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Als beroepsvereniging bevordert VBA beleggingsprofessionals de kwaliteit en de integriteit
van de beleggingsprofessionals in Nederland. Dat is onze missie. Met kennis, onderwijs en
onderzoeksondersteuning geven we mede richting aan het beleggingsvak en de Nederlandse
beleggingsindustrie, waarbij we samenwerken met de opleidingsinstituten Morreau en Stichting RMFI.
Daarnaast is de VBA een platform voor het uitwisselen van kennis.
In deze strategienota beschrijven we hoe we onze missie vertalen in strategische doelen en wat
onze strategische thema’s en onze doelstellingen zijn voor de komende jaren.
Waarom de VBA?
Het beleggingsvak stelt hoge eisen aan beleggingsprofessionals. Denk aan vakinhoudelijke
kennis en competenties, maar ook aan (ethisch) gedrag en maatschappelijk bewustzijn.
De interactie met de klant voor wie belegd wordt én de maatschappij staat centraal in het vak,
dat daarom voortdurend in beweging is. De VBA helpt haar leden om te voldoen aan de hoge en
veranderende verwachtingen van zowel klanten als de maatschappij. Kortom:
De VBA bevordert de kwaliteit en integriteit van, door en voor haar leden.
Beleggingsprofessionals spelen een belangrijke rol in de maatschappij. Er is daarom behoefte
aan een platform dat die rol (zelf)kritisch evalueert en de dialoog aangaat met de maatschappij.
De VBA vervult de rol van centraal platform voor én door de beroepsgroep.
De VBA en haar leden
Betrokkenheid bij de VBA begint met het lidmaatschap van de vereniging. Het lidmaatschap
staat open voor iedereen die in het beleggingsvak werkt of wil werken. Leden hebben toegang tot
alle activiteiten van de VBA, kosteloos of tegen sterk gereduceerd tarief. Ze onderschrijven onze
missie en gedragscode. Ze stralen kwaliteit en integriteit uit, zowel in woord als gedrag. Leden
voelen zich thuis bij de vereniging en gedragen zich als ambassadeur.
Netwerkfunctie
De VBA is voor haar leden een platform voor het uitwisselen van kennis en vaardigheden,
en heeft ook een netwerkfunctie. Het platform biedt opleidingen en cursussen aan, zoals de
postdoctorale VBA-opleiding, organiseert bijeenkomsten en verzorgt publicaties: van een
vaktijdschrift tot een interactieve website en publicaties over specifieke onderwerpen. De diverse
commissies en werkgroepen voor uiteenlopende beleggingsonderwerpen zijn de centrale plek
voor kennisuitwisseling en om te netwerken.
Richting geven
De VBA faciliteert verbindingen tussen de beleggingsbranche en andere sectoren. Hiermee
geven we richting aan het beleggingsvak en de beleggingsindustrie in Nederland. We pakken
dossiers proactief op, reageren op ontwikkelingen en actualiteiten, en communiceren hier ook
over. Voor onze oordeelsvorming spelen de kenniscommissies en werkgroepen een cruciale rol.
We maken ook gebruik van de onderzoekscapaciteit van de VBA-opleiding.
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De organisatie
De VBA is een vereniging en wordt geleid door een bestuur. Voor de dagelijkse gang van zaken
krijgt het bestuur ondersteuning van het bureau, dat in ieder geval bestaat uit een directeur en
een secretaris. Het bureau coördineert de taken binnen de VBA en is ook het aanspreekpunt voor
de leden.
Strategische doelen
In deze strategienota vertalen we onze missie in doelstellingen voor de middellange termijn en in
kortetermijndoelstellingen. De strategische doelen ‘relevantie’, ‘standaarden zetten’ en ‘invloed’
vormen hierbij steeds het uitgangspunt.
• Relevantie
Het belangrijkste doel van de VBA is: relevant zijn voor onze leden. We willen dat leden zich tot
ons richten voor hun opleiding, ontwikkeling en netwerk én dat ze zich bij de VBA thuis voelen,
en gehoord.
• Standaarden zetten
De VBA helpt leden – en daarmee de sector – om betere beleggingsbeslissingen te nemen.
We maken dit concreet door een rol te spelen bij het ontwikkelen van standaarden. En als
dat nodig is, zetten we zelf de standaard.
• Invloed
Als grote en kennisintensieve beroepsvereniging heeft de VBA invloed op ontwikkelingen in en
rond het vak van beleggingsprofessionals en op de maatschappij. Dit vergroot de relevantie van
de vereniging voor haar leden.

Strategische thema’s 2016-2019
Voor de komende drie jaar hebben we vijf strategische thema’s benoemd die bijdragen aan het
realiseren van onze strategische doelen.
1 Het opleidingsaanbod doorontwikkelen
De VBA wil dat iedereen in de beleggingssector toegang heeft tot een passende beroepsopleiding
die de hoge, en veranderende, verwachtingen weerspiegelt. Want een kwalitatief hoogwaardige
beroepsgroep begint met een hoogwaardige opleiding.
Een opleiding die voorloopt op de verwachtingen die de omgeving van de beleggingsprofessional
heeft. Maar ook een opleiding die uitsteekt boven de verwachtingen die de beleggingsprofessional
van zichzelf heeft. De VBA opleiding staat voor de hoogste standaard in vermogensbeheer.
We willen een opleidingsaanbod samenstellen dat de behoeften weerspiegelt van onze leden of
van een specifieke groep leden, met actuele onderwijsmethoden en toegankelijk voor een breed
publiek. Als een opleiding nog niet bestaat, verzorgen we zelf een opleiding of we helpen bij de
ontwikkeling ervan. Ons beroeps- en competentieprofiel is daarbij richtinggevend. Dit thema
draagt in belangrijke mate bij aan het doel van ‘standaarden zetten’.

4

—

De standaard in kwaliteit en integriteit.

2 Permanente educatie verder ontwikkelen
Het bijhouden van kennis, vaardigheden en gewenst gedrag is cruciaal om te kunnen blijven
voldoen aan de hoge en veranderende eisen die men aan de beroepsgroep stelt. De VBA
ondersteunt haar leden bij permanente educatie (PE). We zorgen voor een gericht aanbod van
activiteiten, met als basis een curriculum van benodigde kennis, vaardigheden en gewenst gedrag.
We zorgen ook dat leden hun PE-inspanningen kunnen aantonen en zetten ons ervoor in om hun
inspanningen erkend te krijgen in regelgeving en toezicht. Dit thema draagt in belangrijke mate
bij aan het doel van relevantie en ‘standaarden zetten’.
3 Integratie van risicomanagement
Risicomanagement is onlosmakelijk verbonden met het beleggingsvak. Het afwegen van risico’s
moet een integraal onderdeel zijn van ieder beleggingsadvies en elke analyse en bij het beheren
van gelden. De VBA wil dat iedere beleggingsprofessional in zijn of haar opleiding het aspect
risicomanagement krijgt aangeboden. We willen ook dat dit een onderdeel is van PE. In onze
bijeenkomsten en commissies nemen we risicomanagement integraal mee. Dit thema draagt in
belangrijke mate bij aan het doel van ‘standaarden zetten’.
4 Loopbaanontwikkeling ondersteunen
Behalve met opleidingen wil de VBA haar leden met een netwerkplatform en met gericht eenop-een-contact ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling. Dit vergroot de relevantie van de
vereniging voor haar leden.
5 Samenwerking met CFA
We verwachten de relevantie voor onze leden verder te vergroten en een (nog) grotere invloed
te kunnen uitoefenen op ontwikkelingen in en rond het vak van de beleggingsprofessional door
samen te werken met CFA – in welke vorm dan ook. We denken ook dat het de continuïteit van
de vereniging beter kan borgen. Op dit moment verkennen we de mogelijkheden tot vergaande
samenwerking.

Doelstellingen 2019
Waar willen we in 2019 staan?
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Relevantie
– Mentorprogramma ingevoerd
– Een periodiek loopbaanevent wordt georganiseerd gecombineerd met enkele
masterclasses per jaar, gericht op specifieke, op de financiële sector toegesneden en
praktische loopbaan- en netwerkvaardigheden

•

Standaarden zetten
– Onderwijsvernieuwing doorgevoerd in alle blokken van de VU-VBA-opleiding
– De unieke Nederlandse beleggingsopleiding is geherpositioneerd met focus op lokale
wet- en regelgeving, best practices en casuïstiek
– De opleiding is te volgen op diverse locaties en in meerdere vormen, waaronder middels
MOOCs-modules
– Het managen van risico’s is een integraal onderdeel van het uitoefenen van het
beleggingsvak

—

De standaard in kwaliteit en integriteit.

–
–

•

De beleggingsopleiding is geïntegreerd met de risicomanagementopleiding
Het beroeps- en competentieprofiel is ingevoerd: het vakgebied is gekaderd en
standaarden voor kennis, vaardigheden en gedrag zijn bepaald; intern en extern is er
aanbod van kennis en aandacht voor vaardigheden en gedrag volgens het PE-curriculum

Invloed
– De VBA is een logische gesprekspartner voor wet- en regelgever, brancheorganisaties en
werkgevers en het aanspreekpunt voor de media in Nederland

Randvoorwaarde
Een randvoorwaarde bij het behalen van de doelstellingen is dat de VBA ook in 2019 een
financieel gezonde en professioneel geleide organisatie is die de hoogste standaarden voor
besturing kent. De groei van het aantal leden is geborgd om de doelen te kunnen realiseren.
De VBA heeft een prudent eigen vermogen. We wenden de opgebouwde financiële reserves aan
om onze leden te ondersteunen op de diverse vlakken. We investeren ook in de doorontwikkeling
van het aanbod van de VBA.

Doelstellingen verenigingsjaar 2016-2017
In het huidige verenigingsjaar zitten we niet stil. We werken in 2016-2017 aan de onderstaande
doelstellingen om onze strategische doelen te realiseren.
•

•

•

Relevantie
– De integratie van studenten en afgestudeerden van de opleiding Risk Management for
Financial Instititutions (RMFI) binnen de vereniging
– Een loopbaanevent organiseren: waar gaat de industrie naartoe, hoe gaat uw functie
veranderen et cetera
– Het aanbod van ons Europees samenwerkingsverband EFFAS toegankelijk maken
Standaarden zetten
– Geslaagde onderwijsvernieuwing binnen het blok ‘Asset Allocatie’ in de
VU-VBA-opleiding
– De financiële positie van de VU-VBA-opleiding verbeteren
– De risicomanagementcommissie intern en extern zichtbaar maken
– Risicomanagement aanbieden als integraal onderdeel van permanente educatie
– Het PE-curriculum invoeren
– De erkenning/accreditatie van PE-punten door relevante instanties, waaronder DSI
Invloed
– Betrokkenheid bij ten minste twee inhoudelijke dossiers die actueel en relevant zijn voor
de sector

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Of hebt u een vraag of opmerking over onze strategie?
U kunt contact opnemen met het bureau van de VBA, per e-mail secretariaat@nvba.nl of
telefoon 020 - 618 28 12.
We stellen input van onze leden op prijs.
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