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Opleiding
Kick van der Pol studeerde Economie aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam (VU). Hij studeerde af in 
1974, waarna hij nog tot 1982 aan de VU verbonden 
bleef als wetenschappelijk medewerker. 

Huidige functie 
Voorzitter Raad van Commissarissen, lid van 
de Selectie- en Benoemingscommissie en de 
Remuneratiecommissie van ASR Nederland N.V. Zijn 
eerste benoeming was op 15 december 2008. 

Vorige functies
Kick van der Pol beschikt over een brede ervaring als 
manager en toezichthouder, met name in de financiële 
sector. Hij was van 2001 tot 2006 achtereenvolgens lid 
en voorzitter van de Hoofddirectie van Interpolis en 
vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Eureko/
Achmea. Verder was hij onder meer voorzitter van 
brancheorganisatie Oval, die de belangen behartigt 
van een groot aantal organisaties op het gebied van 
arbodienstverlening, outplacement, re-integratie 
en loopbaanbegeleiding. Tot december 2018 was 
Kick van der Pol voorzitter van het Bestuur van de 
Pensioenfederatie en tevens lid van de Bankraad van 
DNB.

Andere functies
Kick van der Pol is voorzitter van de Board van 
Ortec Finance B.V. Hij is ook lid van de Raad van 
Commissarissen van de Holding Nationale Goede 
Doelen Loterij N.V. en is voorgedragen als voorzitter 
van de Raad van Commissarissen van Total Care B.V. 
(thuiszorgorganisatie Tzorg en schoonmaakbedrijf 
CSU) per 18 april 2019. 

Reden tot voordracht voor 
herbenoeming
De huidige (derde) benoemingstermijn van Kick 
van der Pol eindigt bij het sluiten van de Algemene 
Vergadering op 22 mei 2019. Met het oog op 
continuïteit binnen de Raad van Commissarissen en 
omdat er nog geen geschikte kandidaat is gevonden 
om hem op te volgen is een beroep gedaan op Kick 
van der Pol om zich beschikbaar te stellen voor een 
bijzondere verlenging voor een termijn van (maximaal) 
twee jaar.

De verdiensten van Kick van der Pol voor a.s.r. zijn 
groot en betekenisvol. Hij heeft een belangrijke rol 
als bewaker van de koers van a.s.r. Kick van der Pol 
heeft zich vanaf zijn benoeming eind 2008 voortdurend 
ingezet om a.s.r. gereed te maken voor een terugkeer 
naar de private markt. Zijn bijzondere bijdrage aan 
de succesvolle beursgang van a.s.r. in juni 2016, was 
zijn vermogen om het belang van alle stakeholders 
te bewaken en in balans te houden. Kick van der 
Pol beschikt over het vermogen om complexe 
onderwerpen terug te brengen tot de kern. Hij is als 
voorzitter van de Raad van Commissarissen goed in 
staat om de verbinding te leggen tussen de Raad van 
Commissarissen als toezichthouder en de Raad van 
Bestuur en houdt in zijn handelen altijd rekening met 
de belangen van onder meer aandeelhouders, klanten, 
de Ondernemingsraad en alle medewerkers van a.s.r., 
de samenleving als geheel en het maatschappelijk 
sentiment ten aanzien van financiële instellingen. 
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