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M
ijn dromen waar maken dat is mijn 
vuur. Het avontuur aangaan en 
alles uit het leven halen. Hoe wil 
ik straks herinnerd worden? Wat 
wil ik dat mijn dochter over mij 
zegt later? Mijn droom is om de fi-

nanciële wereld mee te helpen echt de stap te maken 
van ‘eigen belang’ naar ‘algemeen belang’. Banken en 
verzekeraars behoren tot de rijkste bedrijven die er zijn 
en hebben tienduizenden welwillende medewerkers 
en miljoenen klanten. Wat een geweldige kansen biedt 
dat om de wereld echt een stuk beter te maken! Wat er 
voor nodig is, zijn hoog bewuste leiders met een missie 
en een visie die niet gedreven worden door angst. 
Angst voor de aandeelhouder, angst voor verlies van 
macht of status, angst voor verlies van het oude. Want 
waar angst zit, kan geen liefde zitten. Is passie niet een 
ander woord voor sterk gevoel van liefde? Geef mensen 
vertrouwen en vooral veel vrijheid om hun passie te 
volgen. Dan gaat de energie weer stromen. Breek de 
blokkades af die dit tegenhouden. Sociale blokkades, 
organisatorische blokkades en persoonlijke blokkades.
In ons eigen bedrijf (30 ‘mede-ondernemers’, 5.000 
relaties) laten we al 60 jaar zien dat het kan. Mensen 
die écht betrokken zijn, passie voor het vak hebben, 
geen klanten maar ‘vrienden’ willen maken, oog 
voor de samenleving hebben én een gezond resultaat 

realiseren. Verder maak ik mij persoonlijk sterk 
voor het New Financial Forum, een groeiende groep 
progressief denkende mensen die geloven in dezelfde 
droom. Mijn vuur is mensen te inspireren waar 
mogelijk en zelf steeds geïnspireerd te worden. Mensen 
worden gedreven om hun verlangens te vervullen. 
Door inspiratie kan het vat van verlangen groter 
worden. Zorg dat je verlangen groot genoeg is, want 
stel dat het uit komt? If your dreams don’t scare you, 
they are not big enough.
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‘Door inspiratie 
kan het vat van 

verlangen groter 
worden’

ER ZIJN VEEL PRACHTIGE MENSEN
IN ONZE SECTOR DIE ELKE DAG HUN
KLANTEN HET BESTE GEVEN WAT IN
JHET ZIT. IN ‘HET VUUR VAN…’ ZET VVP
DEZE MENSEN OP EEN VOETSTUK.
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