——UIT DE VERENIGING

Integrated Reporting nog
volop in ontwikkeling
Op 21 februari 2013 organiseerde de VBA-commissie verantwoord beleggen
(CVB) samen met de accountingcommissie de eerste bijeenkomst “Integrated
Reporting heeft de toekomst!” Toen presenteerden vertegenwoordigers van
APG, DSM, de International Integrated Reporting Council (IIRC) en KPMG een
voor de meeste VBA-leden specialistisch onderwerp.

——
Tijdens de tweede bijeenkomst over
Integrated Reporting op 27 juni jl. werden
nieuwe ontwikkelingen besproken. Bijna de
helft van het publiek werkte op de een of
andere manier al in haar werkzaamheden met
Integrated Reporting. Achtereenvolgens
gaven een wetenschapper, twee Nederlandse
beursgenoteerde ondernemingen, de toezichthouder en de belegger hun visie.
Kavita Nandram is Manager Audit en
Assurance bij PwC Amsterdam en is promovenda Integrated Reporting aan de Universiteit
van Amsterdam en lid van de IIRC Academic
Research Group. Zij gaf aan dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dat investeerders

niet-financiële informatie waardevol vinden en
dat Integrated Reporting een positieve invloed
kan hebben op de waardering van een onder
neming. Wanneer ondernemingen hun impact
ook daadwerkelijk meten en daarop sturen, zal
dat leiden tot beter inzicht in het waardecreatiemodel van de onderneming.

Simon Braaksma is Senior Director, Group
Sustainability bij Philips. Hij liet zien hoe
Philips rapporteert via een demonstratie van
de website. Philips was één van de eerste
bedrijven die begon met Integrated Reporting
in 2008 en sinds 2014 wordt hiervoor het
raamwerk van IIRC gebruikt.

Sandra Schoonhoven is Manager Sustainability
Programs bij ING. Zij lichtte de aanpak van
ING en de voordelen van geïntegreerd rapporteren toe. Er werd gediscussieerd over hoe de
impact van productiebedrijven verschilt van
die van banken en dat rendement als referentiepunt kan worden gezien voor waardecreatie
door het investeren in duurzaamheid.

Mohamed El Harchaoui is Senior
Toezichthouder bij de AFM. Hij besprak verschillende themaonderzoeken en gaf aan dat
het aantal bedrijven dat het waardecreatie
model omschrijft in haar verslaggeving nog
kan stijgen. Hij ziet Integrated Reporting als
een groeimodel en het einde van een proces.
Het is een uitdaging voor bedrijven om strategie naar doelstellingen en key performance
indicators te vertalen.
De inwerkingtreding van het “Besluit niet-financiële informatie” betekent dat vanaf het
huidige boekjaar beursgenoteerde onder
nemingen verplicht zijn om in hun bestuursverslag een verklaring op te nemen over het
beleid, risico en resultaat met betrekking tot
milieu-, sociale en personeelsaangelegen
heden, diversiteit, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en
omkoping.
Angeli van Buren werkt bij PGGM. Zij gaf aan
wat de belegger met Integrated Reporting
opschiet. Als lid van de IIRC gaf ze een overzicht van de ontwikkelingen van Integrated
Reporting wereldwijd. 1500 Bedrijven hebben
Integrated Reporting, waarvan 300 in Japan.
Vijftig procent van het topmanagement is
ermee bezig.
Dagvoorzitter Robert Klijn sloot af met de
observatie dat de sell-side (bijvoorbeeld
equity brokerage) nog niet bezig is met
Integrated Reporting onder druk van de dagelijkse werkzaamheden.

Robert Klijn
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Fusie VBA en CFA NL;
de laatste ontwikkelingen
Recent stemden de beide leden vergaderingen van de VBA en van CFA
Society Netherlands in met het doorgaan van de voorgestelde fusie. Een
formeel besluit tot de overname is er echter nog niet. Om de implicaties van
de voorgestelde fusie beter in kaart te brengen spraken we met Alfred
Slager, voorzitter van de VBA en Jacco Heemskerk, president CFA Society
Netherlands. We probeerden de meest prangende vragen aan beiden voor
te leggen.

——
De ALV’s van beide verenigingen hebben
met ruime meerderheid gestemd voor het
doorgaan met het fusieproces. Is het nu
een beklonken deal? Wat zijn de volgende
stappen in het proces?
Heemskerk: “De ledenvergaderingen waren een
belangrijke test om te zien hoe onze leden tegen
een fusie aankijken. Met 89% en 81% voor respectievelijk CFA Society Netherlands en VBA beleggingsprofessionals bekrachtigt het overgrote deel
van de leden deze fusie. Deze voorgenomen fusie
is in de media aangekondigd en zal bij de Kamer
van Koophandel worden gedeponeerd. Nadat de
crediteurenverzetstermijn is verstreken, kunnen
beide verenigingen formeel het besluit tot fusie
nemen”. Slager voegt er aan toe dat in de
nabije toekomst meer details over de implicaties van de fusie naar buiten worden gebracht.
Wat schiet een VBA-lid nu op met de fusie?
Slager: “De leden van zowel CFA Society
Netherlands als VBA beleggingsprofessionals
samen een bloeiende en snel groeiende vereniging vormen. Het aanbod aan evenementen,
trainingen, opleidingen, magazines en research
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31 oktober 2017
Algemene ledenvergadering en jaardiner
IGC te Amsterdam
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14 en 21 november 2017
Cursus PE Denken in scenario’s voor een
robuust beleggingsbeleid
Ronald Bosman en Thomas van Galen
PE

22 november 2017
Dutch Performance Measurement
Roundtable 2017
Rosarium te Amsterdam
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2 november 2017
VBA ALM-conferentie 2017: “Sturen op
risico”
Science Center NEMO te Amsterdam
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En wat schiet een CFA-Society Netherlands
lid nu op met de fusie?
Heemskerk: “Leden van CFA Society
Netherlands sluiten zich aan bij een organisatie
die diep in de haarvaten van de Nederlandse
beleggingswereld vertegenwoordigd is. De
gemiddelde leeftijd van CFA charterholders is
aanmerkelijk jonger en zij zijn overwegend nog

AGENDA
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zal veel groter zijn. De nieuwe vereniging is een
serieuze gesprekspartner voor beroepsorganisaties, de wetgever, bedrijven in de sector en toezichthouder. Zo werken we met DSI aan een
vrijstelling voor leden die aan de jaarlijkse permanente opleidingsvereisten voldoen”. Dit kan
volgens Slager kostenvoordelen opleveren.
Denieuwe vereniging zal ook qua leeftijds
opbouw volgens de VBA voorzitter meer in
balans zijn, waardoor de commissies (nog)
meer actieve en betrokken leden kunnen
enthousiasmeren voor commissies of bijeenkomsten. Voor de verwezenlijking van haar
ambities heeft de nieuwe vereniging toegang
tot de middelen van CFA Institute.
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6 december 2017
Macro-economische vooruitzichten 2018
Rosarium te Amsterdam
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niet in de meer senior management lagen van de
industrie doorgedrongen. Vanuit de optiek van
carriere management is er een aantrekkelijke
combinatie mogelijk van mentors en mentees”.
Kun je iets zeggen over de zorgen bij CFA NL
en de zorgen bij VBA beleggingsprofessionals?
Heemskerk: “De zorgen zijn begrijpelijk. De
besturen stellen een verandering voor, en dat
gaat altijd gepaard met onzekerheid. Eigenlijk
zijn de zorgen bij beide verenigingen vergelijkbaar, hoewel wellicht deze bij VBA meer uitgesproken waren. Het gaat om gevoelens van
eigenheid, onafhankelijkheid, het gevoel ergens
bij te horen en competentie. Die gevoelens zijn
volstrekt begrijpelijk”. Heemskerk voegt er aan
tot dat de beide opleidingen blijvend erkend
worden in de Nederlandse markt. Tevens zal
de RBA titel actief blijvend gepromoot en
ondersteund worden en zal de VBA opleiding
behouden blijven.
Slager: “De nieuwe vereniging is een vermenging
van twee culturen, met sterk overlappende
waarden. Integratie van culturen zal een speerpunt worden. Het nieuwe bestuur kent de portefeuille Integratie, cultuur en inclusie. Er zal een
programma worden gestart om de gedeelde
waarden in kaart te brengen en een gedeelde
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Cursus PE MiFID II: Een goede start?!
Fridjof Bron en Larissa Silverentand
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8
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17 en 24 april 2018
Big Data en Artificial Intelligence
Frans Feldberg en Charlotte Werger
PE

8
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12 en 19 december 2017
Cursus PE Factor beleggen; van aandelen tot
andere asset classes en de toepassingen
in de praktijk
Guido Baltussen en Mark Voermans
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nieuwe cultuur te vormen, met de daarbij
behorende missie, visie en strategie”.
Hoe waarborgen we de titel en de VBA opleiding? Maakt een andere invulling van de VBA
opleiding, de RBA titel niet anders/minder?
Slager: “Het VBA bestuur is verheugd met de
erkenning die CFA Institute aan de opleiding
geeft. De titel en waarde van de VBA opleiding
wordt echter niet gewaarborgd door allerlei
formele garanties. De waarde wordt in stand
gehouden doordat organisaties en u als VBA
leden uw medewerkers naar de opleiding doorverwijzen, omdat de opleiding een reputatie
heeft als hoogstaande en relevante opleiding.
Om dat te blijven kunnen doen ontwikkelt de
opleiding zich steeds verder. Het curriculum en
werkvormen vandaag is wezenlijk anders dan
10 jaar geleden, en die weer anders dan 10 jaar
daarvoor. Er is niet sprake van een andere
invulling, maar van een doorontwikkeling zoals
een toekomstbestendige opleiding betaamt”.
Hoe onafhankelijk zijn we van CFAI? Wat
kunnen we doen om dat beter te krijgen?
Hoe houden we als vereniging onze eigen
broek op?
Slager: “Ik begrijp de zorg, gaat CFA Institute
allerlei zaken voorschrijven? CFA Society
Nederland opereert onafhankelijk van CFA
Institute en ook na de fusie zal dat blijven. In de
gesprekken hierover is hier veel aandacht voor
geweest, en het uitgangspunt om onafhankelijk
te werken is duidelijk bevestigd door CFA
Institute”. Heemskerk: “Uit de praktijk van CFA
Netherlands weten we dat dit niet zo is en dat de
vereniging gedreven wordt door onze eigen
leden. De strategie van CFA Institute is erop
gericht om in de toekomst alle activiteiten en
toegevoegde waarde activiteiten via de societies
te laten plaatsvinden. Daarvoor is een strategisch programma opgestart waarbij meer geld
en middelen aan de societies ter beschikking
worden gesteld. CFA Institute houdt zich
idealiter alleen bezig met de examens, het bijhouden van het register en tuchtrecht. Over een
aantal jaar zal er naar verwachting ook een One
Membership zijn, wat inhoudt dat iedereen die
lid is van CFA Institute automatisch ook lid is van
de lokale society. Dat gaat ons nog meer middelen geven om onze eigen doelstellingen te realiseren”.
Wat is de positie van het VBA bureau in de
nieuwe setting?
Slager: “Het bureau van de VBA is en blijft een
belangrijke, zichtbare pilaar in de nieuwe samenstelling, en zal uitgebreid worden. Irma en
Anne-Marie worden zeer gewaardeerd door de
leden en het bestuur. De directeur van de nieuwe
vereniging, net als nu afkomstig uit VBA beleggingsprofessionals, zal samen met het team de
taken verdelen”.
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Wat zijn de rechten en plichten van CFAI lidmaatschap? Wat zijn de consequenties voor
Nederlanders die lid zijn (en zich niet houden
aan de gedragscode)?
Heemskerk: “Het belangrijkste wat het lidmaatschap inhoudt is dat de leden de gedragscode van
CFA Institute naleven. Deze is qua aard en strekking v ergelijkbaar met de huidige gedragscode
van de VBA. Als daartoe aanleiding is kan het lidmaatschap worden opgeschort en kan eventueel
de CFA titel worden ontnomen”.
Het lidmaatschap van EFFAS wordt opgezegd. Wat betekent dit voor de CEFA titel?
Wat is de erkenning van CFA voor de RBA
titel?
Slager: “Het bestuur van de VBA heeft EFFAS op
de hoogte gesteld van de voorgenomen fusie.
EFFAS betreurt dit, maar hecht net als de VBA
aan een constructieve relatie. Voor de RBA houders die een CEFA titel hebben zal een regeling
worden afgesproken met EFFAS, de gesprekken
lopen momenteel. Voor nieuwe RBA titelhouders
zal naar waarschijnlijkheid geen aanvullende
CEFA titel meer mogelijk zijn. Ter vervanging
heeft CFA een erkenning voorgesteld waar leden
in het buitenland aan kunnen refereren, die in
aard en strekking vergelijkbaar is met de CEFA,
en door de wereldwijde vertegenwoordiging van
CFA zelfs een bredere toepassing heeft voor de
arbeidsmarkt”.
Hoe worden de belangen van RMFI leden
(risicomanagement) en andere niet-RBA
leden behartigt in de nieuwe vereniging en
CFAI?
Slager: “RMFI is een relatief jonge opleiding met
veel potentie. Afgelopen jaren is het aantal
mensen die de RMFI opleiding volgt duidelijk
gestegen. Het voorziet in een duidelijke behoefte.
In onze nieuwe vereniging is hier natuurlijk plaats
voor”. Heemskerk voegt er aan toe dat alle
leden in principe lid worden van CFA Institute.
“Dat heeft wat voeten in de aarde, omdat CFA
Institute niet de achtergrond van ieder lid kent,
maar het doel is dit zo geruisloos mogelijk te
doen. Dat geldt voor CFA charterholders, RBA
gecertificeerden of RMFI gecertificeerden. Voor
andere groepen zullen we het eveneens zo
gemakkelijk mogelijk maken. Een grote groep
voldoet aan de ervaringseis voor lidmaatschap,
tenslotte blijft naar waarschijnlijkheid een kleine
groep over die we regulier lid kunnen maken door
het doen van een self-test” aldus Heemskerk.
Slager: “Een belangrijk belang dat de nieuwe vereniging behartigt zijn de opleidingen: in de
nieuwe vereniging zijn en blijven de opleidingen
van belang. We hebben straks een prachtig opleidingenaanbod: het CFA programma als basis en
wereldwijd paspoort, VBA Investment
Management als specifieke Nederlandse opleiding die ondermeer invulling geeft aan de laatste
inzichten in portfolio management, lokale wet-

en regelgeving en marktstructuur, de RMFI
opleiding, CIPM en CFA Fundamentals. Al die
leden zullen we dan ook moeten en willen blijven
ondersteunen”.
Hoe ontwikkelt het ledenbestand zich van de
nieuwe vereniging?
Prognoses zijn volgens Slager moeilijk te
geven maar beide verenigingen zijn de afgelopen jaren gegroeid. “Het groeitempo van CFA
Society Netherlands is hoger, met een lagere
gemiddelde leeftijd van de leden, het groeitempo
van VBA is lager, met een hoger gemiddelde leeftijd van de leden. Een externe factor om rekening
mee te houden is verder de relatieve krimp van de
financiële sector in de afgelopen jaren, een trend
die vast doorzet. De (indicatieve) prognoses laten
een verenigingsbestand zien wat groeit, beter in
balans is qua leeftijdsopbouw wat de dynamiek
van de vereniging ten goede komt” aldus Slager.
Wat is nu precies de ‘deal’ waar onze leden
een akkoord onder zetten?
Slager: “De leden kunnen akkoord geven op een
strategische buitenkans. Samen vormen we een
vereniging die toekomstvast is, die nog sterkere
impact heeft binnen de financiële sector door
voor en met leden het vak van vermogensbeheer
en risicomanagement verder te ontwikkelen en te
promoten. Maar belangrijkste is dat het een vereniging van, voor en door leden is: meer toegang
tot kennis en research, een scala aan opleidingsmogelijkheden, en een bredere en diepere toegang tot commissies en bijeenkomsten. Niet
alleen interessant en motiverend, maar ook
ondersteunend aan de carrièreontwikkeling van
onze leden” aldus Slager.
In december vinden de vergaderingen plaats
waar leden de fusie kunnen bekrachtigen.
Zoals eerder aangegeven, tussen nu en
december worden de vragen van de leden verder uitgewerkt, kunnen leden input en feedback geven op de voorgestelde statuten, en
zullen de besturen voorbereidingen treffen
voor de integratie. In het geval de leden van
beide verenigingen positief stemmen, zal
vanaf januari de integratie plaatsvinden. Veel
ervan zal niet zichtbaar zijn voor de leden,
zoals het samenvoegen van besturen, juridische organisatie. Wat als eerste zichtbaar is, is
het nieuwe bestuur wat aantreedt, en het
verenigingsbureau. Bijeenkomsten zullen
vanaf het begin samengevoegd worden. Door
het jaar heen zullen dan commissies, werkgroepen e.d. volgen. Alle stappen zullen in
nauw overleg met de leden plaatsvinden. Hun
keuzes en suggesties zijn hierbij leidend, het
bestuur faciliteert het proces.
Ronald Kok

Ethiek en Integriteit 2017: Het dichten van de
kloof tussen samenleving en financiële sector
Op 20 september jl. organiseerden de VBA en CFA Society Netherlands alweer de vierde editie van het congres Ethiek en
Integriteit in de financiële sector in het ABN AMRO Auditorium op de Zuidas in Amsterdam. Dagvoorzitter en journalist bij RTL
Nieuws en BNR Nieuwsradio Diana Matroos zorgde voor een actief gesprek over het dichten van de kloof met de samenleving.
Tijdens het congres gaven Inge Brakman, oud-voorzitter Monitoring Commissie Code Banken, Wim Mijs, CEO European
Banking Federation, Kees van Dijkhuizen, CEO ABN AMRO en Lard Friese, CEO NN Group hun kijk op het dichten van de kloof.

——
VBA voorzitter Alfred Slager en CFA Society
Netherlands voorzitter Jacco Heemskerk
trapten af. Volgens Jacco Heemskerk begrijpen veel klanten financiële producten niet. De
sector moet leren in de juiste taal te spreken.
Alfred Slager benadrukt het actief benutten
van synergie van sector met samenleving.
Meedenken met de klant hoe financieringen
kunnen bijdragen aan een betere omgeving is
daarvan een voorbeeld.
Inge Brakman licht toe hoe nieuwe regel
geving invloed heeft op het bankwezen.
Banken zijn flink aan de teugel genomen maar
ook constateert Brakman dat er vanuit de
sector snel werd geacteerd op de crisis. Er
blijkt nog steeds een discrepantie tussen de
beoordeling die banken zichzelf geven en het
vertrouwen van het publiek. Van belang is om
met een niet-bankiersblik naar banken te
kijken. Brakman vindt dat leiders in de sector
een voorbeeldfunctie moeten vervullen.
Raden van bestuur moeten aandacht hebben
voor integriteit, moraliteit en leiderschap. Als
belangrijke thema’s benoemt zij gedrag en
cultuur, de relatie tot de stakeholders, de
maatschappelijke rol en de IT infrastructuur.
Ook constateert Brakman dat er het nodige is
gedaan, maar dat erkenning vanuit de samenleving daarvoor nog veelal ontbreekt.
Belangrijke elementen bij het verbinden met
de samenleving en klanten is het laten zien
van resultaten. Het proactief omgaan met
lastige dossiers is hier een eerste vereiste.
Andere zaken die bijdragen zijn permanente
educatie voor medewerkers, een maatschappelijke adviescommissie en het invullen van
duurzaamheidsdoelen (net als andere bedrijven dat doen). Kom uit je eigen bubbel.
Vanuit de zaal komt de suggestie om beter te
leren van schandalen in andere sectoren zoals
bij Volkswagen. Brakman reageert dat elk deel
van het bedrijf de spotlight vanuit de samen
leving moet kunnen verdragen. Gevraagd naar
de bankierseed, geeft Brakman aan dat aandacht voor ethiek en moraliteit leidt tot ander
gedrag. Financiële instellingen moeten hun
medewerkers trainen in ethische dilemma’s.
Bedrijven moeten zich realiseren dat de eisen

die de maatschappij stelt harder gaan dan zij
zelf veranderen, bijvoorbeeld ten aanzien van
duurzaamheidsdoelen. Daarnaast is essentieel
dat communicatie plaats vindt in een taal die
mensen begrijpen.
Wim Mijs, CEO van de European Banking
Association, geeft aan dat ieder land zijn eigen
dilemma’s kent en er in Europa heel verschillend over ethiek wordt gedacht. Banken
hebben een antwoord moeten geven op
hogere kapitaaleisen en digitalisering. Een
dilemma bij dit laatste is dat het bankkantoor
op de hoek zeer wordt gewaardeerd maar dat
er geen klant komt. Ten aanzien van de
omgang met regelgeving is sprake van heel
verschillende culturen. Gaat het bij regels om
de letter van de wet of is deze op leiderschap
geïnspireerd. Of gaat het om het concurreren
op reputatie? We moeten ons realiseren dat
de cultuur in organisaties heel bepalend is om
een tone at the top door het hele bedrijf te
laten landen. De homogeniteit van bedrijven
is afgenomen wat dit lastiger maakt.
Nederland kent twee unieke zaken als het gaat
om ethiek en integriteit. Allereerst tucht en
een bankierseed. Een bankierseed wordt in
verschillende landen anders begrepen. In
sommige landen ziet men een eed als een
geloof dat niet past in de corporate wereld.
Mijs ziet de kracht van de eed als instrument
om een dialoog te voeren tussen de top en de
vloer over dilemma’s in het werk. Tegen het
feit dat een code geen sancties met zich meebrengt wordt in sommige landen raar aangekeken. Hiernaast is Nederland uniek met de
inzet van psychologen vanuit toezicht.
Banken moeten zich meer inspannen om de
rol in de samenleving uit te leggen. Mijs verwijst in dit kader ook naar kredietverlening
aan het MKB. Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat het hierbij belangrijk is dat klanten
begrijpen waarom een beslissing wordt genomen. Medewerkers zouden klanten moeten
helpen om door het woud van interne regels
heen te komen. Mijs benadrukt dat digitalisering ertoe leidt dat reputatie veel kwetsbaarder is geworden. De licence to operate moet

iedere dag worden verdiend. Tot slot
 enadrukt Mijs het grote belang van financiële
b
educatie. Mensen moeten de basis weten van
financiële producten zodat ze goed kunnen
functioneren in onze samenleving. Dat moet
al jong beginnen. Ook belangstelling bijbrengen voor cijfers is daarvoor belangrijk.
Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN AMRO,
nam na drie jaar CFO te zijn geweest het
stokje over van Gerrit Zalm. Van Dijkhuizen
heeft een leadership team samengesteld dat
klaar is voor de toekomst en in staat zou
moeten zijn om de kloof tussen de financiële
sector en de samenleving te dichten. De
belangrijkste elementen voor een goed teamlid: deugen en teamplayer zijn, daarnaast is
diversiteit van belang, niet alleen de verhouding man-vrouw, maar ook de diversity of
thought, aldus Van Dijkhuizen. In een open
gesprek gaat Van Dijkhuizen in op de vraag
hoe ABN AMRO omgaat met de kloof tussen
de samenleving en de financiële sector.
Verandering van gedrag en cultuur, hoe ziet
Van Dijkhuizen dat? Vaak wordt dit van
bovenaf aangestuurd, wil je echt een verandering van cultuur en gedrag bewerkstellingen
dan zal je ideeën uit de organisatie zelf moeten ophalen. Bottom-up leeft meer en is effectiever, dat is waar ABN AMRO nu op focust.
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard en
ontkennen dat dat zo is maakt dat het vertrouwen alleen maar moeilijker hersteld wordt. De
schuld moet niet bij een ander gelegd worden,
het was de wereld van toen. Het toezicht
rechtelijk systeem heeft gezorgd voor een
robuustere sector, financieel zijn instellingen
meer solide geworden, er is echter meer nodig
om het vertrouwen te herstellen.
Waar staat ABN AMRO als het gaat om het
dichten van de kloof? De sector geeft zichzelf
gemiddeld een 8 terwijl de samenleving niet
verder komt dan een magere 6. Van Dijkhuizen
vindt dat ABN AMRO tussen de 6-7 uitkomt,
maar is eigenlijk niet geïnteresseerd in wat de
samenleving of hijzelf op dit moment vindt.
Feit is dat de score omhoog moet en daar wil
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en moet ABN AMRO voortdurend aan
werken.
Rode, of beter gezegd groene draad door het
verhaal van Van Dijkhuizen is duurzaamheid.
ABN AMRO zet komende jaren in op duurzaamheid en social impact. Daadwerkelijk iets
betekenen voor de samenleving en bijdragen
aan een betere wereld. Met social impact
bonds een verschil maken, niet groots, maar
wel doeltreffend. Green bonds, investeren in
groene assets, dat is ook wat klanten willen.
Het potentieel is enorm. Triodos en ASN
gingen ABN AMRO voor, is groen nog wel
onderscheidend genoeg? Onderscheidend
hoeven wij niet perse te zijn aldus Van
Dijkhuizen. Het gaat er om dat we voorop
blijven lopen, daarmee kunnen wij een verschil
maken en andere zullen ons dan volgen. Van
Dijkhuizen: kijk bijvoorbeeld naar onze hypotheken, A-label hypotheken, klanten motiveren om te investeren in duurzaamheid.
Maar hoe gaat ABN AMRO naar de 8 komen?
Er is tijd nodig, wij moeten bewijzen dat wij
het klant belang centraal stellen en moeten
werken aan social impact, aldus Van
Dijkhuizen. Belangrijks spelers in de financiële
sector moeten deel durven nemen aan de
maatschappelijke discussie, er staat immers
veel te gebeuren. Kijk naar de digitalisering,
wij sluiten kantoren, niet omdat wij zo denken
kosten te besparen, er is onvoldoende belangstelling. Data protection, een steeds belang
rijker aspect van onze dienstverlening. Kijk
bijvoorbeeld naar PSD II en het open banking
concept dat gaat komen. Gaat ABN AMRO
klanten data verkopen? Nee, niet persé, aldus
Van Dijkhuizen, en als wij het doen dan uiterst
zorgvuldig, transparant en enkel met toestemming van de klant. Producten alleen leveren
als toestemming voor data verkoop wordt
verleend? Dat zou in eigen voet schieten zijn,
nee, daar ziet Van Dijkhuizen geen commer
cieel belang in.
Terug naar het begin, het dichten van de kloof
en wat geef jij ons mee? Het deugen van
iemand, dat is het aller belangrijkste, dat
vormt de basis voor vertrouwen en daarom
wil men een relatie opbouwen, aldus Van
Dijkhuizen.
De Kloof is groot en verschilt per regio van
diepte aldus Lard Friese, CEO NN Group. In de
Benelux, de thuismarkt van NN is de kloof
(nog steeds) groot. Wat voor een cijfer NN
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zichzelf geeft op het vlak van het dichten van
de kloof weet Friese niet, en, zo zegt hij, dat is
ook niet interessant. Het feit dat de kloof er is
en dat deze gedicht moet worden is van
belang. Wat doe je er zelf aan, wat is daarbij de
rol van de klant en van andere stakeholders,
dat zijn de vragen die wij ons moeten stellen.
De rol die NN speelt ziet Friese als een veranderende rol; daar waar deze in het verleden
zag op het op de schouders nemen van risico’s
om de maatschappij te laten leven, is door veranderende omstandigheden zoals lage rente
en aangescherpte regelgeving de situatie dusdanig gewijzigd dat die taak meer en meer op
de schouders van de consumenten zelf komt
te liggen en zelf de verantwoordelijkheid gaan
dragen voor hun financiële huishouding. De
rol die NN hierdoor voor zich ziet weggelegd is
niet enkel meer het dragen van risico’s het is
tevens het zorgdragen voor financiële educatie. De samenleving moet zich bewust worden
van het belang van financiële degelijkheid en
voor de sector ligt daar een taak die bewustwording te faciliteren.
Een grote zorg van Friese ziet op pensioenen.
Een groot deel van de Nederlandse bevolking
bouwt niets of te weinig op en is totaal niet
geïnteresseerd in pensioen. Er moet interesse
in pensioenen worden gecreëerd en mensen
moeten in staat gesteld worden pensioen te
begrijpen, daar is een belangrijke rol weg
gelegd voor de sector. Begrip moet gefaciliteerd worden door bijvoorbeeld educatie.
Iets wat volgens Friese niet vroeg genoeg kan
beginnen, al op de lagere school!
Friese herkent zich niet in de stelling dat de
cultuur in de financiële sector ‘too toxic’ zou
zijn waardoor talent niet in de sector zou willen werken. Als je uitlegt wat je doet, hoe je
het doet en hoe relevant je bent, dan is talent
nog steeds graag bereid in de financiële sector
te werken. Maar het gaat niet vanzelf. De
concurrentie op de arbeidsmarkt is groot,
m.n. vanuit de start-up scene. Op de vraag van
een aanwezige student of het lastig is talent te
behouden antwoord Friese dat het zaak is
voortdurend een omgeving te bieden waar
mensen het beste van zichzelf kunnen zijn,
diversiteit, het kunnen leren en employable
zijn, da’s belangrijk, life time employment is
niet meer van deze tijd, mensen dienen de
mogelijkheid te hebben te bewegen en daar
wil NN zich voor inzetten. Nieuw talent dient
over een nieuw DNA te beschikken, selectie

vindt plaats op basis van zorgvuldig vastgestelde waarden: clear, care and commit. Deze
waarden moeten mensen aan voldoen en zijn
niet onderhandelbaar. Friese is er van overtuigd dat NN de kloof gaat dichten, uiteindelijk. Er staat een team dat deugt.
Het is te makkelijk om te stellen dat het klant
belang centraal stellen voldoende is om het
vanzelf weer goed te laten komen met het
klant vertrouwen. Dit is een proces waar elke
dag weer aan moet worden gewerkt en dat bij
alle handelingen van NN in ogenschouw genomen wordt. Kijk bijvoorbeeld naar onze rol als
investeerder, volgens Friese is dat bij uitstek
een positie waarbij NN een verschil kan maken
Hoe ziet Friese de rol van NN als investeerder?
Dat is nu juist een positie waardoor NN het
verschil kan maken, niet kiezen voor uitsluiting, maar voor invloed en dialoog, actief en
maatschappelijk bewust aandeelhouderschap.
Terug naar de kloof, welke prioriteiten stelt
NN zich de komende jaren om de kloof te dichten? Onze drie speerpunten zijn, zo stelt
Friese, de integratie van NN en Delta Lloyd
moet innovatie versnellen, klant moet merken
dat het beter wordt, in alle landen waar NN
actief is moet de klanttevredenheid verder
verbeterd worden en wij moeten er voor
zorgen dat klanten zich geen zorgen hoeven
maken door prudent financieel beleid te
voeren.
Tot slot, staat de wet- en regelgeving, het
succesvol uitvoeren van deze onderwerpen
niet in de weg? Friese geeft aan dat de
afgelopen jaren een lawine aan wetgeving
over de sector is uitgestort; terecht en noodzakelijk! Het is nu echter tijd om de dialoog
een ander accent te geven: hoe kan het
efficiënter, hoe nodig is het, schiet het zijn
doel niet voorbij en wat is de effectiviteit.
Twee openhartige CEO’s uit de financiële
sector die zorgen blijken te delen, een kloof
tussen samenleving en financiële sector
signaleren die nog verre van gedicht is en die
door maatschappelijke betrokkenheid en
verantwoording nemen de komende jaren
hard aan de slag gaan om met hun organisaties
een steen bij te dragen aan het dichten van de
kloof.
Matthijs Bolkenstein en Alwin Oerlemans

