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Opleiding
Joop Wijn heeft Rechten en Economie gestudeerd aan 
de Universiteit van Amsterdam.

Vorige functies
Joop Wijn begon zijn loopbaan bij ABN AMRO 
als Investment Manager. Vervolgens werd Joop 
Wijn in 1998 lid van de Tweede Kamer. Joop Wijn 
fungeerde als staatssecretaris van Economische 
Zaken en Financiën in de kabinetten Balkenende I en 
Balkenende II en als minister van Economische Zaken  
in het kabinet Balkenende III. 

Van 2007 tot 2009 was Joop Wijn directeur bij 
Rabobank Nederland. Van 2010 tot 2017 was hij lid van 
de Raad van Bestuur van ABN AMRO. De afgelopen 
drie jaar (tot juni 2020) was Joop Wijn lid van de Raad 
van Bestuur van Adyen, waar hij de functie van Chief 
Strategy and Risk Officer vervulde.

Joop Wijn heeft tevens als commissaris reeds ruime 
ervaring opgedaan. Eerder was hij o.a. voorzitter van 
het Oranjefonds, lid van de Raad van Commissarissen 
van de Koninklijke Jaarbeurs Utrecht en lid van de  
Raad van Commissarissen van Stadsherstel 
Amsterdam. 

Andere functies
Momenteel is Joop Wijn is vice-voorzitter van de  
Raad van Commissarissen van Royal Schiphol Group.  
Op 1 juni 2021 loopt zijn derde benoemingstermijn af. 

Reden tot voordracht
Joop Wijn beschikt over een ruime ervaring in 
diverse bestuurs- en toezichthoudende functies bij 
verschillende (financiële) instellingen. Daarnaast 
heeft Joop Wijn een relevant netwerk in de financiële 
sector en een passende politieke en maatschappelijke 
antenne. Verder heeft hij vanuit Adyen ervaring op 
het gebied van technologische ontwikkelingen en 
innovatie in de financiële sector.

De Raad van Commissarissen is van mening dat  
Joop Wijn ook qua persoonlijkheid goed past bij a.s.r. 
Joop Wijn is toegankelijk, transparant en iemand 
die het gewend is de belangen van de verschillende 
stakeholders zorgvuldig te wegen. 

De Raad van Commissarissen is er unaniem van 
overtuigd dat Joop Wijn de geschikte kandidaat is voor 
deze rol, zowel vanwege zijn inhoudelijke werkervaring 
alsmede zijn persoonlijkheid, en heeft de Raad van 
Commissarissen dan ook het volle vertrouwen dat  
Joop Wijn deze toekomstige voorzittersrol met verve 
zal vervullen.
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