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Vrienden vragen me wel eens waarom ik in de – volgens hen – harde financiële sector 
werkzaam ben. Zij weten dat ik een echte ‘vechter’ ben met een - misschien te - sterk 
ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Zij zien mij meer als pleitbezorger van de zwakkeren 
dan als voorvechtster van bedrijven binnen die saaie financiële wereld.  
 
Wetgeving, beleid en lobby in de financiële sector klinken misschien saai, maar het is toch 
écht mijn vuur. Het gekke is dat het nog niet eens voortkomt uit het feit dat ik rechten heb 
gestudeerd, maar uit het feit dat ik in het begin van mijn carrière een aantal jaren als 
adviseur heb gewerkt. Mensen helpen met - voor hen vaak - complexe financiële producten 
werd mijn passie. Ik liep het vuur uit mijn sloffen om mensen te helpen. Zo zal ik nooit 
vergeten dat een klant me huilend vertelde dat ze de uitkering uit een levensverzekering 
niet kreeg, terwijl ze die vlak voor haar huwelijk had afgesloten om na 25 jaar het jubileum 
groot te kunnen vieren. Maar wat bleek, toen de verzekering tot uitkering kwam, had de 
loondienstagent gezegd dat de uitkering moest worden gebruikt als koopsom voor een 
nieuwe levensverzekering. Niet zo moeilijk te raden waarom?! Koren op mijn molen: dat 
feest moest er komen en dat ís er ook gekomen!  
 
Uiteindelijk ben ik overgestapt naar een brancheorganisatie om adviseurs te kunnen 
vertegenwoordigen. Toen ik 25 jaar geleden bij de NVA begon was het imago van de 
adviseur niet best, terwijl ik vanuit de praktijk wist dat verreweg de meeste adviseurs 
gewoon het beste voor hun klant willen. Binnen de OvFD kan ik, vanwege de affiniteit met 
het adviesvak en mijn vechtersmentaliteit, doen wat ik liefste doe: opkomen voor het belang 
van advies.  Het is soms echt even doorbijten om wetsvoorstellen aangepast te krijgen of 
andere zaken te regelen die de belangen van adviseurs veiligstellen. Lobby is de weg van de 
lange adem, opgeven is geen optie. Maar als je dan uiteindelijk je doel behaalt, zoals een 
wettelijke titel voor onafhankelijkheid, dan heb ik een hele dankbare functie in een uiterst 
dynamische financiële advieswereld! 
 
 
 


