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Joke de Kock over 
schuldhulpverlening

Wat is volgens jullie de grootste 
bedreiging voor de Nederlandse 
fi nanciële sector?

Wat is de grootste kans voor de 
Nederlandse fi nanciële sector?

Waar liggen de grootste kansen 
voor een organisatie als Welten 
en welke rol zou Welten kunnen 
spelen bij het herstellen van 
het vertrouwen in de fi nanciële 
sector?

Hoe ziet in jullie beleving het 
speelveld van banken, verzeke-
raars en pensioenfondsen er in 
2020 uit?

Meer informatie is te vinden 
op www.reinventingfi nancial
services.com

Linda en Alma 
in de bres 
voor Oeganda

Begin dit jaar verzorgden Roger Peverelli en Reggy de Feniks een inspirerende masterclass 
op de Welten Campus in Vessem (zie pagina 3 voor een verslag). Peverelli en De Feniks zijn 
de auteurs van ‘Reinventing Financial Services. What consumers expect from future banks 
and insurers’. In het dagelijks leven zijn zij partner bij respectievelijk VODW en het Spaanse 
9senses. Na de masterclass legden we de heren een aantal vragen voor.

   Reinventing Financial Services

“Nieuw vertrouwen is de sleutel
  voor nieuwe groei”
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transparantie 
en eenvoud

zelfbewuster en meer zelf-
sturend

vertrouwt  
meer en meer op de kennis en 
mening van het grote publiek

normen en waarden

dichtbij zijn

Door: Johan Treur, Welten Opleiding & Organisatieontwikkeling

Column - mr. Cees de Jong

‘De heer in ‘t verkeer is vaak een vrouw’. Met deze slogan 
werd zo’n 30 jaar geleden de zogenaamde damestrede 
geïntroduceerd. Vrouwelijke automobilisten kregen twee 
treden korting op de bonus/malusladder. Dat leverde  
een behoorlijk lagere premie op. Een typisch geval van 
vrouwenkorting dus. Een korting die al snel werd over-
genomen door zo ongeveer alle autoverzekeraars.

Verbod op sexe-discriminatie nadelig voor vrouwen

‘Reinventing Financial Services - What consumers expect 
from future banks and insurers’ is niet alleen de titel van 
het boek van Roger Peverelli en Reggy de Feniks, maar ook 
van de eerste Welten Masterclass van 2011 van deze twee 
experts in de financiële dienstverlening. Dat het thema een 
hot topic is, bleek wel uit de hoge opkomst, waarbij we naast 
onze eigen senior collega’s en de leden van Welten Interim 
Netwerk, ook een aantal alumni mochten verwelkomen. 

Masterclass Roger Peverelli
en Reggy de Feniks

Mail & win

@


