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Annemarie van Gaal 

Als 27-jarige alleenstaande moeder met een zoon van zes jaar pakte ze haar koffer en verhuisde 
naar Moskou voor VNU. VNU hield het al snel voor gezien, maar Annemarie zag kans om een 
uitgeverij te starten en uit te groeien tot marktleider in Rusland.  

Sinds haar terugkomst in 2000 naar Nederland is zij actief met haar eigen uitgeverij, als 
investeerder en is zij bekend van diverse televisie optredens. Door haar wereldwijde ervaring kent 
ze de internationale zakenwereld als geen ander. 

Loek Hermans  

Loek Hermans heeft een lange politieke carrière achter zich. Naast kamerlid voor de VVD was hij 
actief als burgermeester van Zwolle, commisaris van de Koningin in Friesland en minister van 
Onderwijs. In 2003 volgt hij Hans de Boer op als voorzitter van MKB-Nederland. Naast het 
voorzitterschap van MKB Nederland vervult Hermans nog een aantal nevenactiviteiten. Zo is hij lid 
van de Eerste Kamer, lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal Economische Raad en bestuurslid 
van de Stichting van de Arbeid. 

Karel van de Graaf 

Karel van de Graaf begon zijn carrière in 1969 bij de AVRO Radio als eindredacteur van het 
jongerenprogramma Minjon. Na diverse functies bij radio en televisie verliet Van de Graaf in 2006 
de omroep en werd hij directeur Corporate Communicatie bij Econcern, een snel groeiend bedrijf in 
duurzame energie. Hij vond zowel het werk als het idee van een wereldwijde duurzame 
energievoorziening een openbaring. 

Gerard Böttcher 

Gerard Böttcher is in 2009 een eigen adviesbureau gestart op het gebied van schade -expertises 
onder de naam Context. Het bureau is actief in consulting, training, expertise en management. 
Böttcher was hiervoor ruim 20 jaar actief in de bedrijfsschade-expertise, als laatste als algemeen 
directeur bij Cunningham Lindsey. Hij heeft veel ervaring met de regeling van bedrijfsschaden na 
brand en de ontwikkeling van bedrijfsschadescenario's voor de bepaling van (maximale) 
bedrijfsschade exposure van ondernemingen. Sinds 2005 is Gerard Böttcher voorzitter van het 
Algemeen Bestuur van het NIVRE.  

Kees Swinkels 

Kees Swinkels was voorheen werkzaam voor een grote pensioenverzekeraar en groot makelaar om 
vervolgens de overstap te maken als pensioenadviseur in de intermediaire markt. In 2003 is hij 
toegetreden tot het management van EBC Nederland waar hij eindverantwoordelijk is voor de 
business-unit EB en mede operationeel verantwoordelijk voor de totale organisatie. EBC is in 2009 
verkozen tot Adviesorganisatie van het Jaar Gouden Schilden/Verzekeringsawards). 

Joris Weijers 

Joris Weijers is deskundige op het gebied van de fiscale wet- en regelgeving voor het MKB. Op dit 
moment is hij eigenaar van Pay-Check, een snelgroeiend loonservicebureau dat zicht richt op 
ondersteuning van administratiekantoren, accountants en HRM dienstverleners. Vanuit deze rol 
geeft hij ook trainingen en opleidingen aan accountants op het gebied van loonadministratie en 
fiscaliteit. Daarvoor was hij werkzaam als adviseur bij Extendum een brancheorganisatie voor 
accountants in het MKB. 

Hendrik Jan van Pelt 

Hendrik Jan van Pelt werkt sinds 1990 in de verzekeringsbranche op het gebied van 
inkomensverzekeringen. Hij heeft onder andere gewerkt als specialist verzuim- en 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor verzekeraars NieuwRotterdam, UAP-NieuwRotterdam en 
AXA. Daarna adviseerde hij het assurantie-intermediair op het gebied van verzuim- en 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en verzuimmanagementgerichte oplossingen. Sinds 1 
september 2010 is hij werkzaam als directeur van ENgage Werkgeversadvies. Dit bedrijf geeft aan 
werkgevers adviezen en opleidingen op het gebied van sociale zekerheid en 
inkomensverzekeringen.   

Henk Smit 

Henk Smit begon zijn carrière in de financiële dienstverlening bij een verzekeraar. Hier werkte hij 
veel samen met assurantieadviseurs en ontwikkelde hij zijn eigen visie over het adviseren van 
bedrijven en particulieren. In 2003 startte hij zijn eerste onafhankelijke assurantiebedrijf, Quorim 
B.V. Henk Smit directeur/eigenaar van verschillende financieel adviesbedrijven zoals Acura 
Assuradeuren. Het volmachtbedrijf biedt naast een breed pakket verzekeringsproducten ook 
diensten aan als administratie, schadebehandeling en consultancy.  

Marc Vermeulen 

Marc Vermeulen begon zijn carrière in de financiële dienstverlening bij diverse 
intermediairbedrijven. Sinds 1999 is hij directeur/grootaandeelhouder van diverse ondernemingen. 
Bij Herenvest Groep,  specialist in zakelijke financiële dienstverlening, is hij sinds 2005 partner en 
vennoot. Tevens is hij gastdocent Schadeverzekeringen en Risk Management bij de Hoge School in 
Haarlem.  
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