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VOORWOORD
Geachte FFP-leden,
‘Groei’, ‘financieel gezond’ en ‘klaar voor de toekomst’. Dit zijn de
kernwoorden die wat mij betreft het jaar 2013 markeren. Niet minder
dan 1100 kandidaten deden het afgelopen jaar het FFP-examen. Het zal
in het nieuwe jaar ongetwijfeld weer tot een gezonde aanwas van de
vereniging leiden. Verheugend is ook dat financiële planning – conform
de FFP-norm – ook voor andere vrije beroepsgroepen zoals die van de
accountant, fiscalist en notaris een aantrekkelijk advies -en
businessconcept blijkt te zijn. Dit blijkt uit de voortdurende groei van de
opleidingsvraag die uit deze doelgroepen valt op te merken.
GROEI
Voor het FFP-bestuur zijn de bovenstaande ontwikkelingen een bevestiging dat financiële
planning als beroep een stevig fundament heeft in het landschap van (zakelijke) financiële
dienstverlening. Met meer dan 3.600 leden zijn we inmiddels een beroepsgroep om serieus
rekening mee te houden. Met de uitbreiding van de vakbekwaamheidseisen per 1 januari
2014 komt de lat voor het behalen van het FFP-diploma hoger te liggen. Dit zal naar alle
waarschijnlijkheid geen remmende werking hebben op de groei van ons ledenaantal. Sterker
nog: het vak van financieel planner zal nog meer aan waarde winnen.
FINANCIEEL GEZOND
De FFP is een financieel gezonde vereniging die in de afgelopen jaren een solide
vermogenspositie heeft opgebouwd. Het jaar 2013 werd, conform begroting, afgesloten met
een operationeel verlies. Dit was toe te schrijven aan geplande en gewenste investeringen in
ledenactiviteiten, de opzet van de nieuwe vakbekwaamheidseisen,
consumentencommunicatie en de professionalisering van de FFP-organisatie met een
officemanager, communicatiemanager en een nieuwe directeur. Veel van de gedane
investeringen, bijvoorbeeld die in de opbouw van een eigen organisatie, zullen uiteindelijk
vruchten afwerpen in de vorm van gemiddeld lagere jaarlijkse kosten ten opzichte van de
huidige situatie waarbij de FFP regelmatig dienstverlening inhuurt. Voor 2014 is weer een
sluitende (meerjaren-)begroting gepresenteerd.
KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Met de woorden ‘Klaar voor de toekomst’ doel ik op de lancering van het nieuwe
vakbekwaamheidsprogramma FFP 2.0. Daarmee beoogt de FFP haar leidende en vooral
richtinggevende rol in de financiële sector te blijven vervullen.
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De nieuwe vakbekwaamheidseisen zijn samengesteld op basis van negen life-events van de
klant met daarin een centrale plaats voor (advies- en communicatie-)vaardigheden en
competenties.
KLANTEN (VER)DIENEN
De laatste editie van het FFP-congres met als thema ‘Klanten (ver)dien je!’ was een schot in
de roos. Dat bleek onder meer uit het recordaantal van ruim 600 bezoekers. Zij deelden het
standpunt dat klanten het meest gediend zijn met een vakbekwame financieel adviseur die
borg staat voor optimale behartiging van hun belangen, gekoppeld aan een excellente
dienstverlening. Hierbij kan de financieel adviseur dan prima onderbouwen welke
dienstverlening geboden wordt tegen welke vergoeding.
Bij deze ontwikkeling past ons initiatief om een verkiezing van de ‘FFP-planner van het Jaar’
te houden, een ideaal platform om de markt te laten zien hoe klantgericht en integer FFPadviseurs willen werken. Zelfregulering van de beroepsintegriteit voor adviseurs in de gehele
financiële sector is niet voor niets een uitgangspunt van beleid, dat ook in 2014 hoog op de
FFP-agenda zal blijven staan. Immers, het reguleren van de integriteit van alle professionals
draagt in de optiek van het FFP-bestuur zeker bij aan een verder herstel van het
consumentenvertrouwen in de financiële sector.
VOORUITBLIK 2014
Voor 2014 heeft de Vereniging FFP zich ten doel gesteld om de voorgenomen samenwerking
tussen FFP en REFA (nieuwe naam van de SEH), die op de valreep van 2013 werd
bekendgemaakt, verder uit te bouwen. Beide keurmerkorganisaties zijn groot voorstander
van een krachtenbundeling op belangrijke dossiers, zoals vakbekwaamheid, integriteit,
advies en certificering. In 2014 moet duidelijk worden op welke wijze deze samenwerking
concreet vorm gaat krijgen. Tevens zal worden onderzocht of ook andere (branche-)
organisaties zich bij dit initiatief willen aansluiten.
Uitbreiding van de bekendheid van de FFP bij het grote publiek blijft ook in 2014 een
speerpunt van beleid. Immers, hoe bekender het keurmerk van de FFP is bij de consument,
hoe groter de bereidheid om zich door een gecertificeerd financieel planner te laten
begeleiden.
Voor de leden staat in 2014 het FFP-overgangsprogramma op de rol. Het FFP-bestuur gaat er
vanuit dat alle leden zich de nieuwe vakbekwaamheidseisen eigen zullen willen maken.
Hiervoor is een aantrekkelijk en compact onderwijsprogramma ontwikkeld dat via
onafhankelijke onderwijsinstellingen te volgen is. Namens het bestuur wens ik hen daarbij
veel succes en inspiratie.
Marc van Poeteren, Voorzitter Vereniging FFP
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WAAR STAAT DE FFP VOOR?
De FFP behartigt de belangen van de gecertificeerd financieel planners. Zij zorgt ervoor dat
het FFP-keurmerk staat voor deskundigheid op hoog niveau en voor een kwalitatieve,
passende, integrale financiële advisering aan de consument. Zij doet dit door actieve
bevordering van de bekendheid van het begrip en de kwaliteit van financiële planning.
Daarnaast bewaakt zij de deskundigheid en de integriteit van haar leden.
Als onderdeel van de belangenbehartiging
van de FFP-leden in de brede zin van het
woord, heeft de FFP zich ook als taak
gesteld om de bekendheid van het begrip
financiële planning bij consumenten te
bevorderen. Zij doet dit door actief te
communiceren en te publiceren over het
begrip financiële planning, het FFPkeurmerk en de toegevoegde waarde ervan
voor consumenten. Uitgangspunt hierbij is
dat elke Nederlander ‘recht heeft’ op een
financieel plan en toegang moet hebben tot
passende financiële advisering.

De FFP is dé pleitbezorger van
(gecertificeerde) financiële planning in
Nederland.
Zij biedt aan gecertificeerde financieel
planners de mogelijkheid zich te
onderscheiden door middel van het voeren
van het FFP-keurmerk.
Ditzelfde keurmerk biedt consumenten de
mogelijkheid om een deskundig financieel
adviseur te kiezen.

De FFP wil haar doelstellingen op de volgende wijze nastreven:
•

Vakbekwaamheid: leden onderscheidend vermogen bieden door middel van
hoogwaardige en actuele vakbekwaamheidseisen, waarmee zij in staat zijn integraal
advies te geven conform de wensen en behoeftes van consumenten.

•

Ledenpropositie: het creëren van meer gepercipieerde, toegevoegde waarde van het
lidmaatschap van de FFP voor leden.

•

Consumentenbekendheid: consumenten zien, erkennen en herkennen een FFP-lid als dé
betrouwbare en transparante gesprekspartner voor informatie én advies over hun
financiële levensvragen.

•

Leading institute: aantonen en bevestigen dat het terecht is dat de financiële sector en
andere relevante organisaties de FFP zien als een leading instituut voor certificering en
registratie van financiële professionals.
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•

Gesprekspartner: de FFP is een gewaardeerd en gezagsvolle gesprekspartner voor
overheid, toezichthouders en maatschappelijke organisaties met betrekking tot wets-,
economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de financiële sector.

•

Professionaliteit: De FFP heeft een professionele organisatie met toekomstbestendige
systemen, processen en een passend team om haar leden optimaal van dienst te kunnen
zijn.

MARKTONTWIKKELINGEN
1) DE CONSUMENT
De Nederlandse economie lijkt zich voorzichtig te gaan herstellen van de recessie. Het
keerpunt lijkt te zijn bereikt dankzij een 0,1% groei in het derde kwartaal van 2013. Toch is
het geen reden voor gejubel, want in vergelijking met 2012 is er nog altijd sprake van een
economische krimp van 0,6%. Bovendien vertaalt een stijgend consumentenvertrouwen zich
nog niet in een groeiend vertrouwen in de eigen financiële positie. Integendeel. Waar het
consumentenvertrouwen licht verbeterde van -35 eind 2012 tot -32 eind dit jaar daar daalde
koopbereidheid van de consument van -21 eind 2012 naar -24 eind dit jaar.(Bron: CBS
StatLine 2013)
Consumenten waren vooral pessimistischer over hun eigen financiële situatie. In 2013 waren
in ons land 7,513 (2012: 7,473) miljoen particuliere huishoudens gevestigd, goed voor in
totaal 16,730 (16,656) miljoen Nederlanders. (Bron: GFK Jaargids 2013). Zij zagen hun
koopdracht teruglopen met 0,75%, onder meer als gevolg een hogere btw en sterk gestegen
zorg- en pensioenpremies. (Bron: Nibud)
In 2013 was het bedrijfsleven vooral het haasje: van de 9,25 mld aan lastenverzwaring sloeg
toen ruim 6,25 mld bij bedrijven neer en 3 mld bij particuliere huishoudens. (Bron: Macro
Economische Verkenning)
Twee op de vijf consumenten kunnen minimaal een half jaar in hun levensonderhoud
voorzien, mochten zij werkloos worden. Eén op de tien zou nog geen maand in het
levensonderhoud kunnen voorzien. Hoewel 71% van de Nederlanders financiële
zelfstandigheid als eigen verantwoordelijkheid ziet, wordt wel verwacht dat financiële
instellingen en overheid bescherming bieden tegen onverstandige financiële beslissingen. Bij
complexe producten schakelt 44% over het algemeen een financieel adviseur in. (Bron:
Publieksmonitor 2013 Platform Wijzer in geldzaken)
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De armoede in ons land is in 2013 minder sterk toegenomen dan in 2012. Het aantal
huishoudens dat een niet-veel-maar-toereikend inkomen had, steeg naar ruim 1,213 (1,197)
miljoen (dit is 7,7% van de bevolking). De armoede is het grootst onder eenoudergezinnen,
alleenstaanden, allochtonen en bijstandontvangers. Echter, de groep met weinig inkomen
die zich genoodzaakt zag schulden te maken, groeide van ruim 5% in 2008 naar bijna 8%
begin 2013.
Twee derde van alle woningbezitters voelt zich onzeker over de financiële positie,
Het aantal huishoudens met een koopwoning dat niet aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, stijgt nog steeds. In ons land staan 800.000 hypotheken onder water.
In totaal 85.200 (2012: 93.700) huishoudens hebben in 2013 de aankoop van hun woning
gefinancierd met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In dat jaar hebben 4.522
huishoudens voor in totaal € 8 mln een beroep moeten doen op het garantiefonds, een
toename van 27% ten opzichte van 2012. Ruim 80% van de aanspraken was het gevolg van
een verlies na gedwongen verkoop van de woning door echtscheiding of werkloosheid. Het
garantiefonds is overigens met € 778 mln nog bijzonder goed gevuld. (bron: VVP)
Om iets te doen aan restschulden door gedwongen woningverkopen wil de minister deze
mee laten financieren onder de NHG. De nieuwe maatregel, waarover het kabinet in maart
2014 een besluit neemt, geldt uitsluitend voor koophuizen met NHG-hypotheek tot een
maximum kostengrens van €290.000 (1 juli 2014: € 265.000). (Bron: NRC)
Het aantal woonhuizen dat regulier werd verkocht, steeg naar 118.396 (2012: 114.943).
(Bron: Funda) Oorzaken voor deze stijging zijn de verlaging van de overdrachtsbelasting van
6% naar 2%, de historisch lage hypotheekrente, de hogere huurprijzen, en de fors gedaalde
koopprijzen (-20% sinds 2008). (Bron: Kadaster/CBS).Van 1995 tot en met 2012 nam de
hypotheekschuld namelijk fors toe. In juni 2013 was onze totale hypotheekschuld € 669,3
mld tegenover € 671,3 mld in het 1e kwartaal. In 2013 hebben koophuisbezitters voor
miljarden tussentijds afgelost, een trendbreuk met het verleden.
Een belangrijke motor achter de toenemende oriëntatie op en aanschaf van financiële
producten en diensten via internet is het provisieverbod dat per 1 januari 2013 van kracht
werd. Hierdoor ontvangen consumenten rechtstreeks een factuur voor advieskosten van de
financieel adviseur. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat consumenten zich niet
langer als vanzelfsprekend door een adviseur laten bijstaan. Het zichtbaar zijn van de hoogte
van de advieskosten speelt hierbij ook een rol. De consument gaat zelf online op zoek naar
de beste en goedkoopste financiële producten of diensten, mede in staat gesteld door
internetvergelijkingsprogramma’s die steeds beter inspelen op de behoeften van de
consument en zijn keuzestress verminderen. (Bron: Trends eFinancials 2013)
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2) DE BRANCHE
De financiële sector staat nog steeds onder druk als gevolg van de kredietcrisis en daarop
volgende economische crisis. Het consumentenvertrouwen in de sector blijft zwaar
ondermaats. Financiële dienstverleners en -adviseurs houden een slecht imago.
Het herstel van het consumentenvertrouwen (klantenrelaties) en het opbouwen van
betrouwbare merken vormen een belangrijke uitdaging voor banken, verzekeraars en
pensioenfondsen. Voor deze dienstverleners is het zaak om een effectieve strategie te
ontwikkelen om klanten voor de langere termijn aan zich te binden. Thought leadership,
branding en kennisontwikkeling zijn voor financiële dienstverleners van groot belang.
Digitale innovatie in de financiële dienstverlening is in 2013 vooral ingegeven door de
veranderende behoeften van de consument, naast nieuwe wet- en regelgeving. Websites en
portals van financiële dienstverleners worden steeds persoonlijker en vollediger afgestemd
op de wensen van de individuele klant. Behoud van intimiteit tussen klant en organisatie is
wel een belangrijke voorwaarde. Waar banken en verzekeraars minder lokale vestigingen
hebben en overgaan op online contact, wordt een persoonlijke digitale omgeving en een op
de persoon afgestemd aanbod aan producten en diensten een minimale vereiste gevonden.
(Bron: Onderzoek Hyarchis)
Het provisieverbod is één van de grootste veranderingen van de laatste 50 jaar in de relatie
tussen consument en de financiële sector (aanbieder/ bemiddelaar/ adviseur). Opvallend is
dat de branche zelf weinig aandacht besteedt aan adequate consumentenvoorlichting.
Financiële aanbieders besteden veel geld aan reclame voor producten en diensten maar niet
of nauwelijks aan het provisieverbod.
(Bron: Het Financieele Dagblad, 6 november 2013)
Mede daardoor is slechts 38% van de Nederlanders op de hoogte van deze nieuwe regels
voor financieel advies. Zo’n 40% denkt nog steeds niet voor het advies van de bank te
hoeven betalen en 25% denkt dat dit alleen zo is in geval van een adviseur. Toch gaat 40% bij
voorkeur naar een niet-bankadviseur voor een hypotheekadvies en sluit 25% bij voorkeur
een hypotheek op basis van execution only, zonder advies vooraf. (Bron: TPS-Nipo/ AFM)
Vanaf 1 juli 2013 moeten financieel adviseurs verplicht een nieuw dienstverleningsdocument
(DVD) gebruiken. Dit document, waarin ze uitleggen wat consumenten terugkrijgen voor
advieskosten, is sinds het provisieverbod belangrijker geworden omdat de consument direct
voor het advies betaalt in plaats van bij het afnemen van een product of dienst. Het nieuwe
DVD is bedoeld om het voor consumenten gemakkelijk(er) te maken om de dienstverlening
en advieskosten vooraf te vergelijken, en om de onafhankelijkheid van de financieel adviseur
vast te kunnen stellen.
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Uit onderzoek van de AFM blijkt dat 70% van de consumenten die de opzet van het DVD
getest heeft, het document erg belangrijk vindt om vast te stellen of een adviseur wel of niet
onafhankelijk is. (Bron: De Telegraaf, 28 juni 2013)
Financiële aanbieders zullen klanten met een beleggingsverzekering meer moeten gaan
begeleiden. De AFM gaat immers jaarlijks toetsen of de nazorg bij beleggingspolissen
voldoende is. Ook zullen aanbieders actief moeten bekijken of eenzijdige aanpassingen
nodig zijn. Voor klanten met een beleggingspolis waarbij de (toekomstige) inleg niet leidt tot
een vermogensopbouw moet in het eerste kwartaal van 2014 een oplossing zijn gevonden.
Voor 80% van de klanten die met een beleggingspolis hun hypotheekschuld willen aflossen,
zal per 1 januari 2015 een bevredigend alternatief moeten zijn gevonden. (Bron: AMWeb, 13
december 2013)
Ook ten aanzien van andere financiële producten zit de overheid niet stil. Als het rapport van
de Commissie Wijffels volledig wordt uitgevoerd, zal voor elk (bancair) product een
eenvoudige standaardversie op de markt moeten worden gebracht. En wat daarvan de
consequentie kan zijn, bewijst de verplichting om uitsluitend nog lineaire en
annuïteitenhypotheken te mogen aanbieden. In 2013 werd 75% van de nieuwe hypotheken
annuïtair gesloten; in 2009 was dat nog geen 1%!
Banken en verzekeraars zullen op termijn met dezelfde keuzes geconfronteerd worden als
aanbieders in de effectenbranche, de banken en verzekeraars. Zij zullen ook simpele
producten moeten aanbieden, terwijl de financiële vraagstukken van de klant complexer
worden. Daarom aan de ene kant relatief goedkope adviesloze ‘execution only’ diensten, en
aan de andere kant relatief duurder integraal maatwerkadvies op persoonlijke basis, met
een life-cycle en vermogensinsteek.
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THEMA LEDEN
3) FFP VAKBEKWAAMHEIDSEISEN 2.0
In 2012 zijn de nieuwe vakbekwaamheidseisen van de FFP definitief vastgesteld. Hieronder
worden de belangrijkste ontwikkelingen van 2013 geschetst.
PROJECTORGANISATIE: VAN PROJECT NAAR OPERATIONALISERING
In de eerste helft van 2013 is, conform planning, de opzet voor het nieuwe examen FFP 2.0
opgeleverd. Ook wordt een overgangsprogramma 2014 en een nieuwe systematiek voor de
Permanente Educatie vanaf 2015 ingevoerd. Het project is vervolgens
overgedragen aan de Operationaliseringscommissie (OC) onder
verantwoordelijkheid van de Stichting Certificering FFP. Voor deze OC is in
de zomer van 2013 Heleen Pet als projectmanager aangetrokken.
Deze commissie heeft zich in de tweede helft van het jaar met name
geconcentreerd op de implementatie van het nieuwe FFP-examen voor
FFP-kandidaten en het overgangsprogramma voor FFP-leden. Hieronder
worden de verschillende onderdelen kort toegelicht.
FFP-EXAMEN 2.0
Als gevolg van de nieuwe vakbekwaamheidseisen van de FFP veranderen ook de inhoud en
wijze van examinering. In het huidige systeem (FFP 1.0) worden met name kennis en begrip
getoetst door middel van een schriftelijke multiple choice-toets en een casus. In het nieuwe
FFP-examen wordt –aanvullend- veel tijd ingeruimd voor het mondeling toetsen van
adviesvaardigheden en competenties. Ook de opzet van het examen is drastisch veranderd:
van een 1-daagsexamen naar een examentraject dat bestaat uit verschillende digitale,
schriftelijke en mondelinge toetsen.
Voor het uitvoeren van het nieuwe FFP-examen
heeft de Stichting Certificering FFP gekozen voor
samenwerking met exameninstituut CITO uit
Arnhem. In nauwe samenwerking met de
examencommissie van de FFP is een
examenopzet uitgewerkt, waar
examenkandidaten vanaf het eerste kwartaal van
2014 aan kunnen deelnemen.
PERMANENTE EDUCATIE 2.0
Ook het systeem van Permanente Educatie (PE) wordt vanaf medio 2015 gewijzigd. De FFP
heeft in 2013 een tweeledige opzet ontwikkeld: een combinatie van het zelfstandig
bijhouden van alle relevante vakkennisontwikkelingen én een verplichte tweejaarlijkse
toetsing op basis van het uitwerken van een casus. Op basis van een a-selecte steekproef
wordt een kwart van alle leden die deelnemen aan het PE-traject uitgenodigd voor een
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mondeling gesprek. De Stichting Certificering FFP zal deze nieuwe PE-systematiek in 2014
verder uitwerken en toelichten aan de leden.
FFP-OVERGANGSPROGRAMMA 2014
Door het toevoegen van vaardigheden en competenties aan de nieuwe leerdoelen van de
FFP zal het verschil tussen de huidige en nieuwe leerdoelen dienen te worden overbrugd.
Hiervoor een overgangsprogramma ontwikkeld dat dit ‘hiaat’ moet dichten. Het
overgangsprogramma omvat een tweedaags onderwijsprogramma, waarin vaardigheden en
competenties in combinatie met de PE-kennisactualiteiten van 2014 door alle FFP-leden in
kleine groepen kunnen worden getraind.
Om het overgangsprogramma 2014 te mogen aanbieden, dienen de opleidingsinstituten zich
te laten accrediteren door de Stichting Certificering FFP. Hiervoor is in het najaar 2013 een
accreditatieprotocol ontwikkeld. In december 2013 zijn de eerste opleidingsinstituten
erkend.
FFP EXAMEN 1.0
De aankondiging van de nieuwe examenopzet per 1 januari 2014 heeft in 2013 tot een grote
toestroom geleid van examenkandidaten die graag nog het ‘oude’ 1.0-examen wilden
afleggen. Inschrijven vóór 31 december 2013 maakt ook nog herkansing mogelijk voor één of
beide onderdelen van het ‘oude’ 1.0-examen in 2014.
Vanaf 1 januari 2015 kan alleen nog het nieuwe examen worden afgelegd. In 2013 hebben
1.100 kandidaten één of beide onderdelen van het FFP-examen afgelegd.

4) RFA
In december 2012 is de Vereniging RFA opgericht. Het Register Financieel Adviseur (RFA) is
een initiatief van de FFP om integraal advies op adviseursniveau (EQF 5-niveau) te borgen. In
2013 heeft een pilotgroep van 30 kandidaten het RFA-examen afgelegd.
In de zomer van 2013 maakte de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) bekend dat de
bestaande SEH-titel Erkend Hypotheekadviseur op termijn gaat verdwijnen en plaats zal
maken voor de nieuwe titel Erkend Financieel Adviseur (EFA). De kwalificaties van de EFA en
de RFA hebben grote overeenkomsten en daarom is door de besturen van de FFP en de SEH
besloten om een samenwerking aan te gaan. In de praktijk leidt dit tot een samenvoeging
van beide labels/ keurmerken die geëffectueerd wordt met ingang van 1 januari 2014. Per
die datum zullen deze keurmerken samen gaan onder de naam Stichting REFA, Register
Erkend Financieel Adviseur.
Met het label Erkend Financieel Adviseur op financieel adviseursniveau en het bestaande
FFP-keurmerk op financieel plannersniveau ontstaat in de optiek van de SEH- en FFPbesturen een helder bouwwerk: een piramide met als basis het Wft-vakbekwaamheidskader
en daar bovenop de Erkend Financieel Adviseur en aan de top de FFP-gecertificeerd
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financieel planner. Dit moet de consument helder onderscheid verschaffen in het aanbod
van financiële dienstverleners.
De Vereniging RFA is per 31 december 2013 opgeheven. De kosten voor de liquidatie komen
ten laste van de RFA-bestemmingsreserve die door de Vereniging FFP op de balans werd
aangehouden. Het positieve saldo valt vrij ten gunste van de algemene reserve van de
Vereniging FFP. Voor meer informatie, zie de financiële toelichting verderop in dit verslag.

5) FFP-CONGRES
Op donderdag 10 oktober 2013
organiseerde de Vereniging FFP
voor de derde keer haar
jaarcongres. Het thema voor 2013
was: ‘Klanten (ver)dien je!.’ Als
congreslocatie was opnieuw
gekozen voor het Nieuwegein
Business Centre (NBC).
Met meer dan 600 bezoekers werd een record in bezoekersaantallen gevestigd. Sinds het
jubileumjaar 2011 is het aantal bezoekers meer dan verdubbeld. Het congresprogramma
omvatte onder meer 12 expertmeetings over uiteenlopende onderwerpen waarvoor veelal
PE-punten konden worden behaald.
Nieuw was de Verkiezing FFP-planner van het Jaar, waarvan de finaleronde plaatshad op het
congres. De deelnemende kandidaten werden niet alleen op hun vakkennis beoordeeld
maar vooral ook op hun integrale adviesvaardigheden en competenties. Dit zijn eisen die per
1 januari 2014 ook in de nieuwe FFP-vakbekwaamheidseisen opgenomen zijn.
Als key-note sprekers waren dit keer uitgenodigd:
Anita Vegter (foto links), bestuurder van de Autoriteit
Consument & Markt (ACM) en Roger Peverelli (foto
rechts), partner van strategie-adviesbureau VODW dat
wereldwijd verzekeraars, banken en pensioenfondsen
adviseert.

Winnaar van deze eerste verkiezing werd Greet Vernooij, partner van Smit-Vernooij c.s.,
adviespraktijk voor financiële planning in Nederhorst den Berg. Zij liet in de finale Monique
Bergerhof (Rabobank Horst-Venray) en Robin Klokgieters (Rabobank Noord-Twente) achter
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zich. Greet Vernooij ontving daarvoor de oorkonde bij de titel ‘FFP-planner van het Jaar’ en
een eendaagse persoonlijke vaardigheids- en ondernemerstraining door een topcoach.

Vlnr: Monique Bergerhof, FFPvoorzitter Marc van Poeteren, Greet
Vernooij, voormalig FFP-directeur
Marjan van Kasteren, en Robin
Klokgieters

6) LEDENCOMMUNICATIE
HET FFP MAGAZINE
Het verenigingsblad van de vereniging FFP, FFP-magazine, verscheen in 2013 vier keer in een
oplage van ruim 4.000 stuks en werd verzonden naar zowel FFP-leden als stakeholders. Het
relatiemagazine besteedde aandacht aan de activiteiten en het beleid van de vereniging.

In alle nummers werden stakeholders geïnterviewd over actuele en relevante
ontwikkelingen in de markt voor financiële dienstverlening. In 2013 kwamen aan het woord:
prof. mr. Ferdinand Grapperhaus, voorzitter van de commissie Governance Principes
Verzekeraars, AFM-bestuurder Theo Kockelkoren, DSI-bestuurder Dirk Schoenmaker, en
Ombudsman Financiële Dienstverlening Nol Monster.

DE VOORUITKIJKER
Tegelijkertijd met het verzenden van de factuur ontvingen de leden in
2013 voor het eerst ook de Vooruitkijker. Dit is een document waarin
de leden zien wat de FFP het komende jaar voor hen doet. Het doel is
informeren van de leden en ook laten zien wat de waarde van het
lidmaatschap is.
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LEDENNIEUWSBRIEF
De digitale nieuwsbrief aan leden, Ledennieuws genoemd, wordt gemiddeld eens per maand
verzonden. In 2013 hebben de leden 16 keer een ledennieuws ontvangen. Hierin worden
allerlei actuele onderwerpen behandeld.

7) BIJEENKOMSTEN
REGIOBIJEENKOMSTEN
In het voor- en najaar van 2013 vonden de regiobijeenkomsten van de FFP plaats.
Doelstelling van deze regiobijeenkomsten is om de leden te informeren over belangrijke
actuele markt- en verenigingsontwikkelingen.
De regiobijeenkomsten van 2013 stonden in het teken van het advies, de zorgplicht, de
nieuwe vakbekwaamheidseisen FFP 2.0 en de Wft, die per 1 januari 2014 van kracht zijn
geworden. De bijeenkomsten werden op vier plaatsen gehouden (Dordrecht, Veldhoven,
Zwolle en Amsterdam). In totaal kwamen daar ruim 500 FFP-leden op af.
Op uitnodiging van de FFP waren in het najaar vertegenwoordigers van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) aanwezig om met de FFP-leden in discussie te gaan over ’advies’
in al zijn facetten.
KERSTBORREL
Op 13 december vond de FFP-Kerstborrel plaats. Ongeveer 50 FFP-leden kwamen naar La
Promenade in Baarn om met elkaar terug te blikken op het oude jaar en vooruit te kijken
naar het nieuwe jaar. Als spreker was marketinggoeroe Paul Moers uitgenodigd, die een
presentatie verzorgde naar aanleiding van zijn jongste boek ‘Dienstbaar zijn is het nieuwe
goud’. Zijn boek kregen de bezoekers na afloop ook mee als kerstgeschenk.
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THEMA CONSUMENTEN
8) RECLAMECAMPAGNE
Ook in 2013 heeft de FFP tijd en geld geïnvesteerd in de promotie van het eigen keurmerk.
Dit gebeurde onder andere door tijdens twee campagneperiodes (in mei en in september/
oktober) een gecombineerde radio/internet-campagne te voeren. Deze was opgebouwd uit
drie elementen: banners op websites, de FFP-film Financiële planning in perspectief op
YouTube en radiocommercials op Radio 1 en Radio 2. Met de commercial zijn in totaal bijna
700.000 luisteraars bereikt. De campagneversie van de FFP-film werd ruim 2 miljoen keer
bekeken.

9) ONDERZOEK NAAMSBEKENDHEID
Van 12 t/m 17 april heeft de FFP een onderzoek naar haar naamsbekendheid laten doen.
Deze meting was een 0-meting. Dit houdt in dat het het eerste onderzoek is in een rij van
meerdere onderzoeken die jaarlijks terugkomen zodat de mogelijke groei kan worden
gemeten.
De steekproef is gehouden onder 260 personen. De doelgroep was: Hoogopgeleide (HBO+)
mensen tussen de 40 en 65 jaar oud met een ‘hoog’ inkomen (huishoudinkomen van bruto
36.500+ per jaar)
De bekendheid van FFP was, zoals verwacht, nog relatief laag, maar hoger dan van tevoren
ingeschat.
Spontaan noemt 2% FFP en geholpen is FFP bij 6% bekend. Van de mensen die geholpen
bekend zijn met FFP, geeft het grootste deel een goede beschrijving van wat de FFP is.

10) VOORUITKIJKEN.NL
De consumentenwebsite Vooruitkijken.nl wordt door consumenten gewaardeerd als
objectieve vraagbaak voor alle financiële vragen en draagt bij aan de toenemende
bekendheid van het FFP-keurmerk. De FFP streeft met Vooruitkijken.nl de volgende
doelstellingen na:
• het op een toegankelijke manier aanbieden van objectieve hoogwaardige informatie
over financiële onderwerpen;
• het bereiken en informeren van consumenten;
• het FFP-keurmerk inhoudelijk versterken en meer bekendheid geven;
• een platform bieden aan FFP-leden zodat consumenten hen kunnen vinden en
eventueel een afspraak kunnen maken voor een adviesgesprek.
De bezoekersaantallen van Vooruitkijken.nl hebben zich uitstekend ontwikkeld. In 2012
kwamen er na een aanloopperiode van enige maanden, gemiddeld ruim 10.000 unieke
bezoekers per maand op de website. In 2013 is dat aantal explosief gestegen: Gemiddeld
16 | V e r e n i g i n g F F P J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 - vdef

wisten toen maandelijks bijna 22.000 unieke bezoekers hun weg naar de FFPconsumentensite te vinden, met uitschieters in oktober en december toen de grens van
30.000 unieke bezoekers per maand werd aangetikt.
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Hoewel een groeiend aantal consumenten de weg naar Vooruitkijken.nl weet te vinden, is
dat nog niet genoeg. Zo werken wij o.a. aan het verlengen van de gemiddelde bezoekduur
van consumenten op de site. Hiervoor wordt de inhoud van de website frequent aangepast
aan de actualiteit. Diverse keren per week worden nieuwsartikelen met verwijzingen naar
nieuwssites geplaatst. Twee keer per jaar worden alle teksten op de website herschreven,
c.q. wordt de inhoud uitgebreid met nieuwe artikelen over uiteenlopende onderwerpen die
worden geselecteerd op basis van het zoekgedrag van consumenten op internet.
Ook de FFP-leden laten zich niet onbetuigd en schrijven regelmatig blogs en andere
publicaties die voor het brede publiek interessant zijn. Zij kunnen hun bijdragen zelf plaatsen
onder hun eigen profiel. Hiermee hebben leden een effectief middel om (nieuwe)
consumenten te bereiken. Een bezoeker die een blog of publicatie van een FFP-lid leest,
komt namelijk op zijn of haar profiel terecht waar ook de contactgegevens vermeld staan.
Een steeds groter deel van de leden is actief op Vooruitkijken.nl. Eind 2013 waren er 1.230
profielen aangemaakt, ruim 34% van het totale ledenbestand. Aanvankelijk waren het vooral
de zelfstandig gevestigde planners die de toegevoegde waarde van Vooruitkijken.nl
omarmden; het is opvallend dat ook steeds meer leden in loondienst deze consumentensite
ontdekt hebben om zichzelf zichtbaar te maken en als professional te positioneren.
De FFP blijft leden erop attent maken dat het verstandig is om een profiel aan te maken op
Vooruitkijken.nl. Ook leden die zelf geen content leveren hebben er baat bij om zichtbaar te
zijn omdat consumenten zelf een financieel planner kunnen zoeken op postcode en/of op
specialisme. In hoeverre consumenten daadwerkelijk een afspraak maken met een financieel
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planner wordt niet gemeten. Op basis van individuele feedback van leden concludeert de
FFP dat de conversie wel toeneemt.

11) BNR GELDWAGEN
In het kader van de Personal Finance Week van Business
News Radio (BNR) reisden eind januari zeven FFP-leden mee
met de BNR Geldwagen die elke dag een andere locatie in
het land aandeed. Zo maakte de karavaan tussenstops in de
steden Rotterdam, Leeuwarden, Den Haag, Amsterdam en
Utrecht.
Luisteraars werden voortdurend geïnformeerd over financiële zaken rond de eigen woning,
oude dag, schulden en gezinskosten. Vragen van luisteraars over deze onderwerpen werden
adequaat beantwoord door de aanwezige FFP-leden.

THEMA STAKEHOLDERS EN DERDEN
12) CONTACTEN MET STAKEHOLDERS EN DERDEN
In 2013 heeft de FFP regelmatig overleg gevoerd met verschillende stakeholders. Op
bestuurs- en directieniveau zijn bijeenkomsten geweest met toezichthouders,
consumentenorganisaties, keurmerken, werkgevers en relevante beroeps- en
brancheorganisaties in de sector.
Het voor de FFP belangrijke item ‘samenwerking met –gelijkgezinde- keurmerken’ is in het
derde en vierde kwartaal van 2013 in een stroomversnelling gekomen. Met de Stichting
Erkend Hypotheekadviseur (SEH) is in november een intentieovereenkomst getekend die als
doelstelling heeft mogelijke samenwerkingsvormen te onderzoeken tussen de FFP en de
SEH. In de optiek van de beide besturen biedt samenwerking in het kader van lobby en
belangenbehartiging de mogelijkheid om aan invloed te winnen bij de gesprekspartners. Te
denken valt onder andere aan belangrijke dossiers als integriteit, advies en
vakbekwaamheid. De autonomie en zelfstandigheid van beide afzonderlijke keurmerken
blijven gewaarborgd. In 2014 wordt de invulling van de samenwerking nader
geconcretiseerd.

13) BRIEVEN EN CONSULTATIENOTA
Op 1 januari 2014 is het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsstelsel in werking getreden. De
belangrijkste wijzigingen omvatten een individuele diplomaplicht voor alle adviseurs met
klantcontact en een verplicht driejaarlijks PE-examen. De impact voor de sector is groot. Ook
de leden van de FFP worden hierdoor direct of indirect geraakt. De FFP heeft actief
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deelgenomen aan diverse consultaties inzake de nieuwe Wft en heeft opnieuw haar
standpunt verwoord dat het FFP-diploma een gelijkstelling verdient voor vier Wft-diploma’s,
te weten Basis, Hypothecair Krediet, Consumptief Krediet en Leven (inclusief Beleggen).
In 2012 werd de branche (nog) geconsulteerd over het nieuwe vakbekwaamheidssysteem in
het algemeen. De FFP is voorstander van het verhogen van de (algemene)
vakbekwaamheidseisen in de financiële sector en heeft dit als zodanig ook gecommuniceerd.
In 2013 concentreerden de inspanningen van de FFP zich op de uitvoeringsimplicaties van de
nieuwe deskundigheidsregels. Zo reageerde de FFP in de zomer op de consultatienota van
het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) over de vaststelling van de
inhoud van de Wft-Inhaal/PE-examens (later PEplus-examen genoemd). De FFP vroeg
inhoudelijk aandacht voor het aftoetsen van PE-actualiteiten en pleitte voor een
gestructureerde voorlichtingscampagne om marktpartijen zo compleet en efficiënt mogelijk
te informeren over alle wijzigingen. Kanttekeningen stelde de FFP bij de relevantie en
doelmatigheid van het digitaal toetsen van competenties en vaardigheden.
In oktober van 2013 pleitte de FFP ervoor om de diploma-omwisselactiviteiten in de periode
1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te regelen.
In de optiek van de FFP zou een tijdelijke samenwerking van diploma-afgevende en beherende instanties (te weten examen-en opleidingsinstituten en de AFM) en
certificerende keurmerkorganisaties voor een aanzienlijke administratieve lastenverlichting
van de individuele adviseur kunnen zorgen. De minister van Financiën gaf de FFP nul op het
rekest: het verzamelen van de noodzakelijke deskundigheidsbewijzen in het kader van de
omwisselactie was een verantwoordelijkheid die bij de individueel financieel dienstverlener
rustte. Het ministerie van Financiën zag in dit verband geen coördinerende rol voor zichzelf
weggelegd.
In december 2013 was een brief van de FFP in voorbereiding waarin wederom aandacht
gevraagd werd voor een mogelijke gelijkstelling van het FFP-diploma met een aantal Wftdiploma’s. De FFP speelde hierbij in op de versoepelingen van het Wftvakbekwaamheidsbouwwerk die de minister de branche in het vooruitzicht stelde. Bij het
samenstellen van dit jaarverslag had de FFP nog geen reactie van de Minister ontvangen.
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THEMA BUITENLANDSE CONGRESSEN
14) CONGRESSEN – USA EN AUSTRALIË
FPA CONGRES
In oktober 2013 bezocht een delegatie van de FFP, onder wie directeur Marjan van Kasteren
en bestuurslid Andrea Middel, het jaarcongres van de Financial Planning Association (FPA) in
Orlando (USA). De FPA telt 70.000 leden in 25 landen en staat, evenals de FFP, voor kennis,
permanente educatie, professioneel integer gedrag en hoogwaardige advisering.
Het vierdaagse congres werd bezocht door zo’n 1.500 gecertificeerd financieel planners uit
twintig landen wereldwijd. Opvallend was de doelgroepenbenadering van de FPA op het
congres: veel workshops waren gewijd aan specifieke doelgroepen, zoals singles, weduwen,
ernstig zieken en homoseksuelen. Nadruk lag ook op het irrationele gedrag van
consumenten bij financiële beslissingen. Voor financieel planners die hun vak en klanten
serieus willen nemen verdient het aanbeveling zich verder te verdiepen in de
gedragseconomie.
FPSB-MEETING
FFP-voorzitter Marc
van Poeteren reisde in
december naar de
halfjaarlijkse meeting
van de Financial
Planning Standards
Board (FPSB) in Sydney
(Australië), vergezeld
door twee
bestuursleden van
stichting FPSB
Nederland. De FPSB
bepaalt de internationale standaard voor gecertificeerd financieel planners en heeft in 24
landen wereldwijd partnerorganisaties. Zestig deelnemers discussieerden met elkaar in
Sydney over het thema ‘Strategie’. Waar de FPSB zich toelegt op het promoten van
wereldwijde professionele standaarden in financiële planning, daar benadrukte Van
Poeteren dat de FFP meer oog heeft voor het belang van de consument. De FFP hecht grote
waarde aan het uitwisselen van meningen en ervaringen met organisaties over de wereld.
De FFP kan elementen hiervan in haar nationale beleid verwerken, zodat de leden van de
FFP daarmee hun voordeel kunnen doen.
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PFS CONGRES
De jaarlijkse bijeenkomst van onze Engelse zusterorganisatie Personal Finance Society (PFS)
werd in 2013 niet bezocht.

THEMA INTERNE ORGANISATIE
15) BESTUUR
Het bestuur van de VFFP bestond per 1 januari 2013 uit de volgende personen:
-

De heer M. J. (Marc) van Poeteren RBA(voorzitter)
Mevrouw A.P.C. (Andrea) Middel FFP (secretaris)
De heer W. (William) van der Maas FFP (penningmeester)
De heer R. J.T. (René) Smits FFP MFP REP(lid)
De heer drs. P.W. (Pim) Mol (lid)
De heer J.M.A.J. (John) Smeets (lid)

Het bestuur werd het hele verslagjaar terzijde gestaan door de directeur, mevrouw M.J.C
(Marjan) van Kasteren.
De heer van der Maas, penningmeester, is in januari wegens drukke werkzaamheden
tussentijds afgetreden als penningmeester. Op 24 januari 2013 werd door de ledenraad de
heer mr. A. Schepen benoemd als zijn opvolger. Mevrouw mr. F. Koşer Kaya, werd benoemd
als bestuurslid. Het bestuur werd hiermee uitgebreid naar 7 personen.
In het verslagjaar werd door het bestuur 7 keer regulier vergaderd. Op 24 januari (Baarn), 21
maart (Utrecht), 25 april (Baarn), 4 juli (Bleiswijk), 5 september (Baarn), 31 oktober (Baarn)
en 21 november (Baarn) vonden bijeenkomsten plaats. Op 24 september (Baarn) werd een
speciale bestuursvergadering gehouden over de keuze van de partner voor FFP-2.0 examens.
Daarnaast vergaderde het bestuur een aantal keer telefonisch en kwam zij bijeen in
bijzondere vergaderingen met als doel meer tijd beschikbaar te hebben voor
gedachtewisseling over specifieke onderwerpen, op 9 januari te Amsterdam en op 16 januari
te Utrecht.
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16) DIRECTEUR
In 2013 is het bestuur wederom bijgestaan door directeur Marjan
van Kasteren. Zij vervulde deze functie sinds 2010 op freelance
basis en kondigde in het verslagjaar aan deze opdracht per 1
februari 2014 af te sluiten. Hiermee werd ruimte gemaakt voor
een vaste invulling van de functie van directeur FFP.
Onder leiding van Marjan van Kasteren heeft de FFP-organisatie
een professionaliseringsslag doorgemaakt. Ook zijn belangrijke
projecten, zoals de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor financieel
planners, uitgevoerd. Daarnaast is de FFP actief geworden op het
gebied van consumentencommunicatie en heeft de vereniging sinds 2011 een jaarlijks
congres voor leden en stakeholders.
Andrea Middel (bestuurslid en secretaris bij de FFP): “De vereniging neemt afscheid van een
buitengewoon inspirerend directeur. Wij danken Marjan voor de uitstekende samenwerking”

17) LEDENRAAD
De ledenraad bestond per 1 januari 2013 uit de volgende 14 personen:
-

I.W.B. (Ingmar) Vonk FFP (voorzitter),
M. (Martin) Boogaard FFP CB,
Mevr. A. A. (Annette) van den Bos-Koedooder FFP,
Mevr. mr. J. (Anja) Drenth-Huiting FFP,
ir. B.L.F. (Bruno) Fabre FFP,
Mevr. G. (Gitte) van Haaren-Isbouts FFP,
Mevr. A (Anneke) Janssen-van der Vliet FFP MFP,
H.A. (André) Kamstra FFP BC
R.G.M. (Ronald) Kroon FFP MFP BC
D. (David) Meiboom FFP
Mevr. M.M.V. (Mariëlla) Nieuwenhuijs FFP
Mevr. drs. M.S.L. (Muriel) Palm-Kamsma FFP
Mr. U.C.F. (Ubbo) Scholten van Aschat FFP,
Mr. P.H.M. (Paul) Stijns FFP,

André Kamstra en Anneke Janssen traden af in de ALV van 30 mei 2013. Wij danken hen
hartelijk voor hun tijd en inzet. De volgende leden werden door de ALV herbenoemd voor
een volgende termijn:
-

W.B. (Ingmar) Vonk FFP,
Mevr. mr. J. (Anja) Drenth-Huiting FFP,
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-

ir. B.L.F. (Bruno) Fabre FFP,
R.G.M. (Ronald) Kroon FFP MFP BC,
Mevr. drs. M.S.L. (Muriel) Palm-Kamsma FFP,
Mr. P.H.M. (Paul) Stijns FFP,

Door de ALV werden benoemd:
-

Mevrouw C. (Lieke) Klunder-Maljers FFP,
De heer L.W. (Leo) Koops FFP.

In het verslagjaar werd door de ledenraad onder andere kennis genomen van de volgende
onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consumentencommunicatie
Corporate film
Verkenningen van samenwerking FFP/SEH alsmede tucht en integriteit
Herziening leerdoelen FFP 2.0
Vooruitkijken.nl
FFP Congres
Voortgang implementatie RFA-keurmerk
Bestuursbenoemingen en kandidaten voor de ledenraad
Begroting, jaarrekening en bestuursverslag
Profiel en bevoegdheden ledenraad
Verbinding ledenraad met de achterban
Organisatie en huisvesting
Diverse FFP-bijeenkomsten
Dashboard lopende activiteiten en projecten

De ledenraad kwam 3 keer bijeen: op 24 januari, 25 april, 6 september en 1 oktober te
Baarn. Voorafgaand aan de ledenraadsvergaderingen werd door de ledenraad telkens
vooroverleg gehouden.

18) ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
De statutaire jaarlijkse algemene ledenvergadering werd gehouden op 30 mei 2013 in Hotel
New York, Rotterdam. In deze vergadering werd:
•
•
•

Een overzicht gegeven op het gevoerde beleid (bestuursverslag) in 2012 en antwoord
gegeven op vragen over de lopende ontwikkelingen.
Een toelichting gegeven op de jaarrekening 2012 .
Een toelichting gegeven op de bestuurssamenstelling
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•
•

Overzicht gegeven van de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2013
Unaniem de herbenoembare en nieuwe kandidaten voor de ledenraad benoemd.

19) LEDENADMINISTRATIE
In het verslagjaar vonden de volgende mutaties plaats:
Aantal planners
Totaal

2013
3.593

2012
3.477

mutatie
+116



Man
Vrouw

2.452
(71%)
1.025
(29%)
3.469

+42



2.494
(69%)
1.099
(31%)
3.535
259
(+7,3%)
143
(-4.0%)
52

180
(+5,3%)
82
(-2,4%)
48

+79

75

69

+6

PE-plichtigen
Nieuwe inschrijvingen
Uitschrijvingen
Aspirant-planners

2013

Geaccrediteerde Onderwijsinstellingen

2.494

2012

1.099

2.452
1.025
0%

20%

40%

60%

man

80%

vrouw
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100%

+74
+66

+61
+4

Herkomst planners
Totaal

2013
3.593

2012
3.477

mutatie
+116

Waarvan FFP-gediplomeerd

3.243
(90%)
350
(10%)
296

3.088
(89%)
389
(11%)
327

+155

6

7

-1

20

23

-3

28

32

-4

Waarvan niet FFPgediplomeerd*
 Dispensatie


Hogeschool Brabant



Universiteit van
Amsterdam (UvA)
ABN-AMRO


*

-39
-31

Bij de invoering van de FFP-diplomering is een eenmalige regeling getroffen voor bepaalde
opleidingscategorieën. De aantallen nemen door natuurlijk verloop jaarlijks af.

300

259

250

180

200
150
100
50
0
-50
-100
-150

-82

-143

2012
Nieuwe inschrijvingen

Uitschrijvingen

2013

25 | V e r e n i g i n g F F P J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 - vdef

dispensatie

gediplomeerd

3088

3243

389

296

2012

2013

20) FINANCIËN
De vereniging is financieel gezond en heeft in 2013 – net zoals in 2012 – volgens planning
geïnvesteerd om grote stappen te kunnen maken in ontwikkeling, activiteiten en projecten.
De inkomsten in 2013 bedroegen € 1.356.228 (begroot was € 1.345.000) en de uitgaven
waren € 1.638.988 (begroot: € 1.511.000). In de uitgaven is de financiering van de diensten
door de Stichting Certificering FFP opgenomen. Het exploitatieresultaat in 2013 is € 282.760
negatief.
Het eigen vermogen van de vereniging bedroeg per ultimo 2013: € 1.680.703, daarin is de
‘bestemmingsreserve RFA project’ opgenomen, alsmede een verantwoorde reserve voor de
garantie van de continuïteit van de vereniging.

21) COMMISSIE MARKETING
De Commissie Marketing van de FFP bestond in 2013 uit de volgende personen:
-

Jan Willem Kakebeeke (voorzitter)
Robert van As
Noach van Beusekom
Bernd Huibers
Jeanette Scheepers
René Smits
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De commissie kwam in 2013 één keer bijeen. Op 16 mei hield de commissie een brainstorm
over de volgende punten: Welke functie heeft de marketingcommissie en hoe kan de input
van de marketingcommissie beter zichtbaar worden gemaakt? Als gevolg van de
professionele uitbreiding van het ondersteunende FFP-team verschuiven immers de taken
van de commissie. In 2014 zal met de verdere invulling van het FFP-team ook een keuze
gemaakt worden ten aanzien van het voorbestaan van de commissie.

22) BESTUURLIJK OVERLEG VERENIGING EN STICHTING
In 2013 is één keer een overleg geweest tussen de besturen van vereniging en stichting,
namelijk op 31 januari. Het overleg is bedoeld om de wederzijdse besturen op de hoogte te
stellen van de voorgenomen en lopende activiteiten en deze op elkaar af te stemmen.
Door de grote veranderingen in de markt, de ontwikkeling van FFP 2.0 en de uitbouw van de
organisatie van de FFP, is in deze vergadering besloten om in het vervolg gezamenlijk te gaan
vergaderen teneinde de informatiesnelheid te intensiveren, de beslissingskracht te
versterken en de interne efficiency te verhogen.
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