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Het afgelopen jaar was voor de NEVIR 
een jaar van vernieuwingen. Zo heb-
ben we de samenwerking met onze 
Belgische collega’s van de BelIR ver-
der vergroot door Viviane Dictus, 
bestuurslid van de BelIR en IR van 
Agfa-Gevaert Group als één van de 
sprekers tijdens de IR Masterclass uit  
te nodigen. Tevens hebben vier 
BelIR-leden onze IR Masterclass 
gevolgd. Wij zijn van mening dat het 
kennis delen en netwerken niet hoeft 
te stoppen bij de landsgrenzen.

Aangezien het NEVIR-lidmaatschap 
een corporate lidmaatschap is, bie-
den wij naast de IR Masterclass sinds 
vorig jaar ook de masterclass Basics 
of finance & financial terminology aan 
voor Corporate Communicatie profes-
sionals. Deze cursus kan op zichzelf of 
als opstap naar de IR Masterclass wor-
den gevolgd. Verder hebben wij de 
nieuwsbrief vernieuwd. Zo vinden  
jullie daarin met enige regelmaat de 
rubriek ‘Who is Who in the Zoo’  
evenals Investor Relations vacatures. 
Als laatste zou ik de NEVIR LinkedIn 
groep graag onder het voetlicht  
brengen. Deze groep bestond al, 
maar was een gesloten groep,  
hiervan hebben wij besloten om deze 
open te stellen en nieuw leven in te 
gaan blazen door middel van interes-
sante discussies en onderwerpen met 
elkaar te delen. Dit is iets dat wij in 
2018 verder zullen gaan uitbreiden.

h
BESTE  

NEVIR-LEDEN, 
VOORWOORD VAN DE  
  VOORZITTER

AANTAL NEVIR-LEDEN

2017 2018

25 25

53 53 Bedrijfsleden

Totaal

Consultants

78 78

Over de gra�eken:
De taartdiagrammen zijn ‘gewone’ diagrammetjes: cijfers invullen en 
klaar. De ronde hoekjes zijn aparte elementjes, die in de laag ‘roteren 
hoekjes’ staan. Ze hebben een vulling die gelijk is aan de achtergrond-
kleur, dus je ziet ze niet. 
Als de gra�eken klaar zijn, selecteer je het gewenste hoekje, kies het 
gereedschap Roteren. Kies als oorsprong voor je rotatie het middel-
punt van de gra�ek. Dan kies je het middelpunt van het hoekje en 
draai je het op z’n plek.

TIP: zet de laag van de gra�eken niet op slot, want dan kan je het 
hoekje beter op z’n plek krijgen. De gra�ek blijft dan magnetisch.
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Verder was 2017 voor mij toch ook 
een afscheidsjaar. Allereerst omdat 
Willem van den Berg en Wouter van 
de Putte het NEVIR-bestuur na de 
ALV in juni 2017 verlieten. Hen wil ik 
uiteraard hartelijk danken en dat 
geldt ook voor alle andere bestuurs-
leden met wie ik de afgelopen jaren 
in het bestuur van de NEVIR heb 
gezeten. Op 1 juni tijdens de ALV zal 
ik namelijk zelf na zes jaar aftreden als 
bestuurslid en voorzitter van de 
NEVIR. Met veel plezier heb ik in het 
bestuur gezeten. Via de NEVIR heb ik 
veel interessante mensen ontmoet, 
veel geleerd en mij het IR-vak eigen 
weten te maken. Met groot vertrou-
wen geef ik nu het stokje over aan 
Michel Hülters, die de nieuwe voorzit-
ter van de NEVIR wordt. Verder is het 
bestuur nu op volle sterkte met de 
bestaande bestuursleden Uneke 
Dekkers, Marieke Palstra en Joris  
Wilton die vorig jaar tijdens de ALV is 
benoemd, en Serge Enneman en 
Serena Zuidema, die op de ALV van 

VOORWOORD VAN DE  
VOORZITTER

1 juni 2018 tot het bestuur zullen  
toetreden. Samen zullen zij zich 
wederom hard maken voor de NEVIR 
en de professionaliteit van de gehele 
Nederlandse IR-community door veel 
interessante en leuke evenementen 
te organiseren. Maak gebruik van het 
netwerk, kom naar de evenementen 
en sleep de befaamde IR Award in de 
wacht!

Anneke Hoijtink
Voorzitter

V

“�OP�1�JUNI�–�TIJDENS�DE�ALV�–�ZAL�
IK�ZELF�NA�ZES�JAAR�AFTREDEN�
ALS�BESTUURSLID�EN�VOOR
ZITTER�VAN�DE�NEVIR�”�
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       WAAR WE MEER AANDACHT AAN                 
        WILLEN GEVEN IS HOE WE ALS               
    VERENIGING MEER VERBINDINGEN          
         KUNNEN MAKEN MET    EN TUSSEN    
 ONZE LEDEN ONDERLING                              
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De Nederlandse Vereniging voor 
Investor Relations (NEVIR) behartigt 
de belangen van haar leden. De 
NEVIR ziet het als haar taak om het 
vakgebied van Investor Relations (IR) 
in Nederland verder te professionali-
seren om daarmee bij te dragen aan 
een goed functionerende kapitaal-
markt. 

De NEVIR biedt haar leden toegang 
tot een groot en deskundig netwerk 
en fungeert als klankbord voor de 
leden. De vereniging organiseert 
diverse activiteiten gericht op de  
uitwisseling van kennis en ervaring 
en de bevordering van onderlinge 
contacten. Het programma omvat 
onder andere:
• het organiseren van bijeenkom-

sten, workshops en presentaties 
(webinars) over actuele IR-onder-
werpen en relevante ontwikkelin-
gen die het vakgebied direct of 
indirect raken;

• het organiseren van informele bij-
eenkomsten ter bevordering van 
de onderlinge contacten en uit-
wisseling van kennis, en 

• het organiseren van opleidingen, 
zoals de IR Masterclass en de  
masterclass Basics of finance & 
financial terminology.

Jaarlijks organiseren wij vijf tot tien 
bijeenkomsten en workshops, vaak 
op locatie van onze bedrijfsleden, over 
verschillende IR-onderwerpen. Hier 
laten deskundigen, waaronder zowel 
leden en experts, hun licht schijnen 
op een specifiek onderwerp, gevolgd 
door discussie met de aanwezige 
leden. Wij sluiten iedere bijeenkomst 
af met een borrel of diner om ook op 
informele wijze de onderlinge contac-
ten met de collegae te bevorderen en 
van gedachten te kunnen wisselen 
(zie pagina 11 voor een verslag van de 
activiteiten in 2017).

De NEVIR helpt ieder van haar leden 
aan ‘best-in-class’ Investor Relations 
beleid te formuleren en uit te voeren. 
Erkenning hiervoor wordt gegeven 
tijdens de jaarlijkse NEVIR Awards, 
waar een vakkundige en onafhanke-
lijke jury een prijs uitreikt aan zowel 
het bedrijf met de beste IR- prestatie 
als de beste IR-professional (zie 
pagina 16 voor een verslag van de 
NEVIR Awards 2018).

ONZE�MISSIE
De NEVIR behartigt de belangen van 
haar leden ‘uitgevende instellingen 
en bedrijfsleden’ die actief zijn in IR. 
Vertegenwoordiging en ondersteu-
ning vinden plaats voor een breed 
scala van aspecten die met het vak te 
maken hebben. De NEVIR streeft 
ernaar, door aandacht voor relevante 
actuele ontwikkelingen en verdere 
professionalisering van het vakgebied 
in Nederland, een positieve bijdrage 
te leveren aan een goed functione-
rende kapitaalmarkt. 

ONZE�GEDRAGSCODE
De NEVIR heeft een eigen gedrags-
code met de volgende uitgangs-
punten: 
• een transparante en constructieve 

dialoog tussen onderneming en 
investeerders;

• gelijke behandeling van alle inves-
teerders;

• streven naar ‘best practices’ inzake 
normen en waarden van de kapi-
taalmarkt;

• regels zijn afgeleid van principes.

www.nevir.nl

PROFIEL
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   NEVIR BEHARTIGT DE BELANGEN VAN                 
           UITGEVENDE INSTELLINGEN EN                        
    BEDRIJFSLEDEN ACTIEF                                 
              IN IR  SERVICES                                      
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ANNEKE�HOIJTINK�(1980)
Voorzitter
  Account Manager Listings bij  

Euronext N.V.

MICHEL�HÜLTERS�(1967)
Secretaris
  Head of Investor Relations & 

Ratings ASR Nederland N.V.

MARIEKE�PALSTRA�(1972)
Penningmeester
  Director Investor Relations,  

Marketing and Communications 
Intertrust N.V.

UNEKE�DEKKERS�(1972)
 Dutch IR Awards en communicatie
  Managing Director  

CFF Communications

JORIS�WILTON�(1978)
Activiteiten 
  Manager Investor Relations  

Takeaway.com

BESTUUR
In 2017 hebben wij tijdens de  
Algemene Leden Vergadering (ALV) 
in juni afscheid genomen van  
Wouter van de Putte en Willem van 
den Berg als bestuurslid van de  
vereniging. Wouter was drie jaar lid 
van het bestuur, laatstelijk in de rol 
van penningmeester. Willem van den 
Berg was bestuurslid van 2015 tot 
2017 en was verantwoordelijk voor  
de NEVIRPedia. Wij zijn beide heren 
erkentelijk voor hun waardevolle bij-
dragen aan de vereniging. 

Tot het bestuur is in 2017 toege-
treden: Joris Wilton. 
Joris heeft zich vanaf aanvang gericht 
op de NEVIR Masterclass en is daar-
naast actief met het organiseren van 
de diverse activiteiten voor de leden. 

BESTUURSVERGADERINGEN
In 2017 heeft het bestuur regelmatig 
vergaderd en daarbij deels gebruik 
gemaakt van conference calls.  
Bijna iedere maand werd overleg 
gevoerd en aan het eind van het jaar, 
mede vanwege de Dutch IR Awards, 
werd regelmatiger vergaderd.  
Voor bepaalde aandachtsgebieden 
zijn aparte commissies ingesteld, 
zoals voor de Dutch IR Awards en  
bijeenkomsten. De belangrijkste 
onderwerpen van onze vergade-
ringen waren:
• Programma activiteiten;
• Dutch IR Awards;
• NEVIR Masterclass;
• Werving nieuwe leden;
• Financiën;
• Samenstelling en taakverdeling 

van het bestuur.

BESTUUR
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ROTATIEKALENDER�BESTUUR

ANNEKE�HOIJTINK 
Voorzitter
 – Benoemd op ALV 2012
 –  Herbenoemd op ALV 2016  

(twee jaar), treedt af op ALV 2018

MICHEL�HÜLTERS�
Secretaris
 – Benoemd op ALV 2016
 – Herbenoembaar 2020

MARIEKE�PALSTRA�
Penningmeester 
 – Benoemd op ALV 2016
 – Herbenoembaar 2020

UNEKE�DEKKERS�
Bestuurslid
 – Benoemd op ALV 2013,
 –  Herbenoemd op ALV 2017  

(twee jaar)
 – Treedt af op ALV 2019

JORIS�WILTON�
Bestuurslid
 – Benoemd op ALV 2017
 – Herbenoembaar op ALV 2021

NOMINATIES�BESTUUR� 
ALV�2018

SERGE�ENNEMAN
Investor Relations Officer  
Flow Traders

SERENA�ZUIDEMA
Investor Relations Officer  
Philips Lighting

BESTUUR
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             DE IMPLEMENTATIE VAN MIFID II               
      KAN ENORME GEVOLGEN HEBBEN        
         VOOR INVESTOR RELATIONS                
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21�JUNI�2017
NEVIR�EN�KPMG�MAKINSON� 
COWELL:�ONTBIJTSESSIE�OVER� 
ACTIVISTISCHE�AANDEELHOUDERS�
Bill Jenks van KPMG Makinson Cowell 
gaf een presentatie over hoe te han-
delen als je benaderd wordt door acti-
vistische aandeelhouders. Dit onder-
werp leeft enorm aangezien een 
aantal Nederlandse beursgenoteerde 
ondernemingen duidelijk op het 
radarscherm van activistische aan-
deelhouders staat.
Bill behandelde ook een aantal geval-
len uit de praktijk wat ontzettend 
leerzaam was voor de aanwezigen. 
Een van de lessen tijdens deze sessie 
kwam duidelijk naar voren: wees 
voorbereid. Elke onderneming zou 
een ‘defense scenario’ op de planken 
moeten hebben liggen zodat van 
tevoren is vastgelegd hoe te reageren 
wanneer je bedrijf door deze, vaak 
Amerikaanse, partijen benaderd 
wordt. Veel banken zijn bereid om 
deze scenario’s te oefenen en dat zou-
den wij zeker aanraden!

6�JULI�2017
NEVIR�EN�ABN�AMRO�BOOTTOCHT:�
HOTEL�L’EUROPE�AMSTERDAM
In de zomermaanden is er ook ruimte 
ingepland voor bijeenkomsten met 
een zomers en ontspannen karakter. 
In samenwerking met ABN AMRO 
werd verzameld op het zonovergoten 
terras van Hotel l’Europe, waar wij 
even later werden opgepikt door een 
stijlvolle klassieke salonboot. De tocht 
door de grachten zorgde voor een 
mooi decor om terug te blikken op de 
drukke periode en vooruit te kijken 
naar de vakantieperiode en naar de 
halfjaarcijferpublicatie. De avond 
werd passend afgesloten met een 
informele borrel. 

24�AUGUSTUS�2017
NEVIR�EN�ING�ZOMER�BBQ:�AMSTEL�
BOATHOUSE�AMSTERDAM
Op het prachtig gelegen dakterras 
van het Amstel Boathouse werd de 
aanwezigen een voortreffelijke BBQ 
voorgeschoteld in samenwerking met 

EVENEMENTEN
2017/2018

“�DE�TOCHT�DOOR�DE�GRACHTEN�
ZORGDE�VOOR�EEN�MOOI�
DECOR�OM�TERUG�TE�BLIKKEN�
OP�DE�DRUKKE�PERIODE”

11



NEVIR jaarverslag 2017

ING. Deze setting leent zich uitste-
kend om met alle aanwezigen even te 
spreken en ervaringen te delen. 

22�SEPTEMBER�2017
NEVIR�EN�INGAGE�WEBINAR:� 
MIFID�II�–�SEEING�THE�WOOD�FOR�
THE�TREES
Ter voorbereiding op de implementa-
tie van MiFID II in januari 2018, heb-
ben we samen met Ingage een webi-
nar georganiseerd. Het doel van het 
webinar was om iedereen werkzaam 
in Investor Relations uit te leggen wat 
de impact op Investor Relations zal 
zijn. Tevens is een webinar een ideale 
gelegenheid om vragen te kunnen 
stellen. Het webinar vond plaats in de 
schitterende studio van Company 
Webcast in Amsterdam. Als expert 
hadden we Michael Hufton van 
Ingage uitgenodigd.

Michael gaf een presentatie over de 
knowns & unknowns van Mifid II voor 
Investor Relations, corporate access 

en broker research. Een ding werd  
duidelijk: er gaat veel veranderen.  
Bijvoorbeeld met betrekking tot  
corporate access, waar vanaf 2018 
beleggers apart voor zullen moeten 
gaan betalen om meetings met 
beursgenoteerde ondernemingen te 
hebben. De broker zal voor corporate 
access diensten een prijs moeten 
bepalen, evenals voor broker research. 
Dit kan enorme gevolgen hebben 
voor Investor Relations. Een van de 
conclusies van het webinar was dat 
het directe contact tussen de beleg-
ger en de beursgenoteerde onder-
neming zal toenemen. De rol van de 
broker als tussenpersoon zal meer en 
meer afnemen na de implementatie 
van Mifid II.

19�DECEMBER�2017
NEVIR�EN�KEPLER�CHEUVREUX�
TRENDS�&�TOPICS�LUNCH:� 
RESTAURANT�C�AMSTERDAM
Voorafgaand aan het kerstreces was 
het nog tijd voor een trends & topics 
lunch in samenwerking met Kepler 
Chevreux. Een goede opkomst,  
de mooie locatie van Restaurant C 
aan de Wibautstraat in Amsterdam 

en twee sprekers van formaat:  
Allereerst gaf Menno Middeldorp, 
hoofdeconoom van de Rabobank, 
een presentatie over de mogelijke 
impact van BREXIT op Nederlandse 
beursgenoteerde ondernemingen. 
Daarnaast gaf Wim van Zwol van 
Vanguard Europa een lezing over de 
invloed van passief belegd vermogen 
op de financiele markten als geheel, 
maar ook de mogelijke veranderin-
gen in de activititeiten van de IR- 
afdelingen van beursfondsen.  
Afsluitend werd een heerlijke lunch 
geserveerd en was er mogelijkheid 
om nog even te netwerken. 

EVENEMENTEN
2017/2018

“�MENNO�MIDDELDORP�GAF�
EEN�PRESENTATIE�OVER�DE�
MOGELIJKE�IMPACT�VAN�
BREXIT�OP�NEDERLANDSE�
BEURSGENOTEERDE�
ONDERNEMINGEN”

12



NEVIR jaarverslag 2017

17�JANUARI�2018
NEVIR�EN�EY:�LAATSTE�TRENDS�IN�
REPORTING�EN�IFRS
In samenwerking met EY organiseer-
den wij begin van het jaar een evene-
ment over de laatste aanpassingen  
in IFRS en de communicatie van 
niet-financiële informatie, waar de 
accountant sinds begin dit jaar ook 
haar goedkeuring op moet afgeven 
bij grote ondernemingen. Er was een 
levendige en goede discussie over 
wat er van de ondernemingen werd 
verwacht en wat de visie van de 
accountant is op dit onderwerp.  
Daarnaast werd er ingegaan op de rol 
van IR en de relatie met de accoun-
tant. Wat verwachten we van elkaar, 
zou het nuttig zijn om eerder en vaker 
met elkaar in contact te zijn dan 
alleen vlak voor de publicatie van de 
jaar- en halfjaarresultaten?
De middag werd afgesloten met een 
netwerkborrel waar men nog even 
kon napraten, alvorens we allemaal 
weer naar ons jaarverslag konden 
terugkeren.

25�APRIL�2018
NEVIR,�FAIR�IMPACT,�REPRISK,� 
STIBBE�EN�PGGM:�KEY�INSIGHTS� 
IN�SOCIALLY�RESPONSIBLE� 
INVESTING
Een format waar we zeker op verder 
willen borduren in de toekomst, is het 
organiseren van evenementen 
waarop een onderwerp uit meerdere 
invalshoeken wordt belicht. In het 
auditorium van het prachtige kantoor 
van Stibbe aan de Beethovenlaan in 
Amsterdam deelden Fair Impact, 
Reprisk, Stibbe en PGGM hun visie op 
duurzaam investeren, de verande-
ringen in de Corporate Code en hoe 
ESG (Environment, social & gover-
nance) geïmplementeerd kan worden 
bij ondernemingen. De drie presen-
taties sloten goed op elkaar aan en 
waren kort genoeg om spannend te 
blijven, maar gaven wel voldoende 
achtergrondinformatie om mee te 
nemen in ons dagelijks werk. Deze 
bijeenkomst was toegankelijk voor 
een bredere doelgroep dan alleen 

Investor Relations, hetgeen de inter-
actie zeker ten goede kwam. Bij de 
borrel werd door deelnemers goed 
geintegreerd en uitvoerig nagespro-
ken over de onderwerpen die de 
revue hadden gepasseerd. 

EVENEMENTEN
2017/2018

“�FAIR�IMPACT,�REPRISK,�STIBBE�
EN�PGGM�DEELDEN�HUN�VISIE�
OP�DUURZAAM�INVESTEREN,�
DE�VERANDERINGEN�IN�
DE�CORPORATE�CODE�EN�
HOE�ESG�KAN�WORDEN�
GEÏMPLEMENTEERD�BIJ�
ONDERNEMINGEN”
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  IR Masterclass            
             IR Master
class                     

Kennisvergaring en kennisdeling zijn 
twee belangrijke doelstellingen van 
de NEVIR. De laatste trends en  
ontwikkelingen binnen de Investor 
Relations discipline komen dan ook 
met regelmaat aan bod tijdens de 
ledenbijeenkomsten. Dit was al weer 
het elfde jaar dat de NEVIR het eigen 
opleidingsprogramma de IR Master-
class – aanbood aan met name 
nieuwe leden. Het is een intensief 
programma van 2,5 dag waarin  
ervaren IR-professionals van beurs-
genoteerde bedrijven presentaties 
geven aan een kleine groep deel-
nemers over de verschillende aspec-
ten van Investor Relations. Sinds 
enkele jaren is de masterclass uitge-
breid met een terugkommiddag 
‘Return on IR’. De masterclass is speci-
aal voor onze leden ontwikkeld en 
met name bedoeld voor IR-professio-
nals die zich verder willen bekwamen 
in het vakgebied, als ook voor andere 
corporate professionals van afdelin-
gen zoals communicatie, juridische 

zaken of finance. Kennis delen en van 
elkaar leren staat centraal bij de mas-
terclass. Daarom hanteren we een 
minimum aantal van vijf deelnemers 
voor de opleiding. Sinds het begin 
van de IR Masterclass hebben al ruim 
170 professionals van meer dan 55 
bedrijven deze met succes gevolgd. 
De eerste cursusdag komt het 
omvangrijke speelveld van de Inves-
tor Relations discipline aan bod inclu-
sief het juridische kader en alle ove-
rige spelregels voor beursgenoteerde 
ondernemingen. Hierin wordt onder 
andere ingegaan op de relevante 
delen van het vennootschapsrecht en 
de Wet op het financieel toezicht 
(Wft), de verschillende spelers op de 
kapitaalmarkt en de interne rol van 
Investor Relations inclusief de interac-
tie met andere corporate functies. Op 
dag twee wordt onder meer een 
bezoek gebracht aan een trading 
floor en wordt aandacht besteed aan 
externe communicatie en de marke-
tingrol van IR. 

De IR Masterclass wordt normaal 
gesproken tweemaal per jaar  
georganiseerd, in juni en november. 
In 2017 is de editie in november in 
verband met beschikbaarheid van de 
deelnemers verschoven naar januari 
2018. De masterclasses in 2017 en 
begin 2018 werden door de deel-
nemers wederom met hoge cijfers 
beoordeeld. De terugkommiddag 
biedt bovendien veel ruimte om de 
opgedane ervaringen te delen en 
deze te spiegelen met andere profes-
sionals. Afgelopen jaar waren we voor 
de IR Masterclass onder andere te 
gast bij Euronext en ING terwijl de 
terugkomdag op het kantoor van 
Wessanen plaats vond. 

Docenten zijn ervaren directeuren 
Investor Relations, Corporate  
Communicatie of kapitaalmarkt-
experts, zoals o.a Paul�Willem�van�
Gerwen (AFM), Annegien�Blokpoel 
(PerspeXo), Robin�Boon (AEGON), 
Dies�Donker (Director Investor  

Relations ABN AMRO), Viviane� 
Dictus, (Director IR&CC Agfa),  
Thijs�van�der�Heide (Manager  
Investor Relations DSM) en Ronald�
Merckx (CFO Royal Wessanen).

Ter uitbereiding van het NEVIR-aan-
bod van opleidingen wordt sinds 
2017 ook de masterclass ‘Basics of 
finance & financial terminology’ aan-
geboden voor professionals zonder 
financiele achtergrond die werkzaam 
zijn in communicatie, juridische 
zaken, duurzaamheid en andere vak-
gebieden die (in)direct betrokken zijn 
bij de Investor Relations functie. Het 
doel van deze cursus is om deel-
nemers de basis van finance en  
financiele terminologie bij te brengen 
die gebruikt wordt in de financiële 
verslaglegging van een beurs-
genoteerde onderneming. Deze  
cursus van een halve dag kan zowel 
gebruikt worden als opstap naar de 
IR Masterclass, maar ook als op zich-
zelfstaande spoedcursus. 

IR MASTERCLASS
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    ONZE IR MASTER CLASS IS EEN                       
          INFORMATIEVE EN INFORMELE            
    TWEEËNHALVE DAAGSE CURSUS               
   VOOR EN DOOR IR  PROFESSIONALS        
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DUTCH IR AWARDS 2018

Op donderdag 11 januari 2018 vond 
het jaarlijkse event rondom de Dutch 
IR Awards plaats in Theater Amster-
dam. De grote opkomst en de zeer 
positieve evaluatie die wij achteraf 
over dit event hebben ontvangen, 
geven aan dat onze leden dit als hét 
event van het jaar beschouwen dat  
ze niet willen missen. Ook dit jaar 
waren er weer ongeveer 200 gasten 
aanwezig.

Jaarlijks worden tijdens dit event de 
prijzen uitgereikt door een vakjury 
voor ondernemingen en professionals 
die excelleren op het gebied van 
Investor Relations. Ter gelegenheid 
hiervan organiseren we een diner, 
waarbij sponsoren een tafel kunnen 
kopen en gasten die actief zijn of 
geïnteresseerd zijn in de wereld van 
Investor Relations kunnen uitnodigen. 
Gastvrouw van de avond was dit jaar 
Diana�Matroos, presentatrice en jour-
nalist voor BNR Nieuwsradio. Diana is 
vaak te zien als dagvoorzitter en dis-

cussieleider op bijeenkomsten, waar-
bij zij een bijzondere interesse heeft 
voor financieel economische onder-
werpen. Zij was dus uitstekend op 
haar plaats deze avond en presen-
teerde de awards met een journalis-
tieke, zakelijke, stijlvolle en menselijke 
aanpak. Dit jaar was het inhoudelijke 
programma deels losgekoppeld van 
het diner, om te zorgen dat de gasten 
hun aandacht niet tussen tafelgeno-
ten en het podium hoefden te verde-
len. Tijdens en na het diner werd een 
korte keynote en entertainment  
verzorgd.

Voorafgaand aan het diner gingen  
de gasten de theaterzaal in, waar  
het officiële programma plaatsvond.  
Verschillende IR-professionals,  
winnaars van voorgaande jaren en 
genomineerden voor dit jaar, werden 
door Diana op het podium geïnter-
viewd en gevraagd om hun ervarin-
gen, kennis en tips te delen.  

Hierna werden de awards uitgereikt. 
Veel werk hiervoor was verricht door 
de des kundige jury. Alle leden van de 
jury hebben uitgebreide en jaren-
lange ervaring op het gebied van 
aandelen en kennen de bedrijven en 
IR-professionals vaak ook persoonlijk. 
De samenstelling is dusdanig dat er 
altijd leden zijn die eerder in de jury 
zitting hebben genomen, alsook 
nieuwe leden.

Jaarlijks wordt een internationaal 
onderzoek uitgevoerd door Extel 
WeConvene, waarvan zij de Neder-
landse data beschikbaar stellen aan 
de NEVIR als startpunt voor een ver-
der onderzoek, dat specifiek onder 
Nederlandse  
analisten en beleggers door CFF 
Communications wordt gehouden. 
Op basis hiervan worden de nomina-
ties bekend gemaakt, waaruit de vak-
jury de uiteindelijke winnaars kiest.
De vakjury bestond dit jaar uit:

Corné�van�Zeijl | ACTIAM
Willem�Burgers | Add Value Fund
Holger�Weeda | BNP Paribas AM
Joop�Witteveen | Kempen Capital 
Management
Frederik�van�Beuningen | Teslin  
Capital Management
Maarten�Verbeek | the IDEA!

De jury doet uitgebreid vooronder-
zoek, en beoordeelt op basis van  
een aantal vaste criteria welke onder-
neming en welke professional de 
IR Award per categorie zou moeten  
winnen. Hierbij wordt onder andere 
gekeken naar:
1. Actieve communicatie met de 

investment community;
2. Toegevoegde waarde / kennis van 

de IR-professional / afdeling;
3. Kan de IR-professional een per-

soonlijkheid neerzetten (toont hij 
of zij leadership en personality);
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4. Transparantie en consistentie  
van communicatiemiddelen:  
pers berichten, presentaties, web-
site, jaarverslag en social media;

5. Continuïteit en bestendigheid van 
de disclosure;

6. Neerzetten van best practices
7. Toegankelijkheid van de IR-afde-

ling en het management.

Binnen het juryoverleg vinden vervol-
gens stevige discussies plaats over de 
kandidaten, in hoeverre zij aan de  
criteria voldoen en of er nog andere 
zaken zijn die in het voordeel of juist 
in het nadeel van de kandidaat zijn. 
Dit jaar gaf de jury nadrukkelijk aan 
dat zowel wordt gekeken naar gerea-
liseerde verbeteringen in het beleid 
als het absolute niveau waarop onder-
nemingen acteren. 

De jury kijkt naar de mix van midde-
len die wordt ingezet, en de bereid-
heid van de onderneming om de dia-
loog aan te gaan, ook wanneer de 

aandeelhouders het misschien niet 
eens zijn met de gekozen richting.  
Na afweging van alle criteria werden 
de winnaars bepaald. Alhoewel het in 
sommige gevallen lastig blijft een 
onderscheid te maken tussen profes-
sional en onderneming, werd zeer 
goed gemotiveerd waarom een 
IR-professional soms echt het verschil 
kan maken in de communicatie met 
aandeelhouders, analisten en andere 
financiële stakeholders en veel 
waarde kan toevoegen voor de 
onderneming. De jury geeft aan het 
daarom ook een eer te vinden op 
deze wijze bij te dragen aan de IR 
Awards en de feestelijke avond.
Traditioneel eindigde de avond met 
een borrel, waarmee invulling werd 
gegeven aan één van de belangrijke 
criteria waaraan elk NEVIR-evene-
ment moet voldoen: de mogelijkheid 
om te netwerken. De volgende och-
tend verzamelde een selectie van de 
winnaars van de IR Awards zich bij 
Euronext Amsterdam, samen met 

een afvaardiging van het NEVIR- 
bestuur en de vakjury, om met de 
gongslag de handel voor die dag te 
openen. Graag bedanken wij op deze 
plaats ook onze sponsoren zonder wie 
deze elfde editie van de IR Awards 
niet mogelijk was geweest.

PLATINUM: ABN AMRO, ING,  
Euronext/Company Webcast, Kepler 
Cheuvreux/Rabobank 

GOLD:�CFF Communications, CMi2i, 
Georgeson, Teslin 

SILVER: Berenberg, C&F Report,  
Hill + Knowlton, Ingage, IPREO,  
Nasdaq, RD:IR

Op de volgende pagina’s vindt u een 
overzicht van al onze sponsoren als-
ook het verslag van de jury over de 
winnaars in alle categorieën.

DUTCH IR AWARDS 2018

“�OOK�DIT�JAAR�WAREN�
ER�WEER�ONGEVEER�
200 GASTEN�AANWEZIG"
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        EEN IR  PROFES SIONAL KAN EEN            
  BELANGRIJK INSTRUMENT ZIJN IN DE           
  COMMUNICATIE MET STAKEHOLDERS        
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PLATINUM GOLD SILVER

Graag bedanken wij op deze 
plaats ook onze sponsoren 
zonder wie deze elfde editie 
van de IR Awards niet moge-
lijk was geweest.

DUTCH IR AWARDS 2018
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BEDRIJF� ING�GROUP
De jury geeft aan dat alle drie de ondernemingen op hoog niveau presteren 
wat de keuze in deze categorie extra lastig maakte. Randstad is al jaren een 
stabiele factor met veel aandacht voor de omgeving. Ook over ASML is de jury 
zeer te spreken qua transparantie en pro-activiteit. De jury heeft uiteindelijk 
gekozen voor ING Group, vooral omdat deze onderneming het afgelopen jaar 
ontzettend veel verbetering heeft laten zien. 

ING Group heeft veel veranderingen doorgevoerd en speelt hiermee onder  
leiding van Ralph Hamers goed in op de disruptie in de bankensector en de 
ontwikkelingen op het gebied van fintech. Het management is goed benader-
baar en de onderneming staat open voor de dialoog. ING Group zet een brede 
mix van middelen in voor de communicatie met financiële stakeholders, waar-
onder video’s. Het management is hierdoor ook letterlijk zichtbaarder en de 
onderneming is in staat haar strategie helder uit te leggen voor een breed 
publiek. De jury spreekt duidelijk haar wens uit dat deze positieve trend en  
het inspelen op ontwikkelingen in de markt verder wordt voortgezet.

PROFESSIONAL� DAVID�TAILLEUR�(RANDSTAD)
David Tailleur is sinds oktober 2016 aan boord bij Randstad en de jury is van 
mening dat zijn komst direct terug te zien is in het feit dat de deur bij Rand-
stad echt meer open staat dan vroeger. Hij heeft zijn rol met verve opgepakt 
en probeert ook daadwerkelijk zijn stempel te drukken en veranderingen door 
te voeren en zo transparant mogelijk te zijn. Het is een pré dat David vanuit 
research de stap naar Investor Relations heeft gemaakt. Hij volgde Randstad al 
vanuit zijn rol als Head of Equity Research bij Rabobank, en dat is terug te zien 
in zijn toegevoegde waarde binnen IR-gerelateerde meetings. De jury is dan 
ook van mening dat David dit jaar de prijs verdient en wil David hiermee vooral 
aanmoedigen om door te gaan met de goede stappen die al zijn gezet en voor 
openheid en transparantie te blijven zorgen. 

GENOMINEERD
David Tailleur, Randstad
Dies Donker, ABN AMRO 
Marcel Kemp, ASML

GENOMINEERD
ASML
ING Group
Randstad

DUTCH IR AWARDS 2018
AEX
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BEDRIJF� A.S.R.�
De jury is van mening dat a.s.r. er in deze categorie met kop en schouders 
bovenuit steekt. De beursgang van a.s.r. in 2016 is er één uit de boekjes waar-
bij het bedrijf zeer goed is gepositioneerd. De jury benadrukt daarbij dat a.s.r. 
zowel nationale als internationale beleggers goed heeft bediend. 
Vervolgens is het a.s.r. gelukt om in ruim een jaar tijd het hele aandelenpakket 
van de overheid te plaatsen, een knappe prestatie. Ze hebben, om dit voor 
elkaar te krijgen, goed gecommuniceerd met de overheid en voldoende vraag 
in de markt gecreëerd. a.s.r. is consequent ieder kwartaal op roadshow 
geweest en heeft een consistent verhaal in de markt neergezet. 

a.s.r. doet wat het belooft en kent haar plek als het gaat om acquisities, de jury 
geeft hierbij aan dat ze zich niet vertillen aan te grote acquisities. Ook hanteert 
a.s.r. een zeer stringente kapitaalallocatie en is communicatie over solvency 
duidelijk en goed. Het management staat met beide benen op de grond en de 
CFO is in staat zeer complexe zaken in eenvoudige bewoording uit te leggen. 
Tot slot merkt de jury op dat de Investor Relations sectie op de website van 
a.s.r. wel voor verbetering in aanmerking komt. 

PROFESSIONAL� VICTOR�BAREÑO�(ASMI)
Victor Bareño is al jaren een stabiele factor bij ASMI. De jury merkt hierbij op 
dat het management van ASMI niet uitblinkt in open en transparante commu-
nicatie en dat Victor zijn rol binnen deze beperkingen zo goed mogelijk pro-
beert uit te voeren. Hij voegt met zijn eigen deskundigheid waarde toe door 
financiële stakeholders te helpen bij het verwerken van de door de onder-
neming verstrekte informatie. 

Victor heeft zich het afgelopen jaar goed ontwikkeld in lijn met de toegeno-
men dynamiek bij ASMI. Deze verbetering leidt tot de prijs voor beste AMX  
professional, waarbij de jury Victor wil aanmoedigen om de verbetering verder 
door te zetten. Inhoudelijk is Victor goed, nu wordt het tijd om zijn rol nog 
meer te pakken en meer aan IR te doen. Als suggestie geeft de jury het organi-
seren van een Capital Markets Day in Londen of in Nederland mee.

GENOMINEERD
Bisera Grubesic, TomTom
Joost van Galen, Koninklijke BAM Groep
Victor Bareño, ASM International

GENOMINEERD
a.s.r. 
Corbion
Koninklijke VolkerWessels

DUTCH IR AWARDS 2018
AMX
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BEDRIJF� FORFARMERS�
ForFarmers heeft zich succesvol ontwikkeld van een coöperatie naar een 
beursgenoteerd bedrijf met een steeds meer gespreide en ook internationale 
groep van beleggers. ForFarmers heeft dit proces geleidelijk maar vooral  
gedegen uitgevoerd. Deze geleidelijkheid heeft zowel intern als extern goed 
gewerkt, waardoor ook een waardering voor de beursnotering is ontstaan bij 
de oorspronkelijke aandeelhouders. 

De jury geeft aan dat ForFarmers uitstekend in staat is om het verhaal van de 
onderneming over het voetlicht te brengen. Voor nadere vragen over bijvoor-
beeld governance of de voormalige coöperatie wordt toegang gegeven tot  
de juiste experts. De Investor Relations afdeling geeft hierbij de juiste onder-
steuning en uitstekende service. 

De kwaliteit van de presentaties van ForFarmers wordt specifiek benoemd en 
ook het enthousiasme waarmee het management presenteert wordt zeer 
positief ontvangen evenals de Capital Markets Day die in 2017 gehouden is.

PROFESSIONAL� RICHARD�PIEKAAR�(BASIC-FIT)
De jury roept in deze categorie Richard Piekaar uit tot winnaar door zijn  
bereikbaarheid, snelheid en deskundigheid. Richard is een uitstekende 
IR-profes sional. Er zijn goede afspraken met hem te maken en hij komt deze  
ook altijd na. 

Als relatief jong beursgenoteerd bedrijf kreeg Basic-Fit de afgelopen periode  
te maken met kritische feedback van beleggers. Richard weet deze feedback 
op een goede manier te delen met het management om hier vervolgens ook 
actie op te ondernemen. Dit is onder andere terug te zien in de eind 2017 
gehouden Capital Markets Day waar meer inzicht gegeven werd in de organi-
satie. De jury wil Richard met deze prijs aanmoedigen om dit niveau vast te 
houden en in 2018 weer nieuwe stappen ter verbetering van het IR-beleid van 
Basic-Fit te zetten.

GENOMINEERD
Caroline Vogelzang, ForFarmers
Dirk Jan Lucas,  
Nieuwe Steen Investments
Richard Piekaar, Basic-Fit

GENOMINEERD
Basic-Fit
ForFarmers
Van Lanschot Kempen

DUTCH IR AWARDS 2018
AScX/OVERIG
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    HET LEVEREN VAN EEN BIJDRAGE            
       AAN EEN GOED FUNCTIONERENDE            
                                      KAPITAALMARKT           
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie Realisatie
2017 2016

Baten
Contributie  81.875 82.917
Funding Dutch IR awards 60.100 67.850
IR Masterclass 19.995 20.735
Interest 516 1.280

162.486 172.782

Lasten
Dutch IR awards 80.191 123.834
Bijeenkomsten 6.419 10.901
IR Masterclass 21.051 20.744
NEVIRPedia/website 1.636 –
Secretariaat 42.709 40.358
Financiële administratie 1.033 970
Bestuurskosten/diversen 1.838 3.139
Bankkosten  125 164
Afschrijving contributies  –   –

155.002 200.110

Saldo 7.484 –�27.328
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VERMOGENSOPSTELLING

2017 2016
Rekening-courant 73.364 45.144
Deposito 76.342 84.075
Debiteuren 32.910 85.295
Vooruitbetaalde kosten  – 56

Totaal�activa 182.616 214.570

Crediteuren 10.083 49.521
Nog te betalen kosten –
IR Awards vooruitgefactureerd –
Correcties voorgaande jaren –
Eigen vermogen 172.533 165.048

Totaal�passiva 182.616 �214.570
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Deze publicatie kwam mede tot stand dankzij  
de bijdrage van Domani, Den Haag.

NEVIR�Secretariaat
James�Wattstraat�100
1097 DM�Amsterdam�
020�575�40�83
secretariaat@nevir.nl
www.nevir.nl
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