Progressie
Een half jaar is het New Financial Forum
nu officieel in de lucht. Het forum bundelt
ideeën en best practices van positief
ingestelde mensen die een wezenlijke
bijdrage willen leveren aan een gezonde
en gerespecteerde financiële sector. Het
New Financial Forum is er voor en door de
Ambassadeurs van een nieuwe financiële
wereld en bestaat uit een interactief
platform, een inspirerend magazine en
netwerkbijeenkomsten met inhoud.
Met dit platform willen de Ambassadeurs
een aantal doelstellingen verwezenlijken.
Ten eerste is het van belang om de positieve
beweging zichtbaar te maken. De focus
van politiek, toezichthouders, media en
consumentenorganisaties ligt vaak op de
onderkant van de markt, op ‘wat er fout
gaat’. Het New Financial Forum bundelt
echter de krachten en innovaties van de
bovenkant van de markt. Het laat op die
manier zien waar de financiële sector óók
voor staat. Een innovatieve dienstverlenende
sector die de belangen van de klant, de
medewerkers en de samenleving dient.
Daarnaast is het van belang om in stormachtige tijden ook elkaar te versterken.
Ambassadeurs kunnen op het platform
onderling best practices en ideeën uitwis-

selen en elkaar feed back geven. Tenslotte
kunnen Ambassadeurs gezamenlijk een
concrete bijdrage leveren aan een betere
reputatie van de sector en kunnen ze ervoor
zorgen dat financiële dienstverleners weer
trots en met opgeheven hoofd hun vak
kunnen uitoefenen.
De Ambassadeurs onderschrijven bovendien een Beroepsverklaring. Dit naar analogie
van de beroepsverklaringen van onder
meer artsen, rechters, advocaten en notarissen. Een Beroepsverklaring is absoluut
geen nieuw keurmerk, maar een eerste
drempel voor iedereen die het vak van
financieel dienstverlener wil uitoefenen.
Een Beroepsverklaring is ook geen bedrijfsverklaring, maar is persoonlijk. Het laat
zien waar men voor staat en men kan er
moreel op aangesproken worden. Samen
met Hans Ludo van Mierlo, de grondlegger
van de beroepsverklaring voor bankiers,
is VVP vakblad voor financieel adviseurs
al jaren bezig geweest om de verklaring
breder te introduceren. Gek eigenlijk, want
waarom zou je zo’n verklaring eigenlijk niet
willen ondertekenen? Lees maar mee:
“Ik verklaar dat ik mijn functie als financieel
dienstverlener integer en zorgvuldig zal uitoefenen.
Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle

aandeelhouders, de werknemers en de samenleving
waarin de financieel dienstverlener opereert.
Ik stel in die afweging het belang van de klant
centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten.
Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen
en gedragscodes die op mij als financieel dienstverlener van toepassing zijn. Ik zal geheim houden
wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik
van mijn kennis. Ik zal mij open en toetsbaar
opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid
voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om
het vertrouwen in de financiële dienstverlening te
behouden en te bevorderen. Ik zal het beroep van
financieel dienstverlener in ere houden.”
Ik ben blij dat er in een half jaar New
Financial Forum veel is gebeurd. We
hebben een tweetal prachtige bijeenkomsten mee mogen maken, het aantal
Ambassadeurs wordt langzaam maar
gestaag groter, de interactiviteit neemt
toe en we hopen dat de Ambassadeurs en
hun relaties/medewerkers het tweede New
Financial Magazine weten te waarderen.
Laten we met elkaar het komende half jaar
de positieve beweging nog zichtbaarder
maken. Het prachtige vak van financieel
dienstverlener verdient dat. ■■
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