
CLUB FINANCE 2011
EVENTMAGAZINE
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JE BENT BEWUST MET JE VAK BEZIG. EN JE NEEMT NIET ALLEEN JEZELF MAAR OOK JE 

KLANT SERIEUS. FINANCIEEL DIENSTVERLENERS DIE HANDELEN VANUIT 

HUN BESEF VAN WAARDE VOOR DE KLANT MAKEN IMMERS HET VERSCHIL. NIBE-SVV HELPT JOU 

GRAAG BIJ HET REALISEREN VAN DIE MEERWAARDE. WIJ HEBBEN NAMELIJK EEN BREED 

EN DIEP AANBOD AAN OPLEIDINGEN, TRAININGEN, WORKSHOPS, 
CONGRESSEN, EXAMENS, BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN. HIERMEE 

VERSTERKEN WIJ JOUW VAKKENNIS, VAARDIGHEDEN EN NETWERK, ZODAT 

JE JE KLANTEN KUNT BLIJVEN BOEIEN EN BINDEN.

HÉT KENNIS- EN OPLEIDINGSINSTITUUT VAN EN VOOR DE FINANCIËLE SECTOR

KWALITEIT MAAKT 
HET VERSCHIL

Word jij de Rabobank?

www.rabobank.nl/werken

Jij weet dat als je goed start 
je meteen voorop ligt.

Rabobank. Een bank met ideeën.



Where 
financial 
talent
meets career 
opportunity

Brunel inspireert specialisten in de financiële dienstverlening. Met interessante 

uitdagingen en speciale projecten. Zo halen we meer uit echt talent en ervaring 

naar boven. Omdat dat precies is wat wij onze opdrachtgevers willen bieden. 

Klaar voor uw volgende uitdaging in Finance?

Let’s meet op brunel.nl
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Financieel management

Bedrijfsadministratie

Bedrijfseconomie

Boekhouden

Controlling

Riskmanagement

Financiering

Fusies en overnames

Accountancy

Bank- en verzekeringswezen

Wet financieel toezicht (Wft)

Payroll

Salaris- en loonadministratie

Vraag nu de nieuwe studiegids aan 

op www.ncoi.nl.

MBO-, MHBO-, HBO-

en Masteropleidingen:

Finance

Ajilon Finance is een detachering- en interim bureau

voor hoogopgeleide en ervaren fi nancieel professionals. 

Onze professionals worden ingezet op diverse projecten 

binnen de discipline Finance. Projecten worden uitge-

voerd binnen de bank- en verzekeringswereld, maar 

wij zijn ook actief in andere sectoren waar behoefte 

bestaat aan aan vullende expertise voor de fi nanciële 

bedrijfsvoering.

Ben jij een fi nancieel expert en wil je ervaring 

opdoen binnen het bank- en verzekeringswezen? 

Wil jij werken bij een werkgever die naast vervolgtrainingen, 

ook veel aandacht geeft aan jouw persoonlijke vaardig-

heden? Kom dan speeddaten met Ajilon Finance!

Kijk vooruit en maak een afspraak
Leg het initiatief bij jezelf! Maak een afspraak met 

Astrid Arnold via telefoonnummer 06 46 23 88 86 of mail 

je c.v. met korte motivatie naar astrid.arnold@ajilon.nl

Gezocht! Specialisten voor bank- en verzekeringswereld

ajilon.nl

Speeddaten!
Zaterdag 21 mei

Club Finance Event

Stadion Galgenwaard

te Utrecht om

10:00 uur



Welkom op de eerste editie van Club Finance: het

carrière-evenement speciaal voor de financiële

branche. ClubFinance is een gratis carrière evenement

voor professionals, starters & hoogopgeleide studenten,

die op zoek zijn naar een baan, traineeship of stage-

plaats in de financiële branche.

Sinds de financiële sector kampt met een
‘imagoprobleem’, merken we dat er binnen de financiële
sector veel behoefte is aan een gespecialiseerde banen-
markt. Werkgevers - banken, verzekeraars, accoun-
tantskantoren maar ook het intermediair, willen jou ervan
overtuigen dat er veel nieuwe uitdagingen in de sector
zijn, waarvoor veel nieuw talent nodig is. Werkzoekenden
krijgen een unieke gelegenheid hun brandende vragen te
stellen aan werkgevers.

Naast de banenmarkt biedt ClubFinance o.a. tal van gratis
Workshops met carrièregerichte en vakinhoudelijke onder-
werpen. Als je bijvoorbeeld op het punt staat te solliciteren
dan kun je de interactieve workshop ‘Solliciteren 2.0‘
volgen om klaargestoomd te worden voor je sollicitatiege-
sprek. Daarnaast krijg je tips en trucs hoe je social media
zoals LinkedIn en Twitter effectief kunt inzetten om jezelf te
profileren als professional. Wil je meer weten over een
specifiek beroep? Er zijn leerzame en praktijkgerichte Work-
shops over de specifieke beroepen van Controller,
Accountant & Financieel adviseur.

Wil je weten hoe het is om voor een specifiek bedrijf te
werken? Ga dan naar een van de Bedrijfspresentaties over
‘Eerlijk over AEGON’ of ‘Word jij de Rabobank?’
Bij Talent&Pro kom je er achter waarom het zo populair is
om gedetacheerd te worden! Weet je nog niet wat je pre-
cies wilt? Volg dan de Workshop ‘Hoe maak je je keuzes?’
waarin je een duidelijke focus op carrièrestappen gepresen-
teerd krijgt.

In het speciaal ingerichte Speeddate Café krijgen bezoek-
ers op een snelle en efficiënte manier de gelegenheid om
met meerdere werkgevers te ‘flirten’. Via een gestroomlijnd
rotatiesysteem worden ‘snelle afspraakjes’ georganiseerd.
Zo krijgen werknemer en werkgever een goede indruk van
elkaar zonder alle formaliteiten. Is er een ‘klik”? Dan wordt
tijdens de speeddate de basis gelegd voor verdere
vervolggesprekken.

Aan het einde van de dag is er een plenair debat met als
onderwerp ‘the Future of Finance’ waarin visies op de fi-
nanciële dienstverlening in de toekomst worden besproken.
Bezoekers met ervaring kunnen hun kennis laten testen tij-
dens de KennisQuiz. Tussen het ‘netwerken’ is er nog vol-
doende tijd voor ontspanning met groovy intermezzo’s van
DJ Jade.

Genoeg gelegenheid dus om potentiële topwerkgevers uit
de financiële dienstverlening te ontmoeten. En vraag ze
gerust het hemd van het lijf over je doorgroeimogelijkheden,
uitdagingen en wat ga je gaat verdienen? Dit is je kans!
Veel succes!

Klaar voor de
next generation
Door Tonnie van Rijn,Marcommunity,Organisator CF

Hoofd- & plenair programma P6

Workshops & Bedrijfspresentaties P7

Masterclasses P8

Speeddaten P9

Programma Talent&Pro P11

Sector met trotse werknemers P13

INHOUDSOPGAVE

Een nieuw carrière evenement speciaal voor de Financiële sector

Gouden Schilden P14

Plattegrond P15



HOOFDPROGRAMMA

PLENAIR PROGRAMMA
(Brasserie deWaerdt, 3e verdieping)

Club Finance Kennis Quiz – part 1 14.00 uur

Powered bij NCOI & Eureko Life & Pensions
Quizleider Wilma de Bruijn, directrice Eureko Life & Pensions

Groovy intermezzo DJ Jade

Paneldebat ‘Future of Finance’ 14.30 uur

Onder leiding van Rens de Jong, directeur YER
Panelleden: YER, C&L en Nibe SVV VS Young Insurance Group, Flairs en Young AEGON.

Groovy intermezzo DJ Jade

Club Finance Kennis Quiz – part 2 15.30 uur

Powered bij NCOI & Eureko Life & Pensions
Quizleider Wilma de Bruijn, directrice Eureko Life & Pensions

Finale Club Finance Kennis Quiz – winaars part 1 & 2 15.45 uur

Powered bij NCOI & Eureko Life & Pensions
Quizleider Wilma de Bruijn, directrice Eureko Life & Pensions

DJ Jade draait door 16.00 uur

Ontvangst en opening beursvloer:
9.30 uur

Locatie:Van Hanegemzaal (derde verdieping)

Start workshops, lezingen & bedrijfspre-
sentaties: 10.00 uur

Locatie: diverse zalen (tweede en derde
verdieping)

Start speeddates: 10.00 uur
Locatie: Speeddate Café (Piet Imboszaal)

Start plenair programma: 14.00 uur

Locatie: Brasserie deWaerdt (eerste verdieping)

DJ Jade draait door: 16.00 uur

Locatie: Brasserie deWaerdt (derde verdieping)

Sluiting beursvloer: 17.00 uur
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WORKSHOPS & BEDRIJFS-
PRESENTATIES

‘Eerlijk over AEGON’
AEGON Nederland voelt zich verantwoordelijk voor de
financiële bewustwording en ontwikkeling van mensen.
Door in een eerlijke dialoog begrijpelijke oplossingen te
bieden, wil AEGON Nederland dat klanten zelf bewust
keuzes kunnen maken voor hun financiële toekomst. En dat
is ambitieus in een markt waarin het vertrouwen in finan-
ciële dienstverleners tot een dieptepunt gedaald is. Hoe
AEGON dit vertrouwen wil herstellen en klanten financieel
bewuster probeert te maken, vertelt Esther Oostrom, merk-
manager AEGON Nederland, in de bedrijfspresentatie
‘Eerlijk over AEGON’.

‘De controller, waakhond, financieel ge-
weten of …’
Aangeboden door: NCOI, Spreker: Drs. Ing. N. Scheeres
RC | Vice-President Controlling ICT KLM Royal Dutch
Airlines. Na zijn afstuderen begonnen bij KLM als assistent
controller. Binnen de divisie commercial groot aantal jaar
werkzaam geweest als controller in het buitenland. Daarna
werkzaam als controller Europa en vervolgens binnen KLM
Corporate Control. Daarnaast werkzaam binnen NCOI als
lid van Raad van Advies, docent en materiaal ontwikkelaar.

Solliciteren 2.0
Ben je starter of young professional en sta je op het punt
om te gaan solliciteren? Dan kun je in deze interactieve
workshop worden klaargestoomd voor je sollicitatie-
gesprek. Daarnaast krijg je tips en trucs hoe je social media
zoals LinkedIn en Twitter effectief kunt inzetten om jezelf te
profileren als professional.
Door: Leslie Kivit, Recruitment Consultant bij Studentalent

‘De accountant als controleur,maar veel
nog in de rol van bedrijfsadviseur’
Aangeboden door: NCOI, Spreker: Drs. B. Spaans RA |
Brian Spaans, 31 jaar is behalve zijn baan als Financial
Controller bij EVO, docent aan de NCOI. Na zijn studie HBO
accountancy is hij 7 jaar werkzaam geweest bij
PricewaterhouseCoopers – waar hij ook de doctorale studie
Accountancy en Post-doctorale studie Registeraccountancy
via Nivra Nyenrode heeft gedaan.

‘Gedrag beïnvloedt gedrag: hoe zet jij
jezelf zo effectief mogelijk in?’
Door ons gedrag beïnvloeden we altijd de ander, en dan
kun je die ander maar beter op een positieve manier beïn-
vloeden. Wat voor effect heeft jouw gedrag op de ander
en als die stijl in dit gesprek niet effectief is, wat doe je
dan? Ook ben je soms zelf allergisch voor het gedrag van je
gesprekspartner. Hoe schakel je dan?
Aangeboden door Kluwer. Spreker: Rita Knol;
senior trainer, adviseur en coach bij Kluwer Incompany

‘De financieel adviseur, vraagbaak en
specialist in financiële planning’
Aangeboden door NCOI. Spreker: Mw. A. Ranzato.
Anneke Ranzato-Versloot (40) is jarenlang werkzaam
geweest in verschillende adviesfuncties in de financiële
dienstverlening. Inmiddels bekijkt ze de branche van de
buitenkant, houdt ze zich met haar bedrijf GeldKennis
bezig met schrijven en lesgeven over geldzaken.

‘Leiderschap in een
veranderende omgeving’
Aangeboden door NCOI. Spreker: Prof. Dr. A. Cozijnsen

‘Hoe maak je je keuzes?’
Je hebt je studie afgerond, de wereld ligt voor je open. Je
hebt je dromen en er worden je gouden bergen beloofd.
Maar hoe bepaal je nou je keuze, hoe weet je wat je wilt en
waar ga je je tijd, je energie en je kwaliteiten aan besteden?
Een focus op carrièrestappen.
Door: Ando Rokx (Klinisch psycholoog/psychotherapeut
GGNET) & Esther Hoffman (Gz-psycholoog GGNET)

‘Word jij de Rabobank?’

Spreker: Micheal Dooijes, Rabobank Nederland,
Salesmanager Financiële logistiek

Om 10.00 uur vinden de volgende sessies plaats:

Om 11.00 uur vinden de volgende sessies plaats:

Om 13.00 uur vinden de volgende sessies plaats:

Locaties: Domzaal,Veloxzaal,
Elinkwijkzaal & Doszaal
(2e verdieping)



MASTERCLASSES
(VOOR HR MANAGERS)

Om 14.00 uur :

Masterclass:‘Hoe word ik een
aantrekkelijk werkgever?’
In deze masterclass voor bedrijven wordt een nieuwe
generatie belicht die op het punt staat de arbeidsmarkt te
betreden, hoogopgeleide studenten en starters. Actuele
vraagstukken die in de masterclass aan bod komen zijn:
Wat is een aantrekkelijk werkgever? Waar moet een
recruitmentsite aan voldoen? En, is Het Nieuwe Werken
noodzakelijk om deze doelgroep te binden aan uw
organisatie?

Naam spreker: Angelique Steen,
functie: Algemeen Directeur Studentalent

Om 15.00 uur :

Masterclass:‘Beeldvorming & waarden
in Finance’
In deze workshop willen we stil staan bij de volgende
vragen: Wat is het bestaansrecht van je organisatie?
Welke missies en welke waarden geven richting aan het
beleid en de besluitvorming? Hoe voorkom je dat die
flitsende kreten waarmee je je als organisatie zowel intern
als extern profileert, blijven hangen bij de afdeling PR of
hooguit terug te vinden zijn in de stapels met irrelevant
managementproza? Hoe relevant en reëel zijn de criteria,
de verwachtingen en de procedures waarmee je je
personeel selecteert en beoordeelt? Stimuleer je initiatief
en kritische input of streef je vooral naar aanpassing en
gehoorzaamheid?

Naam sprekers: Ando Rokx (functie: Klinisch
psycholoog/psychotherapeut GGNET) & Esther Hoffman
(functie: Gz-psycholoog GGNET)
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STUDENTALENT
De nieuwe lichting

Ben jij op zoek naar een bijbaan, 
traineeship of startersfunctie in �nance?
 

Bekijk het aanbod op studentalent.nl

Meer weten over het binden 
en boeien van young professionals?

Bestel gratis het onderzoeksdossier
De nieuwe lichting 2011 via denieuwelichting.nl
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SPEEDDATEN

Eén op één flirten met je toekomstige
werkgever? Dat kan door je aan te mel-
den voor een speeddate met één of
meer van de aanwezige bedrijven.
Het Speeddate Café is geopend van
10.00 – 12.00 & van 13.00 – 16.00 uur.

Talent&Pro: speeddaten met het MT

Hoe kun in je in een rap tempo al je vragen stellen over
T&P en de financiële dienstverlening om zo een goed en
compleet beeld te krijgen? Door te speed daten met het
MT van Talent&Pro! Loop gerust binnen voor een 1 op 1
gesprek.

Ajilon Finance speeddate

Ben jij een financieel expert en wil je ervaring op doen in
diverse projecten binnen het bank- en verzekeringswezen?
Wil jij werken bij een werkgever die naast vervolgopleidin-
gen, veel aandacht geeft aan jouw vaardigheden? Kom dan
speeddaten met Ajilon Finance, de organisatie waar je als
financieel professional kunt groeien.

Brunel speeddate

Ben jij een Financieel Specialist die zich verder wil
ontwikkelen? Wij maken graag kennis met jou!

Als Specialist werk je via Brunel aan uitdagende op-
drachten bij aansprekende opdrachtgevers. Het draait om
het bij elkaar brengen van jouw ambitie en interessante
bedrijven. Regionaal, landelijk of zelfs internationaal vinden
we voor jou een geschikte baan.

Brunel Finance is een onderdeel van Brunel, een zakelijk
dienstverlener gespecialiseerd in projectmanagement,
detachering en consultancy. Binnen Finance richten wij ons
op de volledige breedte van de financiële branche, met de
focus op: Hypotheken, Schade, Pensioen & Inkomen,
Finance en Banking. Wij zetten graag jouw opgedane
ervaring en kennis doeltreffend in!

Tijdens de speeddate wil Brunel jou leren kennen. Aan de
hand van jouw verhaal zoeken wij de geschikte opdracht-
gever, die bij jouw wensen past. Let’s meet en schijf je in!

Generali speeddate

Wil jij jezelf blijven ontwikkelen en wil je werken bij een
klantgerichte organisatie? Meld je dan aan voor een date
met Generali verzekeringsgroep!

IG&H Interim & Consultancy speeddate

Bij IG&H krijg je de mogelijkheid om het maximale uit jezelf
te halen en jezelf in hoog tempo te ontwikkelen. Jouw
talenten worden gestimuleerd door in korte tijd zoveel
mogelijk ervaringen en vaardigheden op te doen. Pas
afgestudeerde academici starten als junior consultant in
ons Consultants Development Program. Professionals
met een aantal jaren werkervaring bieden wij eveneens een
steile leercurve en dagen wij dan ook graag uit om hun
carrière bij ons een ‘boost’ te geven.

Rabobank speeddate

Rabobank is op zoek naar toptalent. Mensen die meer
bieden dan een goed cv? Word jij de Rabobank als
manager van de toekomst?

Welten speeddate

Van talent naar professional in één jaar? Dat kan niet.
Dat kan Welten. Bij de marktleider binnen interim-banking
werken? Kom met ons speeddaten!

Locatie: Piet Imboszaal
(1e verdieping)
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PROGRAMMA
TALENT&PRO
Het dagprogramma van Talent&Pro
vindt plaats in een eigen zaal op de
3e verdieping in deVredenburgzaal.

10.00 – 10.30 Presentatie vanuit
opleidingsinstituut NIBE SVV over
‘Het nieuwe leren’ (1e sessie)
Ervaring die loont: Voor werk dat je verricht wordt je in de
maatschappij op twee manieren beloond: met geld en met
ervaring. Als je in het begin vooral kiest voor “ervaring” dan
komt het met dat “geld” op termijn zeker goed. Hoe
gevarieerder de werkplek hoe groter je ervaring, hoe meer
je hebt geleerd. Of althans hebt kunnen leren. En zeker als
van zo’n werkplek ook nog eens een krachtige, permanente
en erkende leerplek is gemaakt. Deels heb je dit zelf in de
hand maar deels wordt dit ook bepaald door de keuzes van
jouw werkgevers en de wijze waarop deze inhoud geven
aan jouw beroepsvorming. Een “leven lang leren” kan
daarmee een “leven lang werkend leren” worden. Leuk en
uitdagend en nog goed voor je carrière ook! NIBE-SVV, het
Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en
Effectenbedrijf kent deze ontwikkelingen als geen ander en
heeft een aantal best-practices op dit gebied ontwikkeld.
Eén van deze best practices is haar duale HBO-Bachelor
Bank & Verzekeren onder de naam Strategon University.
Het is goed om van deze ontwikkelingen op de hoogte te zijn
alvorens voor een ontwikkelpad en/of een werkgever te
kiezen. Je carrière begint immers bij je eerste stap op de ar-
beidsmarkt en als jij niet weet waar de reis naar toe gaat dan
is elke richting de juiste. En dat kan natuurlijk niet waar zijn.

10.30 – 11.45Workshop gegeven door
twee professionals van T&P (1e sessie)
Maak kennis met de wereld van de financiële dienstverlen-
ing! Twee medewerkers van T&P zullen een case voor-
leggen over een relevante ontwikkeling binnen de banken-
en verzekeringswereld. Hierdoor krijg je in een kort tijds-
bestek een beter beeld van de praktijk.

11.45 – 12.00 Talent&Pro Bedrijfs-
presentatie (1e sessie)
Hoe is het om te werken bij Talent&Pro? Hoe is het om
gedetacheerd te worden? Alles om een beter beeld te krij-
gen van werken bij Talent&Pro en het detacheren, wordt in
deze presentatie behandeld.

13.00-13.30 Presentatie vanuit
opleidingsinstituut NIBE SVV over
‘Het nieuwe leren’ (2e sessie)
Zie beschrijving van ochtendsessie 10.00 – 10.30 uur

13.30-14.15Workshop gegeven door
twee professionals van T&P (2e sessie)
Zie beschrijving van ochtendsessie 10.30 – 10.45 uur

14.30-15.00 Speeddaten met het MT
(1e sessie)
Hoe kun in je in een rap tempo al je vragen stellen over T&P
en de financiële dienstverlening om zo een goed en com-
pleet beeld te krijgen? Door te speed daten met het MT van
Talent&Pro! Loop gerust binnen voor een 1 op 1 gesprek.

15.00-15.15 Talent&Pro Bedrijfs-
presentatie (2e sessie)
Hoe is het om te werken bij Talent&Pro? Hoe is het om
gedetacheerd te worden? Alles om een beter beeld te krij-
gen van werken bij Talent&Pro en het detacheren, wordt in
deze presentatie behandeld.

15.30-16.15 ‘Detacheren en jouw eigen
people manager’
Bij gedetacheerd worden, speelt je eigen People Manager
een grote rol. Hij/ zij stippelt samen met jou een plan uit
wanneer je bij T&P werkzaam bent. Hij/ zij wordt jouw vaste
sparringpartner en persoonlijke coach. Van wie kun je beter
horen hoe dit plan door jullie samen wordt opgesteld? Door
hen zelf uiteraard!

16.30-17.00 Speeddaten met het MT
(2e sessie)
Zie beschrijving van 1e sessie 14.30 – 15.00 uur

Ochtendsessie

Middagsessie

Locatie:Vredenburgzaal
(3e verdieping)



Cunningham Lindsey is wereldwijd één van de grootste onafhankelijke  
expertisebureaus. Cunningham Lindsey is onbetwist de onmisbare schakel in de scha-
de- en risicoketen. Wij zijn de beste keuze voor onze klanten, nu en in de toekomst.  

Ben je een nauwkeurig onderzoeker, en kan je op gelijk niveau communiceren met 
(technische) specialisten en beslissers op directieniveau? Haal je inspiratie uit vrijheid, 
verantwoordelijkheid en dynamiek? Wil je de beste zijn in jouw vak en zoek je een 
baan waarbij wordt geïnvesteerd in stevige vaktechnische opleidingen en persoonlijke 
ontwikkeling? Dan ben je dus eigenlijk op zoek naar de leukste baan van Nederland! 

Wij komen graag in contact met financieel specialisten en juristen die op zoek zijn 
naar een eerste of volgende stap in hun carrière en de rol op zich kunnen nemen van 
regisseur, detective én autoriteit tegelijk. 

Deze aspecten kom je namelijk allemaal tegen als schade-expert bij Cunningham 
Lindsey Nederland.  
Benieuwd wat wij jou te bieden hebben?  

Kijk snel op www.cunninghamlindsey.nl of 
www.deleukstebaanvannederland.nl. 

Jij wordt de onmisbare schakel! 

In 1 jaar meer ervaring  
opdoen dan in 3 jaar?

Dat kan niet. Dat kan Welten.Dat kan elten.WWelten.



Nederlandse werknemers zijn minder trots op hun or-
ganisatie dan een jaar geleden. Het percentage trotse
werknemers daalde van 47% naar 35%. Binnen de
sector financiële dienstverlening was de teruggang
beduidend minder dan het landelijk gemiddelde. Van
een gemiddeld aantal trotse werknemers (46%) gaat de
sector terug naar 42%, maar daarmee kent deze sector
de meest trotse werknemers van alle sectoren. Dit blijkt
uit de editie 2010 van het periodieke onderzoek van
Integron naar medewerkertevredenheid in Nederland.

Ook de tevredenheid van medewerkers binnen de financiële
dienstverlening ligt bovengemiddeld hoog. De sector krijgt
van medewerkers een 7,1 op het rapport, tegen een 6,9
voor de laagst scorende sectoren transport en industrie.
Medewerkers in de financiële dienstverlening zijn het meest
positief over de veiligheid (8,2), de samenwerking binnen
het bedrijf (7,5) en de direct leidinggevenden (7,3). De
waardering voor de arbeidsomstandigheden ligt met 7,3 op
het landelijk gemiddelde, maar is beduidend lager dan in
2008 (7,8). Onder aan het lijstje vallen de magere cijfers
voor het loopbaanperspectief (6,6) en de directie (6,1) op.

Gevolgen crisis

Bijna negen op de tien werknemers in de financiële dien-
stverlening ondervinden gevolgen van de economische
crisis. Daarmee ondervindt deze sector de meeste gevol-
gen. De crisis heeft de grootste negatieve invloed op de
baanzekerheid (-45%), het plezier in het werk (-23%) en de
werkdruk (-32%). De invloed op het salaris blijft beperkt tot
21% van de medewerkers in de sector.

Plezier belangrijker

Het onderzoek van Integron koppelt waardering voor
werkgerelateerde zaken ook aan het belang dat werkne-
mers daaraan hechten. Dat leidt tot een top 10 van kern-
verwachtingen. Daarin staat ‘Ik heb plezier in mijn werk’ dit
jaar zowel in de sector financiële dienstverlening als landelijk
op 1. Vertrouwen in de integriteit van leidinggevenden staat
in de sector op 2. Volgens Integron-directeur Stephan van
Gelder zijn met name de kernverwachtingen belangrijk voor
werkgevers. ‘Pas als die verwachtingen van werknemers
goed zijn ingevuld, kan er sprake zijn van een goede
verbinding en daaruit voortvloeiende loyaliteit. Als het
streven naar betrokken werknemers geen loze belofte is,
zou het goed zijn als werkgevers invulling van die basis-
verwachtingen ook contractueel durven vast te leggen.
Dan kan er sprake zijn van wederzijdse betrokkenheid.’

Landelijke ontwikkelingen

Over de hele linie doet zich wel een opmerkelijke verschuiv-
ing voor tussen mannen en vrouwen. In 2010 waardeerde
de gemiddelde Nederlandse man zijn werk met het rapport-
cijfer 6,93 (7,04 in 2009). De gemiddelde vrouw kwam uit op
7,14 tegen 7,00 in 2009. Een andere opvallende ommekeer
is dat dertigers nu de minst tevreden werknemers vormen
(6,9), terwijl eerdere onderzoeken aangaven dat werkne-
mers zich minder tevreden toonden naarmate zij ouder
waren. De jongste groep uit het onderzoek (jonger dan 30)
is het meest tevreden (7,3).

Bron: Accountancynieuws

Financiële sector:
meeste trotse werknemers

ClubFinance 2011 / sector met trotse werknemers / 13



De Financiële Dienstverleningsawards; de Gouden Schilden worden uitgereikt aan organisaties of personen waarvan
onomstotelijk is vastgesteld dat zij tot de top van hun vakgebied binnen de financiële wereld behoren en het klantbelang op
de eerste plaats zetten. Kernbegrippen waarop wordt getoetst zijn: transparantie, zorgvuldige en voortvarende dienstverlening,
kwaliteitsbeleid en klantfocus. In september worden de winnaars van 2011 bekendgemaakt. De winnaars van 2010 zijn:

Gouden Schilden maken
goede intenties tastbaar

E-Business Award
Hypotheekbedrijf van het Jaar
Schadeservice van het Jaar

Adviesorganisatie van het Jaar
Pensioenbedrijf van het Jaar
Levenproduct van het Jaar
Schadeproduct van het Jaar

Zorg- en Inkomenproduct van het Jaar
Werkgever van het Jaar

Communicatiecampagne van het Jaar
Verzekeringsman van het Jaar

MVO Award
Verzekeraar van het Jaar

Verzekeringstalent van het Jaar
Klant is Koning Award

Independer, Vergelijk Kwaliteit Hypotheek Advies
Obvion
Mondial Assistance, Mondial Assistance Pechhulp
VvAA
Allianz Nederland Levensverzekering
De Hypotheekshop, Hypotheekshop Netto Plus (DB)
Mondial Assistance, Doorlopende reisverzekering
Nedasco, Gezond Werken Pakket Personeel
Achmea
InShared, InShared introductiecampagne
Michael Mackaaij
InShared, Young Drivers Academy
Noordhollandsche van 1816
Marieke van Zuien
Allsecur

Jezelf
overtreffen.

NIEUW

Generali. Wij beloven niet. Wij verzekeren. www.werkenbijgenerali.nl

Jezelf
overtreffen.

Jezelf
NIEUW

De pensioen- en inkomensverzekeraar

Natuurlijk ben je goed in je werk. Maar je wilt meer. 

Je wilt jezelf versteld doen staan en elke dag nog beter worden. 

Je juicht eigen verantwoordelijkheid toe en vindt het een uitdaging 

om net dat stapje verder te gaan voor je klanten. Bij Generali zijn 

we op zoek naar mensen zoals jij. Onze organisatiestructuur is plat 

en heeft korte lijnen waardoor je niet beperkt wordt in je potentieel. 

Ga de uitdaging aan bij een verzekeraar waar maatwerk de standaard is 

én een persoonlijke benadering algemeen. Nieuwsgierig? 

Kijk op www.werkenbijgenerali.nl
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De nieuwe lichting

ClubFinance is een initiatief van marcommunity: we help brands make new friends

Club Finance 2011 werd mede mogelijk gemaakt door:


