PERSBERICHT
Baarn, 11 oktober 2013

Greet Vernooij eerste FFP-planner van het jaar
Greet Vernooij is de eerste ‘FFP-planner van het jaar’. De medevennoot van Smit Vernooij c.s., een
adviespraktijk voor financiële planning, kwam gisteren als beste naar voren in de finale op het
derde achtereenvolgende FFP Congres. Dit jaarcongres trok een recordaantal van 700 bezoekers.
De verkiezing voor de ‘FFP-planner van het jaar 2013’ werd een groot succes. Te meer, omdat het de
eerste verkiezing is die nadrukkelijk aansluit op de eisen die vandaag de dag aan een financieel
planner worden gesteld: naast vakkennis ook integrale (klant)vaardigheden en competenties. Eisen
die ook zijn ingebed in de nieuwe vakbekwaamheidseisen van de FFP.
In de voorronde werd de vakkennis van de vijftig deelnemers aan de verkiezing ‘FFP-planner van het
jaar 2013’ beoordeeld door het maken van een digitale multiple-choicetoets. Die bestond uit 20
praktijkvragen over uiteenlopende kennisgebieden. Naast foutloosheid woog de snelheid van
antwoorden mee. De tien beste kandidaten voerden in de tweede ronde een klantadviesgesprek, in
het bijzijn van twee assessoren. Zij baseerden hun oordeel vooral op de intake-vaardigheden
(‘doorvragen’). Aansluitend werkten de kandidaten hun bevindingen uit in een financieel plan.
Voor de finaleronde op het FFP Congres bleven drie kandidaten over: Greet Vernooij, Monique
Bergerhof en Robin Klokgieters. De laatste twee zijn werkzaam voor Rabobank Horst-Venray
respectievelijk Rabobank Noord-Twente. Na hun presentatie kozen de FFP-leden en de vakjury in
meerderheid voor Greet Vernooij als beste financieel planner van 2013. Naast de officiële oorkonde
ontving zij een eendaagse persoonlijke vaardigheids- en ondernemerstraining door een topcoach.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over het persbericht kunt u contact opnemen met: Marjan van Kasteren,
directeur van de Vereniging FFP, tel 035-5427538, e-mail: info@vffp.nl.
Meer informatie over de FFP, beroepsorganisatie van gecertificeerd financieel planners, treft u aan op
www.ffp.nl en www.vooruitkijken.nl.
Bijschrift foto ‘winnaar’: FFP-voorzitter Marc van Poeteren heeft Greet Vernooij gefeliciteerd met de
titel ‘FFP-planner van het jaar 2013’.
Bijschrift foto ‘finalisten’: De drie finalisten van de verkiezing ‘FFP-planner van het jaar 2013’:
Monique Bergerhof, Greet Vernooij en Robin Klokgieters. Achter hen FFP-voorzitter Marc van
Poeteren en FFP-directeur Marjan van Kasteren.
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