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Hi, ik ben Ed Spijkers woonachtig in een klein dorpje onder de rook van Eindhoven. Daar 

woon ik samen met mijn echtgenote Jacqueline. Samen hebben wij 2 kinderen die beiden 

inmiddels zelfstandig zijn. Ik ben werkzaam als business development consultant voor mijn 

eigen bedrijf wat gespecialiseerd is in overnames en fusies waarbij wij zowel aan het begin 

van het proces klanten ondersteunen als ook de integratie van de beide bedrijven in een  

nieuw bedrijf regelen.  

Ik ben met pensioenen  in aanraking toen ik werkzaam was bij Philips. In het 

managementprogramma waar ik deel van was maakte ik kennis met Jan Hommen toen de 

CFO van Philips en voorzitter van het college van beheer van het Philips Pensioenfonds. Hij 

interesseerde mij voor een bestuursfunctie in het bestuur en na grondige voorbereiding met 

diverse inhouse cursussen bij Schootse Poort het Actuarieel Genootschap en TIAS (en later 

de leergang Executive Pensions via Nyenrode Universiteit.)uiteindelijk door toen de PVK 

*(Pensioen Verzekering Kamer) en later DNB toegelaten om bestuurslid van het Philips 

Pensioenfonds te worden. Dat heb ik 12 jaar met veel plezier gedaan.  

Binnen het Philips Pensioenfonds werd ik verantwoordelijk voor de communicatie van het 

fonds. Het constant afwegen van de belangen van het fonds en de onderneming vond ik 

echt leuk om te doen. In mijn tijd hebben getracht maximaal transparant te zijn naar de 

aangeslotenen. Iets wat binnen de pensioenfonds wereld helaas een onderbelicht topic is. 

Daarnaast ben ik een van de voerende krachten geweest om het beleggingsbeleid af te 

stemmen op de populatie en bij de opzet van het directiebureau nieuwe stijl. Ik heb daar 

veel kennis opgedaan en ben zeer ervaren op pensioengebied. Daarnaast ben ik nog actief 

als visiteur en lid van een verantwoordingsorgaan. 

Pensioenen en alles wat eromheen draait vind ik bijzonder interessant en leuk om te doen. 

Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren door de wensen die er onder de leden leven te 

realiseren en er samen met de directie van Bright ervoor te zorgen dat Bright een one-stop-

shop wordt voor pensioenen, arbeidsongeschiktheid, nabestaanden en (lijfrente)uitkeringen 

tegen een zo competitief mogelijke prijs. Ik heb er zin om me in te zetten voor de 

Coöperatie samen met de andere kandidaat-leden en er een daadwerkelijk succes van te 

maken. 


