder�bij�Akzo�Nobel.
Verantwoordings- 
orgaan ervaring: � Nee.
Ervaring / interesse:� IT,�management,�verandermanagement,�leiderschap�
Motivatie:.�� �Ik�denk�dat�ik�goed�zou�kunnen�functioneren�als�lid�van�het�

Verantwoordings�orgaan�van�APF�omdat�ik�mij�in�mijn�beroepsverleden�
steeds�gedragen�heb�als�een�vooral�bedrijfskundig�gedreven�IT-chef.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Eindverantwoordelijk�voor�vitale�procesondersteuning�en�leidinggevend�
aan�forse�verandertrajecten;�daarbij�ook�met�een�steeds�bredere�
deskundigheid.�Als�leidinggevende�in�vrijwilligersomgevingen�(Biljarters,�
Muzikanten)�heb�ik�de�nodige�extra�ervaring�opgebouwd�ten�aanzien�
van�communicatie.�Op�het�gebied�van�pensioenen�ben�ik�echter�net�zo�
deskundig�als�de�gemiddelde�NRC-lezer,�maar�ik�ben�meer�dan�bereid�om�
dat�te�verbeteren�en�daarin�tijd�te�steken.�Dat�is�–�eerlijk�gezegd�-�ook�wel�
een�deel�van�het�enthousiasme�van�de�stadsgenoot.�Zeker�in�deze�periode�
van�pensioenveranderingen�nog�interessanter.�

P. (Peter) Biesheuvel    
Leeftijd: 63�jaar.
Woonplaats:� Bergen�op�Zoom.
Waar gewerkt:�� �Diverse�managementfuncties�binnen�verschillende�onderdelen�van� 

Akzo�Nobel�(Synthese,�Coatings,�Resins).�
Verantwoordings- 
orgaan ervaring: � Nee.
Ervaring / interesse:� Verandertrajecten�en�communicatie.�
Motivatie:�� �Ik�ben�graag�betrokken�bij�maatschappelijke�ontwikkelingen.�Binnen�mijn�

carrière�heb�ik�zeer�regelmatig�aan�de�onderhandelingstafel�gezeten�
met�vakbonden�tijdens�CAO�onderhandelingen.�Meer�specifiek�gericht�
op�het�pensioengebied�heb�ik�namens�het�management�in�2015�de�
onderhandelingen�gevoerd�voor�een�nieuwe�pensioenregeling�voor�twee�
groepen�personeelsleden�van�Lawter�Maastricht.�Dit�was�een�intensieve�
periode�met�veel�overleg�en�studie�op�het�pensioengebied�onder�sterke�
support�van�de�AWVN�en�namens�de�vakbonden�dhr�Erwin�Bosman,�
jullie�misschien�welbekend.�Dit�heeft�zeker�mijn�interesse�voor�het�
pensioengebied�gestimuleerd�en�ook�heb�ik�ervaren�hoe�complex�deze�
materie�is.�Dus�deze�uitdaging�zou�ik�graag�aangaan�zeker�met�de�komst�
van�de�nieuwe�pensioenregeling.


