
Amba Zeggen Actuaris van het Jaar

Amba Zeggen mag zich het komende jaar Actuaris van het Jaar noemen. Ze is
dinsdag door een jury onder voorzitterschap van Ronald Latenstein gekozen
uit de drie genomineerde actuarissen.

Zeggen (1971) is zelfstandig actuaris en docent  aan de Amsterdam Business School van
de UvA. Ze heeft minder een pensioenprofiel dan haar voorgangers Jan Tamerus (PGGM)
en Falco Valkenburg. Ze werkt voornamelijk voor verzekeraars.

Zeggen is een zichtbare actuaris omdat ze een wekelijkse economisch programma
presenteert op Radio 1 over financieel-economisch nieuws. Zichtbaarheid is een van de
criteria van de jury. Ook kijkt de zevenkoppige jury naar bijdrages geleverd aan het
vakinhoudelijke en publieke debat. De jury noemde haar overstijgende blik en engagement
als doorslaggevende eigenschappen voor de uitverkiezing.

De twee andere genomineerden waren Servaas Houben (1980) en Jeroen Tuijp (1967).

De verkiezing van de Actuaris van het Jaar werd voor de vierde maal gehouden en wordt
georganiseerd door het Actuarieel Podium.

Zeggen vindt dat een belangrijke taak van actuarissen is dat ze hun kennis inbrengen in het
maatschappelijk debat. ‘Je verhaal goed kunnen vertellen hoort ook bij je beroep’, aldus
Zeggen. ‘Bij de hervorming van het pensioenstelsel moeten wij ook meepraten op basis van
de kennis die we hebben. Als wij dat niet doen, gaan anderen die rol overnemen.’

Frank van Alphen
30 september 2015
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Pim van Diepen (Mercer) kreeg op de Actuarisdag in Zeist, waar driehonderd bezoekers
waren de titel Talent van het Jaar. Het is de eerste keer dat de titel voor jonge actuarissen
wordt verleend. Van Diepen werkt sinds  2004 bij Mercer en is daar hoofd van het
ALM-team. Hij is ook actief in het Actuarieel Genootschap in de kring risicomanagement.
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