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Jolanda van de Kamer nieuwe COO Theodoor Gilissen
Amsterdam, 27 september 2016 – Per 1 oktober aanstaande treedt Jolanda van de
Kamer toe tot de Raad van Bestuur van Theodoor Gilissen Bankiers, in de rol van Chief
Operating Officer (COO). Zij neemt deze positie over van Paul Scholten.
Jolanda G.M. van de Kamer is afkomstig van Buma/Stemra, waar zij sinds 2012 de functie van COO heeft
bekleed. Daarvoor was zij onder meer werkzaam bij ING, waar zij vanaf 1998 diverse commerciële,
operationele en IT-functies vervulde, zowel in Nederland als internationaal.

Per genoemde datum zal de Raad van Bestuur van Theodoor Gilissen bestaan uit Tanja Nagel (CEO),
Lodewijk Siertsema (CCO), Jan-Joost Maas (CFRO) en Jolanda van de Kamer (COO).
Paul Scholten is met ingang van 1 september jongstleden teruggetreden als COO van Theodoor Gilissen.
Per deze datum is hij toegetreden tot het Executive Committee van moederorganisatie KBL European
Private Bankers (KBL epb), tevens in de rol van COO.
Op 12 april jongstleden heeft KBL epb een overeenkomst met BNP Paribas Wealth Management gesloten
voor de overname van Insinger de Beaufort. Na afronding van de overname heeft KBL epb het voornemen
om Theodoor Gilissen en Insinger de Beaufort als gelijken te laten fuseren. Het is de verwachting dat de
overname later dit jaar zal zijn afgerond en dat de beoogde fusie in de eerste helft van 2017 zal
plaatsvinden. KBL epb heeft het voornemen om Jolanda van de Kamer na de fusie als COO toe te laten
treden tot de Raad van Bestuur van de gefuseerde organisatie.
Tanja Nagel, bestuursvoorzitter Theodoor Gilissen: “Het doet ons genoegen dat wij met de komst van
Jolanda van de Kamer een uitermate goed gekwalificeerde kandidaat voor de positie van COO hebben
gevonden. Bovendien versterkt haar komst de diversiteit binnen de huidige en toekomstige RvB.”
De voorgenomen benoemingen gebeuren onder het gebruikelijke voorbehoud van instemming van
relevante stakeholders, waaronder goedkeuring van de Nederlandsche Bank.
OVER THEODOOR GILISSEN BANKIERS N.V.
Theodoor Gilissen Bankiers, opgericht in 1881, is een private bank met dienstverlening op het gebied van beleggen
(beleggingsadvies en vermogensbeheer), financiële planning en financieren. Theodoor Gilissen bedient vermogende particulieren,
ondernemers, stichtingen, verenigingen, religieuze instellingen en pensioenfondsen. Voor zelfstandige vermogensbeheerders treedt
Theodoor Gilissen op als depotbank.
De bank heeft vestigingen in Amsterdam (hoofdkantoor), Eindhoven, Enschede, Groningen en Rotterdam. Theodoor Gilissen maakt
sinds 2003 onderdeel uit van het netwerk van KBL. Er zijn ruim 200 medewerkers werkzaam en de assets under management
bedragen ruim 12 miljard euro.
Voor meer informatie bezoek www.gilissen.nl of neem contact op met:
Huib Vermeulen, hoofd Marketing & Communicatie, Theodoor Gilissen Bankiers
T: +31 (0)20 527 65 57 / +31 (0)6 20 963 724
E: h.vermeulen@gilissen.nl

