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de wandeling

Het restaurant waar we elkaar treffen, heet 
 ‘symbolisch’ De Vrijheid. Symbolisch, omdat  
Roy van Diem de vrijheid tegemoet gaat: 
 binnenkort neemt hij afscheid om van zijn 
 pensioen te gaan genieten. Hoewel… Een  
gesprek over het zwarte gat, de hypotheek-
markt, kloostermuren en leiderschap.

We wandelen door zijn woonplaats Ooster
hout, kort voor zijn afscheid als directie

voorzitter van Obvion, een joint venture tussen 
Rabobank en ABP. Vanaf juli ruilt hij zijn werk
zame leven in voor een bestaan als ‘gepensio
neerde’. Vreest hij ‘het zwarte gat’? Lopend door 
het prachtige stadspark van Oosterhout: “Ik heb 
nog geen uitgekristalliseerd beeld van de perio
de die komt. Eerst maar even thuis komen na 
mijn laatste werkdag. En dan nadenken over een 
vakantiebestemming. Verder blijf ik nog een jaar 
aan als voorzitter van de Stichting Certificering 
Erkend Hypothecair Planners en zal ik hier en 
daar nog wel een afspraak hebben. Ik volg mo
menteel het programma voor commissarissen  
en toezichthouders aan de Erasmus Universiteit, 
want ik heb straks ook wel wat tijd voor derge
lijke rollen. Ook ben ik lokaal actief in een aan
tal verbanden, waaronder de organisatie van de 
Open Atelierdag, een dag waarop je de ateliers 
van de lokale kunstenaars kunt bezoeken.” 
En ongetwijfeld gaat hij samen met zijn vrouw 
ook wat vaker vakantie vieren? “Vast wel, wij 

zijn geen types om aaneengesloten maandenlang 
naar een andere vaste plek te gaan. We hebben 
een camper, dus zijn vrij om te gaan waar we 
willen. Daarnaast willen we ook meer verre rei
zen maken, ook in het kader van de bouwreizen 
van Habitat for Humanity. Dit voorjaar waren 
we in Nepal waar we ook hebben meegeholpen 
met het bouwen van huizen. En ik ga meer tijd 
besteden, naast hardlopen, aan golfen. Mijn 
vrouw en ik zijn er kort geleden aan begonnen, 
dus dat kunnen we nu regelmatig gaan doen.” 

We wandelen langs een nogal lelijk ogende 
muur, die de Onze Lieve Vrouwe Abdij scheidt 
van de hectiek van het wereldse leven. Ooster
hout blijkt rijk aan kloosters, kerken en abdijen. 
We betreden het terrein van de Nobertinessen
priorij Sint Catharinadal, bekend om haar res
tauratiekunst van oude boeken en haar kalli
grafeerwerk. De priorij bestaat al ruim zeven 
eeuwen. De zusters hebben niet de wereldse zor
gen die sommige financiële dienstverleners heb
ben. Wat zou hij doen als hij een dag Jan Kees de 
Jager zou zijn? “Allereerst zou ik zorgen voor een 
meer consistente visie en beleid op de woning
markt. Hypotheekrenteaftrek wel/niet, huursub
sidie wel of niet, doorstroming, hypotheekver
strekking en financiering. Verder vind ik het 
nogal ver gaan dat De Jager nu werkelijk voor 
alle adviseurs de vakbekwaamheid onderbouwd 
wil zien met een diploma. Ik zou dat meer nuan
ceren afhankelijk van de complexiteit van het 
advies.” 

Rode draad
Roy heeft niet altijd in Oosterhout gewoond. Hoe 
is hij hier verzeild geraakt? “Ik ben geboren in 
Rotterdam, waar ik ook heb gestudeerd. Ik ging 
werken bij Rabobank Nederland en verhuisde 
naar Harmelen. Vervolgens vervulde ik diverse 
functies binnen de organisatie en verhuisden we 
op enig moment naar Nuenen omdat ik in Eind
hoven ging werken. Daarna zijn we verhuisd 
naar Oosterhout en reisde ik naar Rotterdam 
(Robeco) en sinds negen jaar dus naar Heerlen. 
Onze kinderen wonen overigens in Utrecht, dus 
ook daar komen we regelmatig.” Hij heeft zijn 
hele loopbaan bij onderdelen van de Rabobank 

Een wandeling met 

 Roy van Diem, 
scheidend directievoorzitter Obvion Hypotheken

Roy van diem

Roy van Diem (1950) studeerde Bedrijfseconomie aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij vervulde vervolgens  
diverse posities binnen de Rabobank Groep waaronder die  
van directeur Iris bij Robeco. In 2002 werd hij directievoor
zitter van Obvion. Van Diem is getrouwd, heeft een uitwonende 
zoon en dochter en woont in Oosterhout. 

028-029_VB09_WND   28 17-06-2011   17:00:02



29Het Verzekeringsblad nummer 09 - 23 juni 2011 Het Verzekeringsblad nummer 09 - 23 juni 2011

De Wandeling is een rubriek waarin Monique de Vos in de buitenlucht een 
verfrissende ontmoeting heeft met smaakmakers uit de financiële dienst-
verlening, om zo meer te weten te komen over ‘de vent achter de tent’.  
Monique de Vos is directeur van Chasse Executive Search in Den Haag. 

Groep gewerkt. Wat ziet hij als de rode draad  
in zijn loopbaan? “Eigenlijk zit ik in al mijn  
functies dichtbij de markt en de klant. Ik heb 
veel projecten gedaan waar we organisatiever
beteringen doorvoerden en waar de klant in toe
nemende mate echt centraal kwam te staan. Pio
nieren is ook een rode draad: beweging brengen, 
veranderen.” Waarom Obvion? “Het leek mij heel 
prettig om ergens eindverantwoordelijk te zijn. 
Vanuit Rabo had ik de lokale banken natuurlijk 
wel geadviseerd en ook had ik in interne inte
rimrollen wel iets kunnen neerzetten, maar dit 
was negen jaar geleden voor mij wel een mooie 
uitdaging.” 

Stempel
Hij heeft natuurlijk zijn stempel op de organi
satie gedrukt. Wat is hij voor leider? “Ai, dat kun  
je beter aan mijn mensen vragen. Maar goed. Ik 
denk dat ik word ervaren als behoorlijk domi
nant, daar moet ik op letten en zo nu en dan op 
worden ge attendeerd. Ook vindt men mij hope
lijk wel een verbinder. Ik houd van de menselijke 
maat van dit bedrijf en vind de samenhang be
langrijk. We doen regelmatig een presentatie met 
een borrel bijvoorbeeld, of we eten een hapje.” 
Hoe heeft hij zijn kritiek georganiseerd? Durft 
men dan op hem af te stappen om hem feedback 
te geven? “Ja, dat is een goeie, daar moet je  
natuurlijk wel voor zorgen. Dat gebeurt ook wel.  
In de organisatie heb ik natuurlijk collega’s, 
mijn naaste collega, mijn financieel manager, 
mijn secretaresse, die mij zo nu en dan de spie
gel voorhouden. En thuis mijn vrouw die over 
het algemeen iets sensitiever is naar mensen en 
hun drijfveren. Het komt voor dat ik nogal direct 
reageer naar iemand. De volgende dag loop ik 
dan wel even langs om mijn directheid toch  
even te nuanceren.”

Wat voor organisatie laat hij achter? 
“Een betrokken organisatie, deskundig, behoed
zaam, waarin medewerkers hart voor Obvion  
en voor de klant hebben. Toen ik aantrad bij het 
voormalige ABP Hypotheken bestond de orga
nisatie uit circa 110 medewerkers, het waren an
dere tijden. Nu werken er zo’n 330 medewerkers, 
ook veel jongeren en is er een meer evenwichtige 
cultuur ontstaan.” Particulieren zijn de doel
groep van Obvion en de producten worden af
gezet via tussenpersonen. Gelooft hij in het  
intermediaire distributiekanaal? Stellig: “Zeker! 
Wij doen zaken met een beperkte groep tussen
personen, zo’n 1500, die we allemaal kennen.  
De kantoren die deel uitmaken van een keten  
beoordelen we afzonderlijk.” Kan Obvion zonder 
internetdistributie? “Vooralsnog wel. Als het zo 
zou lopen dat er een scheiding komt tussen kan
toren die bemiddelen en advieskantoren, kun je 
dat wel overwegen. Momenteel is deze methode 
voor ons goed passend gebleken.” Welk advies 
heeft hij voor zijn opvolger? “Hoewel je je opvol
ger niet voor de voeten moet lopen, heb ik twee 
adviezen: besteed aandacht en tijd aan het ma
nagen van de stakeholders en aandeelhouders, 
en stimuleer medewerkers nog meer om zelf  
verantwoordelijkheid te nemen. Soms wachten 
ze nog wel eens op een opdracht ‘van boven’ ter
wijl ze slim en deskundig genoeg zijn om zelf het 
antwoord op de vraag te vinden.” Zal hij het be
staan als bestuurder missen? We staan even stil: 
“Niet de jaarlijkse 80.000 km in de auto. Wel de 
dynamiek en hectiek van de sector. Maar… daar 
gá ik iets op verzinnen!” 
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