Tips & tricks van en voor VBA commissies

Wat zijn de succesfactoren van de commissie, wie heeft tips voor andere commissies, wat werkt?

1) Benoem concrete deliverables. Wat wil de commissie neerzetten? Werk daar naar toe.
Alwin Oerlemans van commissie Ethiek & Integriteit: “Succes zit ‘em vooral in concrete
deliverables”. Zo werd het afgelopen jaar concreet toegewerkt naar het middagseminar
“ethiek en integriteit bij financiële instellingen anno 2014”.
2) Commissieleden zijn werkzaam bij grotere (institutionele) instellingen en daarmee klant van
de grotere aanbieders. De commissie kan dan ook gebruik maken van de diensten van deze
aanbieders.
Hierdoor kan de Dutch Commission on Bonds verschillende keren per jaar bijeenkomsten
houden voor de commissieleden met kwalitatief hoogwaardige sprekers.
3) Werk met andere commissies samen als er raakvlakken zijn en dit verdieping/verbreding kan
betekenen.
De commissie Verantwoord beleggen benadert geregeld andere commissies om samen iets
te organiseren. Ook de Dutch Commission on Bonds, Risico management commissie en
Private Equity commissie werken al samen met andere commissies. De TAA commissie en de
ALM commissie geven aan hier zelf iets meer initiatief in te kunnen nemen.
4) Werk met een duidelijke structuur aan vergaderingen met de commissie en events.
Zo organiseert de Commissie Vastgoed jaarlijks drie events.
De bijeenkomsten van de ALM commissie staan in principe in het teken van de voorbereiding
van het jaarlijkse ALM congres.
5) Door maximum termijn op lidmaatschap aan commissie te zetten zorg je voortdurend voor
nieuwe inzichten binnen commissie.
“Wij werken met verplichte roulatie na vijf jaar”, aldus Maarten van der Spek, voorzitter
commissie Vastgoed.
6) Stel je zelf als commissie de vraag of het aandachtsgebied van de commissie nog klopt.
Verschuif/herformuleer aandachtsgebied van commissie als nodig.
Jaap Koelewijn als hoofredacteur van het VBA Journaal: “Het gaat om relevantie en de
materie leuk vinden”.

7) Bij veel heterogeniteit binnen commissie (werkgebied, doelstellingen bijv.), werk met
werkgroepen die zelfde doelstellingen hebben ten aanzien van de commissie.
8) Betrek de VU-VBA opleiding Investment Management, wanneer relevant.
Robert Klijn van commissie Verantwoord beleggen wil zorgdragen dat het onderwerp
verantwoord beleggen beter opgenomen wordt in de opleiding.
9) Kijk waar best practices tussen verschillende disciplines uitgewisseld kunnen worden.
Zo kijkt de commissie private banking waar zij best practices uit de institutionele wereld kan
toepassen op het terrein van private banking.

