Zeven leden van de VOFP zijn Financieel Planners van het Jaar!
Al vijftien jaar organiseert de Stichting Persoonlijke Financiën de verkiezing van een ‘Financieel
Planner van het Jaar’. Ruim 3500 gecertificeerd financieel planners kunnen aan deze verkiezing
meedoen. Hierbij moeten in de eerste ronde van de verkiezing praktijkvragen goed beantwoord
worden en vervolgens werken de deelnemers een praktijkgerichte casus uit. Een mystery guest
toetst de competenties van de deelnemer. Een commissie van deskundigen kiest daarna de
financieel planner van het jaar.
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Tot en met 2013 zijn er zeven leden van de VOFP die zich ‘Financieel Planner van het Jaar’ mogen
noemen. Het is zeer opvallend dat bijna 50% van alle Financieel Planners van het jaar VOFP-ers zijn.
De reden hiervan is dat een VOFP-er zich kenmerkt door serieus met het vak Financiële Planning
bezig te zijn. Iedere VOFP-er heeft een hoge vakbekwaamheid. Door onderling gebruik te maken van
elkaars expertise en sterke kanten wordt deze vakbekwaamheid nog versterkt. Zo zijn er leden die
meer gespecialiseerd zijn in belastingen, nalatenschappen, pensioen of echtscheidingszaken.
Specifiek talent wordt ten dienste van het verbeteren van het advies gebruikt. Samen, als collega’s,
gaan voor het beste advies, is de drijfveer.
Die gedrevenheid mag passie voor het vak heten. De focus is gericht op de klant. Het is een uitdaging
om de vraag van de klant op juiste en heldere wijze te beantwoorden. Wat is zijn doel en hoe kan
dat bereikt worden met de mogelijkheden en kansen die de klant heeft? Wat zijn hierbij de
bedreigingen: overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid? Samen zoeken we naar
oplossingen om de klant grip te geven en te laten houden op zijn financiën.

De titel ‘Financieel Planner van het Jaar’ straalt vertrouwen uit naar klanten. Dit vertrouwen
verdienen we door zuiver te adviseren, betrokken te zijn bij de klant en afspraken na te komen.
Omdat de klant vaak niet zijn financiële situatie overziet, mag hij vertrouwen op de VOFP-er.
In die zin is de klant afhankelijk van de VOFP-er. Een verantwoordelijkheid die de VOFP-er hoog op
neemt.
Dankzij ieders inzet zijn we een club financieel specialisten waar je verzekerd bent van een goed
advies. Reden dat consumentenbelangenorganisaties zoals de Consumentenbond en de Vereniging
Eigen Huis naar ons verwijzen. Ook worden we door diverse consumenten TV-programma’s als
financieel expert gevraagd onze bijdrage te leveren( b.v. Kassa en Radar). Het bestuur en de leden
van de VOFP zijn zeer blij met deze ontwikkeling van de vereniging en zullen in de toekomst deze lijn
voortzetten.

