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De redactie stelt in iedere editie van het New Financial
Magazine vijfentwintig ‘zinnige vragen’ aan een financieel
dienstverlener die zich het afgelopen kwartaal positief
heeft onderscheiden. Deze keer Marijn Wiersma (FMO)
aan het woord.

T E K S T M AR IJN W I ER S MA | B E EL D YV ETT E WO LTE R INCK

1

Hoe wil je herinnerd worden als financieel dienstverlener?
Als iemand die een verschil heeft gemaakt in het leven van anderen. Enerzijds klein en dichtbij door een geëngageerde en betrokken collega te zijn.
Anderzijds groots en meeslepend door
met de financieringen die we doen als
FMO een bijdrage te leveren aan een
leefbare wereld. Gelukkig is dat laatste
bij FMO volop mogelijk!

2

Hoe wil je als mens herinnerd worden?
Als iemand die inspireert, die zinvolle verbindingen maakt en groots heeft
durven dromen en doen.

3

Waarom ga jij (iedere ochtend) aan
het werk?
Omdat ik de leukste baan van Nederland heb.

4

Op welke (zakelijke) beslissing ben
je het meest trots?
Ik ben in Afrika opgegroeid en heb er

ook tien jaar gewerkt. Het meest trots
ben ik op de eerste private school voor
verpleegkunde die ik in Lusaka, Zambia
heb opgericht en die nu tien jaar later
nog steeds succesvol is.

5

En op welke het minst?
In mijn eerste baan voor het WereldVoedsel programma van de Verenigde
Naties in Addis Abeba, Ethiopië is er
door een administratieve slordigheid
mijnerzijds een schip met voedsel niet
gelost waardoor een grote hoeveelheid
voedsel verloren is gegaan.

6

Wat is de mooiste eigenschap van
een mens?
Het aanwenden van wijsheid.

7

Zijn mensen van nature goed of
slecht?
Ik kies ervoor om te denken dat mensen van nature goed zijn. Dat kan bijna niet anders, aangezien we allemaal
ooit kleine en onschuldige mensen geweest zijn.

“IK PROBEER ALS EEN GEÏNTEGREERD MENS TE LEVEN EN
NIET IN VERSCHILLENDE ROLLEN UIT ELKAAR TE VALLEN”
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8

“IK GELOOF DAT ALS IEDEREEN WAT MEER ZOU

Welk dier kan de aarde wel missen?
Mug – iedere minuut sterft er een kind
nodeloos aan malaria.

DELEN VAN ZIJN TIJD, GELD EN ENERGIE DE WERELD

9

Ben je meer rationeel of meer intuïtief ingesteld? Is er zakelijk en
privé een verschil?
Intuïtief. En ik ben dezelfde persoon
thuis, op het werk en elders. Ik probeer
als een geïntegreerd mens te leven en
niet in verschillende rollen uit elkaar
te vallen.

10

Wat is de mooiste herinnering
uit jouw leven?
De geboorte van onze vier kinderen.
En om er één uit te lichten, de geboorte van ons vierde kind in januari 2007
in Kaapstad, Zuid Afrika. Mijn echtgenoot en ik hebben onze oudste drie kinderen van toen 5, 7 en 9 jaar bij mijn
ouders in Lusaka achtergelaten en zijn
drie weken naar Kaapstad gegaan voor
de geboorte van ons vierde kind. Onwaarschijnlijk dat je bij de geboorte
van je vierde kind het gevoel hebt op
huwelijksreis te zijn! Om dan met een
gezond, lief en zonnig mensje in je armen terug naar huis te gaan.

11

Als je een boek zou schrijven,
wat zou de titel dan zijn?
Women on my mind. Ik kan me eindeloos
verbazen over het feit dat we het collectief goed vinden dat de wezenlijke beslissingen in de wereld door voornamelijk mannen genomen worden. Dat lijkt
op een wedstrijd spelen met een half
team. Ik geloof in een meer gebalanceerde wereld waarin we eenheid door
diversiteit creëren. Ik wil dan ook heel
graag een aantal vrouwelijke rolmodellen in de schijnwerpers zetten, mogelijk in boekvorm.

12

Door wie of wat word jij geïnspireerd?
Door echte mensen, met echte verhalen
die echte dingen voor elkaar krijgen.

13
30

Wat vind je echt mooi? Kun je
uitleggen waarom?
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ER EEN STUK BETER VOOR ZOU STAAN”
Schoonheid zit voor mij in zonlicht dat
breekt op een dauwdruppel, in een fragment muziek gespeeld door het Concertgebouworkest of een intense wending in
een gesprek met een ander mens.

14

Draag je bij aan een groenere of
duurzamere wereld?
Ja, door mijn werk bij FMO en door de
keuzes die ik verder maak. Als gezin
zijn we flexitariërs en zelf probeer ik zo
weinig mogelijk vlees te eten. We rijden
nog wel auto maar hybride en gebruiken duurzame stroom.

15

Geef je aan goede doelen? Geloof je in het nut ervan?
Ja, samen met onze beste Nederlandse
vrienden financier ik de opleiding van
de zoon van een Ethiopische vriendin,
ik financier de bouw van twee huizen
in Lusaka voor onze voormalige bewakers en ik geef aan een flink aantal goede doelen in Nederland. Verder besteed
ik veel van mijn vrije tijd aan het organiseren van maatschappelijk geëngageerde events zoals bijvoorbeeld BankoftheFuture en TEDxLeiden waar we
een podium bieden aan mensen met
zinvolle, creatieve ideeën. Ik geloof dat
als iedereen wat meer zou delen van
zijn tijd, geld en energie de wereld er
een stuk beter voor zou staan!

16

Is het leven op aarde een illusie
of is het leven de enige realiteit?
Ik leef het leven alsof het echt is. Dan
heb ik – mocht het een illusie zijn –
toch een leuk leven gehad!

17

Geloof je in een leven na de
dood?
Daar hoop ik een beetje op. Lijkt me
een feestje om mijn studievriendin Ma-

rieke, die op haar 27e plotseling overleden is, weer te zien en ook met mijn
oma zou ik graag weer een keer op een
terrasje mensen willen kijken :)

18

Zou je eeuwig willen leven?
Nee, het lijkt me te pijnlijk om
al mijn vrienden en uiteindelijk ook
mijn eigen kinderen en kleinkinderen
te zien sterven. Ook lijkt een eeuwig leven me saai.

19
20

Ben je bang voor de dood?
Niet voor mijn eigen dood.

21
22

Wat versta jij onder liefde?
Onvoorwaardelijkheid.

Waar haal jij troost/steun vandaan?
Bij mijn man, mijn ouders, mijn drie
zussen en mijn beste vrienden.

Ben jij honderd procent verantwoordelijk voor je eigen leven?
Ja, ben bang van wel.

23

Welke levenswijsheid zou je je
kinderen op dit moment willen
meegeven?
Geniet van het leven, durf jezelf te zijn
en vergeet daarbij anderen niet.

24

Welke levensvraag zou jij graag
voor je dood beantwoord willen zien?
Hoe maken we delen vanzelfsprekend?

25

Wat moet je voor je dood ooit
nog een keer absoluut hebben
gedaan?
Een ballonvaart over de Serengeti in
Tanzania tijdens de migratie van de
gnoes! Q

