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Persbericht  
 

Harmen van Wijnen benoemd tot voorzitter uitvoerend bestuur ABP 
 
Heerlen/Amsterdam, 31 augustus 2021. Het ABP-bestuur heeft Harmen van Wijnen (53) benoemd tot 

voorzitter van het uitvoerend bestuur van ABP per 1 januari 2022. Het fonds wordt vanaf volgend jaar 

aangestuurd door een algemeen bestuur bestaande uit drie uitvoerend bestuurders en een niet-

uitvoerend bestuur met een toezichthoudende rol. ABP streeft hiermee naar meer slagkracht en 

snelheid in de besluitvorming en uitvoering om zo in het belang van de deelnemers en werkgevers 

de pensioenregeling beter uit te voeren.  

 

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann: “We zijn erg blij met de benoeming van Harmen per 1 januari as. 

Wij hebben Harmen in zijn huidige rol als algemeen directeur leren kennen als een inspirerend en 

verbindend leider die goed past bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs. Hij is een stevige 

bestuurder met kennis van zaken en uitermate geschikt om in zijn nieuwe rol als uitvoerend bestuurder de 

leiding te nemen binnen ABP en in de relaties met onze omgeving.” 

 

Harmen van Wijnen: “Ik ben zeer gemotiveerd om vanuit deze nieuwe verantwoordelijkheid de komende 

jaren een bijdrage te leveren aan de grote veranderopgave waar ABP voor staat. Hierbij zullen het belang 

van onze deelnemers en het grote maatschappelijke belang van ABP steeds mijn uitgangspunt zijn.”  

 

Harmen van Wijnen is sinds 1 mei 2020 algemeen directeur van ABP. Voor zijn komst naar ABP was 

Harmen voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede en vervulde hij 

daarnaast een rol in het pensioensector als bestuurder van Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) en was 

hij lid van de Pensioenkamer van ABP. Hij begon zijn loopbaan als actuaris voor pensioenfondsen en 

verzekeraars o.a. als partner bij EY. Daarna was hij een aantal jaren als directeur actief voor het kerkelijke 

jeugdwerk in de Protestantse Kerk Nederland. 

 

Harmen zal als voorzitter van het uitvoerend bestuur de algemene leiding in handen hebben. De andere 

twee uitvoerend bestuurders hebben pensioenbeleid en beleggingsbeleid in portefeuille. ABP werkt aan de 

verdere personele invulling hiervan vóór het einde van het jaar.  


