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Aegon CFO Jan Nooitgedagt treedt terug; Darryl Button voorgedragen als 
opvolger en CRO Tom Grondin treedt toe tot Management Board 

 

Jan Nooitgedagt (59, Nederlands) heeft besloten om aan het eind van zijn termijn terug te treden als 
Chief Financial Officer van Aegon, in lijn met de pensioenafspraken voor leden van de Raad van 
Bestuur. De Raad van Commissarissen van Aegon N.V. zal tijdens de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders op 15 mei 2013 Darryl Button (43, Canadees) voordragen als zijn opvolger en lid 
van de Raad van Bestuur. Darryl Button is op dit moment Executive Vice President en hoofd van het 
Corporate Financial Center van Aegon. Daarvoor was Darryl Button acht jaar CFO van Aegon Amerika. 
De benoeming van Darryl Button is onder voorbehoud van goedkeuring door de Nederlandsche Bank. 

Met ingang van 1 januari 2013 zal Tom Grondin, Chief Risk Officer (43, Canadees), toetreden tot de 
Management Board van Aegon. Tom Grondin is sinds 2003 Chief Risk Officer. Zijn benoeming 
onderstreept het belang van risicomanagement voor het bedrijf. De Management Board zal vanaf 
januari bestaan uit de CEO, CFO en CRO van Aegon N.V. en de CEO’s van Aegon Amerika, Aegon 
Nederland, Aegon UK en Aegon Centraal & Oost Europa. 

“Jan heeft een belangrijke rol gespeeld bij het versterken van de financiële positie en het risicoprofiel 
van Aegon in de afgelopen uitdagende periode. Wij zijn hem daar dankbaar voor”, aldus voorzitter 
Rob Routs van de Raad van Commissarissen. “Wij hebben het volste vertrouwen in Darryl Button. 
Zijn uitgebreide operationele ervaring in Aegon’s grootste bedrijfsonderdeel komt goed van pas bij 
het uitvoeren van onze heldere strategische prioriteiten. Met de benoeming van Tom Grondin in de 
Management Board zullen wij ons risicobeheer verder versterken op een manier die ondersteunend is 
aan onze lange termijn ambities.” 

 

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website aegon.com. 
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OVER AEGON 
Aegon, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten 
in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. Aegon heeft circa 25.000 medewerkers en ongeveer 40 
miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.  
Voor verdere informatie: aegon.com. 

 

Darryl Button 
Executive Vice President, Hoofd Corporate Financial Center 
43, Canadees 

Darryl Button is op 1 september 2012 benoemd tot Executive Vice President en Hoofd van het 
Corporate Financial Center. Zijn huidige verantwoordelijkheid omvat actuariële werkzaamheden, 
accounting en rapportage, treasury en kapitaalmanagement, belastingen en investor relations. 

Darryl Button begon zijn carrière bij Aegon in 1999 als Director of Product Development and Risk 
Management van de divisie Institutional Markets van Aegon USA. Darryl werd in 2002 Corporate 
Actuary voor Aegon USA en in 2005 Chief Financial Officer van Aegon Amerika. In deze functie was 
Darryl eindverantwoordelijk voor het managen van de balans voor de Amerikaanse activiteiten.  
In de periode 2008 – 2011 heeft hij er de positie van Chairman en Executive Manager voor de 
Canadese activiteiten bij gekregen. Voordat Darryl bij Aegon aantrad, werkte hij bij Mutual Life 
Insurance Co. of Canada. 

Darryl heeft een bachelor’s degree van de University of Waterloo in Ontario, Canada. Hij is Fellow  
van de Society of Actuaries, Fellow van het Canadese Institute of Actuaries en lid van de American 
Academy of Actuaries.  

Tom Grondin 
Executive Vice President, Chief Risk Officer 
43, Canadees 

Tom Grondin is in augustus 2003 benoemd tot Chief Risk Officer bij Aegon N.V. Tom is 
verantwoordelijk voor risk en compliance en daarmee voor het ontwikkelen van het raamwerk voor 
risicomanagement en het interne economische raamwerk. Het economische raamwerk is 
richtinggevend geweest voor de risico- en bedrijfsstrategie van Aegon. 

Tom is in 2000 bij Aegon begonnen als Director of Product Development and Risk Management. Later 
werd hij gepromoveerd tot Chief Actuary van de divisie Institutional Markets van Aegon USA. Als 
Chief Actuary droeg hij de eindverantwoordelijkheid voor beprijzing, winstgevendheid en 
risicomanagement van het bedrijf. Vóór zijn loopbaan bij Aegon was Tom consultant bij Tillinghast-
Towers Perrin. Daarvoor was hij asset en liability manager bij Manulife Financial.  

Tom is afgestudeerd in wiskunde en statistiek aan de University of Windsor in Ontario, Canada. Hij is 
Fellow van de Society of Actuaries, Fellow van het Canadian Institute of Actuaries en lid van de 
American Academy of Actuaries. 
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