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De Volksbank benoemt Jacqueline Touw tot 

Chief People & Organisation Officer  
  

De Volksbank kondigt de benoeming aan van Jacqueline Touw tot lid van het Executive 

Committee. Met goedkeuring van de Raad van Commissarissen wordt zij per 1 oktober 2022 

benoemd tot Chief People & Organisation Officer (CPOO). De ondernemingsraad heeft hierover 

advies uitgebracht en steunt de benoeming.  

 

Jacqueline Touw beschikt over ruime ervaring op het gebied van strategische en digitale 

verandertrajecten bij internationale organisaties in verschillende sectoren. Momenteel werkt 

Jacqueline Touw bij Sligro Food Group waar zij als CHRO een ingrijpende, digitale transformatie 

begeleidt. Daarvoor was ze bij Essent eindverantwoordelijk voor HR tijdens een majeur 

verandertraject. Bij DSM bekleedde Jacqueline Touw diverse strategische HR-functies. Bancaire 

ervaring deed zij op bij Van Lanschot Bankiers N.V.  

 

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

Commissarissen is blij met de benoeming van Jacqueline Touw voor de functie van CPOO in het 

Executive Committee van de Volksbank. Ik ben ervan overtuigd dat zij met haar expertise op het 

gebied van bedrijfs- en cultuurtransformaties een waardevolle bijdrage zal leveren aan de 

succesvolle realisatie van de strategie.” 

 

Martijn Gribnau, voorzitter van het Executive Committee de Volksbank: “Ik verheug me op de 

komst van Jacqueline Touw en kijk ernaar uit om met haar samen te werken. Met haar 

benoeming is het Executive Committee nu compleet. Ik ben ervan overtuigd dat zij met haar 

ervaring in en visie op HR een cruciale rol zal spelen in het verandertraject waarin we ons 

bevinden om onze organisatie slagvaardiger te maken. Hierbij is een sleutelrol weggelegd voor de 

teams en onze medewerkers.”  

 

Samenstelling Executive Committee 

Het Executive Committee is per 16 mei 2022 operationeel en bestaat uit zeven leden: Martijn 

Gribnau (CEO), Marinka van der Meer (CCO), Jeroen Dijst (CRO), Marjolein de Jongh (CTO), Michel 

Ruijterman (CIO) en per respectievelijk 1 augustus 2022 André Haag (CFO) en per 1 oktober 2022 

Jacqueline Touw (CPOO). 
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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 

 

 

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. 
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