Nieuwe wereld
Het New Financial Forum bestaat officieel
een jaar. En om dat te vieren keren we op
28 september terug naar het Brabantse
vestingstadje Heusden. De inwoners zetten
opnieuw hun deuren open voor de financiële sector. Op deze manier willen zij ook
een steentje bijdragen aan een gezonde en
gerespecteerde financiële sector.
Er is heel veel gebeurd het afgelopen jaar.
De portal ging met behulp van de Achmea
Academy live, dit derde New Financial
Magazine verschijnt voor het eerst als
e-zine en er waren tal van interactieve
bijeenkomsten, onder meer in Amersfoort,
Leusden en Utrecht. Veel Ambassadeurs
hebben me ook geholpen om het Forum
zichtbaarder en groter te maken.
Tegelijkertijd heb ik gemerkt dat er ook
veel vragen zijn over het Forum. Waar staat
het nu eigenlijk voor? Wat is de bedoeling?
Recent heb ik mijn visie op zijn verzoek
aan Ambassadeur Jelle Bartels uitgelegd
en toegelicht. Hij zei: “Waarom schrijf je
het niet gewoon op. Dan is het tenminste
duidelijk.”
Met het forum wil ik mensen bij elkaar
brengen die willen meebouwen aan een
nieuwe (financiële) wereld. Waarom? Er
is niet alleen een financiële crisis gaande,

tegelijkertijd hebben we ook te maken met
een klimaatverandering, hongersnoden,
overbevolking, energietekorten. Wij hebben
deze aarde te leen van onze kinderen en
kleinkinderen en wij zijn het hen verplicht
om ons uiterste best te doen om die aarde
leefbaar te houden. Dit is het uitgangspunt.
Ik geloof in mensen. Ik geloof in de intelligentie van mensen. Ik geloof dat als
wij die intelligentie aanwenden om een
betere nieuwe wereld te bouwen, dat we
daartoe in staat zijn. En ik geloof dat juist
de financiële sector de aangewezen sector
is om het voortouw te nemen. Deze sector
is de bloedsomloop van de samenleving en
heeft de menskracht, de intelligentie, de
middelen en de macht om – te helpen – die
nieuwe wereld op te bouwen.
Ben ik degene die weet hoe die nieuwe
wereld er precies uit moet zien? Nee.
Dat beoog ik ook niet. Mijn missie is om
mensen samen te brengen die elkaar willen
versterken en naar elkaar willen luisteren,
zonder dat ze voortdurend alleen maar
hun eigen ‘oplossing’ aan de man willen
brengen. Ik ben op zoek naar mensen die er
ook van overtuigd zijn dat we zelf honderd
procent verantwoordelijkheid moeten
nemen voor de wereld waarin we leven en

dat we dus ook zelf stappen moeten zetten
op weg naar een andere, duurzame wereld.
Dat doen we door ons hart te volgen, door
onszelf te zijn, zonder eigen belangen, door
oprecht te luisteren naar elkaar, door open
en toegankelijk te zijn, door voortdurend te
onderzoeken en te zoeken, door persoonlijk
te zijn en door simpelweg de spade ook echt
in de grond te steken.
Het New Financial Forum is de kraamkamer van de nieuwe wereld. Met dit Forum
wil ik de vernieuwingen in de financiële
sector zichtbaar maken. Het Forum is niet
van mij, maar is van alle mensen die zich
door deze missie voelen aangesproken en
de handen uit de mouwen willen steken.
Wees welkom, laat de ideeën stromen én
rijpen. En is die nieuwe wereld iets hoogdravends? Geenszins! Iedereen, van ceo
tot receptioniste kan een bijdrage leveren
en elke bijdrage is even belangrijk. Is die
nieuwe wereld iets abstracts? Welnee!
De nieuwe wereld begint iedere morgen
gewoon weer opnieuw. Je hoeft er alleen
maar voor op te staan. ■■
Willem Vreeswijk
willem@newfinancialforum.nl
www.newfinancialforum.nl
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