Nieuwsbrief december 2017

Is deze e-mail moeilijk
leesbaar?
Bekijk hier de webversie...

Nieuwsbrief december 2017

In deze nieuwsbrief
1. Blog van WIFS Bestuursvoorzitter Natalia

4. Aankondiging jaarthema 2018

Goncharova
5. Jaarkalender 2018
2. Verslag executive ontbijt NN
6. Wist je dat…
3. Aankondiging Nieuwjaarsborrel en ALV

Nieuwsbrief titel
Beste WIFS-lid,
Het afgelopen jaar was enerverend, met soms even doorzetten, maar zeker
succesvol. In deze nieuwsbrief lees je er meer over. In deze nieuwsbrief ook
een blog van Natalia met daarin haar terugblik op 2017 en alvast een doorkijkje
naar 2018.

Terug- en vooruitblik
Met trots kijk ik terug op onze resultaten in 2017. Met elkaar hebben we er weer
een heel mooi jaar van gemaakt! Een jaar waarbij we bijvoorbeeld onze impact
hebben vergroot met de introductie van de Diversity Research Accelerator. Ook
hebben we ons netwerk uitgebreid en meerdere nieuwe bedrijfsleden mogen
verwelkomen. Het meest trots ben ik op iedereen die in 2017 weer hard heeft
gewerkt om deze resultaten te bereiken. Blij word ik ook als ik kijk naar hoe er
met elkaar wordt samengewerkt. Op een prettige, open en constructieve wijze.

Iedereen veel dank, zonder jullie was het niet gelukt! Lees verder

Executive breakfast bij Dorothee van Vredenburch
Op 1 december jl. kwamen 10 WIFS leden ontbijten bij Dorothee van
Vredenburch, Chief Change & Organisation en lid van de Management Board
van NN Group N.V. We spraken met haar over haar carrière, haar drijfveren, de
recente overname van Delta Lloyd en de cultuur binnen het nieuwe NN bedrijf.
Haar carrière in de financiële sector kenmerkt zich door enerzijds
ondernemerschap, ze richtte twee bedrijven op, en anderzijds leidinggeven aan
grote veranderingen. Ze adviseert om niet teveel te plannen, want dan sta je
onvoldoende open voor nieuwe uitdagingen. Lees verder

Aankondiging nieuwjaarsborrel en ALV
WIFS leden zijn van harte welkom voor de nieuwjaarsborrel op donderdag 8
februari 2018 van 18.00 - 20.00 uur in de rooftopbar van Circl in Amsterdam.
Onder het genot van een drankje en heerlijke hapjes is er voldoende
gelegenheid om te netwerken.
Je kunt je aanmelden voor de borrel via het ledengedeelte op de WIFS website
en je vindt daar ook de routebeschrijving naar Circl.
Dineren na de borrel?
Wie na de borrel wil blijven dineren bij Circl kan tegen betaling van 34 euro
genieten van een table d'hôtes menu (drankjes voor eigen rekening). Wil je
deelnemen aan het diner, zorg er dan voor dat je je uiterlijk op 31 januari hebt
aangemeld via de website.
De borrel zal worden voorafgegaan door de ALV. WIFS leden ontvangen
hiervoor een aparte uitnodiging per mail.
Hoe ziet het programma voor de middag en avond in Circl er uit?
·
16:45 -17:00 uur: Ontvangst
·
17:00 -17:30 uur: Rondleiding door Circl (aantal plaatsen beperkt!)
·
17:30 -18:00 uur: ALV (in basement, kamer 8)

·
·

18:00 -20.00 uur: Nieuwjaarsborrel in Rooftopbar
Vanaf 20:00 uur: Diner (menu en drankjes voor eigen rekening)

Jaarthema 2018
De opkomst van ‘fintech’ zorgt voor veel nieuwkomers in de financiële sector.
Ze bieden snellere, goedkopere en efficiëntere oplossingen aan. Er zijn kansen
om financiële diensten uiteindelijk toegankelijker te maken voor iedereen. Ook
WIFS ziet kansen, want diversiteit in de financiële sector stimuleert creativiteit
en innovatiekracht. Daarmee kan beter worden ingespeeld op de veranderende
behoefte van de markt.
Veranderingen in consumentenbehoefte en ontwikkelingen op technologisch
gebied gaan zo snel, dat alleen klantvriendelijkheid en optimalisatie van
bedrijfsvoering niet meer voldoende zijn om bij te blijven. Dit is ook een
uitdaging voor de financiële sector. Bedrijven en overheden moeten afstand
doen van bestaande businessmodellen en ze verstoren om te kunnen
overleven. Door experts ook wel ‘disruption’ genoemd. Nieuwe
businessmodellen zijn noodzakelijk.
WIFS gaat in 2018 met het oog op de disruptie bijdragen aan het verder
versterken van de sector door zich in te zetten voor diversiteit – een stapje

verder dan alleen gender zelfs, en steeds onze kernwaarden vooropstellend:
Connect, Share, Empower, Energize!

Jaarkalender 2018
Met veel genoegen kunnen wij hierbij alvast de volgende data voor 2018
presenteren.





8 februari - ALV en Nieuwjaarsborrel bij Circl in Amsterdam
14 juni - Jaarcongres bij De Volksbank in Utrecht
4 oktober - Diversity Research Accelerator (DRA) bij NN in Den Haag
29 november - De Kracht van het Netwerk (locatie volgt)

Ook zullen er in 2018 weer executive bijeenkomsten plaatsvinden. Houdt de
website en onze nieuwsbrieven in de gaten voor nieuwe data.
Noteer de data in je agenda en schrijf je in via de website.
Let op: je kunt je alleen inschrijven voor de bijeenkomsten wanneer je aan de
contributieverplichting voor 2018 hebt voldaan.

Wist je dat…
...je interessante publicaties uit 2017
die in aanmerking komen voor de
Diversity Research Accelerator
Award 2018 kunt sturen naar
onderzoek@wifs.nl?
…WIFS een LinkedIn-pagina heeft?
Help ons door te liken, te sharen en
te posten – en deel vooral jouw
verdere ideeën hierover met ons via
info@wifs.nl?
…in de mediatheek alle foto's van
de events van 2017 beschikbaar zijn
voor leden door in te loggen op de
speciale ledenpagina? Je vindt de
foto's onder Activiteiten.
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