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Vertrekkend NEVIR-voorzitter Roeland 
Haanen en opvolger Anneke Hoijtink

De kapitaalmarkt leeft op en vraagt om 
steeds meer ervaren IR-managers (‘IRO’s’), 
de NEVIR springt hierop in door in 2016 
meer kennis- en netwerkbijeenkomsten te 
organiseren. Voor zowel het bestuur als de 
leden van de NEVIR is tijd schaars, het doel 
van een samenkomst moet dus glashelder 
zijn. De nieuwe voorzitter Anneke Hoijtink is 
vastbesloten er iets moois van te maken: “Ik 
wil dat de NEVIR hét platform blijft voor 
IR-professionals in Nederland om elkaar te 
ontmoeten en kennis uit te wisselen, om zo 
ons vak op een nog hoger niveau te 
brengen.”

“Het IR-evenement van 2015 was natuurlijk 
de beursgang van ABN AMRO,” zegt de in 
januari vertrokken voorzitter van de NEVIR, 

Roeland Haanen. Haanen was verantwoor-
delijk voor IR bij Delta Lloyd, maar is 
inmiddels benoemd tot directeur Corporate 
Development bij de verzekeraar. “Het is lang 
geleden dat ik een beursgang zag die zo 
lang van tevoren werd aangekondigd en 
waar zowel beleggers als de media zo 
hebben meegeleefd. Dit was sowieso het 
jaar waarin het aantal beursgangen verder 
toenam, met FlowTraders, Refresco Gerber, 
Grandvision, Intertrust en Lucas Bols. Nu we 
zien dat die trend in 2016 verder wordt door-
getrokken, kunnen we zeggen dat 2015 een 
transitiejaar was, waarin de window voor 
beursgangen echt wagenwijd werd 
opengezet.”

Wat vraagt die veranderde markt van de 
IRO?

“Veel,” zegt Anneke Hoijtink, Manager 
Investor Relations bij Vastned, die Roeland 
Haanen als voorzitter opvolgde. “Vooral voor 
mensen die nog niet zo lang in het vak 
zitten, is die opleving van het IPO-klimaat 
een compleet nieuwe ervaring.” 

Roeland: “Je ziet ook dat bedrijven die  
een beursgang doen bijna allemaal voor  
een ervaren IRO kiezen. Het investor  
relations-vak heeft zich de afgelopen jaren 
snel ontwikkeld, de professionaliteit is enorm 
toegenomen. Dat moet ook, de kwaliteits-
eisen zijn veel hoger, door de snelheid  
van informatie-uitwisseling en door de 
verscherpte wet- en regelgeving.” 

Anneke: “Vroeger was IR echt gericht op het 
onderhouden van relaties met aandeelhou-
ders, analisten en andere partijen in de 
financiële markten. Het was een functie 
gericht naar buiten, met het nodige wining 
and dining. Dat is de afgelopen jaren toch 
wel veranderd, denk ik. De IRO speelt 
steeds vaker intern en op strategisch niveau 
een belangrijke rol. En kijk bijvoorbeeld eens 
hoe vaak Raden van Commissarissen  
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“ IR IS GEEN MARKETING, MAAR JE MOET 
HET WEL WETEN TE VERKOPEN”

“ ALS JE GEEN GELOOFWAARDIGE 
GESPREKSPARTNER BENT VOOR DE 
BELEGGER OF ANALIST, WALSEN ZE ZO 
OVER JE HEEN”
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tegenwoordig gebruik maken van de infor-
matievoorziening van de IRO om te horen 
wat er speelt in de markt. Ik denk dat dit 
vroeger veel minder het geval was. Dit sluit 
natuurlijk niet uit dat we natuurlijk nog 
steeds wel houden van wining and dining.” 

Roeland: “Meer dan ooit moet je weten waar 
je het over hebt, zeker bij een beursgang.  
Je moet je bedrijf goed kennen en weten te 
positioneren. Mensen denken wel eens dat 
IR vergelijkbaar is met marketing, maar dat 
is het gewoon echt niet. Als IRO moet je 
ervaring hebben, het spel kennen, en je 
moet donders goed weten waar je het over 
hebt. Toegang tot het management: ook 
enorm belangrijk. Je moet de goede 
informatie krijgen, en niet de korte versie, 
maar het complete verhaal om te zorgen dat 
je zelf alle ins en outs weet. Als je geen  
geloofwaardige gesprekspartner voor 
beleggers en analisten bent, walsen ze zo 
over je heen.”

Anneke: “Access to management is absoluut 
belangrijk. Zelf zit ik in het management 

team van Vastned, waardoor ik precies weet 
wat er speelt en niet voor verrassingen kan 
komen te staan. Ik wil ook communicatie-
vaardigheden noemen: je moet het verhaal 
goed weten te vertellen. IR is zeker geen 
marketing, maar je moet je bedrijf wel weten 
te verkopen.” 

Wat was 2015 voor een jaar?
Roeland: “Voor Delta Lloyd, en ook voor mij, 
was het een bewogen jaar, met veel veran-
deringen en uitdagingen. Onze kapitaal-
positie kwam onder druk te staan, we 
hebben een claimemissie aangekondigd,  
de koers van ons aandeel kreeg klappen. 
Dat heeft voor mij het voorzitterschap van de 
NEVIR natuurlijk ook beïnvloed: in alle 
eerlijkheid, na augustus had ik er nauwelijks 
nog tijd voor.”

Anneke: “Dat is natuurlijk ook helemaal  
des NEVIRs: we zijn een organisatie van 
professionals, het werk gaat toch voor.  
Dat betekent overigens zeker niet dat er 
niets gebeurd is: we hebben een aantal 
succesvolle evenementen georganiseerd, 
waaronder een event over activistische  
aandeelhouders, een trends & topic-lunch, 
de IR Masterclass en uiteraard de IR 
Awards, wat altijd een grote happening is. 
We hebben onze organisatie ook verder ge-
professionaliseerd. Onze boekhouding zit 
aantoonbaar solide in elkaar en de statuten 
zijn aangepast: we hebben een eenvoudiger 
contributiesysteem, dat gebaseerd is op de 
market cap van een onderneming, en be-
stuursleden die een functie buiten het 
vakgebied accepteren hoeven niet meteen 
af te treden. Dit alles waarborgt de continuï-
teit van de NEVIR.” 

Wat ga jij anders doen dan Roeland?
Anneke: “Nou, Roeland heeft het fantastisch 
gedaan, dus ik zal vooral proberen dat 
niveau vast te houden. Maar met het nieuwe 
bestuur gaan we ons richten op 

Voorwoord van de voorzitter

evenementen voor meer specifieke 
doelgroepen, met meer toegevoegde 
waarde en een duidelijker doel. Dan kan het 
gaan om samenkomsten speciaal voor large 
caps of small caps, of juist voor een 
bepaalde sector. De groepen zullen hierdoor 
per evenement misschien kleiner zijn, maar 
ook relevanter. De kwaliteit zal stijgen, we 
verwachten dat de totale opkomst hierdoor 
zal toenemen. Verder gaan we gaan er meer 
bovenop zitten. We gaan ook vaker het land 
in en gaan de samenwerking zoeken met 
onze collega’s van de BIRA in België.  
Dat lijkt ons toch leuk.” 

Is het wel te combineren eigenlijk, het 
NEVIR-voorzitterschap met het werk? 

Anneke: “Het kost je natuurlijk zo een halve 
dag per week, maar dat heb ik er zeker voor 
over. Ik leer veel. Als IRO speel je toch vaak 
een belangrijke rol op de achtergrond, je 
speelt de tweede viool, maar nu sta ik op de 
voorgrond. Dat is toch even wennen, maar ik 
ga er helemaal voor: ik wil leden en mede-
bestuursleden motiveren om zich in te zetten 
voor de NEVIR en meer mensen naar de 

“ DE UITDAGING BLIJFT OM LEDEN  
BETROKKEN TE HOUDEN EN NAAR 
BIJEENKOMSTEN TE KRIJGEN, WE 
MOETEN ONS MEER ONDERSCHEIDEN”
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events krijgen. Naast dat het erg nuttig is om 
met andere IRO’s te sparren is het ook 
hartstikke leuk om met anderen uit je 
vakgebied af te spreken. En ik wil ons leden-
bestand uitbreiden: de nieuw-genoteerde 
beursfondsen krijgen daarom het eerste jaar 
van de IPO hun lidmaatschap gratis, zodat 
zij laagdrempelig met onze vereniging 
kunnen kennis maken.”

Waarom zou een IRO lid moeten worden 
van de NEVIR? 

Roeland: “Omdat het een hele specifieke 
functie is. Als je ergens tegenaan loopt kun 
je binnen je eigen bedrijf vaak niet terecht, 
dan moet je echt bij je IR-peers zijn, bij 
andere bedrijven. Dat netwerk bouw je op 
via de NEVIR. 
Daarnaast zijn IR-mensen mensen die  
het leuk vinden om relaties aan te knopen, 
inhoudelijke gesprekken te voeren. Ze 
hebben een zekere gunfactor, likeability.  
Het is ontzettend leuk om mensen te leren 
kennen: als je op een conferentie bent  
in New York en in de bar van het hotel 
collega’s uit het vak tegenkomt, voer je  

toch een heel ander gesprek dan als je 
elkaar voor het eerst zou treffen.” 

Anneke: “Ik wil dat de NEVIR hét platform 
blijft, maar ook nog meer wordt, voor  
IR-professionals binnen Nederland om 
elkaar te ontmoeten en kennis te delen. 
Daarom maken we dus ook die keuze voor 
het organiseren van evenementen met een 
duidelijker toegevoegde waarde en op  
verschillende locaties. Verder willen  
we LinkedIn actiever gaan inzetten, 
onderzoeken of we een onderwerp ook  
eens via een webinar kunnen bespreken, 
NEVIRPedia verder uitwerken en de 
nieuwsbrief opfrissen. Kortom, genoeg  
te doen!”

Heel veel succes, Anneke. 
Anneke: “Dank je wel. En ik dank jou, 
Roeland, voor je tijd, je energie, je expertise 
en natuurlijk ook voor de gezelligheid. Ook 

Anneke Hoijtink
Voorzitter vanaf  
7 januari 2016

Roeland Haanen
Voorzitter tot en met 
7 januari 2016

in moeilijke situaties stond je er, daar heb ik 
echt bewondering voor. Ik dank ook het 
andere afgetreden bestuurslid, Carl Hoyer, 
voor zijn enorme inzet. Carl heeft echt 
enorm veel en goed werk verricht voor de 
NEVIR. Ik vond het erg plezierig om samen 
met Roeland en Carl in het bestuur te zitten 
de afgelopen jaren. Uneke Dekkers, Willem 
van den Berg en Wouter van der Putte: 
eveneens bedankt voor jullie bijdrage het 
afgelopen jaar. Ik kijk er naar uit om samen 
met jullie en de twee nieuwe bestuursleden, 
Michel Hülters en Marieke Palstra, er weer 
een mooi jaar van te maken. Michel en 
Marieke: van harte welkom! Zonder jullie is 
er geen NEVIR. Allen hartelijk bedankt.”

“ IR-MANAGERS HEBBEN EEN 
GUNFACTOR, LIKEABILITY. “
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De Nederlandse Vereniging voor Investor 
Relations (NEVIR) behartigt de belangen 
van de bij haar aangesloten leden. 
Daarnaast hebben wij als NEVIR tot doel het 
ondersteunen en stimuleren van activiteiten 
voor de leden, zoals:
• het geven c.q. door deskundigen laten 

geven van presentaties over actuele 
IR-onderwerpen 

• het organiseren van bijeenkomsten ter 
bevordering van de onderlinge 
contacten, kennisuitwisseling en 
opleidingen.

Jaarlijks organiseren wij vijf tot tien  
bijeenkomsten en workshops, vaak bij  
onze bedrijfsleden, over verschillende
IR-onderwerpen. Hier laten specialisten 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 contacten met de 
collegae te bevorderen en van gedachten  
te kunnen wisselen.

ONZE MISSIE
De NEVIR behartigt de belangen van haar 
leden uitgevende instellingen en bedrijfsle-
den actief in IR services. Vertegenwoordi-
ging en ondersteuning vinden plaats voor 
alle aspecten die met het vak te maken 
hebben.

Onze doelstellingen zijn:
• het leveren van een bijdrage aan een 

goed functionerende kapitaalmarkt;
• versterking van de netwerk- en klank-

bordfunctie;
• verdere professionalisering van zowel 

het vak als de branche.

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

onderneming en investeerders;
• gelijke behandeling van alle investeer-

ders;
• streven naar best practices inzake 

normen en waarden van de kapitaal-
markt;

• regels zijn afgeleid van principes.

www.nevir.nl
www.nevirpedia.nl

Profiel
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Het bestuur bestaat thans uit:
• ANNEKE HOIJTINK (1980)

Voorzitter 
Manager Investor Relations Vastned

• CARL HOYER (1969)
Secretaris

• WOUTER VAN DE PUTTE (1970)
Penningmeester 
Director treasury Action 

• WILLEM VAN DEN BERG (1977)
NEVIRPedia 
Head of Investor Relations Aegon

• ROELAND HAANEN (1970)
Activiteiten 
Director Corporate Development  
Delta Lloyd

• UNEKE DEKKERS (1972)
Dutch IR Awards en communicatie 
Managing Director Citigate First 
Financial

BESTUURSVERGADERINGEN
In 2015 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  
vergaderingen waren:
• Programma ledenbijeenkomsten
• Dutch IR Awards
• IR Masterclass 
• NEVIRPedia
• Werving nieuwe leden
• Financiën
• Samenstelling bestuur

BESTUUR
In 2015 hebben wij in de Algemene Leden 
Vergadering (ALV) in juni afscheid genomen 
van Caroline Volgelzang als bestuurslid.  
Wij danken haar zeer voor haar bijdragen. 
Dankzij de inzet en volhardendheid van 
Caroline is onze IR community NEVIRPedia 
begin 2015 live gegaan. Hiermee hebben wij 
een extra platform gecreëerd voor en door 
leden om kennis en ervaring op het gebied 
van investor relations uit te wisselen.

Bestuur

NEVIR behartigt  
de belangen  
van uitgevende  
instellingen en  
bedrijfsleden  
actief in IR- 
services 
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Het afgelopen jaar hebben we een aantal 
goed bezochte evenementen georganiseerd. 
Traditioneel zijn we begonnen met de IR 
Awards op 8 januari 2015, waarover in het 
vorige jaarverslag reeds uitgebreid verslag  
is gedaan.

19 MAART
Met een expert panel, bestaande uit Charles 
Palmer (FTI Consulting), Cas Sydorowitz 
(Georgeson), Pieter Riemer (Linklaters) en 
Rik Rensen (Value@Stake) zijn wij dieper 
ingegaan op: How to outsmart the activist 
investor? A practical case experience in 
dealing with shareholder activism in the 
digital age. Het panel heeft met een 
twintigtal leden een levendige discussie 
gevoerd over hoe om te gaan met activisti-
sche aandeelhouders.

12 MEI 
Op onze netwerkborrel bij Baut Zuid in de 
oude Citroën-garage bij het Olympisch 
stadion in Amsterdam waren circa 25 leden 
afgekomen. Onder het genot van een 
drankje en bitterbal was dit een mooi 
moment om de laatste nieuwtjes uit te 
wisselen en over het vak te discussiëren.

11 JUNI
Op 11 juni vond de ALV plaats in het  
Double Tree hotel in Amsterdam, naast 
Amsterdam CS. Aansluitend was er een  
inhoudelijke sessie over reputatie-
management en de rol van IR, die werd 
geleid door Paul Stamsnijder (De Reputatie-
groep). De middag werd afgesloten met  
een hapje en een drankje op de zonnige 
rooftopbar met fantastisch uitzicht over  
de binnenstad van Amsterdam.

27 AUGUSTUS
Voor de tweede keer organiseerden we 
samen met Kempen de IR-Investor BBQ aan 
het water bij Strand Zuid in Amsterdam. Eind 
augustus is altijd een leuk moment om weer 
even bij te praten zo na de vakantie en voor 
het roadshow en conferentieseizoen in 
september weer losbarst. De opkomst was 
een mooie mix van IRO’s en institutionele 
beleggers. Een geslaagde avond die zeker 
herhaald wordt in 2016!

Evenementen 2015/2016

Een van onze  
kennissessies met 
medewerking van 
een expertpanel: 
How to outsmart 
the activist  
investor?
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In samenwerking 
met drie IR zuster-
verenigingen en 
Euronext hebben 
wij voor de vierde 
keer de Pan  
European Confe-
rentie voor IRO’s 
georganiseerd.

28-29 SEPTEMBER
4th Pan-European IR Conference
In samenwerking met onze IR zustervereni-
gingen BIRA (België), CLIFF (Frankrijk) en 
FIR (Portugal) en Euronext hebben wij voor 
de vierde keer de Pan European Conferentie 
voor IRO’s georganiseerd. Waar de vorige 
edities in Brussel plaats vonden, was dit jaar 
het gebouw van Euronext op Beursplein 5 
Amsterdam de plaats van handeling. Circa 
125 IRO’s waren samengekomen om te 
netwerken, met elkaar van gedachten te 
wisselen en te luisteren naar een aantal  
interessante sprekers en discussies. 
’s Middags waren er verschillende break-out 
sessie onder leiding van collega IRO’s en 
externe deskundigen.
De avond voorafgaand aan het event werd 
genoten van een gezamenlijk diner op 
Beursplein 5.

Evenementen 2015/2016

15 DECEMBER
Paul Koster, bestuursvoorzitter van de VEB 
en Ger Fehrenbach, Senior Advisor 
Responsible Investment bij PGGM waren als 
sprekers uitgenodigd voor de smaakvolle 
trends & topics lunch die we dit jaar weer 
samen met Kepler Cheuvreux hadden geor-
ganiseerd. De lunch vond plaats in de 
Tijgerzaal van Artis. De heer Koster besprak 
de steeds actievere rol van de institutionele 
investeerder op Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders en wat dat betekent  
voor de particuliere belegger. De heer 
Fehrenbach gaf een kijkje in de keuken van 
één van de grotere Nederlandse pensioen-
fondsen en vertelde in hoeverre duurzaam-
heid bij hen op de agenda staat. 

2016
In 2016 zijn de eerste twee goed bezochte 
evenementen, de ontbijtsessie over IR- 
targetting in het nieuwe hoofdkantoor  
van Akzo Nobel en de netwerkborrel bij  
The Penthouse in Den Haag, alweer achter 
de rug. Uiteraard zijn we druk doende om 
ook in de tweede helft van het jaar weer  
een aantal interessante evenementen te 
organiseren. 

Een verslag van de IR Awards 2016 vindt u 
in een apart hoofdstuk in dit jaarverslag.

9



Na de succesvolle lancering eind 2014  
was 2015 het eerste volledige jaar dat 
NEVIRPedia beschikbaar was voor onze 
leden en voor de in Investor Relations  
geïnteresseerde bezoekers van de website. 
Tijdens de ALV is Caroline Vogelzang door 
het bestuur van de Nevir uitgebreid bedankt 
voor haar vele inspanningen om dit project 
tot een goed einde te brengen. Gedurende 
het jaar heeft Emilie de Wolf zich op ver-
schillende manieren ingezet om 
NEVIRPedia onder de aandacht te brengen 
van onze leden. Allereest door actuele ge-
beurtenissen en thema’s te verbinden aan 
informatie beschikbaar op NEVIRPedia en 
ons hier tweewekelijks via de nieuwsbrief 
van op de hoogte te houden. Daarnaast 
heeft ze op verschillende (mede) door Nevir  
georganiseerde activiteiten de verbinding 
met NEVIRPedia gelegd. Waarvoor dank. 

De doelstelling dat NEVIRPedia een 
levendig platform is waar kennis en ervaring 
op het gebied van Investor Relations wordt  
uitgewisseld door allen die betrokken zijn  
bij IR-activiteiten of die hier interesse in 
hebben, hebben we nog niet bereikt.  
Het is aan de leden om een succes van 
NEVIRPedia te maken, maar tot nu toe 
wordt er vooral op een passieve manier 
gebruik gemaakt van NEVIRPedia door 
slechts het bezoek van de website.  
Het bestuur heeft zich voor 2016 ten  
doel gesteld om waar nodig de inhoud  
te actualiseren en nieuwe wegen te 
bewandelen in het aantrekken van meer 
bezoekers en leden er toe te bewegen via 
de site contact te leggen en ervaringen uit  
te wisselen. Uiteraard zijn ideeën van leden 
om NEVIRPedia nog effectiever te maken 
altijd welkom! 

www.nevirpedia.nl

NEVIRPedia

NEVIRPedia  
voor alles wat jij 
over investor  
relations wilt  
weten!
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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 leden-
bijeenkomsten. Daarnaast heeft de NEVIR 
sinds 2007 ook een eigen opleidings-
programma: de IR Masterclass. Dit is een 
intensief programma van 2,5 dag waarin 
ervaren IR-professionals van Nederlandse 
bedrijven presentaties geven aan een kleine 
groep over de verschillende aspecten van 
de investor relations discipline. Sinds enkele 
jaren is de masterclass uitgebreid met een 
terugkommiddag “Return on IR”. De 
masterclass is speciaal voor onze leden 
ontwikkeld en met name bedoeld voor 
IR-professionals die zich verder willen 
bekwamen in het vakgebied, als ook voor 
andere corporate professionals van 
afdelingen zoals communicatie, juridische 
zaken of finance. Sinds het begin van de IR 
Masterclass hebben ruim  
130 professionals van meer dan 
50 bedrijven deze met succes gevolgd.

De eerste dag komt het omvangrijke 
speelveld van de investor relations discipline 
aan bod inclusief het juridische kader en alle 
overige spelregels voor beursgenoteerde 
ondernemingen. Hierin wordt onder andere 
ingegaan op de relevante delen van het ven-
nootschapsrecht en de Wet op het financieel 
toezicht (Wft), de verschillende spelers op 
de kapitaalmarkt en de interne rol van 
investor relations inclusief interactie 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 marketing-
rol van IR. 

Zoals gebruikelijk werd de IR Masterclass in 
2015 weer tweemaal georganiseerd, in juni 
en november/december, en werd deze door 
de deelnemers wederom met hoge cijfers 
beoordeeld. De terugkommiddag biedt 
bovendien veel ruimte om de opgedane 
ervaringen te delen en deze te spiegelen 
met andere professionals. Afgelopen jaar 
waren we voor de IR Masterclass onder 
andere te gast bij Euronext en ABN AMRO 

terwijl de terugkomdag op het kantoor van 
Wessanen plaats vond.

Docenten zijn ervaren directeuren Investor 
Relations, Corporate Communicatie of  
kapitaalmarktexperts, zoals Paul Willem  
van Gerwen (AFM), Annegien Blokpoel 
(PerspeXo), Robin Boon (AEGON),  
Jurgen Pullens (Nutreco), Wouter van  
de Putte (Ziggo), Jan van den Bossche 
(DSM), Henk Jan Ten Brinke (Ahold),  
Peter van Driel (Shell), Marcel Kemp 
(ASML) en Ronald Merckx (Wessanen).

IR Masterclass

Kennisvergaring en 
kennisdeling zijn 
twee belangrijke 
doelstellingen van 
de NEVIR
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Dutch IR Awards 2016

DE SPONSORS

Een IR-profes-
sional kan een  
belangrijk instru-
ment zijn in de 
communicatie met 
stakeholders
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Op 7 januari 2016 hebben wij als NEVIR 
alweer voor de negende keer de Dutch IR 
Awards georganiseerd. Een groot event,  
dat bezocht werd door het merendeel van 
onze leden en waar meer dan 200 gasten 
aanwezig waren. Dit jaar was een speciale 
editie, omdat de NEVIR in 2016 25 jaar 
bestaat.
Jaarlijks worden de prijzen uitgereikt door 
een vakjury voor ondernemingen en profes-
sionals die excelleren op het gebied van 
investor relations. Dit jaar vond het diner 
plaats in de Kromhouthal in Amsterdam 
Noord. Een rauwe locatie, die prachtig was 
aangekleed en waar een heerlijk diner werd 
geserveerd.
Gastheer van de avond was Rens de Jong, 
die inmiddels voor de 3de keer als 
moderator de avond aan elkaar praatte.  
Met kleine interviews tussendoor, en een 
klein lesje in contacten leggen van Philip 
Walkate (The ActorFactory), wat tot een 
hoop hilariteit en goede gespreksstof aan de 
tafels leidde, was het een ontzettend leuke 
avond.

Veel werk was er verricht door onze 
deskundige jury. Nadat de nominaties tot 
stand komen op basis van een internationaal 
onderzoek van Extel WeConvene, 
aangevuld met een wat verder toegespitst 
onderzoek door Citigate First Financial 
onder Nederlandse analisten en beleggers, 
heeft de vakjury de schone taak om op basis 
van een aantal criteria te besluiten welke on-
dernemingen en professionals zich in hun 
categorie de beste mogen noemen.  
De vakjury bestond dit jaar uit: 
Corne van Zeijl | ACTIAM
Henk Slotboom |IDEA!
Holger Weeda | BNP Paribas IP
Maarten Hartog | Teslin
Willem Burgers | Add Value Fund 

De jury doet uitgebreid vooronderzoek, 
nadat de namen van de genomineerden 
bekend zijn, en beoordeelt op basis van een 
aantal vaste criteria welke onderneming 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 persoonlijk-
heid neerzetten (toont hij of zij leadership 
en personality)

4. Transparantie en consistentie van  
communicatiemiddelen: persberichten, 
presentaties, website, jaarverslag en 
social media

5. Continuïteit en bestendigheid van de 
disclosure

6. Neerzetten van best practices 
7. Toegankelijkheid van IR afdeling en het 

management
Na afweging van alle criteria kwam de jury 
tot een unaniem oordeel. Volgens de jury 
kan een IR-professional een belangrijk 
instrument zijn in de communicatie met aan-
deelhouders, analisten en andere financiële 
stakeholders en veel waarde toevoegen 
voor de onderneming. Voor beleggers van 
belang, en daarom voor de jury ook een eer 
om op deze wijze bij te dragen aan de IR 
Awards en de avond. 

Traditioneel eindigde de avond nog met een 
borrel, die weer tot in de kleine uurtjes 
duurde. De volgende ochtend verzamelden 
de winnaars van de Awards zich bij Euronext 
Amsterdam, samen met een afvaardiging 
van het 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 Awards 
avond niet mogelijk was geweest. 
PLATINUM: ABN Amro, ING en Rabobank 
GOLD: Berenberg, Citigate First Financial, 
CMi2i, Georgeson, Kepler Cheuvreux, 
Tangelo software. 

Wij zijn ook onze Silver en Bronze 
sponsoren veel dank verschuldigd.

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. 

Dutch IR Awards 2016
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BEDRIJF 
ROYAL DUTCH SHELL

Royal Dutch Shell onderscheidt zich door ook bij een moeilijke boodschap (overname BG) 
goed en duidelijk te blijven communiceren. Daarnaast was de jury lovend over de IR-website 
van Shell, alles is makkelijk te vinden en de boodschap is eenduidig en consistent. Om een 
voorbeeld te noemen, er staan op de website 11 verschillende presentaties over verschillen-
de onderwerpen, variërend van cijfers tot ESG onderwerpen. De jury ziet dit als het 
neerzetten van Best Practices. Op de Capital Markets Days in London en New York stond 
het complete management team ter beschikking. Tijdens roadshows en conferences krijgen 
beleggers ook de gelegenheid om met leden van het management (naast CEO en CFO) 
kennis te maken. Shell maakt voor het organiseren van roadshows niet alleen gebruik van 
brokers, ze organiseren zelf soms ook de roadshows. Ben van Beurden staat bekend als een 
echte leider. Hij heeft een duidelijk verhaal en schuwt de confrontatie niet.

Genomineerden
Ahold
Vopak 

PROFESSIONAL
HENK JAN TEN BRINKE (AHOLD) 

Henk Jan is voor veel beleggers het gezicht van Ahold. Henk Jan weet alles over Ahold en 
laat zich nooit verleiden tot uitspraken die niet waargemaakt kunnen worden. De jury heeft  
de indruk dat Ahold, in de persoon van Henk Jan ten Brinke, er dit jaar een schepje bovenop 
heeft gedaan. De jury was vooral onder de indruk van de kwaliteit van de financiële commu-
nicatie rondom de fusie met Delhaize. Daarin is ook duidelijk de samenwerking met de 
IR-afdeling van Delhaize gezocht. Beide partijen hadden dezelfde boodschap richting de 
financiële stakeholders en dat wordt enorm gewaardeerd.

Genomineerden
Arun Rambocus (Randstad) 
JJ Traynor (Royal Dutch Shell)

Dutch IR Awards 2016 > AEX

14



Dutch IR Awards 2016 > AMX

“Transparant, 
pro-actief,  
veel kennis,  
altijd bereikbaar  
en zeer  
benaderbaar” 

BEDRIJF 
WERELDHAVE

De vastgoedsector wordt niet door iedereen even diepgaand gevolgd 
en daarom was de jury blij verrast met de nominatie van 
Wereldhave. Het onderstreept dat de onderneming dit jaar grote 
stappen heeft gemaakt en dat is niet onopgemerkt gebleven. Er is de 
afgelopen jaren veel gebeurd bij Wereldhave, management 
wisselingen, afstoten van een aantal regio’s en versterken van de 
balans en vervolgens het aankopen van projecten in Frankrijk en 
Nederland. Door al deze stormen hebben Dirk Anbeek en zijn team 
goed stand gehouden en is het niveau van contact met de financiële 
stakeholders en het niveau van de informatie die aan beleggers 
verstrekt wordt aanzienlijk verhoogd.

Genomineerden
BE Semiconductor Industries 
TKH Group

PROFESSIONAL
BISERA GRUBESIC (TOMTOM)

Bisera onderscheidt zich vooral omdat het haar in een relatief korte 
tijd gelukt is om een eigen identiteit op te bouwen binnen de beleg-
gerswereld. Ze heeft het TomTom equity verhaal verder vorm 
gegeven en het niveau van de informatie van de verschillende 
middelen verhoogd en eenduidig gemaakt. Het meest opvallende is 
haar proactief handelen. Na het publiceren van resultaten of andere 
berichten neemt ze zelf contact op met analisten zodat eventuele 
vragen of opmerkingen doorgenomen kunnen worden. Dit doen 
meerdere IRs maar Bisera doet dit op een hele eigen en prettige 
manier.

Genomineerden
Jaap-Jan Fit (Wereldhave) 
Jeroen van Harten (Corbion)
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Dutch IR Awards 2016 > AScX/Overig

“Men is niet  
bang om negatief 
nieuws goed,  
helder en op tijd  
te brengen”

BEDRIJF
BETER BED HOLDING 

De financiële communicatie van Beter Bed staat al jaren op een 
hoog niveau en Beter Bed is in staat om dit te continueren. Volgens 
de jury zijn er een paar zekerheden in het leven; de belastingen, de 
dood en de hoge kwaliteit van de financiële communicatie van Beter 
Bed. Het is ook niet voor niks dat de analistenbijeenkomsten van 
Beter Bed een hoge opkomst kennen van wel 20 personen. Retail is 
detail, het management geeft goed leiding en het businessmodel is 
uitgedacht en verfijnd.

Genomineerden
Heijmans
Refresco Gerber 

PROFESSIONAL
FRANK SONNEMANS (KENDRION)

Het niveau van IR is altijd hoog bij Kendrion. Dit jaar is CFO Frank 
Sonnemans, door het aanstaande vertrek van de CEO, iets meer uit 
de schaduw getreden. Het IR-beleid van Kendrion wordt vooral 
gewaardeerd om de persoonlijk aanpak en het hoge niveau van 
communicatie, gebruikmakend van verschillende middelen zoals de 
presentaties, persberichten en ook extra informatie die verkrijgbaar 
is op de website. Het bezoek aan de fabriek in Duitsland dit jaar was 
ook erg informatief. Ook is Kendrion niet bang om negatief nieuws 
goed, helder en op tijd te brengen.

Genomineerden
Bart Koops (Beter Bed Holding)  
Wendy Winkelhuijzen (Van Lanschot)
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Staat van baten en lasten

Realisatie Realisatie Begroting Begroting
2014 2015 2016 2017

BATEN
Contributie 92.250 88.000 89.000 89.000
Funding Dutch IR awards 76.686 79.025 68.500 73.500
IR Masterclass 23.235 14.355 15.950 15.950
Interest 924 1.056 750 750

193.095 182.436 174.200 179.200

LASTEN
Dutch IR awards 100.906 105.005 123.900 95.000
Bijeenkomsten 13.658 7.698 10.000 10.000
IR Masterclass 21.542 20.247 21.000 21.000
NEVIRPedia/website 43.616 8.980 5.000 5.000
Secretariaat 36.486 42.399 43.000 43.000
Financiële administratie 7.151 3.090 2.500 2.500
Bestuurskosten/diversen 2.426 1.539 1.750 1.750
Bankkosten 152 159 150 150
Afschrijving contributies 0 3.495 0 0

225.937 192.612 207.300 178.400

SALDO – 32.842 – 10.176 – 33.100 800

Onze IR Master-
class is een  
informatieve  
en informele  
tweeënhalve  
daagse cursus 
voor en door 
IR-professionals
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Vermogensopstelling

2014 2015

Kas/bank/giro 67.174 91.157
Deposito 185.738 136.795
Debiteuren 40.034 54.853
Vooruitbetaalde kosten 129 –

TOTAAL ACTIVA 293.075 282.805

Crediteuren 6.329 41.833
Nog te betalen kosten – 1.750
IR Awards vooruitgefactureerd 81.075 45.250
IR Masterclass vooruitgefactureerd 1.595 1.595
Correcties voorgaande jaren 1.524 –
Eigen vermogen 202.552 192.377

TOTAAL PASSIVA 293.075 282.805De volgende  
Dutch IR Awards 
vindt plaats op  
12 januari 2017
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Deze publicatie kwam mede tot stand  

dankzij de bijdrage van Domani B.V., Weesp.

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