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Persbericht 

 Utrecht, 13 augustus 2021 

Gerard van Olphen nieuwe voorzitter Raad van 

Commissarissen van de Volksbank 

Op voordracht van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Volksbank, heeft NLFI Gerard van 

Olphen per 13 augustus 2021 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de 

Volksbank N.V. De benoeming van Gerard van Olphen is goedgekeurd door de toezichthouders 

en zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025. 

 

Gerard van Olphen beschikt over brede bestuurlijke ervaring bij verschillende financiële 

instellingen die hun wortels hebben in de Nederlandse samenleving. Hij trad in het voorjaar van 

2021 terug als bestuursvoorzitter van APG. Daarvoor was hij voorzitter van de Raad van Bestuur 

van SNS REAAL, en na de splitsing was hij kortstondig bestuursvoorzitter van verzekeraar Vivat, 

destijds verworven door Anbang. Eerder in zijn loopbaan was hij CFRO en vice-voorzitter van de 

Raad van Bestuur van Achmea, CEO van NIBC Asset Management en lid van de Raad van Bestuur 

van NIB Capital. In de periode van 1991 tot 2001 bekleedde hij diverse beleidsbepalende functies 

bij SNS REAAL, waaronder die van CEO bij REAAL.  

 

Gerard van Olphen volgt Jan van Rutte op die op 11 maart 2021 bekendmaakte te zullen 

terugtreden als voorzitter van de RvC zodra zijn opvolger is benoemd. 

 

Jan van Rutte, scheidend voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank: “Ik ben 

zeer verheugd dat Gerard van Olphen mij als voorzitter van de Raad van Commissarissen opvolgt. 

Hij brengt ruime bestuurlijke ervaring en uitgebreide kennis van de financiële sector met zich 

mee. Met een gerust hart kan ik het stokje nu overdragen. Namens de Raad van Commissarissen 

wens ik Gerard veel succes!” 

 

Martijn Gribnau, directievoorzitter van de Volksbank: “Ik ben blij met de komst van Gerard van 

Olphen en verheug me op onze samenwerking. Vanuit zijn rol als voorzitter van de Raad van 

Commissarissen zal hij op verbindende wijze bijdragen aan de succesvolle realisatie van onze 

strategie en aan de maatschappelijke impact die de Volksbank kan maken. Tevens spreek ik graag 

mijn dank uit aan Jan van Rutte. Zijn jarenlange toewijding en zijn rol bij de invoering van de 

nieuwe strategie zijn van grote waarde geweest voor onze bank. Ik wens hem alle goeds voor de 

toekomst.” 

 

Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Ik ben er trots op dat ik de rol 

van voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank mag vervullen. De ambities van 

de Volksbank sluiten aan op mijn visie op impact maken voor klanten, de maatschappij, 

medewerkers en de aandeelhouder. Ik kijk ernaar uit in deze nieuwe fase voor de bank vanuit de 

Raad van Commissarissen samen met het directieteam de inspirerende groeistrategie te 

concretiseren en zo een bijdrage te leveren aan de toekomst van de Volksbank.“ 
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De RvC bestaat momenteel uit Gerard van Olphen (voorzitter), Aloys Kregting en Jos van Lange. De 

RvC heeft momenteel nog twee vacatures, waarvoor de procedures lopen.  

 

 

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 

Corporate Communicatie Investor Relations 

Harmen van der Schoor 

harmen.vanderschoor@devolksbank.nl 

Mobiel: 06 - 10 11 73 63 

Jacob Bosscha 

jacob.bosscha@devolksbank.nl 

Telefoon: 030 - 291 42 46 

 

Daphne Andriesse 

daphne.andriesse@devolksbank.nl 

Mobiel: 06 - 30 21 49 52 

 

Davey Hak 

davey.hak@devolksbank.nl 

Telefoon: 030 - 291 48 07 

 

OVER DE VOLKSBANK N.V. 

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende 

kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en 

systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een 

financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, 

BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor 

leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. 

De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl 

 

DISCLAIMER 

Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een 

opinie of aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven 

door de Volksbank N.V. Dit persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met betrekking 

tot de financiële resultaten van de Volksbank N.V. Als u geen persberichten van de Volksbank N.V. 

wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar pers@devolksbank.nl. 
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