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Opleiding
Gerard van Olphen studeerde Economie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en is afgestudeerd 
in de Bedrijfseconomie. Aansluitend voltooide 
hij in Groningen zijn postdoctorale opleiding tot 
registeraccountant. In de jaren daarna volgde 
hij diverse management- en bedrijfsopleidingen 
waaronder lMD en lNSEAD.

Vorige functies
Gerard van Olphen begon zijn loopbaan in 1985 
bij AMRO Bank en was daarna Manager Financiële 
Informatie en Chief Finance & Risk Officer bij Reaal 
Verzekeringen, CFO bij NIB Capital en CEO bij  
NIBC Asset Management. Van 2002 tot 2013 was hij 
Chief Finance & Risk Officer bij Achmea, waar hij in 
2008 ook werd aangesteld als vicevoorzitter van de 
Raad van Bestuur. In 2013 werd hij op verzoek van het 
ministerie van Financiën direct na de nationalisatie 
voorzitter van de Raad van Bestuur van SNS Reaal. 
Deze functie heeft hij uitgeoefend tot 2015 (toen Vivat). 
Sinds maart 2016 is hij voorzitter van de  
Raad van Bestuur van APG. 

Andere functies
Gerard van Olphen is lid van de Raad van Toezicht 
van de Hartstichting en lid van de Raad van Toezicht 
bij Netspar. De afgelopen periode was Gerard 
ook voorzitter van de Taakgroep Financiën die de 
onderhandelaars van het Klimaatakkoord gevraagd  
en ongevraagd adviseerde over de mogelijkheden  
om de plannen van het Klimaatakkoord te financieren 
en om de transitie te versnellen.

Reden tot voordracht
Gerard van Olphen heeft brede kennis en ervaring 
als bestuurder en toezichthouder in de financiële 
sector en kan een grote bijdrage leveren aan de 
strategische positionering van a.s.r. voor de toekomst. 
Daarnaast voegt Gerard kennis toe op het gebied 
van klantgerichtheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Gerard is zeer authentiek, heeft een  
open houding, biedt graag ruimte voor kritische 
discussies en is onafhankelijk. De Raad van 
Commissarissen is daarom van mening dat  
Gerard van Olphen een waardevolle toevoeging is 
voor de Raad van Commissarissen van a.s.r.  
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