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Beste  
NEVIR-leden, 

Ter voorbereiding van het schrijven van dit 
voorwoord, heb ik het voorwoord van vorig 
jaar er ook bij gepakt, toen nog een 
interview met Roeland Haanen en mij 
samen. Als ik kijk naar de zaken die we op 
de agenda hadden gezet voor 2016 en de 
aankomende jaren, dan zie ik dat de 
vereniging een aantal zaken succesvol heeft 
opgepakt. Na de zomervakantie hebben we 
een nieuw format van de tweewekelijkse 
NEVIR nieuwsbrief gelanceerd, met onder 
andere de nieuwe rubriek ‘Who is Who in 
the zoo’, waarin onze leden aan het woord 
komen. In het najaar hebben we ons eerste 
webinar uitgezonden. Dit was in samen
werking met de AFM waarin PaulWillem  
van Gerwen, Hoofd Toezicht Efficiënte  
Kapitaalmarkten, een presentatie gaf over 
de nieuwe Market Abuse Regulations.  
Naast een paar mooie evenementen in 
Amsterdam, vond er een netwerkborrel  
in Den Haag plaats en vond de 10e editie 
van de IR Awards plaats in Hilversum.  
De opkomst was weer grandioos en we 
kijken al weer uit naar een mooi event 
volgend jaar. En wat zou het leuk zijn als er 

dan meer vrouwen op het podium staan  
om de prijs voor beste IR professional in 
ontvangst te nemen! 

Waar we meer aandacht aan willen geven 
het komende jaar is hoe we als vereniging 
meer verbindingen kunnen maken met – en 
tussen – onze leden onderling. Een van 
middelen die we hiervoor willen inzetten is 
onze LinkedIn pagina. Het aankomend jaar 
zal dit een van de speerpunten zijn. 

Verder hebben we het afgelopen jaar 
13 nieuwe leden mogen verwelkomen bij de 
NEVIR, die ik graag welkom heet. Verder 
denken we dat het voor de leden interessant 

Voorwoord van de voorzitter

 bedrijfsleden   consultants  

Aantal NEVIR-leden

“ WAAR WE MEER AANDACHT AAN 
WILLEN GEVEN IS HOE WE ALS 
VERENIGING MEER VERBINDINGEN 
KUNNEN MAKEN MET – EN TUSSEN – 
ONZE LEDEN ONDERLING”

2013

89

2014

85 

2015

81 

2016

81
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kan zijn als we meer optrekken met onze 
buitenlandse zusterorganisaties. Zo hebben 
we de contacten aangehaald met onze 
zuiderburen, BelIR (Belgische Investor 
Relations vereniging). Wij willen proberen 
om meer samen te werken bijvoorbeeld met 
betrekking tot de IR Masterclass. In de 
nieuwe reeks IR master classes nemen vier 
Belgische IRO’s deel en is één van de 
docenten een Belgische IR. We zullen de 
samenwerking met andere IRverenigingen 
blijven opzoeken. Ook hebben we ons  
cursusaanbod uitgebreid met een 
‘Masterclass Basics in Finance and 
Financial Terminology for Corporate Com
munications and other NonFinancials’.  
Dit doen we in samenwerking met de  
cursusleider van de IR Masterclass: 
Annegien Blokpoel.

Het aankomend jaar zullen we verder een 
aantal events op het gebied van Mifid II, 
‘shareholder activism’ en passief beleggen 
organiseren en de impact die dit kan, of zal 
hebben op IR. Daarnaast willen we weer 
meer netwerkmomenten faciliteren door het 
organiseren van informele borrels, waar de 
contacten centraal staan en het wat minder 
om de inhoud gaat. 

Er blijft dus nog genoeg te doen. Graag 
nodig ik ook alle leden uit om suggesties te 
doen, want wij zijn er natuurlijk voor jullie. 

Dan rest mij nog om mijn medebestuurders 
en het secretariaat van harte te danken voor 
hun inzet en commitment. Willem van den 
Berg en Wouter van de Putte gaan het 
bestuur dit jaar verlaten, dus hen wil ik extra 
bedanken! 

Laat 2017 wederom een interessant jaar 
worden. 

Voorwoord van de voorzitter

Anneke Hoijtink
Voorzitter

“ WE ZULLEN DE SAMENWERKING MET 
ANDERE IR-VERENIGINGEN BLIJVEN 
OPZOEKEN.”
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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 
IRonderwerpen;

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

Jaarlijks organiseren wij vijf tot tien bijeen
komsten en workshops, vaak bij onze  
bedrijfsleden, over verschillende IRonder
werpen. 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 bedrijfs
leden’ 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

Verdere professio-
nalisering van zo-
wel het vak als de 
branche
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Het bestuur bestaat uit:
• ANNEKE HOIJTINK (1980)

Voorzitter 
Manager Investor Relations Vastned

• MICHEL HÜLTERS (1967)
Secretaris
Head of Investor Relations &  
Ratings a.s.r. 

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

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

• MARIEKE PALSTRA (1972)
Activiteiten 
Manager Investor Relations  
Refresco Group NV

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

BESTUURSVERGADERINGEN
In 2016 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 belangrijk
ste onderwerpen van onze vergaderingen 
waren:
• Programma activiteiten
• Dutch IR Awards
• IR Masterclass
• NEVIRPedia
• Werving nieuwe leden
• Financiën
• Samenstelling bestuur

BESTUUR
In 2016 hebben wij tijdens de Algemene 
Leden Vergadering (ALV) in juni afscheid 
genomen van Roeland Haanen en Carl 
Hoyer als bestuurslid van de vereniging. 
Roeland was drie jaar lid van het bestuur, 
waarvan anderhalf jaar voorzitter. Carl Hoyer 
was bestuurslid van 2012 tot 2016 en 
secretaris bij aftreden. Wij zijn beide heren 
erkentelijk voor hun waardevolle bijdragen 
aan de vereniging. 
Tot het bestuur zijn in 2016 toegetreden: 
Marieke Palstra en Michel Hülters. Marieke 
heeft zich bij aanvang gericht op het 
organiseren van evenementen en activitei
ten voor de leden. Michel heeft als secretaris 
de rol overgenomen van Carl Hoyer. 

Bestuur

NEVIR behartigt  
de belangen  
van uitgevende  
instellingen en  
bedrijfsleden  
actief in IR- 
services 
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ROTATIEKALENDER BESTUUR

• Anneke Hoijtink (voorzitter) 
Benoemd op ALV 2012 
Herbenoemd op ALV 2016 voor periode 
van twee jaar eindigend op ALV 2018

• Michel Hülters (secretaris) 
Benoemd op ALV 2016 
Herbenoembaar 2020

• Wouter van de Putte (penningmeester) 
Benoemd op ALV 2013 
Treedt af op ALV 2017

• Uneke Dekkers (bestuurslid) 
Benoemd op ALV 2013 
Herbenoembaar 2017

• Marieke Palstra (bestuurslid) 
Benoemd op ALV 2016 
Herbenoembaar 2020

• Willem van den Berg (bestuurslid) 
Benoemd op ALV 2015 
Treedt af op ALV 2017

Bestuur

Het versterken van 
de netwerk- en-
klankbordfunctie
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23 MAART 2016
Breakfast session: Navigating through 
the global investor community I
Voor het eerst in lange tijd hebben we weer 
een ontbijtsessie georganiseerd. Gezien de 
grote opkomst en de enthousiaste reacties 
op dit concept gaan we dit vaker doen.  
Het grootste voordeel is dat je vroeg begint 
en dus redelijk op tijd aan je werkdag kan 
beginnen. Ons doel is om een gelegenheid 
te creëren waar we kennis en ervaring 
kunnen uitwisselen tussen IR’s van bedrijven 
met een verschillende grootte (AEX, AMX, 
en small cap). De sessie werd gehouden in 
het Engels aangezien een groeiend aantal 
leden een internationale achtergrond heeft, 
en in vrijwel elk bedrijf Engels de ‘corporate 
language’ is.
We werden door Akzo Nobel uitgenodigd om 
het in hun nieuwe kantoor in Amsterdam te 
houden. De volgende onderwerpen kwamen 
aan de orde:

‘Investor Targeting’:
• Hoe selecteer je de juiste beleggers  

en wie geef je de hoogste prioriteit? 
• Is er een ideale aandeelhouders

structuur?

Proces:
• Hoe kun je informatie krijgen over  

potentiele investeerders die het beste  
bij de strategie van de onderneming 
passen?

• Kun je erop vertrouwen dat een broker 
niet vanuit eigen belang handelt?

• Welke Investor Relations informatie
systemen zijn er op de markt?

Deze onderwerpen gaven aanleiding voor 
een goede discussie. Hierdoor werd 
besloten dat het nuttig zou zijn een vervolg
sessie hiervoor te plannen, zie 31 augustus.

15 APRIL 2016
Netwerkborrel The Penthouse Den Haag
De meeste events worden in of rondom 
Amsterdam georganiseerd. Aangezien onze 
leden zijn verspreid over heel Nederland, 
proberen we meer events in andere steden 
te organiseren. Dit keer vond de netwerk
borrel in The Penthouse in Den Haag plaats, 
in de bar op de bovenste etage met een 
fenomenaal uitzicht over de stad. De 
opkomst was erg goed. Aangezet door dit 
succes hebben we als ambitie om elk jaar 
minimaal één event buiten Amsterdam te 
organiseren.

 

Evenementen 2016/2017

Het leveren van 
een bijdrage aan 
een goed functio-
nerende kapitaal-
markt
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Breakfast session: 
Navigating through 
the global investor 
community II

15 JUNI 2016
NEVIR Algemene Leden Vergadering 
(ALV)
De Algemene Leden Vergadering van de 
NEVIR werd gehouden in De Hallen in 
Amsterdam op 15 juni 2016. Naast de  
gebruikelijke punten zoals de goedkeuring 
van de notulen van de ALV in 2015, de jaar
rekening en verantwoording over de 
resultaten van 2015, waren er wisselingen 
in het bestuur.
Roeland Haanen en Carl Hoyer besloten 
hun termijn als bestuurslid te beëindigen. 
Daarvoor in de plaats werden benoemd 
Michel Hülters (secretaris) en Marieke 
Palstra (activiteitencommissie). Anneke 
Hoijtink werd tot voorzitter benoemd voor 
een termijn van twee jaar. De ALV werd 
afgesloten met een drankje en hapjes in 
Brasserie Halte 3.

25 AUGUSTUS 2016
Kempen & Co/NEVIR Summer Event
Op een mooie, zwoele, zomeravond hebben 
we samen met Kempen & Co het zomer 
event georganiseerd. Kempen & Co nodigde 

Evenementen 2016/2017

hun klanten (institutionele beleggers) uit om 
samen met de investor relations professio
nals op een ongedwongen manier met 
elkaar te praten. Dit jaar hadden we 
gekozen voor het terras aan het water  
van hotel L’Europe. Dat creëerde een   
‘Ascot’achtige sfeer aan het water, 
weliswaar zonder paarden, maar niet minder 
elegant. Het was een geslaagd event voor 
zowel Kempen & Co als de NEVIR, en een 
aantal bezoekers is tot in de kleine uurtjes 
gebleven. Heerlijk dat dit kon!

31 AUGUSTUS 2016
Breakfast session: Navigating through 
the global investor community II
Na de succesvolle ontbijtsessie op 23 maart, 
kregen we het verzoek om een vervolg
sessie te organiseren over hetzelfde 
onderwerp, Investor Targeting. Dit keer 
werden we uitgenodigd door ABN Amro  
om het bij hen op het hoofdkantoor in 
Amsterdam te houden. De meeting werd  
ook gecombineerd met een ontbijt, zodat  
we vroeg konden starten.

Eén van de 
onderwerpen was 
Investor Targeting 
op basis van ‘peer 
analyse’. Bij een 

‘peer analyse’ ga je na welke beleggers een 
belang in je concurrenten hebben maar 
geen belang in jouw onderneming, welke 
verschuivingen hebben er plaatsgevonden 
en wat was de reden daarvan. Verder 
bespraken we de verschillende tools die je 
tot je beschikking hebt om je daarbij te 
helpen. En vooral: welke tool wordt het 
meeste gebruikt. Met deze informatie kun je 
tijdens meetings met potentiële aandeelhou
ders proberen uit te vinden wat de trigger 
voor deze beleggers zou zijn om wél in je 
onderneming te investeren.
Als ‘last but not least’ werd er gesproken 
over hoe om te gaan met passieve 
beleggers en retail beleggers. Aan het einde 
concludeerden we dat er veel behoefte is 
om meer te leren over passieve beleggers. 
Daarom zullen we in 2017 een ontbijtsessie 
organiseren waarin dit onderwerp centraal 
staat.
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Kepler/NEVIR 
Trends & Topics: 
Hoe communiceer 
je slecht nieuws? 

13 OKTOBER 2016
Webinar AFM/NEVIR on new Market 
Abuse Regulations (MAR)
Keynote speaker was Drs. P.W. (Paul
Willem) van Gerwen RBA, Head Efficient 
Capital Markets bij de AFM. Daarnaast was 
AnneClaire Wilmink ook namens de AFM 
deelnemer in de functie van Legal Counsel. 
PaulWillem heeft via een webinar de 
wijzigingen in de MAR toegelicht en wat de 
implicaties voor investor relations professio
nals zijn. Via de chatfunctie was er de moge
lijkheid tot het stellen van vragen en daar 
werd enthousiast gebruik van gemaakt. Het 
is mogelijk om dit webinar terug te kijken. 
Dat kan door naar onze website te gaan 
www.nevir.nl of direct te klikken op deze link: 
http://nevir.nl/bijeenkomsten.html.
Company Webcast heeft dit webinar 
technisch mogelijk gemaakt.

 

Evenementen 2016/2017

7 DECEMBER 2016 
Kepler/NEVIR Trends & Topics:  
Hoe communiceer je slecht nieuws? 
Dit is inmiddels een jaarlijks terugkerende 
traditie geworden. Samen met Kepler 
Cheuvreux organiseert de NEVIR tijdens 
een eindejaarslunch met een voor IR’s 
relevant onderwerp. Dit jaar was het gericht 
op het communiceren van slecht nieuws en 
hoe je je hierop kunt voorbereiden. Het is 
nooit leuk om slecht nieuws te moeten 
brengen maar, als het gebeurt, dan kun je 
maar het beste goed voorbereid zijn. 
Daarom leek het ons interessant om 
sprekers uit te nodigen met ervaring uit de 
praktijk. Daarnaast wilden we het van twee 
kanten benaderen: vanuit de IR en vanuit de 
belegger. Als sprekers traden op Andrew 
Beh (partner bij HuijskensBickerton, en 
tevens als zelfstandig consultant werkzaam) 
en Corné van Zeijl (Actiam). Als locatie werd 
een centrale plek in Amsterdam gekozen 
namelijk het College Hotel. Er bleek ruime 
interesse te zijn onder onze leden, 
aangezien maar liefst 41 investor relations 
professionals hierbij aanwezig waren.

Centraal bij het communiceren van slecht 
nieuws is dat het uiteindelijk gaat om het 
vertrouwen en de geloofwaardigheid van de 
onderneming, IR en de boards. Hoe geloof
waardig ben je geweest en heb je het 
vertrouwen kunnen winnen van beleggers 
en analisten in goede tijden? Dit stond in 
beide presentaties centraal. Corné gaf een 
aantal voorbeelden van bedrijven die 
gaandeweg in het proces het verhaal 
moesten aanpassen, wat de geloofwaardig
heid niet ten goede kwam. Andrew vertelde 
over zijn ervaring als IR bij TNT. Daar werd 
hij geconfronteerd met het plotselinge 
vertrek van de CEO, terwijl ze midden in een 
overnametraject waren verwikkeld. Integriteit 
en ‘de waarheid willen vertellen’ zijn 
leidende principes in dit soort omstandig
heden. Na beide presentaties vond er een 
levendige discussie plaats. Terugkijkend was 
dit een geslaagd event om 2016 mee af te 
sluiten.
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De doelstelling van NEVIRPedia een 
levendig platform te maken waar kennis en 
ervaring op het gebied van Investor 
Relations wordt uitgewisseld door allen die 
betrokken zijn bij IRactiviteiten of die hier 
interesse in hebben, is helaas niet bereikt. 
Na eerdere pogingen om leden te activeren 
en van NEVIRPedia een succes te maken, 
blijkt steeds weer dat er slechts sporadisch 
gebruik van de website wordt gemaakt en 
dan alleen op een passieve manier. Waar 
het bestuur zich voor 2016 ten doel had 
gesteld om 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, is de 
praktijk weerbarstig gebleken. Vooralsnog 
blijft de site beschikbaar maar zullen we dit 
niet verder ontwikkelen.

NEVIRPedia

NEVIRPedia  
voor alles wat jij 
over investor  
relations wilt  
weten!

“ER BLIJKT STEEDS WEER DAT SLECHTS 
SPORADISCH GEBRUIK VAN DE WEBSITE 
WORDT GEMAAKT EN DAN ALLEEN OP 
EEN PASSIEVE MANIER.”
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10 jaar IR Masterclass!
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 ledenbij
eenkomsten.
Dit was al weer het tiende jaar dat de NEVIR 
het eigen opleidingsprogramma  de IR 
Masterclass – aanbood aan met name 
nieuwe leden. Het is een intensief 
programma van 2,5 dag waarin ervaren 
IRprofessionals van beursgenoteerde 
bedrijven presentaties geven aan een kleine 
groep deelnemers over de verschillende 
aspecten van investor relations. 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 
IRprofessionals 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 al ruim 150 professio

nals van meer dan 50 bedrijven deze met 
succes gevolgd. De eerste cursusdag 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 vennootschapsrecht 
en de Wet op het financieel toezicht (Wft), 
de verschillende spelers op de kapitaalmarkt 
en de interne rol van investor relations 
inclusief de interactie met andere corporate 
functies. Op dag twee wordt onder meer een 
bezoek gebracht aan een trading floor en 
wordt aandacht besteed aan externe com
municatie en de marketingrol van IR. 

Zoals gebruikelijk werd de IR Masterclass in 
2016 weer tweemaal georganiseerd, in juni 
en november, 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 ING terwijl de 
terugkomdag op het kantoor van Wessanen 
plaats vond. 

Docenten zijn ervaren directeuren Investor 
Relations, Corporate Communicatie of  
kapitaalmarktexperts, zoals o.a Paul Willem 
van Gerwen (AFM), Annegien Blokpoel 
(PerspeXo), Robin Boon (AEGON), Dies 
Donker (Director Investor Relations ABN 
AMRO), Viviane Dictus, (Director IR&CC 
Agfa), Thijs van der Heide (Manager 
Investor Relations DSM), Dave Huizing 
(DSM), Marcel Kemp (ASML) en Ronald 
Merckx (CFO Royal Wessanen).

IR Masterclass

10 jaar IR  
Masterclass!
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Dutch IR Awards 2017

Een IR-profes-
sional kan een  
belangrijk instru-
ment zijn in de 
communicatie met 
stakeholders

Op donderdag 12 januari 2017 vond het 
jaarlijkse event rondom de Dutch IR Awards 
plaats in Studio 21 in Hilversum. Dit keer 
een speciale editie, omdat de Awards voor 
het tiende jaar op rij werden uitgereikt. De 
grote opkomst en de zeer positieve evaluatie 
die wij achteraf over dit event ontvangen, 
geven aan dat dit event altijd zeer door de 
leden op prijs wordt gesteld. Ook dit jaar 
waren er weer ongeveer 200 gasten 
aanwezig.

Jaarlijks worden de prijzen uitgereikt door 
een vakjury voor ondernemingen en profes
sionals die excelleren op het gebied van 
investor relations. Ter gelegenheid hiervan 
organiseren we een groot sitdown diner, 
waarbij marktpatijen een tafel kunnen kopen 
en gasten die actief zijn of geïnteresseerd 
zijn in de wereld van investor relations 
kunnen uitnodigen. 

Gastheer van de avond was Bas van 
Werven, een oude bekende van de NEVIR 
die al vele malen eerder als moderator 
optrad. Hij legde soms de genomineerden 

het vuur aan de schenen en besteedde veel 
aandacht aan de ontwikkelingen die er het 
afgelopen jaar in het Nederlandse beursge
noteerde bedrijfsleven hebben plaatsgevon
den. Genoeg gespreksstof.

Veel werk was er weer verricht door onze 
deskundige jury. Alle leden van de jury 
hebben uitgebreide en jarenlange ervaring 
op het gebied van aandelen en kennen de 
bedrijven en IRprofessionals vaak ook 
persoonlijk. De samenstelling is dusdanig 
dat er altijd leden zijn die eerder in de jury 
zitting hebben genomen, alsook nieuwe 
leden.

In de tweede helft van het jaar wordt een  
internationaal onderzoek uitgevoerd door 
Extel WeConvene, waarvan zij de 
Nederlandse data beschikbaar stellen aan 
de NEVIR als startpunt voor een verder 
onderzoek, dat specifiek onder Nederlandse 
analisten en beleggers door Citigate First 
Financial wordt gehouden. Op basis hiervan 
worden de nominaties bekend gemaakt, 
waaruit de vakjury de uiteindelijke winnaars 
kiest.

De vakjury bestond dit jaar uit:
Corne van Zeijl | ACTIAM
Erwin Dut | Kempen Capital Management
Maarten Verbeek | the IDEA!
Holger Weeda | BNP Paribas  
Investment Partners
Maarten Hartog | Teslin Capital 
Management
Willem Burgers | Add Value Fund

De jury doet uitgebreid vooronderzoek en 
beoordeelt op basis van een aantal vaste 
criteria welke onderneming en welke profes
sional 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 IRprofessional een persoonlijk

heid neerzetten (toont hij of zij leadership 
en personality);

4. Transparantie en consistentie van  
communicatiemiddelen: persberichten, 
presentaties, website, jaarverslag en 
social media;
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5. Continuïteit en bestendigheid van de 
disclosure;

6. Neerzetten van best practices;
7. Toegankelijkheid van de IR afdeling en 

het management.

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

De jury kijkt naar de mix van middelen die 
wordt ingezet, en de bereidheid van de 
onderneming om de dialoog aan te gaan, 
ook wanneer de aandeelhouders het 
misschien niet eens zijn met de gekozen 
richting. Na afweging van alle criteria 
werden de winnaars bepaald. Alhoewel het 
in sommige gevallen lastig blijft een 

onderscheid te maken tussen professional 
en onderneming, werd zeer goed 
gemotiveerd waarom een IRprofessional 
soms echt het verschil kan maken in de 
communicatie met aandeelhouders, 
analisten en andere financiële stakeholders 
en veel waarde kan toevoegen voor de 
onderneming. De jury geeft aan het daarom 
ook een eer te vinden op deze wijze bij te 
dragen aan de IR Awards en de feestelijke 
avond.

Traditioneel eindigde de avond met een 
borrel, waarmee invulling werd gegeven aan 
één van de belangrijke criteria waaraan elk 
NEVIR evenement moet voldoen: de moge
lijkheid om te netwerken. De volgende 
ochtend verzamelde een selectie van de 
winnaars van de IR 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 partners zonder wie deze Awards 
avond niet mogelijk was geweest.

PLATINUM: ABN AMRO, ING en  
Rabobank / Kepler Cheuvreux.

GOLD: Citigate First Financial, CMi2i  
en Georgeson.

Wij zijn ook onze Silver 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 2017
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Dutch IR Awards 2017

PLATINUM GOLD SILVER

Graag bedanken wij op deze plaats 
ook de participerende bedrijven 
zonder wie deze Awards avond niet 
mogelijk was geweest.
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BEDRIJF HEINEKEN

De jury geeft aan dat alle drie ondernemingen op hoog niveau presteren, waarbij Randstad al 
jaren een stabiele factor is. Ook bij ING is de Investor Relations van hoog niveau, en is 
sprake van een hele actieve Investor Relations afdeling, die goede toegang biedt tot het 
management. De jury heeft gekozen voor Heineken, vooral omdat deze onderneming in het 
afgelopen jaar ontzettend veel verbetering heeft laten zien. 
Het management is beter benaderbaar en er worden meer middelen ingezet in de communi
catie met de financiële doelgroep. Heineken besteedt niet alleen aandacht aan de cijfers en 
boekhoudkundige issues, maar agendeert proactief issues die spelen in de sector. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de ‘What’s brewing’ webinars. Hierin wordt er door Heineken een 
specifiek segment/marktonderdeel belicht en wordt de diepte ingegaan, op een hele toegan
kelijke manier. Met dit soort informatie wordt echt toegevoegde waarde geleverd. Mooi om te 
zien is dat Heineken, ondanks haar vaste aandeelhoudersbasis, toch veel werk maakt van 
het informeren van de financiële doelgroepen en daar dit jaar echt een verbeteringsslag in 
heeft gemaakt. De jury spreekt duidelijk haar wens uit dat deze positieve trend verder wordt 
voortgezet.

PROFESSIONAL MARTIJN SCHUTTEVAER (BOSKALIS)

Voor de derde keer sleept Martijn Schuttevaer deze prijs in de wacht. Martijn is consistent en 
contentieus en houdt zich goed staande in lastige omstandigheden. Hij voorziet de markt van 
gedegen informatie en geeft antwoorden waar je echt wat aan hebt, zonder teveel weg te 
geven. De Investor Relations van Boskalis op zich is zeker voor verbetering vatbaar, de 
toegang tot het management is eigenlijk te beperkt. Het is daarom extra knap dat Martijn 
door zijn eigen optreden de financiële doelgroepen goed aangesloten weet te houden. Hij 
komt snel terug op openstaande verzoeken, weet veel van de organisatie en begrijpt wat de 
financiële stakeholders van hem verwachten. Al met al presteert hij al jarenlang op een hoog 
niveau bij een onderneming die zich niet eenvoudig laat vertalen naar goede Investor 
Relations!    

Dutch IR Awards 2017 > AEX

Genomineerd:
Arun Rambocus, Randstad
Martijn Schuttevaer, Boskalis
Sonya Ghobrial, Heineken

Genomineerd:
Heineken
ING
Randstad
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Dutch IR Awards 2017 > AMX

BEDRIJF TKH GROUP 

Bij TKH zijn zowel CEO Alexander van der Lof als CFO Elling de Lange goed benaderbaar 
en toegankelijk. Zij weten het verhaal van TKH op een waanzinnig goede manier te vertellen. 
´´Het verhaal is zelfs beter dan het bedrijf´´, aldus een van de juryleden. TKH wordt gezien 
als een ingewikkeld bedrijf, met veel verschillende werkmaatschappijen, de solutions en de 
verticals. Als er pijnpunten zijn, dan worden deze goed toegelicht. En ze slagen er telkens in 
de focus op de lange termijn te leggen en duidelijk te maken waar de waardecreatie vandaan 
komt. Ze hebben afgelopen jaar ook een Capital Market’s Day georganiseerd, die 
drukbezocht werd, dit vormde het overtuigende bewijs dat TKH op IRgebied de juiste 
stappen zet. Alhoewel sommige juryleden constateren dat het verhaal wel erg van de CEO 
afkomstig is, wordt aangegeven dat ook de overige directieleden een steeds grotere rol 
spelen in het uitdragen van het verhaal. De presentaties zijn helder en ze hebben een goede 
focus op het ROI (Return on Investment) en de waardecreatie. Daarnaast organiseert TKH 
ook stakeholdersmeetings voor klanten, analisten, beleggers en andere afnemers. De inzet 
van een bredere mix van middelen en de inzet van meerdere mensen om het verhaal te 
vertellen laat zien dat TKH communicatie met haar financiële doelgroep belangrijk vindt en 
bezig is met manieren om dit verder te bestendigen.

 

PROFESSIONAL JEROEN VAN HARTEN (CORBION)

Corbion (voorheen CSM) heeft een aantal lastige jaar achter de rug waarin Jeroen van 
Harten heeft laten zien heel stevig in zijn schoenen te staan. Ondanks alle veranderingen is 
Jeroen in staat het verhaal van Corbion heel consistent uit te dragen. Daarbij is hij kritisch en 
probeert een realistisch beeld te schetsen, maar juist heel gebalanceerd de positieve en ook 
negatieve ontwikkelingen te beschrijven. In het afgelopen jaar is Jeroen ook duidelijk meer 
open gaan staan voor kleine en nieuwe beleggers, hij heeft een grote actieve rol en een 
brede scope richting alle partijen/ stakeholders. Jeroen is goed bereikbaar, consistent en 
gedegen. Hij geeft goede antwoorden waar je verder mee kunt, waardoor hij echt van 
toegevoegde waarde is voor Corbion.

Genomineerd:
Jaap-Jan Fit, Wereldhave
Jeroen van Harten, Corbion
Marieke Palstra, Refresco

Genomineerd:
PostNL
Refresco
TKH Group
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Dutch IR Awards 2017 > AScX/Overig

BEDRIJF KENDRION 

Kendrion heeft het afgelopen jaar goede stappen gemaakt in haar relaties met financiële sta
keholders. De juryleden zien Joep van Beurden als een goede nieuwe aanwinst, waarbij 
wordt opgemerkt dat het mooi is om te zien dat hij zo’n goede tandem vormt met de CFO, die 
hier duidelijk ook weer nieuwe energie van heeft gekregen. Ze gaan veel op pad met een 
consistent verhaal.  Er wordt duidelijk en op een reële wijze verteld waar Kendrion naar toe 
wil en wat de stappen zijn die ze willen maken. Er is een goede balans tussen korte en 
lange termijn visie/strategie. Ook heeft de nieuwe CEO direct de gelegenheid aangegrepen 
om een aantal zaken bij te stellen en te zorgen dat verwachtingen realistisch zijn. Kendrion 
zet een brede mix van middelen in en communiceert via bijeenkomsten, calls en webcasts. 
Met de komst van Joep van Beurden is een verdere stroomlijning van en nog meer focus op 
het IRbeleid in gang gezet. 
Ook de commissarissen gaan langs de beleggers, wat echt een uitzondering is bij de 
kleinere fondsen en heel veel toevoegt voor beleggers. Verder laat Kendrion zien niet alleen 
te zenden, maar heeft bijvoorbeeld de ESGmanager dit jaar contact opgenomen om 
feedback te vragen en te inventariseren hoe Kendrion op dit terrein beleggers nog beter 
tegemoet kan komen.

PROFESSIONAL RONALD MERCKX (WESSANEN)

Alhoewel Wessanen geen goedkoop aandeel is, en het gevoel heerst dat de boodschap van 
het ultieme duurzame aandeel nog sterker uitgedragen kan worden, roept de jury Ronald 
Merckx uit tot winnaar in deze categorie door proactiviteit, compleetheid van het verhaal en 
mix van gebruikte middelen. Ronald Merckx doet het gewoon goed! Wessanen vertelt een 
zeer compleet verhaal, dat consistent wordt neergezet. Er wordt gebruik gemaakt van ver
schillende middelen en materialen, zoals een Capital Market’s Day en calls en webcasts bij 
elke kwartaalcijferaankondiging. Alhoewel je vaak ziet dat, als er geen IRdirector aan boord 
is, de Investor Relations van een onderneming wat reactiever is, is dat bij Wessanen zeker 
niet het geval. Ronald is zichtbaar en weet het goed uit te leggen. Wessanen heeft een 
goede CEO en er is een duidelijke focus binnen de onderneming. 

Genomineerd:
Bart Koops, Beter Bed
Daniel van Dongen, NSI
Ronald Merckx, Wesssanen

Genomineerd:
Kendrion
Van Lanschot
Wessanen
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Staat van baten en lasten

Realisatie Realisatie Begroting
2015 2016 2016

BATEN
Contributie 88.000  82.917  89.000 
Funding Dutch IR awards 79.025  67.850  68.500 
IR Masterclass 14.355  20.735  15.950 
Interest 1.056  1.280  750 

182.436  172.782 174.200

LASTEN
Dutch IR awards 105.005  123.834  123.900 
Bijeenkomsten 7.698  10.901  10.000 
IR Masterclass 20.247  20.744  21.000 
NEVIRPedia/website 8.980 –  5.000 
Secretariaat 42.399  40.358  43.000 
Financiële administratie 3.090  970  2.500 
Bestuurskosten/diversen 1.539  3.139  1.750 
Bankkosten 159  164  150 
Afschrijving contributies 3.495  –   –

192.612  200.110  207.300 

SALDO – 10.176 – 27.328 – 33.100

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

2015 2016
Kas/bank/giro  91.157  45.144 
Deposito  136.795  84.075 
Debiteuren  54.853  85.295 
Vooruitbetaalde kosten  56 

TOTAAL ACTIVA 282.805 214.570

Crediteuren  41.833  49.521 
Nog te betalen kosten  1.750 
IR Awards vooruitgefactureerd  45.250 
IR Masterclass vooruitgefactureerd  1.595 
Correcties voorgaande jaren
Eigen vermogen  192.377  165.048 

TOTAAL PASSIVA  282.805  214.570De volgende  
Dutch IR Awards 
vindt plaats op  
donderdag  
11 januari 2018
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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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