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Afscheid nemen van Delta Lloyd
en Sterk Plus
Beste oud-collega,
Voor u ligt het allerlaatste nummer van Sterk Plus, het
magazine voor gepensioneerden van Delta Lloyd. Een goed
moment om terug te blikken op ons mooie bedrijf en stil te
staan bij wat Delta Lloyd heeft betekend voor de mensen die
er gewerkt hebben.
Voor mij persoonlijk is Delta Lloyd mijn eerste echte
werkgever, waar ik 15 jaar met trots en grote betrokkenheid
voor gewerkt heb. Ik zal vooral de enorme collegialiteit,
aanpakmentaliteit en klantgerichtheid missen. Delta Lloyd
heeft mij prachtige kansen geboden en ik ben dankbaar voor
alle bijzondere momenten en ontmoetingen van de
afgelopen jaren.

We hebben u voor deze laatste editie ook gevraagd naar uw
mooiste herinnering aan Delta Lloyd. Op pagina's 5 en 6 leest
u de inzendingen.
Zoals u weet is Delta Lloyd in december 2016 overgenomen
door NN Group uit Den Haag. In de vorige Sterk Plus hebben
we daar uitgebreid bij stilgestaan. Op dit moment is de
integratie van de verschillende bedrijfsonderdelen in volle
gang. En ik kan u vertellen: dat is voor velen van ons geen
gemakkelijk proces. Het doet pijn om afscheid te moeten
nemen van een mooi merk als Delta Lloyd. Maar de nieuwe
combinatie brengt ook kansen met zich mee. NN Group is een
mooi bedrijf, dat net als ons een respectabele geschiedenis
kent. Op pagina 4 kunt u kennismaken met NN.
Als gepensioneerde van Delta Lloyd Groep kent u als geen
ander de ‘ins & outs’ van ons bedrijf. Op pagina 2 en 3 vindt u
een quiz, waarmee u uw kennis over de Groep nog eens op
een leuke manier kunt testen. De antwoorden vindt u
helemaal aan het einde, op pagina 9. Ook vindt u in deze editie
weer de vertrouwde gezichten van het Delta Lloyd
Pensioenfonds (pagina 7) en de Vereniging van Delta Lloyd
Gepensioneerden (pagina 8).
Zoals ik eerder aangaf is dit het laatste nummer van Sterk Plus.
En hiermee eindigt ook helaas het contact met uw voormalige
werkgever. NN Group heeft namelijk geen Sterk Plus of iets
wat daarop lijkt voor haar gepensioneerden. Uiteraard blijft u
voorlopig wel informatie ontvangen van het Delta Lloyd
Pensioenfonds.
Ik wens u al het goeds voor de toekomst.
Met vriendelijke groet,
Caroline van Reedt Dortland
Directeur Corporate Communications & Investor Relations
Delta Lloyd
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De Grote Delta Lloyd Quiz

Hoe goed kent u Delta Lloyd? Test uw kennis van het vroegere en huidige
Delta Lloyd in deze quiz. De antwoorden staan op pagina 9.

1.	De voorloper van Delta Lloyd werd opgericht in 1807.
Onder meer door een aantal fusies en overnames is het
bedrijf in de 210 jaar daarna fors gegroeid. Welke
bedrijven zijn ooit opgegaan in Delta Lloyd? (meerdere
antwoorden mogelijk)
A. Delta
B. Amstleven
C. Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen
D. Nedlloyd
A				B				C				D

2.	Later fuseerde Delta Lloyd met OHRA.
Wanneer was dat?
A. 1995
B. 1999
C. 2001
D. 2009
A				B				C				D

3.	ABN AMRO Verzekeringen is een
joint venture van Delta Lloyd (nu
NN) en ABN AMRO. Hoeveel procent
van de aandelen is in handen van
Delta Lloyd/NN?
A. 40% B. 49% C. 51% D. 60%
A				B				C				D

4.	Intermediairs waren begin 2017
voor het vijfde jaar op rij het
meest tevreden over de pensioen
producten van Delta Lloyd (verge
leken met onze concurrenten). Welk
bureau voert dat jaarlijkse onder
zoek uit?
A. IG&H Consulting
B. Verbond van verzekeraars
C. TNS Nipo
D. H&H consulting & reporting
A				B				C				D

5.	Hoe heet de beroemde, jaarlijkse
zeilrace naar Engeland waaraan een
Delta Lloyd-team jarenlang heeft
meegedaan?

6. Hoe wordt ons kantoor in Arnhem
ook wel genoemd?

A. ADESE (Annual Dutch English 				
Sailing Event)
B. De Engelandvaart
C. Race of the Classics
D. Head of the Sea

A. Grand Palais
B. Het Ooievaarsnest
C. The Spaceship
D. De Stal

A				B				C				D

A			 B				 C				 D

7.	Op welke van de volgende terreinen is Delta Lloyd in
Nederland de belangrijkste verzekeraar? (meerdere
antwoorden mogelijk)
A. Auto’s
B. Windparken
C. Ziektekostenverzekeringen
D. Getijde-energiecentrales
A				B				C				D
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8.	Veel Delta Lloyd-collega’s zetten zich in voor de Delta Lloyd Foundation,
die als doel heeft mensen op eigen kracht van hun problematische
schulden te bevrijden. Hoeveel collega’s waren in 2016 actief als ‘Fred’
voor de Foundation door bijvoorbeeld te helpen met de administratie?
A. 399 			

B. 412 			

C. 508 			

D. 696

A						 B					 C					 D

9.	Hoe heet de Europese toezichthouder voor verzekeraars?
A. EIA (European Insurance Authority)
B. EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)
C. AIPE (Authority for Insurance and Pensions in Europe)
D. Er is geen Europese toezichthouder, landelijke toezichthouders controleren
A				B				C				D

10. W
 elke afkorting wordt gebruikt bij Schade om de
winstgevendheid van verzekeringen mee aan te duiden?
A. DAAN			 B. JO				 C. COR			 D. NAPI

A.
B.
C.
D.

A						B						C						D

12. Met het reizende evenement
‘Optimist on Tour’ probeert Delta
Lloyd kinderen te interesseren
voor de zeilsport. Hoeveel
kinderen deden er in 2015 mee
met Optimist on Tour?
A. 2.000		
B. 5.000		
C. 12.000		
D. 15.000
A				B				C				D

14. Hoe heet de bestuursvoorzitter
van NN?

11. Welk museum wordt door Delta Lloyd
ondersteund?
Scheepvaartmuseum in Amsterdam
FOAM Fotografiemuseum in Amsterdam
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen
Nederlands Fotomuseum in Rotterdam

A				B				C				D

13. Op welke dag dit jaar verklaarde NN Group het bod
op aandelen Delta Lloyd onvoorwaardelijk omdat
voldoende Delta Lloyd-aandeelhouders hun aandelen
voor een prijs van € 5,40 per stuk aan NN hadden
aangeboden?
A. 29 maart		 B. 7 april				 C. 12 april			 D. 1 juni
A							B							C							D

15. NN heeft drie kernwaarden.
Welke hoort daar niet bij?

A. Clifford Abrahams
B. Hans van der Noordaa
C. David Knibbe
D. Lard Friese

A. Continuity
B. Care
C. Clear
D. Commit

A				B				C				D

A				B				C				D
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NN in een notendop
Na de overname wordt Delta Lloyd de komende tijd geïntegreerd in NN – een
proces dat voor sommige divisies langer dan een jaar zal duren. Wat is NN
voor een bedrijf? In welke landen is het actief? Waar is het goed in? Hier leest
u meer over NN in een notendop.
Zo oud als Delta Lloyd (in 1807 werd onze voorloper de
Hollandsche Societeit opgericht) is NN niet, maar ook NN heeft
een respectabele geschiedenis. In 1845 werd De Nederlanden
van 1845 opgericht en achttien jaar later de Nationale Levens
verzekeringsbank. Een eeuw later gingen die beide bedrijven
samen onder de naam Nationale-Nederlanden. Toch bleven
beide merken nog jarenlang apart bestaan. Pas in 1970 werden
ze samengevoegd tot het merk Nationale-Nederlanden.
In 1991 fuseerde Nationale Nederlanden met de NMB Postbank
Groep tot ING (Internationale Nederlanden Groep). Het bedrijf
werd een financial van wereldformaat. Maar tijdens de kredietcrisis dreigde ING ten onder te gaan door problemen met
Amerikaanse Alt-A-hypotheken; de Nederlandse Staat schoot te
hulp met een kapitaalinjectie van € 10 miljard. Maar daar waren
strenge voorwaarden aan verbonden. ING moest onder andere al
zijn verzekeringsactiviteiten afstoten.
Toch zou het nog vijf jaar duren voordat NN Group (de naam van
de nieuwe verzekeringsholding) een beursnotering kreeg in
Amsterdam. ING verkocht op 2 juli 2014 zijn eerste pakket aan
delen bij de beursgang van NN en ging daarmee door in de twee
jaar die volgden.
Haagse Poort
Het hoofdkantoor van NN staat in Den Haag. Het is over de toegangssnelweg tot de stad– de Utrechtsebaan – heen gebouwd en
heet de ‘Haagse Poort’. Dit pand is eveneens het hoofdkantoor
van de combinatie NN-Delta Lloyd. In de Haagse Poort zetelen
verder onder meer het schadebedrijf en NN Investment Partners.
Het tweede grote bolwerk staat in Rotterdam: de ‘Delftse Poort’
staat pal naar station Rotterdam Centraal en is de thuisbasis van
het levenbedrijf van NN.

NN is de grote broer van Delta Lloyd, werd wel eens gezegd. Op
het eerste gezicht lijken de verzekeraars inderdaad sprekend op
elkaar. NN heeft ook een leventak, een schadetak, een premiepensioeninstelling (ppi), een vermogensbeheerder en een eigen
bank. En waar Delta Lloyd nauw samenwerkt met ABN AMRO
(ABN AMRO Verzekeringen), werkt NN nauw samen met ING.
Toch zijn er verschillen. NN haalt het overgrote deel van zijn
omzet uit levenproducten. De Nederlandse leventak van NN
(voornamelijk het merk Nationale-Nederlanden) is goed voor
60% van de omzet van het hele bedrijf. De Japanse leventak
tekent ook nog eens voor 11% van de totaalomzet. De schadetak
van NN is veel kleiner.
Vermogensbeheer (asset management) is goed voor 9% van de
omzet van NN. Dat lijkt relatief weinig, maar het beheerd ver
mogen (assets under management) van NN Investment Partners
is enorm: wereldwijd € 195 miljard (vóór de samenvoeging met
Delta Lloyd), waarvan 37% beheerd wordt voor externe klanten.
Ter vergelijking: Delta Lloyd Asset Management beheert € 71
miljard, waarvan 30% voor derden.
Nationale-Nederlanden
NN, dat is toch gewoon Nationale-Nederlanden, denken veel
mensen. Ja en nee. Nationale-Nederlanden is een van de merken
van NN. Maar wel verreweg het grootste merk in Nederland,
vandaar dat verwarring voor de hand ligt. In veel andere landen
hanteert NN Group de merknaam NN.
De overige merken van NN Group zijn bijvoorbeeld Movir (inkomensverzekeraar), Zicht
(verzekeringsadviseurs) en AZL (pensioen
administratie). Maar ook NN Investment
Partners is een zelfstandig merk binnen
NN Group.
Hét grote verschil tussen Delta Lloyd en NN is het internationale
karakter van de Haagse verzekeraar: het bedrijf is actief in achttien landen. Na Nederland is Japan de tweede markt voor NN.
Opvallend is ook de sterke aanwezigheid van NN in Oost-Europa.
Polen is bijvoorbeeld de derde markt van NN (6% van de totaalomzet). In totaal werken er bij NN (los van Delta Lloyd) zo’n
11.500 mensen, waarvan 9.100 in Nederland en 470 in België.
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Mijn mooiste herinnering aan Delta Lloyd is…
We vroegen u naar uw mooiste herinnering aan Delta Lloyd. We hebben een
selectie gemaakt van de inzendingen, u leest ze hieronder.

Tiny Roggekamp:

Jan de Vos:
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J.M.J. v.d. Meulen-Prin
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Als directiesecretaresse
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naar Commercial
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Mijn mooiste herinnering
aan Delta Lloyd is
de schadeloterij! Wat een
spannende gebeurtenis. Ik werkte destijds
als secretaresse van
een directeur wiens werkp
lek zich helemaal
achter in het gebouw aan
de Omval bevond.
Daar waren de computer
afdelingen en de
ponskamer gevestigd, een
wereldje apart. Het
lot wilde dat hij een trouw
japon had gewonnen, maar deze niet wilde
ophalen. Samen
met de ‘meiden’ van de
ponskamer bedachten we een plan. Ik haalde
de jurk op, hees
mijzelf erin, zocht naar een
bloemstuk en ging
in optocht naar zijn kam
er. Zijn wraak was
zoet!

Bert R ijnsburger:
Mijn mooiste herinnering
aan Delta Loyd is 36 jaar
werken bij de
expertisedienst. Een fan
tastisch groep vakidioten
en fijne collegaʼs!

Ad Peperkamp:
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Johan van der Geest:
Mijn mooiste herinnering
aan Delta
Lloyd is de ruim 50 jaar dat
ik heb
mogen werken bij dit fan
tastische
bedrijf. Eind juni was ik we
er even
terug voor het afscheid van
een excollega. Na de receptie bes
efte ik dat
ik afscheid had genomen
van Delta
Lloyd. Het deed me pijn
te moeten
constateren dat van het
eens zo trotse
bedrijf niets meer over wa
s. Op de
foto de introductie van de
eerste terminal bij Delta Lloyd in 197
5.
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Mijn mooiste herinnering aan Delta Lloyd is…
Hans Eric Jansen:

J.O. Bijl:
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Kees Scheltes:

dus moeilijk een
yd Leven gewerkt, het is
Ik heb 42 jaar bij Delta Llo
heb veel mee
mooiste herinnering is. Ik
keuze te maken wat mijn
april 1992 tot
ls een roerige periode van
gemaakt in al die jaren, zoa
februari 1993
reorganisatie met ATK, van
april 1993 met EMP en de
ten van novemook nog alle nieuwsberich
tot september 1994. Ik heb
lta Lloyd naar de
over de verhuizing van De
ber 1975 tot maart 1977
en. Zie hier een foto
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Spaklerweg. Erg leuk om
en in 1979.
ningen Individueel van Lev
van mijn afdeling Bereke

Kees Rakers:
Na 11 jaar voor de klas te
hebben gestaan, heb ik de
overstap naar Delta Lloyd gem
aakt. Ik heb vele mooie her
inneringen; denk aan alle evenem
enten! Delta Lloyd heeft
het
Amsterdamse DNA: bee
tje anti-autoriteit. Hierdo
or hadden
we de vrijheid out of the
box, innovatief en ondern
emend te
handelen. Zo heb ik aan
de wieg gestaan van een
pra
chtig
pakket voor tandartsen:
Denta Risk. Toen dat nie
t
me
er
binnen de systemen van
Delta Lloyd paste, hebben
we
het
pakket ‘gewoon’ neerge
zet bij een volmacht. Op
los
sin
gs
gericht denken, dat is mij
n beleving van Delta Lloyd.
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NIEUWS VAN DELTA LLOYD PENSIOENFONDS

Jaarverslag
gepubliceerd
Op 9 juni 2017 heeft het bestuur het jaarverslag 2016
goedgekeurd. In het jaarverslag wordt een beeld gegeven
van de ontwikkelingen in 2016 en de financiële positie
eind 2016 van Delta Lloyd Pensioenfonds. Bent u geïnteresseerd in het jaarverslag? Kijk dan hier op onze website.

Dekkingsgraden
De maatstaf voor de financiële positie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in de
dekkingsgraad. Delta Lloyd Pensioenfonds berekent verschillende dekkingsgraden.
Vanaf 1 januari 2015 publiceert
Delta Lloyd Pensioenfonds de beleids
dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad is
het voortschrijdend gemiddelde van de
actuele DNB-dekkingsgraden over de
afgelopen twaalf maanden. Deze dekkingsgraad is belangrijk voor het toezicht
van De Nederlandsche Bank en is mede
bepalend voor het toeslagbeleid. Daarnaast berekent het pensioenfonds de
actuele DNB-dekkingsgraad en de marktrentedekkingsgraad.

de actuele marktrente. Met de markt
rentedekkingsgraad wordt de financiële
positie van het pensioenfonds het beste
weer gegeven.

bedroeg toen 130,9%. De marktrentedekkingsgraad, die is gebaseerd op de marktrente (economische realiteit) bedroeg op
die datum 127,2%.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 30
juni 2017 127,3. De actuele DNB-dekkingsgraad van Delta Lloyd Pensioenfonds

Hieronder wordt de ontwikkeling van de
dekkingsgraden in het afgelopen jaar
weergegeven:

De actuele DNB-dekkingsgraad is de
dekkingsgraad waarbij de verplichtingen
gewaardeerd worden op basis van de rentetermijnstructuur die De Nederlandsche
Bank maandelijks publiceert.
De marktrentedekkingsgraad wordt
berekend door zowel de verplichtingen als
de beleggingen te waarderen op basis van

Overgang nieuw administratiesysteem
Het pensioenfonds is overgegaan naar een nieuw administratiesysteem. Hierdoor
hebben alle deelnemers een deelnemersnummer gekregen en zijn de oude polis
nummers vervallen.
Nieuw telefoonnummer
Daarnaast is het telefoonnummer van Delta Lloyd Pensioenfonds gewijzigd. Het
pensioenfonds is op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer
+31 (0)20 412 78 70. Per e-mail is het pensioenfonds nog steeds te bereiken via
pensioenfonds@deltalloyd.nl.

Op de hoogte blijven? Dit is de laatste editie van Sterk Plus. Wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van Delta Lloyd
Pensioenfonds? Kijk dan op de website www.deltalloydpensioenfonds.nl.
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NIEUWS VAN DE

Evenementen van de VdlG

RIP
In volle bloei en leven was zij nog
na vele, vele intens beleefde jaren.
"Une grande dame", dat was zij toch,
bewonderd, nog zonder grijze haren.
Toch kwam er onverwacht een eind
aan dit zo mooie en boeiend leven.
Hogerhand bepaalde naar het schijnt
dat het beter is te hebben dan te geven.
Verdrietig namen wij afscheid van haar,
onze geweldige moeder in grote verering.
Voor alles wat zij was zijn wij zo dankbaar,
en dát is voor ons de mooiste
herinnering...
Ole Willemse (voorzitter VdlG)

✃

Binnen onze vereniging opereert de ‘Commissie Ledenservice’. Deze commissie
organiseert elk jaar diverse activiteiten waarop de leden, al dan niet met partner,
zich kunnen inschrijven.
Zo hebben we dit kalenderjaar al een
bezoek gebracht aan het Thialfstadion, de
trots van onze schaatssport in Heerenveen. Ook hebben we een bierbrouwerij
(Trappist) bezocht met een Abdijlunch en
hebben we een stadswandeling door
Amsterdam gemaakt waarbij we ‘teruggingen’ naar de VOC en De Gouden Eeuw.
Daarnaast heeft de jaarlijks terugkerende
reünie voor OHRA gepensioneerden
plaatsgevonden.

Word ook lid!
Nog dit jaar bezoeken we het Concert
gebouw en kasteel Huis Bergh met het
Wijngoed Montferland. En niet te ver
geten: in november organiseren we de
jaarlijks terugkerende reünie voor
Delta Lloyd gepensioneerden. Kortom:
wilt u ex-collega’s nog eens in een gezellige ambiance ontmoeten? Word dan voor zo ver u dat nog niet bent - lid van
onze vereniging!

Word lid van de VdlG
Nog geen lid van de VdlG? Aanmelden kan via onze website
www.vgdlg.nl. Doen! Want het is zeker de moeite waard.

Om te onthouden:
•	E-mailadres secretaris Kees Scheltes:
secretaris@vgdlg.nl
•	Telefoonnummer secretaris:
035 - 694 87 10
•	Aanmelden: ga naar
www.vgdlg.nl/aanmelden
•	Contributie: slechts 17,50 euro
per jaar (2018)
Knip uit & plak op uw ijskast!
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Antwoorden quiz
1ABCD - 2B - 3C - 4A - 5C - 6B - 7BD - 8A - 9B - 10C - 11B - 12D - 13B - 14D - 15A

