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Doel (why)
Bevorderen van eerlijke kansen voor iedereen, door bij te dragen  
aan de emancipatie van bevolkingsgroepen die dat nodig hebben 
en door het stimuleren van de ontwikkeling van menselijk talent. 
De drijvende kracht is waarde toevoegen, het kan altijd beter!

Waarden
• Kennis
• Kwaliteit
• Ondernemen
• Verbinden

Missie 
Impact verhogen van het maatschappelijke kapitaal van Nederland

Doel, waarden en missie Finance Ideas
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Overtuigingen
• Het echt willen weten voegt waarde toe

• Een beter geïnformeerde klant is een betere opdrachtgever

• Investeren in ontwikkeling van het individu en het team loont

Gedrag
• FI’ers zijn nieuwsgierig en lezen alles wat relevant is voor onze dienstverlening, we weten wat er vandaag en 

morgen speelt binnen onze sectoren. FI’ers begrijpen van elkaar dat je ook niet alles kunt weten

• FI’ers dragen bij aan standaarden en modellen voor de sectoren waarin wij actief zijn, wij publiceren onze kennis 
via diverse kanalen (pers/white papers/FIA artikelen) zodat deze voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar is

• FI’ers zijn continue bezig met de ontwikkeling van hun eigen kennis en vaardigheden en delen deze met anderen

Kennis

https://finance-ideas.nl/
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Overtuigingen
• Kwaliteit dient geborgd te zijn in het proces

• Fouten worden gemaakt en het delen en leren daarvan draagt bij aan kwaliteitsverbetering

• Afspraken nakomen en klanten tijdig en juist informeren is een belangrijk onderdeel van kwaliteit

Gedrag
• FI’ers waarborgen kwaliteit met elkaar en geven uitvoering aan het vier ogen principe. De projectmanager (een 

senior adviseur) is altijd eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, zowel inhoudelijk als qua structuur, vorm en 
presentatie 

• FI’ers communiceren fouten met elkaar en met de klanten en trekken hier lessen uit

• FI’ers doen een stap extra en zijn flexibel in werktijden als dat nodig is en nemen met regelmaat rust. Een 
ontspannen geest zorgt voor goede adviezen

Kwaliteit
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Overtuigingen
• Een financieel gezonde basis waarborgt de continuïteit van FI en biedt ruimte voor impactvolle projecten en 

ontwikkeling van nieuwe producten en diensten

• Verantwoordelijkheid krijgen stimuleert ondernemerschap

• Ondernemerschap dient beloond te worden; in welke vorm en variant is afhankelijk van de situatie en behoeften

Gedrag
• FI’ers handelen proactief, nemen initiatief en zijn assertief. We ontwikkelen nieuwe dienstverlening en producten, 

verdiepen bestaande klantrelaties en gaan nieuwe klantrelaties aan

• FI’ers geven elkaar snel verantwoordelijkheid en verwachten verantwoordelijk gedrag, daarbij hoort ook de 
mogelijkheid om ‘nee’ te zeggen

• FI’ers zijn betrokken bij de ontwikkeling van FI en delen mee in de resultaten

Ondernemen
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Overtuigingen
• Open en eerlijk zijn is het fundament onder collegiale en zakelijke relaties

• Het collectief is belangrijker dan het individu

• Plezier maken en aandacht voor elkaar dragen bij aan goede collegiale relaties 

Gedrag
• FI’ers geven elkaar eerlijke feedback op een professionele en respectvolle manier, zowel op inhoud als op gedrag. 

Wij publiceren al onze nevenfuncties op de website, communiceren (mogelijke) tegenstrijdige belangen proactief 
naar elkaar en onze klanten en nemen indien nodig maatregelen

• FI’ers opereren als één team en rekenen elkaar niet af op individuele financiële prestaties

• FI’ers organiseren activiteiten voor elkaar en betrekken zoveel mogelijk collega’s daarbij 

Verbinden
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