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André Haag benoemd tot Chief Financial Officer 

van de Volksbank  
 

Op voordracht van de Raad van Commissarissen van de Volksbank benoemt aandeelhouder NLFI 

André Haag per 1 augustus 2022 tot Chief Financial Officer (CFO) van de Volksbank. De 

ondernemingsraad heeft hierover advies uitgebracht en steunt de benoeming. De benoeming 

van André Haag is goedgekeurd door de toezichthouders. Zijn benoemingstermijn loopt tot en 

met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2026.  

 

André Haag beschikt over een bewezen track record als financieel bestuurder bij zowel een 

Nederlandse bank als een internationale financiële instelling. André Haag maakt de overstap van 

Triodos Bank N.V. waar hij als CFO deel uitmaakte van de Raad van Bestuur. Van 2016 tot 2019 

was hij lid van de Raad van Bestuur en CFO bij Deutsche Holdings (Luxembourg) S.à r.l. Daarvoor 

doorliep hij sinds 2011 verschillende leidinggevende functies bij Deutsche Bank in Luxemburg en 

Duitsland, met name als Country CFO Luxemburg en Director in Regional Finance Duitsland. 

André Haag begon zijn loopbaan bij IBM Financial Consulting en werkte vervolgens in diverse 

functies bij PA-Consulting Groep en Ernst & Young.  

 

Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank: 

"De Raad van Commissarissen is blij met de benoeming van André Haag tot CFO en lid van het 

Executive Committee van de bank. André Haag beschikt als ervaren CFO, ook bij een bank met 

een duurzaam en maatschappelijk profiel, bij uitstek over de juiste achtergrond en kwaliteiten om 

bij te dragen aan een succesvolle realisatie van de strategie van de Volksbank.” 

 

Martijn Gribnau, directievoorzitter van de Volksbank: “Ik heet André Haag van harte welkom bij de 

Volksbank. Zijn visie en ervaring zijn een waardevolle aanvulling op het Executive Committee en ik 

kijk ernaar uit om met hem samen te werken aan de verdere uitvoering van onze strategie.“ 

 

 

 

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 – 10 91 87 90 

 

 

Davey Hak 

davey.hak@devolksbank.nl 

Telefoon: 030 - 291 48 07 

 

 

 Persbericht 
  Utrecht, 23 juni 2022
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OVER DE VOLKSBANK N.V. 

De Volksbank is de organisatie achter SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen 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 heeft aandacht voor de mens. De Volksbank is gevestigd in 

Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl.  

 

 

DISCLAIMER 

Dit nieuwsbericht 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 nieuwsbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met 

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

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

http://www.devolksbank.nl/
mailto:pers@devolksbank.nl

