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Er waait een frisse wind door de financiële dienstverle-
ning. Openheid, integriteit en klantbelang staan zijn dé 
key issues op de agenda. Gelukkig maar. Het imago van 

de sector heeft de afgelopen tijd behoorlijk wat schade opgelopen. 
Veel financiële instellingen zoeken daarom naar inventieve en effec-
tieve oplossingen om hun positie in de markt te behouden. 

Het speelveld van stakeholders is door de financiële crisis sterk ver-
anderd. Toezichthouders, politiek en consumenten hebben nadruk-
kelijker invloed. De sector zelf zal dus alles op alles moeten zetten 
om het vertrouwen van die stakeholders terug te winnen. De uitda-
gingen waarvoor financiële dienstverleners zich geplaatst zien, gaan 
echter verder dan alleen stakeholders: het tegemoetkomen aan ver-
scherpte wet- en regelgeving, het herkrijgen van een solide financi-
ele positie en beveiliging van internetbankieren zijn hot issues. 
Daarnaast wordt vol ingezet op het herwinnen van het klantvertrou-
wen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ik signaleer bovendien dat het aanbod van partijen behoorlijk ver-
snipperd is. Kijk maar eens naar de invulling van financierings-
vraagstukken. Een handjevol banken en veel andere partijen dragen 
(noodgedwongen) hun steentje bij aan het realiseren van de ge-
wenste financieringen. Denk bijvoorbeeld aan crowdfunders, 
(privé-)investeerders, participatiemaatschappijen en kredietunies. 
Maar hoe breng je al deze partijen bij elkaar en kun je de onderne-
mer een aanvaardbaar financieringsaanbod doen? Deze regie ont-
breekt nog. De financierende partijen blijven nog te lang in het 
borgen van hun eigen belangen en zekerheden hangen.

Wanneer de samenwerking tussen verschillende partijen goed 
wordt geregisseerd, verwacht ik dat de financiële dienstverlening op 
korte termijn méér waarde kan toevoegen. Wie gaat deze uitdaging 
met mij aan?  «
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