Samen sterker!
Bouw mee aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector

Word ambassadeur van het New Financial Forum
Doel:
Het New Financial Forum bundelt krachten, ideeën en best practices van positief ingestelde
mensen (ambassadeurs van de nieuwe financiële wereld) die een concrete en wezenlijke
bijdrage willen leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector. Dit doen we
met een exclusieve webportal, een exclusief magazine en exclusieve inspirerende en
praktijkgerichte netwerkbijeenkomsten. Het New Financial Forum is een initiatief van VVP
Weekblad voor financiële dienstverleners.
Doelstelling 1: het zichtbaar maken van de positieve beweging
In de financiële sector gebeurt heel veel tegelijkertijd. De focus van politiek, toezichthouders,
media, consumentenorganisaties ligt op de onderkant van de markt, op ‘wat er fout’ gaat. Het
New Financial Forum bundelt echter de krachten en innovaties van de bovenkant van de
markt. Het laat op die manier zien waar de financiële sector óók voor staat. Een innovatieve
dienstverlenende sector die de belangen van de klant, de medewerkers en de samenleving
dient. Wie op zoek is naar innovaties, goede praktijkvoorbeelden, uitstekende ideeën, kan
niet om het New Financial Forum heen.
Doelstelling 2: onderlinge versterking
Ambassadeurs van het New Financial Forum kunnen op het platform onderling best
practices en ideeën uitwisselen en elkaar feed back geven. Tevens krijgen ze toegang tot
discussieplatforms, voorbeelden van best practices, krijgen ze voor henzelf en voor relaties
een exclusief magazine van de nieuwe financiële wereld en krijgen ze exclusief toegang tot
netwerkbijeenkomsten. Ambassadeurs leveren niet alleen een bijdrage aan een mooiere
financiële sector, maar krijgen ook tal van mogelijkheden aangereikt om hun eigen
bedrijfsvoering te optimaliseren.
Doelstelling 3: herstel van reputatie en trots
De financiële sector is een van de meest invloedrijke sectoren in de wereld met een enorme
impact op het welzijn van mensen. Een prachtig vak dat door veel mensen met passie, liefde
en kennis van zaken wordt uitgeoefend. Helaas heeft het imago van de sector de laatste
jaren enorme klappen opgelopen. Door met elkaar de positieve beweging handen en voeten
te geven, door innovaties, bewezen succesvolle business cases en ijzersterke ideeën te
bundelen, kunnen ambassadeurs gezamenlijk een concrete bijdrage leveren aan een betere
reputatie van de sector en kunnen ze ervoor zorgen dat financiële dienstverleners weer trots
en met opgeheven hoofd hun vak kunnen uitoefenen.
Doelgroep:
Iedereen in de financiële sector die gelooft in en een bijdrage wil leveren aan een gezonde
en gerespecteerde bedrijfstak.
Wat ging vooraf:
Vorig jaar waren honderd ambassadeurs bereid om een bijdrage te leveren aan het
eenmalige magazine Gewoon… Doen! Schaamteloze ideeën voor een nieuwe financiële
wereld. Voor 500 euro (kostprijs) publiceerden zij een praktijkvoorbeeld of goed idee. Zij
ontvingen een pakket exemplaren om onder relaties te verspreiden en zij bezochten met
enkele relaties het congres het New Financial Forum (zie eventueel de website van vorig jaar
www.newfinancialforum.nl). Dit was een groot succes en veel ambassadeurs drongen er
op aan om het delen van kennis structureel uit te bouwen en de ambassadeurskring verder
uit te breiden.

Hoe verder?
Wij hebben deze uitdaging opgepakt en nodigen je uit te participeren in het New Financial
Forum. Het concept voor en door ambassadeurs van de nieuwe financiële wereld wordt
uitgebreid met een portal waarin alles samenkomt: innovaties, best practices en ideeën. Elke
ambassadeur participeert onder eigen naam en bedrijfsnaam actief. De financiering van de
portal, de uitbouw van het netwerk, nevenactiviteiten als netwerkbijeenkomsten, wordt
volledig gedragen door de ambassadeurs. Eind juni gaat de portal live. Uw bijdrage (visie,
mening, ervaring, dilemma) aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector is daarbij
onontbeerlijk!
What’s in it for you?
Wij vragen van iedere ambassadeur een investering van 500 euro per jaar excl. btw (er zijn
vanzelfsprekend meerdere ambassadeurschappen per bedrijf mogelijk) en u kunt ieder jaar
besluiten om weer uit te stappen. Daarvoor krijgt u:
- Een toegangscode waarmee u als ambassadeur in het portal kunt participeren (best
practices, vraagstukken, dilemma’s, beeldmateriaal, stellingen), (rechtstreeks) kunt
reageren op andere ambassadeurs, toegang krijgt tot voorbeelden van best practices
en direct in contact kan treden met experts.
- Een alertsignaal indien er nieuwe discussies op het platform zijn gestart,
commentaren zijn toegevoegd of als er op uw content is gereageerd.
- Een blog/persoonlijke pagina met uw persoonlijk profiel, mission statement, waarin u
uw ideeën, best practices, beeldmateriaal, etc kunt plaatsen en waar andere
ambassadeurs op kunnen reageren.
- Ambassadeurs krijgen het exclusieve recht om te reageren op actuele issues rond de
thema’s: het nieuwe adviseren, het nieuwe verzekeren, het nieuwe bankieren en het
nieuwe beleggen. Ieder jaar vragen we een ambassadeur eigenaar te worden van
een discussiegroep. Hij of zij nodigt ambassadeurs uit deel te nemen aan een
discussie met een scherpe stelling, een scherp pamflet, een scherp idee of een best
practice.
- Ambassadeurs krijgen direct te zien wanneer er commentaren, nieuwe discussies,
opmerkingen zijn toegevoegd.
- Toegang tot het kennisnetwerk, bestaande best practices, tools en inspirerende films.
- Ambassadeurs krijgen vanaf september 2011 een exclusief abonnement op het New
Financial Forum magazine Geld & Dienstverlening, Zo kan het ook!
(www.geldendienstverlening.nl). Het magazine, dat alleen wordt verspreid onder de
ambassadeurs, is hét gezicht van het New Financial Forum. Iedere ambassadeur
ontvangt 50 exemplaren per editie om mee te geven aan medewerkers en/of relaties.
In het magazine reserveren we achterin ruimte waarin de namen en bedrijfslogo’s
van de ambassadeurs van de nieuwe financiële wereld worden opgenomen. Een
exclusief magazine voor en door ambassadeurs, zonder adverteerders. Via de portal
kunnen ambassadeurs inhoudelijke suggesties doorgeven voor dit magazine.
- Recht om een exclusieve inspirerende netwerkbijeenkomst van het New Financial
Forum te bezoeken. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 29 september 2011,
locatie nog niet bekend. In 2012 volgen twee netwerkbijeenkomsten.
- Ambassadeurs mogen twee introducés (belangstellenden voor het New Financial
Forum) meenemen naar de netwerkbijeenkomst van 29 september a.s.
Wij staan open voor suggesties om het platform verder uit te breiden en de beweging nog
meer handen en voeten te geven. Uw steun is hierbij van groot belang. Meld u voor 15 juni
2011 aan op bijgevoegd formulier en bouw met ons mee. Gewoon… Doen!
Met hartelijke groet,
Willem Vreeswijk
Hoofdredacteur VVP

w.vreeswijk@nijgh.nl
010-4274191

ANTWOORD FORMULIER ‘NEW FINANCIAL FORUM, hét platform
van de nieuwe financiële wereld.’
JA,
ik doe mee met het New Financial Forum. Na aanmelding ontvang ik verdere informatie over de aan
te leveren bijdrage voor de portal.
De factuur à € 500 per persoon kan verzonden worden naar:

Bedrijf: ____________________________________________________________

Naam 1: ___________________________________________________________

Naam 2: ___________________________________________________________

Naam 3: ___________________________________________________________

Naam 4: ___________________________________________________________

Naam 5: ___________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

Telefoon: _________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________
Vul bovenstaand formulier in en email het naar dora@newfinancialforum.nl of fax het naar
010-4739911.
We zien uw inspirerende bijdrage graag voor 15 juni tegemoet
.

