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et het organiseren van master class 
opleidingen, themabijeenkomsten, 
informele ‘netwerkborrels’ en de 
jaarlijkse Dutch IR Awards heeft het 
bestuur in 2018 invulling gegeven aan 
haar taak om een platform te creëren 
voor kennisdeling en het verder  
professionaliseren van het IR vakgebied 
in Nederland.

Met de Dutch IR Awards begin dit jaar 
hebben we een goede start gemaakt 
en er staat een aantal interessante 
evenementen op het programma voor 
2019. We streven naar een aanspre-
kend programma dat zowel inhoudelijk 
interessante onderwerpen heeft en 
voldoende gelegenheid biedt om  
informeel met andere IR vakgenoten 
ervaringen te delen en ideeën te  
wisselen.

Een van de onderwerpen die de 
aandacht heeft van het bestuur is de 
opkomst van leden bij bijeenkomsten. 
We hebben stil gestaan bij events met 
een laag aantal aanmeldingen, met 
een hoog aantal no-shows (!) en ook de 
verhouding tussen de corporates (de 
IRO’s) en de suppliers (consultants en 
service providers). In deze evaluatie 
hebben we verschillende factoren 
besproken die mogelijk invloed 
hebben op de opkomst, zoals het 
onderwerp van de bijeenkomst, de 
timing en de locatie. Ook in 2019 
zullen we hiermee rekening houden. 
Het is daarbij de ambitie van het 
bestuur dat meer leden op de bijeen-
komsten aanwezig zijn en dat de leden 
een actieve(re) rol spelen in de organi-
satie van de evenementen en het 
delen van kennis. Daarbij is het extra 

BESTE  
NEVIR-LEDEN, 

VOORWOORD VAN DE  
  VOORZITTER

AANTAL NEVIR-LEDEN

2018 2019

25 24

53 55 Bedrijfsleden

Totaal

Consultants

78 79

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.

M
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leuk als we events kunnen houden op 
locatie van de leden, zoals de presenta-
tie bij Flow Traders met aansluitend een 
informele borrel. We zijn immers een 
vereniging van leden en voor leden.

Met betrekking tot de (master class) 
opleidingen hebben we besloten een 
andere koers te varen. Dat was geen 
makkelijke beslissing, maar de belang-
stelling onder leden nam af en bleek 
uiteindelijk onvoldoende om de kwali-
teit en de continuïteit van de opleidin-
gen te garanderen. In plaats van zelf 
opleidingen te verzorgen, zullen we ons 
richten op het aanbieden van relevante 
opleidingen bij onafhankelijke organisa-
ties aan onze leden. Zo hebben NEVIR 
leden met ingang van 2019 de 
mogelijkheid om opleidingen te volgen 
in London, die in samenwerking met de 
IR Society worden aangeboden tegen 
een sterk gereduceerd tarief. Het is 
onze intentie om dit uit te breiden met 
opleidingen van andere aanbieders.  
Op deze manier worden onze leden 

VOORWOORD VAN DE  
VOORZITTER

optimaal in staat gesteld om hun 
kennis te verrijken of up-to-date te 
houden.

Vanuit financieel oogpunt was 2018 
een goed jaar. De balans is sterk met 
een eigenvermogenspositie van 
€ 174.000. Vorig jaar hebben we 
aandacht besteed aan achterstallige 
contributies, die in de recente jaren zijn 
opgelopen. Daardoor hebben we 
succesvol achterstallige contributies 
kunnen incasseren maar ook een 
bedrag moeten afschrijven. Door deze 
afboeking kwam het resultaat uit op 
€ 9.000 negatief. Het ledenbestand is 
toegenomen tot 79 leden waardoor 
ook de contributies op peil blijven.  
De grootste kostenpost in het jaar is  
de Dutch IR Awards en het is belangrijk 
ons te realiseren dat dankzij de sponsor-
bijdragen dit evenement financieel 
behapbaar blijft. 

Change is a constant, en dat geldt  
ook voor het bestuur van de NEVIR. 

Michel Hülters
Voorzitter

V

Afgelopen jaar moesten we afscheid 
nemen van Anneke Hoijtink en werd 
het bestuur versterkt door de  
komst van Serena Zuidema en 
Serge Enneman. Bij de ALV van dit jaar 
zal Uneke Dekkers het bestuur verlaten 
vanwege het bereiken van de maximale 
zittingstermijn van zes jaar. Mede 
namens de andere leden van het 
bestuur wil ik Anneke en Uneke zeer 
bedanken voor hun inzet, inspiratie en 
de lol die we samen hadden. We hopen 
een nieuw bestuurslid op de ALV te 
kunnen presenteren. Tot slot: de NEVIR 
is voor en door leden. We horen het 
graag als men leuke en goede ideeën 
heeft waarmee we nog beter invulling 
kunnen geven aan het delen van kennis 
en het verder professionaliseren van het 
IR vakgebied in Nederland.
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WIJ STREVEN ER NAAR EEN 
PLATFORM TE CREËREN 
VOOR KENNISDELING 
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De Nederlandse Vereniging voor  
Investor Relations (NEVIR) behartigt  
de belangen van haar leden. De NEVIR 
streeft ernaar om beursgenoteerde 
ondernemingen te ondersteunen in  
het makkelijker toegang krijgen tot de 
Nederlandse en internationale kapitaal-
markt. Dit houdt in dat de NEVIR het 
als haar taak ziet om het vakgebied van 
Investor Relations (IR) in Nederland 
verder te professionaliseren om daarbij 
bij te kunnen dragen aan een goed 
functionerende kapitaalmarkt. 

De NEVIR biedt haar leden toegang tot 
een uitgebreid en bekwaam netwerk. 
De vereniging fungeert als kenniscen-
trum voor de leden en organiseert 
verscheidene activiteiten met als doel 
om vergaring en uitwisseling van 
kennis te bevorderen. 

Gedurende het jaar biedt de NEVIR het 
volgende programma aan:
• het organiseren van bijeenkomsten 

en presentaties over actuale IR- 
onderwerpen en relevante ontwik-
ke lingen die het vakgebied direct  
of indirect raken;

•  het organiseren van informele 
bijeenkomsten om het uitwisselen 
van kennis en ervaring te bevor-
deren;

• het aanbieden van opleidingen van 
externe partijen tegen aantrekkelijke 
voorwaarden voor haar leden.

Ieder jaar organiseert de NEVIR vier tot 
acht bijeenkomsten en presentaties 
over relevante IR-onderwerpen. Hier 
delen specialisten hun kennis en 
ervaring over een specifiek onderwerp, 
gevolgd door een discussie met de 
aanwezige leden. De bijeenkomsten 
worden afgesloten met een informele 
lunch, diner of borrel om de leden de 
kans te geven om met elkaar van 

gedachten te kunnen wisselen. Op 
pagina 11 van dit verslag worden de 
activiteiten van 2018 beschreven. 

De NEVIR stimuleert haar leden om uit 
te blinken in zijn of haar vakgebied. 
Erkenning hiervoor wordt gegeven 
tijdens de jaarlijkse Dutch IR Awards, 
waar een vakkundige en onafhankelijke 
jury een prijs uitreikt aan zowel het 
bedrijf met de beste IR prestaties en de 
beste IR-professional. Op pagina 16 van 
dit verslag worden de NEVIR Awards 
2018 beschreven. 

ONZE MISSIE
De NEVIR behartigt de belangen van 
haar leden ‘uitgevende instellingen en 
bedrijfsleden’ die actief zijn in IR. 
Vertegenwoordiging en ondersteuning 
vinden plaats voor een breed scala van 
aspecten die met het vak te maken 
hebben. De NEVIR ziet het als haar 
missie om beursgenoteerde onder-
nemingen te ondersteunen in het 
makkelijker toegang krijgen tot de 

Nederlandse en internationale kapitaal-
markt. Dit tracht de vereniging te 
bewerk stelligen door te fungeren als 
kenniscentrum waarbij aandacht is voor 
relevante actuele ontwikkelingen.  
De NEVIR stimuleert een verdere 
professionalisering van het vakgebied 
in Nederland, om op die manier een 
positieve bijdrage te leveren aan een 
goed functionerende kapitaalmarkt. 

ONZE GEDRAGSCODE
De NEVIR heeft een eigen gedragscode 
met de volgende uitgangspunten: 
• een transparante en constructieve 

dialoog tussen onderneming en 
investeerders;

• gelijke behandeling van alle  
investeerders;

• streven naar ‘best practices’ inzake 
normen en waarden van de kapitaal-
markt;

• regels zijn afgeleid van principes.

www.nevir.nl

PROFIEL
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WIJ BIEDEN ONZE LEDEN 
TOEGANG TOT EEN 
UITGEBREID EN BEKWAAM 
NETWERK 
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Het bestuur bestaat uit:

MICHEL HÜLTERS (1967)
Voorzitter
  Head of Investor Relations 

& Ratings ASR Nederland N.V.

SERENA ZUIDEMA (1986)
Secretaris
  Investor Relations Officer  

Signify N.V. 

MARIEKE PALSTRA (1972)
Penningmeester
  Director Investor Relations,  

Marketing and Communications 
Intertrust N.V.

BESTUURSVERGADERINGEN
In 2018 heeft het bestuur regelmatig 
vergaderd, waarbij deels middels confe-
rence calls. Vrijwel iedere maand werd 
overleg gevoerd en aan het einde van 
het jaar, mede vanwege de Dutch IR 
Awards en het aanbieden van nieuwe 
opleidingen, werd regelmatiger verga-
derd. Voor bepaalde aandachtsgebie-
den zijn aparte commissies ingesteld, 
zoals voor de Dutch IR Awards.  
De belangrijkste onderwerpen van 
onze vergaderingen waren:
• Programma activiteiten;
• Dutch IR Awards;
• Aanbieden nieuwe opleidings-

mogelijkheden; 
• Werving nieuwe leden;
• Financiën;
• Samenstelling en taakverdeling  

van het bestuur.

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

Communications

SERGE ENNEMAN (1971)
Activiteiten 
  Head of Investor Relations  

Flow Traders 

JORIS WILTON (1978)
Opleidingen
  Manager Investor Relations  

Takeaway.com

BESTUUR
In 2018 hebben wij tijdens de 
Algemene Leden Vergadering (ALV)  
in juni afscheid genomen van Anneke 
Hoijtink als voorzitter en bestuurslid  
van de vereniging. Anneke was zes jaar 
lid van het bestuur, laatstelijk in de rol 
van voorzitter. Wij zijn Anneke bijzonder 
dankbaar voor haar waardevolle  
bij dragen aan de vereniging. 

Tot het bestuur zijn in 2018 toe   ge-
treden Serge Enneman en Serena 
Zuidema. Serge is actief met het  
organiseren van de diverse activiteiten 
voor de leden en Serena zet zich in als 
secretaris van de vereniging.
 

BESTUUR
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ROTATIEKALENDER BESTUUR

MICHEL HÜLTERS 
Voorzitter
 – Benoemd op ALV 2016
 – Herbenoembaar 2020

SERENA ZUIDEMA 
Secretaris
 – Benoemd op ALV 2018
 – Herbenoembaar 2022

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

SERGE ENNEMAN 
Bestuurslid
 – Benoemd op ALV 2018
 – Herbenoembaar op ALV 2022

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

 

BESTUUR
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DE NEVIR STIMULEERT 
HAAR LEDEN OM UIT TE 
BLINKEN IN ZIJN OF HAAR 
VAKGEBIED. ERKENNING 
HIERVOOR WORDT 
GEGEVEN TIJDENS DE 
JAARLIJKSE NEVIR AWARDS
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11 JANUARI 2018
DUTCH IR AWARDS 2018
Zoals beschreven in het NEVIR jaar - 
verslag 2017, organiseerde de NEVIR  
de Dutch IR Awards 2018 in Theater 
Amsterdam. 

17 JANUARI 2018
NEVIR EN EY SEMINAR: LAATSTE 
TRENDS IN REPORTING EN IFRS
NEVIR en EY organiseerden een 
seminar op het kantoor van EY, waar de 
laatste ontwikkelingen op het gebied 
van IFRS en reporting gedeeld werden. 
Aansluitend was er een netwerk borrel.

25 APRIL 2018
NEVIR EN STIBBE BIJEENKOMST:  
KEY INSIGHTS IN SOCIALLY  
RESPONSIBLE INVESTING
NEVIR organiseerde samen met Stibbe, 
PGGM, RepRisk en Fair Impact een 
bijeenkomst op het kantoor van Stibbe 
in Amsterdam. Die bijeenkomst had als 
thema ‘Socially Responsible Investing’ 
in het kader van ESG. Een goed 

bezochte bijeenkomst, waar RepRisk, 
Fair Impact en Stibbe een toelichting 
gaven op het belang van managen van 
ESG binnen bedrijven en PGGM daar op 
inhaakte vanuit het perspectief van een 
investeerder.

1 JUNI 2018
NEVIR ALV
NEVIR organiseerde de jaarlijkse ALV 
voor zijn leden in het hoofdkantoor van 
ASR. Daar trad Anneke Hoitink af en 
nam Michel Hulters de hamer over. 
Tevens traden Serena Zuidema en 
Serge Enneman tot het bestuur toe. 

6 JULI 2018
NEVIR EN FLOW TRADERS  
BOOTTOCHT: HOOFDKANTOOR 
FLOW TRADERS AMSTERDAM
Een van de doelen van de NEVIR is het 
samen brengen van netwerken en het 
delen van kennis. Zo werd met het 
aantreden van Serge Enneman (Flow 
Traders) in het bestuur van de NEVIR 
ook de mogelijkheid aangeboden om 

EVENEMENTEN 2018/2019

 EEN PRESENTATIE, EEN 
RONDLEIDING OVER DE  
DEALING ROOM VAN 
FLOW TRADERS EN ALS  
AFSLUITING EEN BOOTTOCHT  
OVER DE AMSTERDAMSE 
GRACHTEN
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nader kennis te maken met deze 
relatieve nieuwkomer op de Neder-
landse beurs. De opkomst was hoog, 
met IROs van verschillende bedrijven 
aanwezig. Na een presentatie en een 
rondleiding over de dealing room van 
Flow Traders, werd er een rondtocht 
gemaakt door de grachten van Amster-
dam op de boot van Flow Traders als 
afsluiting. 

29 AUGUSTUS 2018
NEVIR ORGANISEERDE HAAR JAAR-
LIJKSE BBQ BIJ CAFE POLDER
NEVIR organiseert jaarlijks een BBQ 
voor al haar leden, waar leden uitge-
breid kunnen netwerken onder genot 
van een hapje en een drankje. Dit jaar 
vond het plaats in restaurant De Polder, 
waar een mooi BBQ werd gepresen-
teerd in helaas wat minder ideale 
weersomstandigheden. Een goede 
traditie die de NEVIR in stand zal 
houden. 

9 OKTOBER 2018
NEVIR ONDERSTEUNT ORGANISATIE 
VAN HET IR MAGAZINE GLOBAL  
FORUM 2018
Het IR Magazine Global Forum vond in 
2018 plaats in Amsterdam. De NEVIR 
verleende haar support aan dit evene-
ment, waar een wijd scala aan onder-
werpen werden besproken en er een 
internationaal publiek aanwezig was. 
NEVIR verzorgde de openings-
presentatie en was via het moderaten 

EVENEMENTEN
2018/2019

 NEVIR WAS ZICHTBAAR  
AANWEZIG ALS MODERATOR 
TIJDENS HET IR MAGAZINE  
GLOBAL FORUM 2018

van verschillende presentaties zichtbaar 
aanwezig als de Nederlandse branche-
organisatie voor Investor Relations.  
Alles bij elkaar een succesvol evene-
ment.

18 DECEMBER 2018
NEVIR EN KEPLER CHEUVREUX:  
DE JAARLIJKSE TRENDS & TOPICS 
LUNCH
Voorafgaand aan het kerstreces was er 
traditioneel de trends & topics lunch in 
samenwerking met Kepler Chevreux. 
De opkomst was hoog, doordat er twee 
sprekers van formaat hun opwachting 
maakten; Monique Donders Managing 
Director bij BlackRock en deskundige 
op het gebied van ESG, en Robert 
Buller van Kepler Chevreux die de 
impact van MiFID II een jaar na imple-
mentatie evalueerde. Dit alles werd 
afgesloten met een lunch, waarbij er 
voldoende mogelijkheid was om nog 
even te netwerken. 
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HET IS VAN BELANG  
DAT ONDERNEMINGEN 
GEBRUIK MAKEN VAN EEN 
BREDE MIX VAN MIDDELEN 
OM HUN FINANCIËLE 
STAKEHOLDERS TE 
INFORMEREN
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Opleidingen ter 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. 

De NEVIR IR masterclass was speciaal 
voor onze leden ontwikkeld en met 
name bedoeld voor IR professionals die 
zich verder willen bekwamen in het 
vakgebied, als ook voor andere corpo-
rate professionals van afdelingen zoals 
communicatie, juridische zaken of 
finance. Na lang wikken en wegen 
heeft het bestuur de moeilijke beslis-
sing gemaakt de NEVIR IR Masterclass 
en de Basics of Finance niet meer voort 
te zetten. De huidige tweedaagse vorm 
bleek steeds lastiger vol te krijgen en 
het aanbod van externe partijen is 
enorm verbeterd in de afgelopen 
periode. Wellicht dat bepaalde blokken 
nog laagdrempeliger worden aangebo-
den aan onze leden, bijvoorbeeld in een 

middagprogramma of anderszins. 
Sinds het begin van de NEVIR IR 
Masterclass, zo’n 12 jaar geleden, zijn 
ruim 170 professionals van meer dan 
55 Nederlandse en Belgische beursge-
noteerde ondernemingen opgeleid 
onder de bezielende leiding van 
Annegien Blokpoel en een aantal 
gastdocenten. Annegien is op de Dutch 
IR Awards in januari 2019 onderschei-
den met een ‘Lifetime Award’ voor haar 
betrokken rol bij het opleidingspro-
gramma van de NEVIR.

Het bestuur heeft er voor gekozen in  
de toekomst niet meer een ‘in-house’ 
opleiding aan te bieden, maar te funge-
ren als kenniscentrum waar externe 
partijen opleidingen kunnen aanbieden 
tegen aantrekkelijke voorwaarden voor 
NEVIR leden. In april 2019 is de samen-
werking met de UK Investor Relations 
Society (IR Society) aangekondigd, 

OPLEIDINGEN EN KENNISDELING

SINDS HET BEGIN VAN DE  
NEVIR IR MASTERCLASS, ZO’N  
12 JAAR GELEDEN, ZIJN RUIM  
170 PROFESSIONALS VAN MEER 
DAN 55 NEDERLANDSE EN 
BELGISCHE BEURS  GENOTEERDE 
ONDERNEMINGEN OPGELEID

bestaande uit een uitgebreid aanbod 
van één- of meerdaagse cursussen op 
het vak gebied van Investor Relations.  
Een actueel overzicht van de  
opleidingen is te vinden op de website 
www.nevir.nl. 

Het streven is om in de komende 
periode meer aanbieders toe te voegen 
aan het aanbod. Daarnaast zal er ook  
bij bijeenkomsten en evenementen 
worden stilgestaan bij kennisvergaring 
en kennisdeling voor – en door – de 
leden. 
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DUTCH IR AWARDS: ONZE  
LEDEN BESCHOUWEN DIT  
ALS HÉT EVENT DAT ZEKER  
NIET MAG WORDEN GEMIST
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DUTCH IR AWARDS 2019

Op donderdag 10 januari 2019 vond 
het jaarlijkse event rondom de Dutch IR 
Awards plaats in Amsterdam. In het 
Transformatorhuis, onderdeel van het 
Westergasfabriek complex, kwamen 
circa 200 mensen bij elkaar om te 
borrelen en dineren en getuige te zijn 
van de uitreiking van de Dutch IR 
Awards: de jaarlijkse prijs voor onder -
nemingen en professionals die excelle-
ren op het gebied van Investor  
Relations. Ook dit jaar was het weer  
een zeer feestelijke avond, met naast 
het inhoudelijke programma divers 
entertainment, waar we bijna iedereen 
die het vakgebied een warm hart 
toedraagt, mochten ontvangen.  
Het hoogtepunt van het jaar!

De prijzen werden zoals elk jaar uit  ge-
reikt door een vakjury, die wordt 
samengesteld in samenspraak met het 
bestuur van de NEVIR. Deze jury 
bestaat uit mensen die daadwerkelijk 
kunnen beoordelen wat ondernemin-
gen doen op het gebied van Investor 

Relations. Alle juryleden hebben als 
professionele beleggers uitgebreide en 
jarenlange ervaring op het gebied van 
equities en kennen de bedrijven en 
IR-professionals vaak ook persoonlijk. 
De vakjury werd dit jaar gevormd door:

ACTIAM – Corné van Zeijl
Add Value Fund – Willem Burgers 
Kempen Capital Management –  
Michiel van Dijk 
Teslin Capital Management –  
Jan-Jaap Bongers
the IDEA! – Maarten Verbeek 

De vakjury buigt zich over genomineer-
den, die voortkomen uit een onderzoek 
dat in de tweede helft van het jaar 
wordt gehouden. Als basis wordt 
gebruik gemaakt van een internatio-
naal onderzoek uitgevoerd door Extel 
WeConvene, waarvan zij de Neder-
landse data beschikbaar stellen aan de 
NEVIR. Dit dient als startpunt voor een 
verder onderzoek dat specifiek onder 
Nederlandse analisten en beleggers 

door CFF Communications wordt 
gehouden. Er kan in elke categorie – 
AEX, AMX en AScX/Overig – maximaal 
één onderneming of professional 
worden genomineerd per respondent. 
De winnaars worden voor één jaar 
uitgesloten van deelname in de cate go-
rie waarin zij gewonnen hebben.  
Zij kunnen wel, indien van toepassing, 
in een andere categorie genomineerd 
worden. In elke categorie wordt aange-
geven welke namen uit het Europese 
WeConvene Extel onderzoek als beste 
in de categorie naar voren zijn 
gekomen. Vervolgens wordt er in elke 
groep een top drie opgesteld van de 
meest genoemde professionals of 
ondernemingen. 

De vakjury doet vervolgens eigen  
vooronderzoek naar de genomineerde 
kandidaten 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  

persoonlijkheid neerzetten  
(leadership/personality);

4.	 Transparantie en consistentie  
van communicatiemiddelen: pers-
berichten, presentaties, website, 
jaarverslag en sociale media;

5.	 Continuïteit en bestendigheid  
van de disclosure.

Onder begeleiding van een van de 
leden van het NEVIR bestuur komt de 
vakjury vervolgens samen om hun 
meningen te bespreken. Hierbij wordt 
soms stevig gediscussieerd, en wordt 
niet alleen bekeken in hoeverre de 
kandidaten aan de criteria voldoen, 
maar ook of er nog andere zaken zijn 
die al dan niet bedoeld in het voordeel 
of juist in het nadeel van de kandidaten 
zijn. 
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De jury kijkt bij de prestaties van onder-
nemingen op het gebied van IR zowel 
naar gerealiseerde verbeteringen in het 
beleid als naar het absolute niveau 
waarop zij acteren. Het is van belang 
dat ondernemingen gebruik maken 
van een brede mix van middelen om 
hun financiële stakeholders te informe-
ren, en dat ondernemingen open staan 
voor een dialoog. De mate van 
disclosure en detail, maar ook de 
openheid van de gesprekken, de 
toegankelijkheid en bereidheid van 
management om in contact te treden 
en de zichtbaarheid van management 
en anderen binnen de organisatie 
spelen een belangrijke rol wanneer 
wordt gekeken of een onderneming in 
aanmerking komt voor een award. Voor 
de persoonlijke awards wordt daarnaast 
gekeken hoe proactief de IR-professio-
nal is, hoe snel gereageerd wordt op 
verzoeken, hoe bereid deze persoon is 
om binnen de organisatie informatie op 
te halen en experts in te schakelen bij 
specialistische vragen en onderwerpen 

en hoe deze persoon zelf door eigen 
kennis en deskundigheid de financiële 
stakeholders helpt om de door de 
onderneming verstrekte informatie 
beter te kunnen verwerken. 

Alhoewel het in sommige gevallen 
lastig blijft een onderscheid te maken 
tussen professional 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 onder-
neming. 

Alle juryleden hebben een award  
uitgereikt en hebben hierbij gemoti-
veerd waarom de winnaar de prijs in 
ontvangst mocht nemen. Een speciaal 
woord van dank gaat uit naar Corné van 
Zijl, die na heel veel jaren trouwe dienst 
als jurylid dit jaar afzwaait. We hebben 
tevens een speciale award uitgereikt 
aan Annegien Blokpoel, die vele jaren 

de NEVIR cursussen en trainingen heeft 
verzorgd. Ook hebben we stilgestaan 
bij het overlijden van Joop Witteveen 
van Kempen Capital Management, 
vorig jaar nog lid van onze jury, die al 
meer dan 25 jaar als betrokken 
aandeelhouder ongelofelijk veel voor 
ons vak betekend heeft. 

Traditioneel eindigde de avond met 
een borrel, waarmee invulling werd 
gegeven aan één van de belangrijke 
criteria waaraan elk NEVIR evenement 
moet voldoen: de mogelijkheid om te 
netwerken. De volgende ochtend verza-
melde een selectie van de winnaars van 
de IR Awards zich bij Euronext Amster-
dam, samen met een afvaardiging van 
het NEVIR bestuur en de vakjury, om 
met de gongslag de handel voor die 
dag te openen. We danken Euronext 
Amsterdam heel hartelijk voor de 
ontvangst en voor de erkenning die zij 
op deze manier aan de NEVIR en de 
winnaars geven. 

DUTCH IR AWARDS 2019

Graag bedanken wij op deze plaats ook 
onze sponsoren zonder wie deze 
twaalfde editie van de IR Awards niet 
mogelijk was geweest.

PLATINUM: ABN AMRO, ING, Kepler 
Cheuvreux/Rabobank, CMI2I

GOLD: CFF Communications,  
Georgeson, Euronext/Company 
Webcast, Berenberg, NIBC

SILVER: C&F Report, Hill + Knowlton, 
Ingage, Extel, IHS Markit, West, NFGD

Op de volgende pagina’s vindt u een 
overzicht van al onze sponsoren alsook 
het verslag van de jury over de winnaars 
in alle categorieën, dat tevens separaat 
op de NEVIR website te vinden is.
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PLATINUM GOLD SILVER

Graag bedanken wij op deze plaats 
ook onze sponsoren zonder wie deze 
twaalfde editie van de IR Awards niet 
mogelijk was geweest.

DUTCH IR AWARDS 2019
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BEDRIJF ASML
De jury geeft aan dat alle drie de ondernemingen op hoog niveau presteren 
waarbij Randstad een goede runner-up is. Randstad is al jaren een stabiele factor 
met goede corporate access, een jaarverslag waar veel aandacht aan besteed 
wordt en duidelijke lange termijn doelstellingen.

De jury heeft uiteindelijk gekozen voor ASML vanwege haar ‘state-of-the-art’  
Investor Relations beleid. ASML is zeer transparant en proactief en weet heel goed 
de lange termijn ontwikkelingen en doelstellingen te schetsen. Ook op het gebied 
van roadshows is ASML erg actief en de investor days zijn consequent van hoge 
kwaliteit en zeer informatief. Tot slot heeft de jury nog opbouwende feedback voor 
ASML. Zowel de toegang tot het management als de toegang tot de Capital 
Markets Day voor analisten kan beter. Ook is het goed om bij het plannen van IR 
activiteiten zoveel mogelijk rekening te houden met peers waarbij sprake is van 
grote overlap in de investor base (zoals Philips).

PROFESSIONAL DIES DONKER (ABN AMRO)
De winnaar is deze categorie is Dies Donker van ABN AMRO. De jury ziet in haar 
een stabiele kracht aan het hoofd van het Investor Relations team. Ze is zelf ook 
altijd goed bereikbaar, prettig in het contact en goed in het beantwoorden van 
vragen. De jury geeft aan dat de in 2018 gehouden Capital Markets Day van hoge 
kwaliteit was. Wel merkt de jury op dat ook bij ABN AMRO de communicatie op 
groepsniveau in 2018 beter had gekund. Tot slot wil de jury Dies graag meegeven 
dat ze haar eigen visibility mag vergroten, hoewel de jury ook beseft dat dit lastig is 
binnen een grote organisatie als ABN AMRO.

De jury is het erover eens dat de communicatie van ING Group beter had gekund 
en derhalve de award niet naar Mark Milders gaat dit jaar. Desalniettemin willen zij 
hem graag complimenteren met het duidelijke standpunt dat Mark ook in de 
periode rondom de witwasaffaire innam waarbij de communicatie verder ging dan 
alleen het herhalen van het ING Group standpunt. Een knappe prestatie in een 
moeilijke periode.
 

GENOMINEERDEN
Dies Donker, ABN AMRO
Mark Milders, ING Group 
Reinout van Ierschot, KPN

GENOMINEERDEN
ASML
Randstad
Vopak

DUTCH IR AWARDS 2019
AEX
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BEDRIJF BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES. 
De jury kijkt zowel naar gerealiseerde verbeteringen in het IR beleid als het 
absolute niveau waarop de ondernemingen acteren. In deze categorie geeft de 
jury aan dat GrandVision het bedrijf is dat de meeste verbetering heeft gereali-
seerd. Hier is wat de jury betreft echt een duidelijke turnaround te zien op het 
gebied van Investor Relations waarbij tegenwoordig zowel Q1 en Q3 calls als een 
Capital Markets Day georganiseerd worden.

Desalniettemin steekt in deze categorie BESI er bovenuit met al jaren een hoog en 
stabiel niveau van Investor Relations. BESI heeft geen in-house IR officer in dienst, 
maar dat doet niets af aan de bereikbaarheid en beschikbaarheid van BESI. De 
toegang tot het management is goed en als het management zelf niet beschik-
baar is, wordt toegang geregeld tot andere professionals binnen de organisatie.  
Ze organiseren ieder jaar een Investor Day van hoge kwaliteit die dieper ingaat op 
de business. Ook het jaarverslag is zeer compleet en informatief. Enige punt wat de 
jury aan het management wil meegeven, is dat ze wat meer open mogen staan 
voor feedback en opmerkingen over de onderneming niet persoonlijk te nemen.

PROFESSIONAL BERT-JAAP DIJKSTRA (SBM OFFSHORE)
De jury is het unaniem erover eens dat Bert-Jaap Dijkstra van SBM Offshore dit jaar 
de prijs heeft verdiend om meerdere redenen. Allereerst is hij zeer goed bereikbaar 
en staat hij altijd open voor het inplannen van een afspraak. Ook regelt hij toegang 
tot het management wanneer dit gewenst is en heeft Bert-Jaap rondom lastigere 
issues open en transparant gecommuniceerd het afgelopen jaar. De algehele 
communicatie rondom de Brazilië affaire is in de ogen van de jury ook consistent 
geweest. Tot slot merkt de jury op de calls die opgezet zijn rondom het nieuwe 
beloningsprogramma van SBM Offshore zeer te waarderen.

GENOMINEERDEN
Jurgen Pullens, Arcadis 
Thelke Gerdes, GrandVision 
Bert-Jaap Dijkstra, SBM Offshore

GENOMINEERDEN
BE Semiconductor Industries 
GrandVision 
SBM Offshore

DUTCH IR AWARDS 2019
AMX
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BEDRIJF Basic-Fit
In deze categorie is Basic-Fit de overtuigende winnaar in de ogen van de jury. 
Hoewel ook wordt opgemerkt dat de nieuwe CEO van Beter Bed het IR beleid 
voortvarend heeft opgepakt en hier ook duidelijke verbeteringen zijn doorgevoerd 
na de turnaround eerder dit jaar.

Basic-Fit daarentegen is heel consistent in haar IR beleid en aanpak. Wat Basic-Fit 
bij de beursgang beloofd heeft, hebben ze ook uitgevoerd. De toegang tot het 
management is goed en ook Richard Piekaar, director investor relations, is altijd 
goed bereikbaar en in staat toelichting en antwoorden te geven. Het IR beleid ligt 
op een hoog niveau waarbij de jury de onderneming wil aansporen tot een struc-
turele step-up van meer transparantie op een aantal vlakken.

PROFESSIONAL Caroline Vogelzang (ForFarmers)
Alle drie de genomineerde professionals opereren op hoog niveau. Hun bereik-
baarheid en behulpzaamheid zijn uitstekend. Frank Sonnemans van Kendrion is 
inhoudelijk zeer sterk, maar de jury is van mening dat de verwachtingen rondom 
de lange termijn doelstellingen zoals afgegeven bij de laatste Capital Markets Day 
een award in de weg staat.

De jury geeft aan dat Caroline Vogelzang uitstekend in staat is om het verhaal  
van de onderneming over het voetlicht te brengen. Voor nadere vragen wordt 
daarnaast altijd toegang gegeven tot de juiste experts. Het jaarverslag van  
ForFarmers, waar Caroline een grote rol bij speelt, bevat veel informatie en boven-
dien worden er regelmatig informatieve dagen op locatie georganiseerd.  
ForFarmers blijft een uniek bedrijf dat lastig te benchmarken is, maar dat is geen 
probleem voor Caroline. Wat de jury specifiek waardeert is het feit dat ze proactief 
contact opneemt om calls met management aan te bieden in het geval van issues.

GENOMINEERDEN
Caroline Vogelzang, ForFarmers
Frank Sonnemans, Kendrion
Ingrid Prins, Volker Wessels

GENOMINEERDEN
Basic-Fit
BeterBed
Brunel International

DUTCH IR AWARDS 2019
AScX/OVERIG
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie Realisatie
2018 2017

Baten
Contributie  76.500  81.875 
Funding Dutch IR Awards  71.050  60.100 
IR Trainingen  16.225  19.995 
Interest  253  516 

 164.028 162.486

Lasten
Dutch IR Awards  97.290  80.191 
Bijeenkomsten  4.029  6.419 
IR Trainingen  14.549  21.051 
NEVIRPedia/website  1.636  1.636 
Secretariaat  42.108  42.709 
Financiële administratie  1.168  1.033 
Bestuurskosten/diversen  1.902  1.838 
Bankkosten  126  125 
Afschrijving contributies  10.250 –

173.058 155.002

Saldo – 9.030 7.484
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VERMOGENSOPSTELLING

2018 2017  
Rekening-courant  15.042  73.364 
Deposito  96.595  76.342 
Debiteuren  16.095  32.910 
Vooruitbetaalde kosten  45.986  –   

Totaal activa  173.718  182.616 

Crediteuren  10.216  10.083 
Eigen vermogen  163.502  172.533 

Totaal passiva  173.718  182.616 
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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

mailto:secretariaat%40nevir.nl?subject=
http://www.nevir.nl
http://domanireport.nl/nl/
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