
  

Vrijdag 4 december 2015, 15.00 uur (ontvangst vanaf 14.30)  

Intercontinental Amstel Hotel, Amsterdam 

 
Geachte relatie,  

Graag nodigen wij u uit voor de speciale Eindejaars Expert Meeting op vrijdagmiddag 4 
december. Tijdens deze bijeenkomst kijken wij met u en een aantal interessante 
sprekers nog één keer achterom om vervolgens met 
een frisse blik 2016 tegemoet te treden. 

 

Onder leiding van 
zelfverklaarde ‘luis 
in de pels’ Jort 
Kelder schetsen 
diverse specialisten 
vanuit hun 
expertise een beeld van de kansen en uitdagingen 
voor 2016. Uiteraard gaan zij hierbij in op wat ons het 
komende jaar op financieel-economisch vlak te 

wachten staat.   

 

 
Uitnodiging  
Eindejaars Expert Meeting 
Met sprekers van Goldman Sachs, Harvard, 
Clingendael en AXA IM 



Dirk Schumacher 
Senior European Economist 
Goldman Sachs 
 

Werkzaam binnen het Global Investment 
Research team. Heeft naast de macro-
economische ontwikkelingen binnen de 
Eurozone bijzondere belangstelling voor 
de integratie van de Europese financiële 
markten. Graag geziene gast in de media.  

 

Ying Zhang 
Associate Dean China  
RSM, Erasmus University 
 

In 2015 uitgeroepen tot een van de beste 
40 professoren wereldwijd onder de 40 
jaar. Naast haar werkzaamheden voor de 
Rotterdam School of Management dit jaar 
als gast-onderzoeker verbonden aan de 
Harvard Business School.  

Ko Colijn 
General Director 
Clingendael Institute 

Inmiddels een vaste gast op onze 
bijeenkomsten. Bespreekt met 
haarscherpe blik de toestand in de 
wereld op de drempel van 2016. 

Chris Iggo 
CIO Fixed Income 
AXA Investment Managers 
 

Sinds 2008 verantwoordelijk voor AXA 
IM’s beleggingen in vastrentende 
waarden. Plaatst de ontwikkelingen op de 
obligatiemarkten graag in perspectief in 
zijn wekelijkse Iggo’s Insight. 
 

Wij kijken ernaar uit om u op vrijdagmiddag 4 december te kunnen begroeten en 
samen met u dit jaar op een gepaste wijze af te sluiten.  

Hanneke Veringa 
Country Manager AXA IM Nederland 
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