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et het organiseren themabijeen
komsten, informele netwerkborrels en 
de jaarlijkse Dutch IR Awards heeft het 
bestuur in 2019 invulling gegeven aan 
haar taak om een platform te creëren 
voor kennisdeling en het verder  
professionaliseren van het IR vak  ge
bied in Nederland. In dit jaarverslag 
leest u meer over de activiteiten van 
vorig jaar.   

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, eind mei 
2020, en terugblik op vorig jaar voelt 
dat inmiddels als een compleet ander 
tijdperk. De uitbraak van COVID-19 
heeft de wereld sociaal, economisch en 
financieel op zijn kop gezet. De beper-
kingen van de ‘intelligent lockdown’ en 
‘social distancing’, bedoeld om de 
verdere verspreiding van het virus te 
beperken en de meest kwetsbare 

personen in de maatschappij te 
beschermen, lijken steeds zwaarder te 
voelen. Dit geldt zowel op individueel 
niveau door beperkte sociale contac-
ten en onzekerheid over gezondheid 
van jezelf of dierbaren en over mogelijk 
verlies van een baan. Maar ook voor 
veel bedrijven die door de lockdown 
hun omzet zien verdampen en voor 
wie het voortbestaan onzeker is.  

Voor investor relations professionals is 
dit ook een uitdagende periode. Hoe 
kunnen we aandeelhouders en andere 
stakeholders voorzien in hun informa-
tiebehoefte. Wat is de impact op de 
business performance, de financiële 
resultaten, de solvabiliteit en liquiditeit? 
Kun je überhaupt al goede analyses 
maken met een inschatting van de 
impact van COVID-19? Niet meer op 
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roadshow, of naar conferenties, maar 
uitsluitend aandeelhouders en beleg-
gers spreken via virtual meetings. Wie 
zijn eigenlijk nog de aandeelhouders? 
Tel daarbij op de uitdagingen van het 
werken vanuit huis. 

Voor de NEVIR betekent dit concreet 
dat een aantal bijeenkomsten en 
evenementen, zoals de zomer BBQ die 
we samen met ABN AMRO wilden 
organiseren, voorlopig is uitgesteld naar 
de tweede helft van het jaar. Hopelijk 
zijn de maatregelen tegen die tijd 
versoepeld en hebben we een goede 
manier gevonden om met de ander-
halvemetersamenleving om te gaan  
en daadwerkelijk ook weer concreet 
invulling te kunnen geven aan de 
netwerkbijeenkomsten en sessies om 
kennis en ervaringen met elkaar te 
delen. 

VOORWOORD VAN DE  
VOORZITTER

Zoals weleens eerder gemeld: de NEVIR 
is voor en door leden. Dat geldt ook 
voor het bestuur van de NEVIR. Ook 
afgelopen –  en dit jaar zien we een 
aantal wijzigingen in het bestuur. Vorig 
jaar trad Uneke Dekkers af na het berei-
ken van de maximale zittingstermijn 
van zes jaar, en is Kirsten van Rooijen tot 
het bestuur toe getreden. Bij de ALV 
van dit jaar zal Serge Enneman aftreden 
in verband met de verandering van zijn 
functie. Mede namens de andere leden 
van het bestuur wil ik Serge zeer 
bedanken voor zijn inzet, inspiratie en 
de lol. En, ook ik zal na vier jaar het 
bestuur verlaten. We hopen snel 
nieuwe bestuursleden te kunnen 
presenteren. 

Stay well!

Michel Hülters
Voorzitter

V

‘VOOR INVESTOR RELATIONS 
PROFESSIONALS IS DIT EEN 
UITDAGENDE PERIODE.’
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DE NEVIR ZIET HET ALS HAAR 
MISSIE OM BEURSGENOTEERDE 

ONDERNEMINGEN TE 
ONDERSTEUNEN IN HET 
MAKKELIJKER TOEGANG 

KRIJGEN TOT DE NEDERLANDSE 
EN INTERNATIONALE 

KAPITAALMARKT 
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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 

ontwikkelingen die het vakgebied 
direct of indirect raken;

• het organiseren van informele 
bijeenkomsten om het uitwisselen 
van kennis en ervaring te bevorde-
ren;

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

Ieder jaar organiseert de NEVIR twee 
tot vier 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. In 2019 
hadden we bijvoorbeeld de trends & 
topics lunch met Edelman, waarbij de 
Edelman Barometer gepresenteerd 
werd. Deze wordt wereldwijd veel 
gebruikt als benchmark voor markt 
ontwikkelingen en sentiment.  

Op pagina 11 van dit verslag worden 
alle activiteiten van 2019 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 14 van 
dit verslag worden de Dutch IR awards 
2019 beschreven. 

ONZE MISSIE
De NEVIR behartigt de belangen van 
haar leden, bestaande uit ‘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 probeert de vereniging te 
bereiken door te fungeren als kennis-
centrum 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 STREVEN ER NAAR EEN 
PLATFORM TE CREËREN 

VOOR KENNISDELING
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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 2019 heeft het bestuur regelmatig 
vergaderd, waarbij deels middels confe-
rence calls. Om de twee maanden werd 
overleg gevoerd en aan het einde van 
het jaar, met name vanwege de Dutch 
IR awards, 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 opleidingsmogelijk-

heden 
• Werving nieuwe leden
• Financiën
• Samenstelling en taakverdeling  

van het bestuur

KIRSTEN VAN ROOIJEN (1984)
Dutch IR Awards en communicatie
  Managing Director  

Computershare – Georgeson

SERGE ENNEMAN (1971)
Activiteiten 
  Head of Investor Relations  

Flow Traders 

JORIS WILTON (1978)
Opleidingen
  Manager Investor Relations  

Just Eat Takeaway.com N.V.

BESTUUR
In 2019 hebben wij tijdens de 
Algemene Leden Vergadering (ALV) in 
juni afscheid genomen van Uneke 
Dekkers als  bestuurslid van de vereni-
ging. Wij zijn Uneke bijzonder dankbaar 
voor haar waardevolle bijdragen aan de 
vereniging. 

Tot het bestuur is in 2019 toegetreden 
Kirsten van Rooijen. Kirsten is verant-
woordelijk voor het organiseren van de 
Dutch IR awards. 

 

BESTUUR
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ROTATIEKALENDER BESTUUR

MICHEL HÜLTERS 
Voorzitter
 – Benoemd op ALV 2016
 – Treedt af op ALV 2020

SERENA ZUIDEMA 
Secretaris
 – Benoemd op ALV 2018
 – Herbenoembaar 2022

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

 
KIRSTEN VAN ROOIJEN  
Bestuurslid
 – Benoemd op ALV 2019
 –  Herbenoembaar 2023

SERGE ENNEMAN 
Bestuurslid
 – Benoemd op ALV 2018
 – Treedt af op ALV 2020

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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10 JANUARI 2019
DUTCH IR AWARDS 2019
Zoals beschreven in het NEVIR jaarver-
slag 2019, organiseerde de NEVIR de 
Dutch IR Awards 2019 in de Westergas-
fabriek in Amsterdam. Ook dit jaar was 
het evenement weer druk bezocht. 

HEEL 2019
IRO NETWORKING DRINKS 
De NEVIR is gestart met een serie 
networking drinks voor IRO’s in 2019. 
Een nieuw initiatief. Door heel 2019 
heen zijn er verscheidene vrijdag 
middag borrels georganiseerd in ‘Cafe 
Vrijdag’ in Amsterdam om IRO’s de 
gelegenheid te bieden in een informele 
setting met elkaar in contact te komen 
en zo hun ervaringen te delen. In totaal 
zijn er 5 borrels georganiseerd, de 
NEVIR wil dit vaker organiseren in de 
toekomst om het netwerk van IRO’s in 
Nederland te versterken.

24 JUNI 2019
NEVIR ALV
NEVIR organiseerde de jaarlijkse ALV 
voor zijn leden in het hoofdkantoor van 
ABN AMRO. Daar trad Uneke Dekkers 
terug als bestuurslid van de NEVIR en 
trad Kirsten van Rooijen van Compu-
tershare – Georgeson toe.

18 SEPTEMBER 2019
SUMMER BBQ ABN AMRO EN NEVIR
De jaarlijkse Summer BBQ vond dit jaar 
plaats in de CIRCL op de Zuidas. ABN 
AMRO en de NEVIR organiseerden  
het evenement daar samen, wat  
leidde tot een van de drukst bezochte 
Summer BBQs ooit voor de NEVIR.

29 NOVEMBER 2019
THE ANNUAL KEPLER CHEUVREUX IR 
SUMMIT IN AMSTERDAM
Kepler Cheuvreux houdt jaarlijks een 
drukbezocht IR Summit in Europa. 
In 2019 was dat Amsterdam. De NEVIR 
heeft dit evenement ondersteund.

EVENEMENTEN 2019

EEN NIEUW 
INITIATIEF: NEVIR IS 
GESTART MET EEN 
SERIE NETWORKING 
DRINKS VOOR IRO’S 
IN 2019. 

4 DECEMBER 2019
WEBINAR NEVIR / COMPANY  
WEBCAST MET FORFARMERS EN  
SUSTAINALIZE
NEVIR en Company Webcast organi-
seerden een webinar met de IRO van 
ForFarmers en Sustainalize over hoe het 
belang van sustainability in het beleg-
gingsbeleid van investeerders steeds 
groter wordt en hoe dat de rol van de IR 
professional beinvloedt. Sustainalize en 
ForFarmers konden met praktijk 
voorbeelden dit onderwerp duidelijk 
neerzetten en bespreken. 

18 DECEMBER 2019
NEVIR TRENDS & TOPICS LUNCH
Voorafgaand aan het kerstreces was er 
traditioneel de Trends & Topics lunch, 
dit keer in samenwerking met Edelman. 
Het evenement vond plaats in het 
Fletcher Apollo Hotel te Amsterdam. 
Onderwerp was de presentatie van de 
Edelman Barometer, die wereldwijd 
veel gebruikt wordt als benchmark voor 
markt ontwikkelingen en sentiment.  
De opkomst was wederom hoog en  
het evenement werd afgesloten met 
een lunch bij The Harbour Club, waarbij 
er voldoende ruimte was om te netwer-
ken. 
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DE NEVIR FUNGEERT 
ALS KENNISCENTRUM 

WAAR EXTERNE PARTIJEN 
OPLEIDINGEN KUNNEN 

AANBIEDEN TEGEN 
AANTREKKELIJKE 

VOORWAARDEN VOOR  
NEVIR LEDEN.
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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. 

Tot 2019 organiseerde de NEVIR een 
tweedaagse IR masterclass, die speciaal 
ontwikkeld was voor onze leden, aller-
eerst gericht op IR professionals die zich 
verder wilden bekwamen in het vak ge-
bied, maar ook voor andere corporate 
professionals van afdelingen zoals 
communicatie, juridische zaken of 
finance. De tweedaagse vorm bleek 
steeds lastiger vol te krijgen en het 
aanbod van externe partijen is enorm 
verbeterd in de afgelopen periode. 

Het bestuur heeft daarom gekozen niet 
langer een ‘in-house’ opleiding aan te 
bieden, maar te fungeren als kennis-
centrum waar externe partijen opleidin-
gen kunnen aanbieden tegen aantrek-

kelijke voorwaarden voor NEVIR leden. 
In 2019 is de samenwerking met de UK 
Investor Relations Society (IR Society) 
aangekondigd, bestaande uit een 
uitgebreid aanbod van één- of 
meerdaagse cursussen op het vakge-
bied van Investor Relations. 

Daarnaast is er begin 2020 een samen-
werking met Rotterdam School of 
Management (Erasmus University) 
aangegaan voor een driedaagse 
masterclass ‘Finance for Communica-
tion Professionals’. Deelnemers krijgen 
inzicht in cijfermatige overzichten, zoals 
balans en resultatenrekening, financiële 
ratio’s, budgetten en begrotingen, met 
als doel een volwaardige gesprekspart-
ner te worden voor interne stakeholders 
en investeerders. Alle leden van de 
NEVIR krijgen 20% korting op het 
cursusgeld.

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. 

Een actueel overzicht van de  
opleidingen is te vinden op de  
website www.nevir.nl.

OPLEIDINGEN EN KENNISDELING

OPLEIDINGEN EN KENNISDELING 
ZIJN TWEE BELANGRIJKE 
DOELSTELLINGEN VAN DE NEVIR.
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DUTCH IR AWARDS 2020

Op donderdag 9 januari 2020 vond het 
jaarlijkse event rondom de Dutch IR 
Awards plaats in Amsterdam. In het 
Compagnietheater aan de Amster-
damse Grachten, kwamen circa 200 
mensen bij elkaar om te borrelen en 
dineren en getuige te zijn van de uitrei-
king van de Dutch IR Awards: de 
jaarlijkse prijs voor ondernemingen en 
professionals die excelleren op het 
gebied van Investor Relations. Om 
ervoor te zorgen dat sponsoren en 
gasten meer met elkaar kunnen 
netwerken, hebben we het programma 
van de avond aangepast. De borrel 
vond plaats in de bar van het theater 
waarna het gezelschap werd uitgeno-
digd zich naar de zaal te begeven. De 
zaal was geweldig aangekleed door 
Boozed, met hoge en lage tafels, zitjes 
en diverse speelse elementen. De 
opening vond plaats door een IR-Talk 
van Marieke Blom (econoom ING) met 
een outlook over 2020. Na de staande 
opening gingen de gasten naar hun 
sponsor tafels waar zij hun voorgerecht 

geserveerd kregen en waar Joost 
Beaumont (ABN Amro) zijn inzichten 
gaf over duurzaamheid. Tijdens deze 
avond werden uiteraard ook de prijzen 
uitgereikt door de vakjury. De avond 
werd afgesloten door Chris Figee (ASR/
KPN CFO) met zijn observaties over 
Investor Relations en gevolgd door een 
muzikale afsluiting en een borrel waar 
wederom druk genetwerkt werd. Het 
was 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 uitge-
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 

aandelen en kennen de bedrijven en 
IR-professionals vaak ook persoonlijk. 
De vakjury werd dit jaar gevormd door:

PGGM – 
Margriet Stavast
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 
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. 
Zij kunnen wel, indien van toepassing, 
in een andere categorie genomineerd 
worden. In elke categorie wordt aange-
geven welke namen uit het Europese 
Extel onderzoek als beste in de catego-
rie naar voren zijn gekomen. Vervolgens 
wordt er in elke groep een top drie 
opgesteld van de meest genoemde 
professionals of ondernemingen.  
Dit jaar hebben we een aantal onder-
nemingen toegevoegd zijnde most 
improved professional, most improved 
corporate, best IR website. Daarnaast 
hebben we de samenwerking gezocht 
met Eumedion en een survey uitge-
stuurd onder Eumedion leden om te 
bepalen wie het beste ESG rapport 
heeft. Deze prijs werd uitgereikt door 
Rients Abma. 

Dit jaar hebben we besloten om af te 
stappen van de regel dat de winnaars 
voor één jaar uitgesloten worden van 
deelname in de categorie waarin zij 
gewonnen hebben.
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De vakjury doet vervolgens eigen 
vooronderzoek naar de genomineerde 
kandidaten en beoordeelt op basis van 
een aantal vaste criteria welke onderne-
ming 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 persoon-

lijkheid neerzetten (leadership / 
personality)

4.	 Transparantie en consistentie van 
communicatiemiddelen: persberich-
ten, presentaties, website, jaarver-
slag 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. 

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. 

De juryleden hebben een award uitge-
reikt en hebben hierbij gemotiveerd 

DUTCH IR AWARDS 2020

waarom de winnaar de prijs in 
ontvangst mocht nemen. 

Een speciale prijs ging naar Henk Jan 
ten Brinke van AholdDelhaize voor  
zijn jarenlange bijdrage aan de IR 
community. 

De volgende ochtend 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. We danken Euronext Amster-
dam heel hartelijk voor de ontvangst en 
voor de erkenning die zij op deze 
manier aan de NEVIR en de winnaars 
geven. 

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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SILVERGOLDPLATINUM

GRAAG BEDANKEN WIJ OP DEZE PLAATS 
OOK ONZE SPONSOREN ZONDER WIE DEZE 

DERTIENDE EDITIE VAN DE IR AWARDS  
NIET MOGELIJK WAS GEWEEST.

DUTCH IR AWARDS 2020
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COMPANY RANDSTAD HOLDING
De jury geeft aan dat alle drie de ondernemingen op hoog niveau presteren 
waarbij Ahold Delhaize een goede runner-up is. Ahold Delhaize is een stabiele 
factor als het gaat om benaderbaarheid en informatie. Randstad is al jaren een 
stabiele factor met goede corporate access, een jaarverslag waar veel aandacht 
aan besteed wordt en duidelijke lange termijn doelstellingen. Wel wil de jury 
Randstad meegeven om analisten iets meer tijd te geven tussen het versturen van 
persbericht en de Investor Call. Er is nu eenmaal tijd nodig om te lezen, bespreken 
en te analyseren.

PROFESSIONAL DAVID TAILLEUR  (RANDSTAD HOLDING)
De winnaar is deze categorie is David Tailleur van Randstad. De jury ziet in hem een 
stabiele kracht aan het hoofd van het Investor Relations team. Hij is zelf ook altijd 
goed bereikbaar en komt consequent terug op verzoeken. ASML is zeer zeker een 
sterk IR team, maar vooral een team. ASML heeft een groot team, terwijl Randstad 
de IR activiteiten doet met 2 man en hiermee hetzelfde niveau haalt. Bovendien 
heeft Randstad wereldwijd te maken met veel veranderende wetgeving en het is 
bijzonder hoe David dit namens Randstad makkelijk kan uitleggen. David heeft 
daarbij veel insights en is heel consequent in zijn communicatie. 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 wij hem graag 
complimenteren voor zijn prestatie van afgelopen jaar. Als deze lijn wordt doorge-
zet is Mark volgend jaar zeker een grote kanshebber in deze categorie. 
 

DUTCH IR AWARDS 2020
AEX
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COMPANY SBM OFFSHORE 
De jury kijkt zowel naar gerealiseerde verbeteringen in het IR beleid als het 
absolute niveau waarop de ondernemingen acteren. SBM Offshore acteerde al op 
een hoog niveau (voorjaar jaar ook reeds genomineerd) maar de jury vindt dat zij 
zich verder verbeterd heeft. Niet alleen wordt er goed en adequaat gehandeld op 
en uitzending van Zembla maar ook de algehele communicatie rondom de affaire 
in Brazilië. Ook beoordeelt de jury de hand-outs tijdens bijeenkomsten als zeer 
volledig en informatief. SBM Offshore heeft haar lijn van duidelijke communicatie 
en transparantie verder doorgezet. Het toekennen van deze award wordt door de 
jury gezien als een teamprestatie van management en IR. Boskalis Westminster 
behoort helaas niet tot de winnaars. De jury merkt op dat er bij Boskalis nog wel 
wat te verbeteren valt. Als individu onderschrijft de jury de kwaliteiten van Martijn, 
maar het gaat hier om de prijs voor het bedrijf. De jury merkt op dat ze toch graag 
de presentaties in het Engels gaat zien en dat er stappen moeten worden gezet 
om de internationale investeerders te kunnen blijven bereiken. Signify heel goed 
bereikbaar, consequent en een heel goed verhaal waar ook naar geacteerd wordt. 
Het verzetten van de Capital Markets Day vanwege de overname van Cooper 
Lighting Solutions wordt als een positief punt gezien, het is moedwillig maar ook 
krachtig om deze keuze te maken.

PROFESSIONAL  MARTIJN SCHUTTEVÂER 
(BOSKALIS WESTMINSTER)

De jury is het unaniem erover eens dat Martijn Schuttevâer van Boskalis  
Westminster 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.  
Hij geeft meetings echt kleur. Daarnaast heeft zijn eigen schaal van Mock  
geïntroduceerd om kwantitatief gevoel te geven van kwalitatieve uitspraken.  
De cijferpresentaties zouden alleen wel iets moderner en gewoon in het Engels 
mogen. De hokjes waarin vertaald wordt mogen anno 2020 wel weg. Grand Vision 
heeft veel verbetering laten zien afgelopen jaar en dat houden ze vol met CMD’s, 
pre close call, quarter calls en ga zo maar door. Ondanks de verkoop blijven ze goed 
presteren op IR niveau. Echter het niet reageren op een engagement-verzoek 
rondom de aandeelhoudersvergadering en een daaropvolgend Eumedion-alert 
leidt ertoe dat GrandVision de prijs niet kan winnen. 

DUTCH IR AWARDS 2020
AMX
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LOCAL COMPANY  KENDRION
In deze categorie is Kendrion de overtuigende winnaar in de ogen van de jury.  
De kwartaalrapportages van Kendrion worden zeer gewaardeerd. Deze zijn zeer 
zorgvuldig voorbereid en ze zijn altijd bereikbaar voor vragen op CEO en CFO 
niveau. Kendrion heeft afgelopen jaar ook succesvol kapitaal bij beleggers 
opgehaald om een acquisitie te financieren. Over dit proces is goed en zorgvuldig 
gecommuniceerd en het succes is een bevestiging van de kracht van de IR. De jury 
wil wel mee geven dat ze het jammer vinden dat door de wijzigingen in de financi-
ele doelstellingen de vooruitzichten van het management minder transparant zijn 
geworden. Kendrion heeft de beleggers (nog) onvoldoende kunnen overtuigen 
van het nut van deze wijziging en de nieuwe financiële doelstellingen. VolkerWes-
sels is afgelopen tijd door een moeilijke periode gegaan. Hierover had beter 
gecommuniceerd kunnen worden. Nieuwe Steen Investments kan werken aan het 
verhaal beter te ‘verkopen’ aan de Nederlandse beleggers en blijft momenteel te 
veel onder de radar.

PROFESSIONAL GUIDO PETERS  (HEIJMANS)
De jury is van mening dat Guido zijn vak goed kan uitoefenen vanwege zijn 
enorme kennis van eigenlijk de gehele business van Heijmans, maar met name het 
financiële deel. Hij durft zelfs in te grijpen als de CFO iets zegt wat niet helemaal 
klopt. Dat zijn tekenen van een krachtige IR professional is de mening van de jury. 
Daarom dat de jury de award dan ook aan Guido wil toekennen. Ingrid is erg goed 
in haar werk, maar moet wel vaak terug komen op vragen en/of verzoeken vanuit 
de analisten en beleggers.

DUTCH IR AWARDS 2020
AScX/OVERIG
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BEST QUALITY OF WEBSITE ING GROUP
Alle drie de websites zitten goed in elkaar qua structuur. Het feit dat je bij Ahold 
Delhaize hele data sets kan downloaden gooide hoge ogen. De website van 
Randstad komt door alle grote blokken wel enigszins bombastisch over waardoor 
je snel het overzicht kwijtraakt. Uiteindelijk waren toch de meeste stemmen voor 
ING die een website heeft die gebruiksvriendelijk is en alles op is te vinden, 
waardoor ING in deze categorie wint.

MOST IMPROVED CORPORATE OF IR FUGRO
Fugro heeft het afgelopen jaar moeilijk gehad. Fugro is goed op weg er weer 
boven op te komen en dit doen ze door goed en consequent te communiceren. 
Volgens de jury zijn ze er nog niet helemaal maar hebben wel een grote sprong 
vooruit gemaakt. Aalberts zit al een aantal jaar op een goed niveau, waar niet veel 
op is aan te merken maar als het gaat om wie het meest is verbeterd gaat de 
Award voor Most Improved Corporate of IR naar Fugro.

DUTCH IR AWARDS 2020
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MOST IMPROVED CORPORATE OF IR HANS ZAYED (OCI)
De jury is het unaniem erover eens dat Hans Zayed van OCI dit jaar de prijs heeft 
verdiend. Hans doet omzettend zijn best de communicatie open te houden en zo 
transparant beleid te voeren in een bedrijf met een complexe structuur en een 
complexe aandeelhoudersstructuur. 

BEST ESG REPORT ARCADIS
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat Arcadis het beste EGS rapport heeft. Eigen-
lijk is het jaarverslag op vrijwel alle punten best practice: goede uitleg waardecrea-
tiemodel, goede uitleg waardecreatie per 'kapitaal' en één van de weinige onder-
nemingen met een connectiviteitsmatrix, waarin de materiële onderwerpen en 
hun belangrijkste prestatie-indicatoren zijn gekoppeld aan de strategische priori-
teiten, de bijbehorende risico's en doelstellingen en de werkelijke resultaten. 
Arcadis is daarnaast één van de eerste ondernemingen ter wereld die in het 
jaarverslag vermeldt welk percentage van de gehele omzet bijdraagt aan de voor 
deze onderneming relevante SDG's.

DUTCH IR AWARDS 2020
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TOT VOLGEND JAAR!
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie Realisatie
2019 2018

Baten
Contributie  63.250  76.500 
Funding Dutch IR Awards  68.350  71.050 
IR Trainingen  –    16.225 
Interest  76  253 

 131.676  164.028 

Lasten
Dutch IR Awards  79.898  97.290 
Bijeenkomsten  4.997  4.029 
IR Trainingen  -    14.549 
NEVIRPedia/website  1.728  1.636 
Secretariaat  42.144  42.108 
Financiële administratie  1.136  1.168 
Bestuurskosten/diversen  1.475  1.902 
Bankkosten  375  126 
Afschrijving contributies –  10.250 

 131.753 173.058

Saldo – 77 – 9.030
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VERMOGENSOPSTELLING

2019 2018  
Rekening-courant  18.573  15.042 
Deposito  66.671  96.595 
Debiteuren  15.400  16.095 
Vooruitbetaalde kosten  21.417  45.986 
Nog te factureren  64.617  

Totaal activa  186.678  173.718 

Crediteuren  5.588  10.216 
Eigen vermogen  181.090  163.502 

Totaal passiva  186.678  173.718 
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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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