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Geachte leden, 
 
Graag heet ik u bij de start van dit jubileumjaar van harte welkom bij dit traditionele 
Jaardiner van onze Vereniging. 
 
Dit doe ik niet alleen namens het bestuur van de VV&A maar ook namens de vier bedrijven 
die dit diner mede mogelijk maken; BinckBank, CACEIS, DEGIRO en InsingerGilissen Bankiers. 
Een speciaal woord van welkom aan Mathijs Bouman, we zien uit naar jouw tafelrede straks. 
 
Laat ik eens beginnen met een klein onderzoekje. Graag wil ik handen zien. 
Wie denkt dat het Van Dale woord van 2019 Klimaatspijbelaar is? 
En wie denkt dat het woord Klimaatdrammer is? 
 
Ik moet u teleurstellen. Het woord van 2019 is geen van beiden.  
Deze woorden zijn geëindigd op plaats 2 en 3. Het woord van 2019 dat met 42 % van de 
stemmen met stip op 1 kwam is namelijk Boomer. 
 
Een 'Boomer' wordt omschreven als een (meestal ouder) persoon met ouderwetse 
denkbeelden of conservatieve opvattingen. Het woord wordt veel door jongeren gebruikt 
om ouderen de mond te snoeren. 
 
En gek als het wellicht nu klinkt, denk ik dat deze woorden precies de lading dekken van het 
tijdperk van onze branche. Staat u mij toe dit toe te lichten.  
 
Als ik naar onze branche kijk, durf ik te beweren dat deze nog een Boomer achtig karakter 
heeft.  Daar waar de reiswereld, de muziekindustrie en de mediabranche al een grote 
transitie hebben meegemaakt, staat onze branche nog aan de vooravond van dergelijke 
impactvolle veranderingen. Natuurlijk zien we bij grootbanken wel dat het aantal kantoren 
gereduceerd is tot een enkel filiaal. En zelfs dat de filialen eerder het karakter hebben van 
een koffie corner dan van een bankkantoor. Überhaupt zien we dat het straatbeeld 
compleet veranderd is als gevolg van het aankoopgedrag via internet. Een nieuw soort 
bedrijven is al lang onderdeel van ons leven geworden, neem bijvoorbeeld het auto delen en 
marktplaats.  
 
Maar kijkt u hier vanavond maar eens om u heen: bij ons nog niet veel hipsters met hoodies 
die even snel een appje bouwen en ons via google nudgend warm maken zodat we al 
klikkend naar het balkje “bestellen” gaan en voor we het weten een post.nl auto hebben 
voorrijden. 
 
Maar. Laten we waken dat we geen Boomerbranche blijven. 
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We gaan eerst nu samen eens kijken naar de nummer 2 en 3. 
Op 3 staat de klimaatdrammer. 
 
Als ik kijk naar het klimaat dan zie ik daar grote bewegingen. Het is niet mijn doel te gaan 
drammen, laat ik dat op voorhand zeggen. Maar wel wil ik graag mijn observaties van het 
klimaat met u delen. 
 
Om te beginnen het Beleggers klimaat 
Het beleggingsonderzoek van cashcow toont ons een lichte beweging weg uit het 
“Boomeren”. We zien in hun overzicht van asset classes, dat aandelen gevolgd door 
beleggingsfondsen gewoon de voorkeur blijven genieten van de beleggers. Maar opvallend is 
dat er een opmars is van Crowdfunding; in 2018 nog maar 4% en vorig jaar gestegen naar 
18%. En in 2019 is Crypto currency voor het eerst opgenomen in het onderzoek en direct 
goed voor 8%. Maar, u hoort het al; nog altijd veel Boomergedrag. 
 
En dan het klimaatneutraal beleggen 
We kunnen het ons nu bijna niet meer voorstellen. Jaren terug werd er nog hard gelachen 
als er gesproken werd over klimaatneutraal beleggen. Maar kijk hoe snel de wereld is 
veranderd. Beleggen volgens ESG-criteria is inmiddels common practice onder grote fonds- 
en vermogensbeheerders. Steeds meer bepalende spelers raken ervan overtuigd dat alle 
andere wegen doodlopen en dat doorgaan met beleggen in de fossiele industrie een te groot 
risico vormt. 
Onlangs voegde ook Standard & Poor’s, een van de bekendste beleggingsindices ter wereld, 
zich in dit rijtje. S&P schrapte 184 van de grootste Amerikaanse bedrijven uit zijn nieuwe 
ESG-index omdat ze te vervuilend zijn of te weinig doen aan mensenrechten, anticorruptie 
en andere VN-doelstellingen. Dit toont aan dat veranderingen in een stroomversnelling 
geraken. Elke dag slaan grote beleggers om. 
 
Natuurlijk stel ik mij ook de vraag of we een ander renteklimaat zullen krijgen 
Het westen probeert al decennialang minder dynamiek in de economie op te vangen met 
steeds meer fiscale en monetaire stimulering. De schulden zijn hierdoor geëxplodeerd, maar 
de economische groei en productiviteitsgroei zijn alleen maar teruggevallen. Dit blijft zo, 
zolang niet structureel hervormd wordt. Het probleem wordt verergerd, doordat door de 
vergrijzing ook de groei van de beroepsbevolking vermindert. De deflatoire krachten worden 
steeds sterker. Dit is vervelend, omdat de combinatie van hoge schulden en deflatie killing 
voor de economie is. Centrale bankiers raken dan ook in paniek nu de monetaire politiek 
‘The end of the road’ nadert. Als niet structureel hervormd wordt, vormt hogere inflatie nog 
maar de enige uitweg. Om dit te bereiken zal het waarschijnlijk steeds meer de kant opgaan 
van hoge overheidstekorten die grotendeels monetair gefinancierd worden. Beleggers 
moeten geleidelijk rekening houden met stijgende rentes op de lange termijn. 
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Het verloop van de rentes gedurende de komende tijd hangt sterk af van of in de VS de groei 
laag blijft of langzaam oploopt. In het eerste geval verwachten we voorlopig neerwaartse 
druk op de rentes, maar deze situatie zal dan vanzelf tot veel meer stimulering van de 
economie leiden, waardoor inflatie en rentes alsnog in een uptrend terechtkomen.  
Ik ga mijn vingers nu verder niet branden aan deze thema’s. Mathijs zal in zijn tafelrede hier 
zijn licht over laten schijnen. 
 
Ik houd het nu dichter bij huis en belicht met u mijn observatie van het klimaat in onze 
branche 
 
De grote transitie aanjagers, te weten het Provisie verbod en MiFid II zijn in mijn optiek 
werkelijk geland in onze branche. Dat houdt in dat we een soort nieuw tijdperk aan het 
betreden zijn. Als ik de barometer van de branche nu zou moeten lezen, dan zie ik het woord 
Veranderlijk.  
 
Het interpreteren van de wet, het formuleren van de leidraden, het ontwikkelen van 
zienswijzen en dus de wijze waarop toezicht  gehouden wordt, zijn processen. En vooral 
geen lineaire processen. Dat maakt dat wij als ondernemers niet 100% scherp krijgen hoe de 
toezichthouders ons werk duidt.  
 
Ik heb de afgelopen jaren als voorzitter grote ontwikkelingen gezien in ons werkveld. We 
hebben met elkaar de schouders onder onze branche en ons werk gezet. Transparantie, 
integriteit en werkelijk zórgen voor onze klant, niet als plicht maar als recht is wat ons is gaan 
typeren. Ik ben daarvan overtuigd. 
 
We gaan komen in een onzeker klimaat. In plaats van de barometer of de thermometer 
vrees ik dat we wat dat betreft teruggaan naar het ouderwetse weerhuisje. En we weten op 
voorhand niet uit welke deurtje de toezichthouder komt.  
 
We zullen met die nieuwe kennis moeten gaan leren omgaan. De slogan voor 2020 zou bijna 
zijn “Compliance is Key” en dat klinkt, dat zult u met mij eens zijn totaal niet meer Boomerig. 
 
Dan de ‘temperatuur van de samenleving’ 
De hitte lijkt niet alleen van de vlammen in Australië te komen.  We zien ook een verhitte 
samenleving. In die context is het niet raar dat er steeds meer mensen in burn outs terecht 
komen. Er wordt veel geëist. Hulpverleners die zich niet meer veilig voelen, leraren die niet 
meer toekomen aan lesgeven. Ook van financiële instellingen wordt veel gevraagd. Ik vond 
het niet verrassend te lezen dat mensen van 50-64 het minste vertrouwen hebben in 
banken. Ik vond het wel opvallend te lezen dat jongeren (18 tot 34 jaar) het meest 
vertrouwen hebben in de banken.   
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Ik sprak eerder over het straatbeeld dat veranderd is door het internet. Ook observeer ik dat 
de Bol.com’s met hun razendsnelle services een neveneffect genereren. Namelijk dat 
iedereen overal altijd instant oplossingen wil. En wel direct. Kant en klare oplossingen 
afgestemd op het individu. 
 
De meeteenheid van temperatuur is zoals u weet Kwik. 
Wat u wellicht niet weet is dat Kwik afgeleid is van het oud Angelsaksische woord Kwiek dat 
staat voor levend. En laten de Engelsen hier nou het woord Quick van hebben afgeleid. 
Van levend naar snelheid.  
Ik zou bijna willen zeggen van Boomer naar Hipster. Van Hallo naar YOLO. 
 
Ik zei u al, ik wil voorkomen dat u mij voor Klimaatdrammer gaat uitmaken. Maar Klimaat 
spijbelaar wil ik ook niet zijn. Dit woord zegt namelijk dat je je dagelijkse 
verantwoordelijkheden laat liggen om elders een standpunt te maken. Ik vind dat we onze 
standpunten moeten integreren in ons dagelijkse leven.  
 
En zo kom ik bij het einde van deze speech. Ik ben blij dat er Boomer elementen in onze 
branche zitten. Het geeft ons een waardig fundament. Ik ben er trots op dat we de beweging 
in de samenleving omarmen. We hebben soms de drammers en de spijbelaars nodig om ons 
bewust te maken. Bewust van onze verantwoordelijkheid en welke kansen we hebben. 
Omdat ieder van ons in staat is om waarde te creëren. Waarde in alle betekenissen van het 
woord. Wij kunnen met onze wijze van beleggen waarde creëren zoals geen enkele andere 
branche dat kan. Wij kunnen een beweging in gang zetten. Ik hoef u niet uit te leggen wat de 
kracht en macht van geld is.  
 
En dat is wat ik iedereen gun voor dit jaar en alle jaren die komen gaan. Dat u de waarde 
creëert waar u trots op bent. Dienend aan waar u voor staat. Dat uw persoonlijke en 
zakelijke FootPrint Klimaat positief zal zijn. In welk klimaat u zich ook begeeft, thuis of op het 
werk: 
 
Dat uw Barometer in alle betekenissen van het woord op Schoon mag staan. 
 
Ik proost op een Klimaat Positief 2020! 
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Nu we geproost hebben op het nieuwe jaar vraag ik graag uw aandacht voor een ander 
onderwerp. Met het zicht op de verschillende termijnen binnen het bestuur en de 
bijbehorende einddata, hebben Bart en ik vorig jaar zomer binnen het bestuur aangegeven 
dat wij in de zomer van 2020 onze stokjes willen overdragen. Vanaf juli 2020 zal Steven 
Sarphatie het voorzitterschap onder zijn hoede nemen. Jolmer, Erik en Martijn blijven in het 
bestuur en 2 nieuwe bestuursleden zullen deel gaan uitmaken van het VV&A bestuur.  
 
We gaan het komende half jaar 3 trajecten inzetten.  
 
Ten eerste bent u van harte uitgenodigd om zich te kandideren voor een functie binnen het 
bestuur. Op 31 maart is de volgende ALV vastgesteld en zullen twee nieuwe bestuurders 
worden gekozen.  
 
Ten tweede wordt een nieuwe functie in het leven geroepen, namelijk die van zakelijk 
directeur. Deze persoon zal enerzijds eindverantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke 
strategie en anderzijds voor het reilen en zeilen van de VV&A. Tevens wordt deze persoon 
het externe gezicht van de vereniging.  
 
Ten derde gaan we door met het binnen het bestuur overdragen van onze kennis en 
ervaring.  
 
Mocht u meer willen weten over de profielen en de procedures, dan kunt u vanavond 
natuurlijk aanschuiven bij Steven, Martijn, Jolmer of Erik. Informatie wordt ook via de site 
beschikbaar gesteld. Heeft u er behoefte aan, om te horen hoe Bart en ik onze 
bestuursfuncties hebben ervaren, klop dan graag aan bij een van ons tweeën.  
Dit hoeft overigens allemaal niet vanavond, u heeft nog ruim 2 maanden te tijd! 
 
Vanzelfsprekend blijven we nu eerst, net als de afgelopen maanden gewoon en vol energie 
met z’n 6-en ons VV&A bestuurswerk doen. De consultaties ‘vliegen ons al om de oren’ en 
aan het programma voor de ledenbijeenkomst wordt al gewerkt. Genoeg te doen om ons 
MKB gedachtegoed en het level playing field onder de aandacht te blijven brengen. 
En hoe nieuw voor ons, vanaf 31 maart zitten we zelfs 3 maanden met 8 personen in het 
bestuur. Dat zal vast ook een unieke periode gaan worden!  
 
 
 
 


