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NEVIR IR AWARDS 2018 

Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards 

De NEVIR – Nederlandse Vereniging voor Investor Relations – heeft in november 2017 een 

onderzoek laten uitvoeren onder een groot aantal Nederlandse analisten en institutionele 

beleggers om tot de nominaties voor de Dutch IR Awards 2018 te komen. Respondenten 

konden voor elk van de categorieën, AEX, AMX en AScX/Overig, één onderneming en één 

professional nomineren. 

Respondenten konden zelf een onderneming en een professional nomineren in de 

verschillende categorieën, of een keuze maken uit een aantal ondernemingen en IR- 

professionals voor elk van de categorieën. De namen waaruit gekozen kon worden, kwamen 

allen naar voren uit een Europees onderzoek dat door WeConvene Extel in 2017 werd 

uitgevoerd. De winnaars van het voorgaande jaar werden uitgesloten voor nominatie. De 

uiteindelijke winnaars van een Dutch IR Award (onderneming en professional) in de 

verschillende categorieën zijn op basis van deze nominaties door een vakjury geselecteerd. 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, dat werd uitgevoerd door CFF 

Communications, werd een top drie samengesteld van de verschillende categorieën voor 

Awards in de Nederlandse markt. De genomineerden zijn persoonlijk op de hoogte gesteld 

door de NEVIR en op 6 december 2017 is hierover een persbericht gepubliceerd.  

In samenspraak met het bestuur van de NEVIR wordt jaarlijks een vakjury samengesteld. Alle 

leden van de jury hebben 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: 

 

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! 
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DE GENOMINEERDEN PER CATEGORIE VOOR DE NEVIR IR AWARDS 2018: 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selectiecriteria die door de jury gehanteerd werden om de uiteindelijke winnaars te bepalen,  
waren onder andere: 
 

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: persberichten, 

presentaties, website, jaarverslag en social media 

5. Continuïteit en bestendigheid van de disclosure  

Genomineerde ondernemingen Genomineerde professionals 

AEX AEX 

ASML 

ING Group 

Randstad 

David Tailleur, Randstad 

Dies Donker, ABN AMRO  

Marcel Kemp, ASML 

AMX AMX 

a.s.r.  

Corbion 

Koninklijke VolkerWessels  

Bisera Grubesic, TomTom 

Joost van Galen, Koninklijke BAM Groep 

Victor Bareño, ASM International   

AScX / overig AScX / overig 

Basic-Fit 

ForFarmers 

Van Lanschot Kempen 

Caroline Vogelzang, ForFarmers 

Dirk Jan Lucas, Nieuwe Steen Investments 

Richard Piekaar, Basic-Fit 



3 
 

De jury heeft tijdens haar bespreking duidelijk aangegeven dat zowel wordt gekeken naar 

gerealiseerde verbeteringen in het beleid als het absolute niveau waarop ondernemingen 

acteren. Het is van belang dat ondernemingen gebruik maken van een brede mix van middelen 

om hun financiële stakeholders te informeren, 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 daar nog eens bijgevoegd hoe proactief de IR-professional 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. De jury heeft 

al deze criteria mee laten wegen in haar oordeel en is uiteindelijk tot  de volgende winnaars 

gekomen: 
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AEX Company 

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 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 benaderbaar en de onderneming staat open voor de dialoog. 

ING Group zet een brede mix van middelen in voor de communicatie met financiële 

stakeholders, waaronder 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. 

 

AEX 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 Randstad 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.  
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AMX Company 

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 waarbij 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 beloofd 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.  

 

AMX Professional 

Victor Bareño, ASM International 

 

 

Victor Bareño is al jaren een stabiele factor bij ASMI. De jury merkt hierbij op dat het 

management van AMSI niet uitblinkt in open en transparante communicatie en dat Victor zijn 

rol binnen deze beperkingen zo goed mogelijk probeert uit te voeren. Hij voegt met zijn eigen 

deskundigheid waarde toe door financiële stakeholders te helpen bij het verwerken van de 

door de onderneming verstrekte informatie.  

 

Victor heeft zich het afgelopen jaar goed ontwikkeld in lijn met de toegenomen 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 organiseren van een Capital Markets Day in Londen of in Nederland mee. 
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AScX/Local Company 

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 bijvoorbeeld governance of de 

voormalige coöperatie wordt toegang gegeven tot de juiste experts. De Investor Relations 

afdeling geeft hierbij de juiste ondersteuning 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. 

 

 

AScX/Local Professional 

Richard Piekaar, Basic-Fit 

 

 

De award voor ForFarmers heeft zeker ook te maken met de inspanningen en het 

enthousiasme van Caroline Vogelzang. Desondanks roept de jury in deze categorie Richard 

Piekaar uit tot winnaar door zijn bereikbaarheid, snelheid en deskundigheid. Richard is een 

uitstekende IR professional. Er zijn goede afspraken met hem te maken en hij komt deze ook 

altijd na.  

 

Als relatief jong beursgenoteerd bedrijf kreeg BasicFit 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 organisatie. 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 BasicFit te zetten.  

 


