
 

CFA Society VBA Netherlands Ethiek & Integriteit 
Commissie 

  

Positie van de commissie binnen CFAVBA  

De Ethiek & Integriteit Commissie is een inhoudelijke commissie en onderdeel van de CFA Society VBA 
Netherlands. De commissie volgt actuele ontwikkelingen, organiseert evenementen en produceert 
materiaal met als doel het vergroten van de zichtbaarheid van en toegang tot interessante en relevante 
ethiek en integriteit gerelateerde informatie. Haar leden zijn allen actief in de financiële sector, of 
gerelateerde sectoren en hebben de CFA of VBA-accreditatie. Uitzonderingen hierop kunnen gemaakt 
worden door de voorzitter.  

  

Aandachtspunten van de commissie  

De commissie richt zich op alle toepassingen van ethiek en integriteit in de financiële sector. Zowel als 
onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van financiële professionals, als in de CFA en VBA  
curricula. Bewust omgaan met ethiek en integriteit gerelateerde vraagstukken is en blijft in onze 
professie een belangrijk onderwerp en het belang van continue educatie op dit gebied neemt dan ook 
toe. Hoe onze vakgenoten van relevante informatie te voorzien, interessante mogelijkheden te 
ontwikkelen om kennis te vergaren en ervaringen te delen is de ambitieuze uitdaging van de commissie.  

 

Activiteiten van de commissie 

1. De commissie organiseert een jaarlijks seminar over een actueel onderwerp. Doelstelling hierbij is 
altijd om financiële professionals te activeren door het selecteren van aansprekende onderwerpen en 
sprekers.  

2. Waar mogelijk werkt de commissie samen met andere commissies om evenementen te organiseren 
en de ethiekcomponent in al onze professionele activiteiten aan te stippen.  

3. De commissie organiseert rondetafelgesprekken en kleinere informatiesessies over actuele 
onderwerpen om de discussie hierover te bevorderen en een platform te bieden voor nieuwe inzichten.  

4. Door studenten en kandidaat-accreditatiehouders via samenwerking met universiteiten en andere 
instellingen te betrekken bij vraagstukken rondom ethiek en integriteit, hoopt de commissie dit 
onderwerp bij de aankomende generatie professionals onder de aandacht te brengen.   



5. De commissie schrijft over actuele en gerelateerde onderwerpen in het VBA Journaal, Enterprising 
Investor Blog en andere mediakanalen.  

 

Regelmaat samenkomst commissie 

De commissie vergadert tweemaandelijks ongeveer 2 uur op een centrale locatie. Ad hoc conference 
calls worden waar nodig georganiseerd tussen vergadermomenten.  

 

Commissieleden  

Vandana Doekhie: Senior Client Account Manager bij BNP Paribas Asset Management (voorzitter) 

Alwin Oerlemans: Head of Product Management bij APG   

Matthijs Bolkenstein: Lawyer, Partner bij Ploum  

Jenny Overman: Associate Director bij Privium Fund Management (secretaris)  

Frank Dankers: Managing Director bij Boondael Finance 

Freek Aalbers: Head of Client Investment Risk bij ABN AMRO Bank 

Lilian ter Doest: Senior Consultant bij Sweco Capital Consultants 

Friso van der Mark: Senior Vermogensbeheerder bij Rabobank  

Rik Albrecht: Professioneel pensioenfondsbestuurder 

 


