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0.
Nieuw evenwicht

De trustsector is mede door een veranderde maat-
schappij in een identiteitscrisis geraakt. Wat is haar 
bestaansrecht als dit veel minder in het fiscale gezocht 
mag worden? In de maatschappelijke opinie en daar-
uit voortvloeiend de politiek heeft zich een kentering 
voorgedaan. Vroeger waren fiscale argumenten een 
legitieme grond om je in Nederland te vestigen, dat 
is steeds minder het geval. Wetgeving is in gang gezet 
om dergelijke louter fiscaal gedreven structuren te 
voorkomen.

Holland Quaestor en haar leden weten dat zij hierop 
dienen te handelen. De sector ziet dat zij aan de 
vooravond staat van een veel meer geharmoniseerde 
fiscale wereld waarbij nog sterker wordt gekeken naar 
reële economische activiteiten. Welke functies en risi-
co’s in de toekomst moeten worden geschaard onder 
dergelijke reële economische activiteiten kan op dit 
moment voor Nederland nog niet met zekerheid wor-
den gezegd. 

Aan de hand van mogelijk aanpassingen van het 
Model-Verdrag van de OESO zullen landen zijn 
genoodzaakt opnieuw belastingverdragen uit te 
onderhandelen en nationale wetgeving aan te passen. 
Deze nieuwe fiscale (internationale) wetgeving zal 
er mogelijk toe leiden dat trustkantoren inkrimpen, 
omdat een deel van hun bestaansrecht kan komen 
te vervallen. Bovendien is een andere positionering 
van trustkantoren in de markt noodzakelijk. Niemand 
weet welk tempo hierin zal worden gehanteerd en 
juist in deze periode kan de trustsector zich goed 
voorbereiden op haar toekomst.

Begeleiden van startups en andere bedrijven, alsmede 
dochterbedrijven van multinationals in Nederland 
is de missie, mede bezien en ondersteund door de 
bestaande, beschikbare en door te ontwikkelen fiscale 
kroonjuwelen. 

Begeleiding die bijvoorbeeld bestaat uit juridische, 
administratieve en accounting expertise. Een multidis-
ciplinaire aanpak die de trust bij uitstek als onestop 
dienstverlener kan aanbieden aan deze bedrijven. 
De trustsector wil dat het vestigingsklimaat van 
Nederland de komende jaren op de agenda staat.  



4Beleidsplan 2015-2020 Holland Quaestor 

Dit kan zij niet alleen, het is een boodschap over ons 
vestigingsklimaat die door alle belanghebbenden 
gezamenlijk dient te worden uitgedragen in Nederland 
en in het buitenland.  

Nederland is wereldwijd een aantrekkelijk land om 
je als onderneming te vestigen, vanwege een uitste-
kende infrastructuur, grote internetknooppunten, de 
Rotterdams haven, etc. Synoniem laten zijn van deze 
boodschap met het woordje ‘trust’ is de gezamenlijke 
opdracht. Dit is een duidelijke trend wijziging, één 
die essentieel is voor herpositionering van de sector. 
Holland Quaestor wil vanuit deze hernieuwde visie 
over het trustwezen haar leden ondersteunen, zodat 
samen kan worden opgetrokken in een belangrijk 
transitieproces. 

Naast deze transitie is er bovendien sprake van een 
tweede transitie die volgt uit de eis van DNB dat de 
sector over vier jaar beschikt over een geïnternaliseer-
de integere cultuur. De invoering van de compliance 
functie, de RIB-Audit en ons eigen keurmerk zijn hier-
voor belangrijke instrumenten die bijdragen aan een 

trustsector die ook in de basis (vastlegging) op orde 
is. Dit kunnen aantonen is essentieel voor het voortbe-
staan van de sector en vormt het fundament van een 
veranderde en vernieuwde sector. 

Het keurmerk is ondertussen operationeel en dient in 
de komende jaren in de praktijk haar nut en waarde 
te bewijzen. Met de, voor het keurmerk, opgerichte 
Stichting AQTO heeft Holland Quaestor een instru-
ment in handen waarmee de sector vanuit verschil-
lende vlakken kan worden ondersteund op het gebied 
van de gewenste en geëiste geïnternaliseerde integere 
cultuur. 

Economisch belang en een geïnternaliseerde integere 
cultuur dienen hand in hand te gaan, zowel op korte 
als op langere termijn. Kortom twee transities die 
elkaar prima kunnen ondersteunen. Holland Quaestor 
is van mening dat, mede voor een sterke (internatio-
nale) positionering van de Nederlandse trustsector, op 
beide onderwerpen gezamenlijk moet worden opge-
trokken met alle belanghebbenden en juist ook met 
de trustkantoren onderling. 

Maar er zijn nog andere belangen te onderkennen 
die trustkantoren, groot of klein, kunnen hebben om 
een zekere mate van verbinding met elkaar aan te 
gaan. Een belangrijke reden is bijvoorbeeld de sector 
aantrekkelijk maken voor potentiële en talentvolle 
werknemers. De vraag dient zich dus aan waar deze 
verbinding uit kan bestaan, maar ook welke belem-
meringen daarbij moeten worden onderkend en 
tenslotte met welke instrumenten Holland Quaestor 
deze verbinding kan faciliteren. Dit beleidsplan formu-
leert voorstellen voor een nieuw evenwicht door het 
maken van verstandige beleidsmatige keuzes. Het is 
aan de leden van Holland Quaestor om aan dit nieuwe 
beleid gestalte te geven.
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1.
Kern van de zaak 

Holland Quaestor is een vereniging van, voor en door 
leden in de trustsector. In de statuten is vastgelegd 
dat de vereniging zich het volgende ten doel stelt: 

het behartigen van de belangen van de leden; en •	
het bevorderen van de verdere ontwikkeling en •	
de kwaliteit van de trustsector in Nederland en in 
internationaal perspectief.

Het behartigen van de belangen van de leden van 
Holland Quaestor is gericht op de economische conti-
nuïteit van de trustsector in zijn geheel. De trustsector 
is daarvoor op zoek naar een nieuw evenwicht. Een 
evenwicht dat gericht is op het behalen van resultaten 
zowel op de kortere termijn als op de langere termijn. 
Ook met een passende balans voor de trustkantoren 
zelf en voor de belanghebbenden die daarbij zijn 
betrokken en natuurlijk met oog voor grotere en  
kleinere trustkantoren. 

Voor dit nieuwe evenwicht zijn investeringen nood-
zakelijk die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van 
kwaliteit en professionaliteit van de trustsector.  
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De focus hierbij is primair gericht op de trustkantoren 
in Nederland, subsidiair kunnen bijdragen worden 
geleverd in internationaal perspectief. 

De hoofddoelstelling is Nederland ondersteunen als 
economisch aantrekkelijk 3.0 vestigingsland1. De trust-
sector is daarvoor de betrouwbare partner in business. 
Voor realisatie van deze ambitieuze hoofddoelstelling 
staan de komende vijf jaar twee punten op de agenda. 
Dit betreft de ontwikkeling van nieuwe businessmodel-
len die rekening houden met de veranderingen rond-
om fiscale ethiek en dit betreft parallelle ontwikkeling 
van een geïnternaliseerde integere cultuur binnen de 
trustsector als impuls voor de kwaliteit en professiona-
liteit van de trustsector.

Holland Quaestor wil daarbij een platform zijn waar 
alle trustkantoren in Nederland zich bij kunnen aan-
sluiten. Een platform waar de leden discussies open-
lijk met elkaar voeren over doelstellingen, strategie, 
structuur en cultuur. Op deze wijze kunnen verschil-
lende afwegingen worden vertaald naar goed onder-
bouwde keuzes die ook prima intern en extern kunnen 
worden uitgelegd.

Voor dit beleidsplan is een externe-analyse opgesteld 
welke is verwoord in bijlage A. Verder is een SWOT-
analyse gemaakt die is opgenomen in bijlage B. Deze 
analyses hebben geleid tot een gewenste ontwikkel-
richting van Holland Quaestor zoals beschreven in bij-
lage C. Wie aan wat kan bijdragen is als invulling van 
de ontwikkelrichting uitgewerkt in bijlage D.

In dit beleidsplan van Holland Quaestor zijn vier 
hoofdthema’s benoemd die stap voor stap worden 
uitgewerkt. Deze thema’s zijn:

Regisseren eigen maatschappelijk handelen1. 
Bruggen bouwen met belanghebbenden2. 
Organiseren bedrijfsvoering Holland Quaestor3. 
Participeren in onderlinge relaties4. 

Verder heeft Holland Quaestor met de oprichting 
van Stichting AQTO een nieuw instrument in handen 
om de transitie van de sector te helpen vorm geven. 
Kortom een wenkend perspectief in een tijd dat alles 
aan het veranderen is. De verandering staat dan ook 
voorop bij dit beleidsplan.

1 Netwerkeconomie waarin connectiviteit en adaptiviteit 
 centraal staat.
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2.
Stap voor stap

De implementatie van dit meerjaren beleidsplan 
vraagt een stap voor stap strategie. Behulpzaam daar-
bij is jaarlijks concrete doelstellingen te formuleren 
en te evalueren welke resultaten in het voorgaande 
jaar zijn behaald. Een aantal thema’s is onderkend 
in dit beleidsplan die soms abstract zijn en dan weer 
meer concreet. De opdracht is met elkaar invulling te 
geven aan de uitdagingen waar de leden van Holland 
Quaestor voor staan.

Hier volgend zijn de hoofdlijnen van de vier thema’s 
en het wenkend perspectief samengevat:

Regisseren eigen maatschappelijk handelen 1. 
 
Internaliseren van de opgestelde gedragscode is 
daarbij het instrument om regie te pakken op dit 
dossier. Daarnaast wordt overwogen een deug-
delijk ethisch statuut te ontwikkelen dat ook tot 
uiting kan worden gebracht in een ‘trusteed’. 
Invullen en uitdragen van identiteit, positionering 
en waarden is randvoorwaardelijk. De commis-
sie Gedrag & Cultuur vervult voortrekkersrol, 
waarbij zij wordt ondersteund door de commissie 
Communicatie | Marketing | Acquisitie.

Bruggen bouwen met belanghebbenden 2. 
 
Investeren, onderhouden en intensiveren van het 
netwerk waarin connectiviteit en adaptiviteit  
centraal staat, is de belangrijkste opdracht  
binnen dit domein. Vanuit de goede intentie en 
met de juiste motivatie invullen van verbeelding, 
verbinding en samenwerking met belanghebben-
den is cruciaal voor blijvend succes. De commis-
sie Public Affairs heeft hierin een voortrekkersrol, 
waarin zij wordt ondersteund door de commissie 
Communicatie | Marketing | Acquisitie.
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Organiseren bedrijfsvoering Holland Quaestor 3. 
 
De inrichting van een (kosten) effectieve planning 
& control is een factor van formaat. Goed weten 
waarom een keuze wordt gemaakt, wat wordt 
gedaan en hoe de activiteiten worden uitgevoerd, 
is de opdracht. Adequaat invullen van transparan-
tie, openheid en toegankelijkheid is daarbij lei-
dend. Bestuur, verenigingsmanager en secretariaat 
hebben hierin een voortrekkersrol, met als doel 
een sterke speler van Holland Quaestor te maken 
die zowel nationaal als internationaal wordt gezien 
als krachtig ambassadeur van de sector en voor 
Nederland als 3.0 vestigingsland.

Wenkend perspectief 5. 
 
De voor het keurmerk opgerichte Stichting AQTO 
biedt vanuit haar onafhankelijke positie en met 
haar register(s) nieuwe mogelijkheden om Holland 
Quaestor te ondersteunen bij het realiseren van 
haar doelstellingen in het kader van professio-
naliteit, kwaliteit, geloofwaardigheid en bewust-
wording. En tot slot en zeker niet als laatste 
dient bezien te worden hoe gestalte kan worden 
gegeven aan een beroepsgroep van trustofficers. 
Dit alles gericht op herstel van reputatie in de bui-
tenwereld. De leden en het bestuur, ondersteund 
door de raad van advies en de leerstoel Nyenrode, 
maken hierin strategische keuzes.

Participeren in onderlinge relaties 4. 
 
Ontwikkeling van belangenorganisatie naar  
brancheorganisatie staat voor nieuwe dynamiek in 
de vereniging. Successen worden alleen behaald 
door te inspireren, door oog te hebben voor 
elkaars rollen en door zien van het grotere geheel. 
Met elkaar de handen uit de mouwen steken om 
een succes te maken van de vereniging  is de uit-
daging. Ontwikkeling van daadkracht, uitstraling 
en zelfbewustzijn staat voorop. Alle leden, bestuur, 
raad van advies, leerstoel Nyenrode, verenigings-
manager, commissies en dedicated task forces 
geven hieraan prioriteit.

In de volgende hoofdstukken wordt richting gegeven aan de vier thema’s en het wenkend perspectief.
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3.
Regisseren eigen 
maatschappelijk 
handelen  

De trustsector is onderdeel van een wezenlijk tran-
sitieproces in de financiële sector. Deze transitie wordt 
afgedwongen door een samenleving die ontevreden 
is over de bestaande gang van zaken. Mensen eisen 
veranderingen die leiden tot een structureel andere 
manier van zaken doen. Mede door de (economische) 
crisis is een stroomversnelling ontstaan waar samen-
leving, organisaties en mensen onbewust of bewust in 
worden meegenomen. Deze trend heeft grote gevol-
gen voor bestaansrecht en continuïteit van de huidige 
dienstverlening binnen de trustsector. Dit vraagt regie 
op dit dossier.

Regisseren van maatschappelijk handelen staat syno-
niem voor nemen van verantwoordelijkheid. Dat 
betekent dat in de huidige tijd de activiteiten anders 
dienen te worden ingericht. Blijven verdedigen van 
het oude zal de maatschappelijke onrust doen toe-

nemen. Zoeken naar nieuwe wegen die wel kunnen 
rekenen op steun van de samenleving is de uitda-
ging. Dat is een emotioneel transitie proces waar de 
spreekwoordelijk bijl aan de wortels van het huidige 
bestaan van de trustsector wordt gezet. 

Kortom dit vraagt investeren in een nieuwe identiteit, 
vanuit een andere positionering en met samenhan-
gende kernwaarden. Door deze verantwoordelijkheid 
gezamenlijk op te pakken is het mogelijk Nederland 
als 3.0 vestigingsland op een integere wijze te onder-
steunen. De trustsector kan daardoor in ere worden 
hersteld. Vanuit deze verfrissende wijze van opereren 
kan zij namens Nederland een machtige positie inne-
men als de financiële poortwachter, die wordt inge-
vuld door haar gezaghebbende houding en die wordt 
gevoed door haar ethische manier van handelen.

Daadkracht, uitstraling en zelfbewustzijn staat voor 
de nieuwe identiteit van Holland Quaestor. De leden 
van Holland Quaestor zijn zich vanuit deze identiteit 
bewust van hun maatschappelijke positie. Zij span-
nen zich door een integere bedrijfsvoering in voor 
een verbetering van haar positie in de samenleving. 
Deze positie is gebaseerd op respect voor en van de 
maatschappij, transparantie richting de maatschappij 
en betrokkenheid bij de maatschappij en richt zich op 
de ondersteuning van Nederland als economisch aan-
trekkelijk 3.0 vestigingsland. 
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Voorgaande betekent dat de leden van Holland 
Quaestor geen activiteiten ondernemen die afbreuk 
doen aan het imago van de Nederlandse trustsector 
en daarmee voor Nederland als vestigingsland. 

De kernwaarden integriteit, onafhankelijkheid, 
betrouwbaarheid, duurzaamheid en professionaliteit 
zijn leidend bij dit veranderingsproces. 

Deze kernwaarden faciliteren de transitie van de  
sector, zijn verankerd in de gedragscode en vormen 
het fundament van het keurmerk voor de leden van 
de vereniging. De gedragscode, het keurmerk en een 
nog te ontwikkelen ethisch statuut zijn dan ook essen-
tiële instrumenten in de transitie. Hierbij geldt: ‘Wat 
op papier staat dient in de praktijk ook gangbaar te 
zijn’. 

Concrete vragen daarbij zijn: In welke landen kunnen 
trustkantoren actief zijn, welke producten en dien-
sten worden aangeboden en welke klanten worden 
bediend? Op dit gebied dient een gemeenschap-
pelijke visie te worden ontwikkeld die er voor zorgt 

dat binnen de vereniging meer eenheid ontstaat en 
de vereiste geïnternaliseerde integere cultuur wordt 
geëffectueerd. Uitgangspunt daarbij is dat de leden 
van Holland Quaestor zich in hun activiteiten niet 
alleen laten leiden door de belangen van hun eigen 
kantoor, maar in hun handelen ook rekening houden 
met de (gezamenlijke) verantwoordelijkheid jegens  
de maatschappij. 

Leden van Holland Quaestor passen zich flexibel aan 
bij veranderende maatschappelijke omstandigheden. 
Ook onthouden de leden van Holland Quaestor zich 
van gedragingen die strijdig zijn met relevante nati-
onale en internationale wet- en regelgeving. Tevens 
onthouden zij zich van handelingen jegens opdracht-
gevers, opdrachtnemers en concurrenten die als 
onbetamelijk kunnen worden aangemerkt. De leden 
van Holland Quaestor bejegenen als vanzelfsprekend 
de maatschappij met respect en kennen grote waarde 
toe aan competenties als kwaliteit en zorgvuldigheid. 
De leden gaan daarbij geen (commerciële) relaties 
aan met partijen waarvan redelijkerwijs verondersteld 
mag worden dat zij niet betrouwbaar zijn.

De commissie Gedrag & Cultuur heeft binnen dit 
thema een belangrijke voortrekkersrol. Zij dient de 
bijvoorbeeld de gedragscode van Holland Quaestor 
permanent op de agenda te zetten, waardoor de kern-
waarden geïnternaliseerd worden in het handelen 
van de leden. Tevens wordt overwogen om naast de 
gedragscode een ethisch statuut te ontwikkelen dat 
richting geeft aan gezamenlijk handelen. Indien deze 
processen op een goede wijze worden doorlopen kan 
naar analogie van de bankensector op termijn ook 
worden overwogen een ‘trusteed’ te introduceren. 
Een eed, met tuchtrecht die dan dient als bevestiging 
van een gedrag & cultuur die al is geïnternaliseerd in 
het handelen van de mensen die werkzaam zijn in de 
trustsector. Werken met een meetinstrument als een 
Gedrag & Cultuur monitor kan hierbij behulpzaam 
zijn.
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4.
Bruggen 
bouwen met 
belanghebbenden  

Holland Quaestor wil bijdragen aan een realistisch 
en constructief programma van verandering en ont-
wikkeling dat uitgaat van de realiteit van de positie 
van Nederland als favoriete vestigingsplaats voor 
regionale hoofdkantoren en voor groepsfinancierings-
maatschappijen. Willen bedrijven gebruik kunnen 
blijven maken van het gunstige Nederlandse fiscale 
vestigingsklimaat dan is de verwachting dat partijen 
daar substantiële economische activiteiten tegenover 
moeten stellen. Daarbij wordt verwacht dat het niet 
langer voldoende is om enkel de hoofdkantoorfunc-
ties naar Nederland te verplaatsen maar moeten ook 
andere commerciële en operationele activiteiten in 
Nederland worden geconcentreerd. 

Bruggen bouwen met belanghebbenden is voor 
Holland Quaestor de sleutel tot succes om bij te dra-
gen aan Nederland als 3.0 vestigingsland. De intentie 

en de motivatie van Holland Quaestor dienen voor 
belanghebbenden kristal helder te zijn. Door de inter-
nationale oriëntering van haar leden heeft Holland 
Quaestor een open blik op de wereld met duidelijk 
oog voor diverse belanghebbenden. Als ambassadeur 
van de sector wil zij de komende jaren de dialoog aan-
gaan met belanghebbenden. Vertrekpunt hierbij is de 
visie, missie en strategie duidelijk voor het voetlicht 
te brengen, waardoor partijen weten wat zij kunnen 
verwachten van Holland Quaestor. Hiertoe zal Holland 
Quaestor actief met belanghebbenden in gesprek 
gaan.

Voor een succesvolle relatie met belanghebbenden is 
het essentieel te opereren vanuit een gezamenlijk per-
spectief. Dit betekent dat een standpunt kan worden 
ingenomen nadat kennis genomen is van de individu-
ele perspectieven, deze zijn gewogen en vertaald zijn 
naar één standpunt. Holland Quaestor is als belangen-
organisatie diverse jaren actief om namens de leden 
een platform te bieden om gezamenlijk en eenduidig 
een stem te geven aan de sector. Holland Quaestor 
heeft de afgelopen jaren veelal reactief moeten opge-
treden jegens belanghebbenden. 

Holland Quaestor wil dit omdraaien en ontwikkelt  
zich de komende jaren tot een brancheorganisatie die 
proactief en toekomstgericht is. 
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Voor de ondersteuning van Nederland als 3.0 vesti-
gingsland dienen de relaties met belanghebbenden 
geïntensiveerd te worden. 

Cruciaal in dit verband zijn onze eerste ring relaties 
met VNO-NCW, ministerie van Economische Zaken, 
NFIA en American Chamber of Commerce die onze 
belangen in Nederland en het buitenland vertegen-
woordigen. Onze tweede ring van relaties is gericht 
op (inter)nationale politiek in algemene zin en in het 
bijzonder het Nederlands en Europees Parlement, 
het ministerie van Financiën en De Nederlandse 
Bank. Deze ring is van cruciaal belang in het kader 
van het intern op orde zijn van de trustsector. De 
derde ring van relaties richt zich op collega bran-
cheorganisaties zoals de Nederlandse Orde van 
Belastingadviseurs, de Nederlandse Vereniging van 
Banken, Nederlandse Orde van Advocaten en de 
Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants. 
De vierde ring betreft relaties die invloed kunnen heb-
ben op het functioneren van de trustsector zoals SEO 
Economisch Onderzoek, FIU Nederland, Nyenrode 
en Stichting AQTO. Andere belanghebbenden in de 

vijfde ring zijn bijvoorbeeld organisaties als SOMO, Tax 
Justice, Oxfam Novib en natuurlijk Media en Sociale 
media die een duidelijke invloed op de publieke  
opinie kunnen hebben. Partijen in de zesde ring zijn 
bijvoorbeeld G-20, OESO en UNCTAD. Deze partijen 
zijn minder makkelijk direct toegankelijk en vragen 
met de andere relaties van HQ een gezamenlijke en 
meer indirecte strategie.

Voor een effectief relatiebeheer is het in de eer-
ste plaats van belang te weten wie de spelers zijn 
van deze instituten. Voor zover nog geen relatie 
aanwezig is, dient deze opgebouwd te worden. 
Functiewijzigingen dienen alert gemonitored te wor-
den en kunnen bij wisselingen ook leiden tot nieuwe 
‘spin-off’. Een intensieve activiteit is het goed onder-
houden van de relatie. Ontmoeten is één en con-
structief bestendigen van de relatie vraagt meer door 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van een gezamenlijke en 
concrete agenda. De derde stap is beïnvloeden van de 
individuele relaties. Van belang daarbij is te weten op 
welke wijze de relaties zich onderling tot elkaar ver-
houden. Dit leidt tot stap 4 zijnde inzicht in de dyna-

miek tussen de verschillende partijen. In stap vijf is 
het noodzakelijk te weten welke rol Holland Quaestor 
wil vervullen, welke rol Holland Quaestor krijgt toebe-
deeld en op welke wijze de vereniging wordt ingezet 
en/of ‘gebruikt’. Tot slot dient de vraag beantwoord te 
worden hoe Holland Quaestor ondersteunend kan zijn 
in Nederland als 3.0 vestigingsland.

De leden van Holland Quaestor willen een wezenlijke 
rol vervullen in de ondersteuning van Nederland als 
3.0 vestigingsland. Op dit gebied ligt een belangrijke 
opdracht voor het bestuur van Holland Quaestor, 
de commissie Public Affairs en de commissie 
Communicatie | Marketing | Acquisitie. Met belang-
hebbenden dient op bestuurlijke niveau gesproken te 
worden. De contacten dienen te worden geïntensi-
veerd. Bestuur en commissies dienen een strategie op 
te stellen waardoor toegang wordt gekregen tot een 
nieuw netwerk van waaruit een adequate beïnvloe-
ding van de besluitvorming plaatsvindt.
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5.
Organiseren 
bedrijfsvoering 
Holland Quaestor 

Het bereiken van doelstellingen kan alleen als de 
uitgestippelde strategie ook adequaat wordt georga-
niseerd. Begrippen als leiderschap, communicatie en 
cultuur zijn hierin dominant. Deze begrippen zijn ver-
bonden met de toon aan de top binnen de vereniging 
en bepalen voor een belangrijk deel het succes van 
Holland Quaestor. Voor organiseren van een professi-
onele bedrijfsvoering is transparantie in de huidige tijd 
slechts een basisvoorwaarde, een moderne bedrijfs-
voering dient open te zijn en de toekomstbestendige 
bedrijfsvoering dient toegankelijk te zijn.

In het filmpje ‘Back tot basics’ van de KNVB wordt  
helder gepresenteerd waarom een succesvolle vereni-
ging naast strategie en structuur veel meer aandacht 
dient te geven aan de cultuur binnen de vereniging. 
Vaak zijn verenigingen al blij met een strategie en een 
daarbij passende structuur. De winst is de komende 

jaren te behalen door investeringen in een cultuur 
waarin verbeelding, verbinding en samenwerking  
centraal staat. 

Binnen de vereniging is De Algemene Leden 
Vergadering (ALV) het hoogste orgaan. De vereniging 
is immers van leden, voor leden en door leden. Twee 
keer per jaar vinden de reguliere ALV’s plaats waarin 
de begroting wordt vastgesteld in het najaar en ver-
antwoording wordt afgelegd in de ALV in het voorjaar. 
Indien noodzakelijk kan voor vereiste besluitvorming 
altijd een extra ALV worden georganiseerd. De andere 
bijeenkomsten binnen de vereniging dienen veel meer 
gericht te zijn op actuele thema’s die voor de leden 
relevant zijn. 

Het bestuur van Holland Quaestor wordt bij het orga-
niseren van de bedrijfsvoering ondersteund door 
de Raad van Advies, de leerstoel Nyenrode, door de 
verenigingsmanager, door het secretariaat, door de 
commissies en door dedicated task forces. Uit alle 
genoemde functies en rollen is meer rendement te 
halen. Zo dienen de contacten met de raad van advies 
geïntensiveerd te worden en deze contacten dienen 
daarnaast geïnstitutionaliseerd te worden binnen de 
reguliere planningscyclus van de vereniging. Concreet 
betekent dit ten minste twee keer per jaar met elkaar 
overleggen voordat de ALV’s plaatsvinden. Ook kan 
van het netwerk van de Raad van Advies veel beter 
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worden ingezet voor de vereniging door dit te verbin-
den aan concrete thema’s die zich hiervoor lenen.

Vanuit de leerstoel Nyenrode dienen in gezamenlijk-
heid met de sector activiteiten te worden ontwikkeld 
om op een praktische wijze, maar met een goede the-
oretische fundering, het normenkader van de sector 
in te richten en de naleving daarvan te versterken. In 
de samenwerking met Nyenrode dienen activiteiten 
te worden uitgevoerd die gericht zijn op ontwikkeling 
van dat normenkader en de invulling van best practi-
ces die onder andere bijdragen aan het maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen met vertaling naar 
concrete richtlijnen. Effectiever, efficiënter en meer 
toegevoegde waarde is daarbij het credo.

De verenigingsmanager is een nieuwe functie binnen 
Holland Quaestor die scherp en strak de doelstel-
lingen van de vereniging monitort en die de daarbij 
behorende activiteiten managed. De verenigingma-
nager heeft de rol van ‘aanjager’ richting bestuur, 
commissies en dedicated task forces. Ondersteunt 
door het secretariaat zorgt de verenigingsmanager 
er voor dat beleidsmatige thema’s op de agenda van 
het bestuur komen en dat beleidsmatig gemaakte 
afspraken worden vertaald in praktische uitvoerbare 

opdrachten voor commissies en task forces. 
Binnen een vereniging die bijna geheel bestaat uit vrij-
willigers is dit een wezenlijke opdracht aangezien het 
risico bestaat dat de commerciële activiteiten van de 
leden een hogere prioriteit hebben dan de prioriteiten 
van de vereniging. De verenigingsmanager dient in 
goede en nauwe samenwerking met het secretariaat 
de risico’s die hieraan zijn verbonden te beheersen 
zonder dat de rol van de commissies en dedicated task 
forces wordt overgenomen. 

Het bestuur en de verenigingsmanager dienen een 
cultuur binnen de vereniging te ontwikkelen van een 
club waar je graag aan wilt bijdragen. Een cultuur die 
resultaatgericht, plezierig en constructief is. Vanuit 
deze cultuur heeft ieder bestuurlid een commissie in 
portefeuille en wordt in samenspraak met de voorzit-
ter van de betreffende commissie de jaaragenda vast-
gesteld en uitgevoerd. 

Iedere commissie heeft ook een tweede portefeuil-
lehouder om de voortgang te waarborgen mocht  de 
eerste portefeuillehouder verhinderd zijn. Periodiek 
wordt aan het bestuur verantwoording afgelegd over 
doelen en resultaten. Verder wordt het instrument 
van dedicated task force gerichter ingezet, voor  

grotere en/of kleinere projecten. Goede voorbeelden 
hiervan zijn de grotere task forces keurmerk en toe-
komstplannen, maar ook een task force RIB-Audit die 
in relatief korte tijd handen en voeten heeft gegeven 
aan de uitwerking rapportage van de RIB-Audit. Vele 
onderwerpen zullen de komende jaren volgen die van 
een dergelijke aanpak gebruik kunnen maken.

Voor succesvol organiseren van de strategie is een 
goede governance binnen de vereniging van belang. 
Governance staat voor besturen, beheersen, verant-
woorden, toezicht houden en communiceren. De 
tijd binnen de vereniging is beperkt en de activitei-
ten nemen toe. Dit betekent dat goede resultaten 
alleen kunnen worden behaald door het delegeren 
van activiteiten aan mensen die de inhoud overzien, 
het proces kunnen trekken en het voorbeeld gedrag 
tonen dat nodig is om Holland Quaestor op de kaart 
te zetten. Vanuit deze delegatie gedachte hoeft niet 
iedereen overal bij aanwezig te zijn. In de plaats daar-
van is een gerichte communicatie van belang met, 
voor en door alle betrokkenen. Bestuur, commissies 
en task forces dienen dit zelf in te vullen, waarbij de 
Commissie Communicatie | Marketing | Acquisitie de 
randvoorwaarden opstelt en het instrumentarium, 
zoals een professionele website, beschikbaar stelt.
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6.
Participeren in 
onderlinge relaties  

Holland Quaestor ontwikkelt zich de komende jaren 
tot meer dan alleen een belangenclub voor de leden. 
Doelstelling is te groeien naar een brancheorganisatie 
voor de gehele sector en waarvan het vanzelfsprekend 
is om lid van te zijn. De kernwaarden en de kernthe-
ma’s zijn met elkaar verbonden door de cultuur en de 
daarbij behorende toon aan de top. De kracht van een 
vereniging is daarbij een afgeleide van de onderlinge 
samenhang tussen de leden. Voor Holland Quaestor 
is de uitdaging een veilig platform te creëren waarin 
kwaliteit en toegevoegde waarde ‘zekerheidjes’ zijn. 

Door de scherpe keuze voor een heldere en duide-
lijke strategie, die gericht is op de ondersteuning van 
Nederland als 3.0 vestigingsland, is Holland Quaestor 
in staat zichzelf sterk te positioneren in de verande-
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rende samenleving. Belangrijkste elementen uit de 
nieuwe cultuur zijn verbinding scheppen met en tussen 
de leden, aantrekkelijk zijn voor nieuwe leden, daad-
krachtig en gericht op concrete resultaten, vergroten 
geloofwaardigheid naar de buitenwereld en verbon-
den zijn met de professionele sector. 

De organisatie van de strategie is de belangrijkste uit-
daging voor Holland Quaestor, waarbij participeren in 
onderlinge relaties een kritische succesfactor is. Door 
concrete thema’s te agenderen wordt de vereniging 
zichtbaar in de samenleving en toegankelijk voor de 
samenleving. Dit geeft een impuls aan verhoging van 
kwaliteit en professionaliteit van de leden en de sec-
tor. Op deze manier willen de leden ook graag verbon-
den zijn aan de vereniging. 

Holland Quaestor is meer dan alleen een belangen-
club. Het is een brancheorganisatie waar je trots op 
bent, waar je lid van wilt zijn en waar je graag naar 
toe gaat. Kortom Holland Quaestor is een club van, 
voor en door leden. De Commissies Ontwikkeling & 
Opleiding, Vaktechniek, Young Professionals en Leden 
vervullen hierin een cruciale rol. Want juist vanuit 
deze commissies is er veel interactie met en tussen  
de leden. 

De commissie Leden die zich richt op sfeer en toege-
voegde waarde binnen Holland Quaestor heeft hierin 
een belangrijke voortrekkersrol. Organiseren van 
bijeenkomsten voor leden over actuele thema’s en 
onderwerpen die leden bezig houden is de voornaam-
ste opdracht. De bijeenkomsten dienen georganiseerd 
te worden voor een breder publiek dan alleen de 
directies van trustkantoren. 

Holland Quaestor dient zich te ontwikkelen tot een 
platform voor de gehele trustsector waar ook in ruime 
mate plaats is voor andere werkzame professionals in 
de trustsector. Voor de in de sector werkzame profes-
sionals is het duidelijk een plus om aan te sluiten bij 
een dedicated task force of commissie of op andere 
wijze zich sterk te maken voor Holland Quaestor. Niet 
slechts om de goede relatie en het netwerk te kunnen 
onderhouden maar ook om in grote mate inhoudelijk 
betrokken te zijn bij de dynamiek in en rondom de 
sector. 

Holland Quaestor streeft ernaar door de onderlinge 
banden tussen de trustkantoren te versterken de aan-
gesloten trustkantoren te kunnen laten voorstaan op 
hun HQ lidmaatschap richting derde partijen en wil 
daarmee een aantrekkelijke en verbindende branche-

vereniging te zijn. Van groot belang hierbij is dat leden 
meer met elkaar gaan delen zodat best practises 
door de sector zelf worden ontwikkeld in plaats van 
dat deze best practises door andere partijen worden 
opgelegd. 

Holland Quaestor dient een omgeving te faciliteren 
waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar 
kunnen leren en met elkaar kunnen anticiperen op de 
ontwikkelingen die komen gaan. Vanuit deze adap-
tieve instelling ontstaat een proactieve vereniging die 
al actie heeft ondernomen op onderwerpen die ande-
ren nog op de agenda moeten gaan zetten. Daarmee 
wordt ook tijd gewonnen om in een meer passend 
tempo veranderingen door te voeren die voortdurend 
naar de sector zullen toekomen.  

Door te participeren ontstaat meer saamhorigheid en 
kunnen uitdagingen eenvoudiger het hoofd worden 
geboden. Daarbij wordt de eigen positie van de leden 
vanzelfsprekend gerespecteerd en wordt de inbreng 
van verschillende opvattingen bijzonder gewaardeerd. 
Juist verschillen van inzicht leiden meestal tot betere 
oplossingen. Holland Quaestor entameert daartoe de 
dialoog en de discussie met haar leden vanuit het per-
spectief van individu, organisatie en samenleving.
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7.
Wenkend 
perspectief  

Holland Quaestor heeft besloten het keurmerk 
van haar leden onder te brengen in de onafhanke-
lijke Stichting AQTO (Assured Quality Trustworthy 
Organisations). Door deze professionele keuze te 
maken hebben de leden een nieuw instrument tot 
haar beschikking gekregen die de doelstellingen 
van Holland Quaestor kan ondersteunen. Holland 
Quaestor is primair gericht op het economisch belang 
van haar leden. Deze doelstelling kan conflicteren met 
kwaliteitsinvesteringen die noodzakelijk zijn om op 
korte en langere termijn ook daadwerkelijk econo-
misch rendabel te blijven. Stichting AQTO kan naast 
haar onafhankelijke rol als keuringsinstituut ook een 
wezenlijk rol vervullen in de transitie van de sector. 
Juist doordat zij geen economisch belang heeft kan zij 
vanuit haar onafhankelijkheid en tegelijkertijd haar 
betrokkenheid een stimulerende rol invullen in relatie 
tot de veranderingen die  zich voltrekken binnen de 
trustsector.  

Drijfveer van AQTO dient daarbij te zijn:

Verhoging van professionaliteit;•	
Objectieve borging van kwaliteit;•	
Vergroten geloofwaardigheid belanghebbenden;•	
Bewustwording structurele verandering.•	

De Nederlandse Bank heeft in haar visie 2014 -2018 
op toezicht voor de financiële instellingen geschreven 
dat de trustsector over vier jaar dient te beschikken 
over een geïnternaliseerde integere cultuur. Dit is een 
belangrijk en passend thema binnen de drijfveren van 
AQTO. Holland Quaestor kan besluiten dat zij zich bij 
de uitvoering van dit belangrijke thema laat onder-
steunen door AQTO. Het keurmerk is hierbij het voor-
naamste instrument, waarbij binnen het keurmerk 
ruimte is gecreëerd voor soft controls die, in het docu-
ment Criteria Keurmerk, benoemd zijn als toon aan de 
top onderwerpen. 

De uitdaging is de komende jaren een mentale slag 
te maken van moeten en willen naar kunnen en naar 
durven. Een duidelijk voorbeeld hierbij is de vereiste 
c.q. geëiste geïnternaliseerde integere cultuur. Ieder 
trustkantoor moet en wil daar natuurlijk aan voldoen. 
Trustkantoren kunnen, als zij deze stap durven te zet-
ten, op een aansprekende manier daar ook intrinsiek 
invulling aan geven. Een voortrekkersrol in de  
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financiële sector ligt dan in het verschiet. Juist door 
een thema als geïnternaliseerde integere cultuur te 
verbinden met concrete onderwerpen als wet- en 
regelgeving, gedragscode, ethisch statuut en keur-
merk worden indrukwekkende stappen gezet. Holland 
Quaestor en Stichting AQTO kunnen deze stappen 
samen zetten gericht op verhoging van betrouwbaar-
heid en geloofwaardigheid.

Het is verstandig als binnen Holland Quaestor een dia-
loog op gang komt over de rol die Stichting AQTO kan 
vervullen bij een adaptieve trustsector die juist daar-
door in control is. 

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de her-
positionering van een aantal activiteiten die nu binnen 
Holland Quaestor plaatsvinden. Als voorbeeld kan de 
leerstoel van Holland Quaestor bij Nyenrode worden 
genoemd. Vanuit een meer onafhankelijke positio-
nering kan deze leerstoel winnen aan geloofwaar-
digheid bij alle betrokken partijen in de trustsector 
en bij de belanghebbenden van de trustsector. Een 
ander onderwerp dat onder gebracht kan worden bij 
Stichting AQTO is een meldpunt van ‘best practises’. 

Ook juist weer bezien vanuit de onafhankelijke rol die 
Stichting AQTO vervult. In samenspraak verdiepen 
en verstevigen van een onafhankelijk opleidingscur-
riculum met gerichte PE kan ook een bijdrage zijn 
van Stichting AQTO. Ook het op verzoek van Holland 
Quaestor bedenken en organiseren van opleidingen 
behoort tot de mogelijkheden.

Een andere strategisch thema van Holland Quaestor 
is de ontwikkelingrichting van de vereniging. Door te 
investeren in kwaliteit en oog te hebben voor toege-
voegde waarde ontstaat een completere vereniging 
(brancheorganisatie) die meer oog heeft voor haar 
leden dan alleen het vertegenwoordigen van de 
belangen van de leden. Een stap verder is de ont-
wikkeling een beroepsorganisatie voor mensen die 
werkzaam zijn in de trustsector. Hierbij dient in de 
overwegingen betrokken te worden dat trustofficer 
geen wettelijk beschermd beroep is zoals bijvoorbeeld 
een advocaat, notaris of een registeraccountant. Ook 
kunnen de belangen van trustkantoren die lid zijn 
Holland Quaestor anders liggen dan de belangen van 
de mensen die werkzaam zijn voor deze trustkanto-
ren. 

Voldoende stof tot nadenken de komende periode om 
te bezien op welke wijze aan het wenkend perspec-
tief invulling kan worden gegeven. Een betrouwbaar 
en integer beroepsgroepplatform dat daadkrachtig, 
met uitstraling en zelfbewust stappen zet is essenti-
eel bij de ontwikkeling van deskundige, geschikte en 
capabele mensen in de trussector. Uiteindelijk zullen 
deze mensen het verschil maken door de dialoog aan 
te gaan, een platform te bouwen en met elkaar bij te 
dragen aan het herstel van de reputatie van de trust-
sector. Krachtig door kwaliteit is daarbij het centrale 
thema.
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Bijlagen
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Bijlage A - Externe analyse 

De trustsector heeft veel te maken met wet- en regel-
geving die in de eerste plaats de inhoud van de  
activiteiten van de trustsector bepalen en die in de 
tweede plaats gericht zijn op het in control zijn van de 
activiteiten die worden uitgevoerd. Beide aspecten 
kunnen grote gevolgen hebben voor de wijze waarop 
de trustsector zich in de komende jaren ontwikkelt.

Zoals bekend worden in OESO verband (BEPS) als in 
EU verband (aanpassing moeder-dochter-richtlijn 
ECOFIN) stappen genomen die er toe leiden dat het 
primair de economische realiteit of functie van een  
vennootschap is, die bepaalt of deze gebruik kan 
maken van de Nederlandse fiscale positie in relatie tot 
haar internationale partners in EU, OESO en andere 
verbanden.

De huidige sterke positie van Nederland is het resul-
taat van een zeer lange traditie en gebaseerd op 
een combinatie van een gunstig fiscaal klimaat, een 
goed verdragen netwerk en een goed ontwikkelde 

infrastructuur. De nieuwe situatie zal vereisen dat 
Nederland niet primair wordt gekozen als hoofdvesti-
ging om haar fiscale vestigingsklimaat maar om haar 
economisch vestigingsklimaat.

Dat economische vestigingsklimaat zal zich moeten 
onderscheiden door een sterke internationaal geori-
ënteerde infrastructuur, een zeer sterk aanpassings-
vermogen van regelgeving en lokale structuren die 
voldoen aan internationale eisen en ontwikkelingen, 
een zeer sterke neutraliteit en de hoogste mate van 
zekerheid en stabiliteit.

Willen bedrijven gebruik kunnen blijven maken van 
het gunstige Nederlandse fiscale vestigingsklimaat dan 
zullen deze bedrijven daar substantiële economische 
activiteiten in Nederland  tegenover moeten stellen. 
Daarbij is het niet langer voldoende om enkel hoofd-
kantoorfuncties naar Nederland te verplaatsen maar 
moeten ook andere commerciële en operationele 
activiteiten in Nederland worden geconcentreerd.

De ontwikkeling van Nederland als moderne markt-
plaats is essentieel. Om deze ‘Agora’ aantrekkelijk te 
maken voor buitenlandse bedrijven dient Nederland 
de volgende kwaliteiten uit te venten:

De sterke positie als logistiek specialist (Rotterdam, •	
Schiphol en wegtransport);
Haar positie als veiligste cyber knooppunt in de •	
digitale wereld;
Haar positie als innovator en kraamkamer van •	
nieuwe op de digitale economie gebaseerde  
onder nemingsvormen;
Haar positie als innovator van hoogwaardige  •	
technologie;
Haar internationaal  georiënteerde beroeps-•	
bevolking en de grote diversiteit, vele nationa-
liteiten en achtergronden daarvan;
Haar verdragennetwerk in combinatie met fiscale •	
kroonjuwelen;
Haar lange traditie op het gebied van beheersing, •	
vastlegging van en rapportage over financiële en  
administratieve processen in zowel ondernemin-
gen als instituties;
Haar juridische systeem dat synoniem staat aan •	
rechtszekerheid.
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De leden van Holland Quaestor zijn experts in het 
betrouwbaar vastleggen en neutraal vastleggen van 
administratieve processen in een internationale con-
text. Zij vormen een onlosmakelijk onderdeel van 
het financieel administratieve complex in Nederland. 
Daarnaast investeren de leden van Holland Quaestor 
de komende jaren in het verhogen van kwaliteit en 
professionaliteit van de dienstverlening. Een traject is  
ontwikkeld om te komen tot een geïnternaliseerde 
integere cultuur, waarbij de invoering van het keur-
merk een belangrijk instrument is. Ook de leerstoel en 
(de vereiste permanente) educatie geven een impuls 
aan de verdere ontwikkeling van de trustsector.

Door deze externe ontwikkelingen is het heel goed 
mogelijk dat de trustsector er over vijf tot tien jaar 
radicaal anders uitziet. Het lijkt erop dat door  

toenemende wet- en regelgeving een consolidatieslag 
aan het ontstaan is doordat de kosten van het toezicht 
exponentieel toenemen en daardoor voor kleinere  
trustkantoren lastiger zijn te absorberen. 

Holland Quaestor wil graag een bijdrage leveren aan 
de herontwikkeling en realisatie van Nederland als 
3.0 vestigingsland. Op deze wijze kan de reputatie 
van Nederland een positieve impuls krijgen en kan 
een andere en nieuwe positie worden opgebouwd die 
zowel voor grotere als voor kleinere trustkantoren van 
betekenis is.
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Bijlage B - De SWOT-analyse 

Strengths Weaknesses

Gezicht en stem van de trustsector zowel extern als intern Geslotenheid. Toegankelijkheid van stukken van Holland Quaestor. Toegankelijkheid website

Verandervermogen Te late of incomplete informatievoorziening

Kennisoverdracht; platform voor kennis Communicatie: meer monoloog dan dialoog

Snelle mobilisatiegraad Oud zeer door ontstaansgeschiedenis van HQ

Legt verbindingen Onvolwassen projectmanagement

Opportunities Threats

Crisis - tijd voor innovatie - tijd voor verandering Te weinig vrijwilligers

Uitbouwen Stichting AQTO Tegengestelde belangen

Beter benutten het netwerk door participeren Onderling vertrouwen. Empatisch vermogen van Holland Quaestor naar kleine kantoren

Kennis delen; van elkaar leren; platform creëren; dialoog intern en extern Niet serieus genomen worden zowel intern als extern. 

Openheid onderling maar ook naar buiten. Krachtig gezamenlijk optreden 
naar buiten

Financiering van activiteiten
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Bijlage C - Ontwikkelrichting           
 

Omschrijving Van Naar

Bestaansreden Sence of urgency in relatie tot continuïteit (noodzaak) Beleving van toegevoegde waarde (nuttig en plezierig)

Doelstelling Belangenorganisatie gericht op verbetering kwaliteit Professionele branche- en/of beroepsorganisatie die regie voert

Identiteit	 Bewust onbekwaam met Calimero gehalte Onbewust bekwaam: daadkracht, uitstraling en zelfbewustzijn 

Strategie Korte termijn branden blussen en  incidenten oplossen Lange termijn richtinggevend zijn door invulling van eigenaarschap

Structuur Los zand en goedwillende vrijwilligers Faciliteren, stimuleren en een geoliede organisatie

Cultuur Onder druk transparant naar elkaar en naar samenleving Openheid richting elkaar en samenleving vanuit eigen initiatief

Pluriformiteit Individueel deskundig, klein versus groot (v.v.) en zij Collectief geschikt, (h)erkennen bestaansrecht en wij

Netwerkorganisatie Aanwezigheidsverplichting en kennis halen Enthousiast beschikbaar zijn en kennis met elkaar delen 

Vertegenwoordiging Leden vereniging die op ad-hoc basis acteert Scherp en strak platform namens de gehele sector

Gilde gedachtegoed Ingetogen vakbroeders die hun werk goed willen doen Trotse beroepsgroep die stuurt op inhoud, proces en gedrag
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 Bijlage D - Wie en wat              

Omschrijving Doel Activiteiten

ALV Formele besluitvorming Twee keer per jaar gericht op strategie en beleid

Bestuur Richting en invulling geven aan strategie en beleid Verbindende schakel zowel binnen als buiten de vereniging

Raad van Advies Sterker maken van de vereniging Gevraag en ongevraagd adviseren vanuit buiten naar binnen 

Leerstoel Nyenrode Uitwerken vastgestelde onderzoeksagenda Analyseren visitaties, onderzoek politieke klimaat en door  
ontwikkelen casuïstiek best practices

Verenigingsmanager Agenderen en aanjagen van veranderingen Verbindende schakel bestuur, commissies, leden en buitenwereld

Secretariaat Ondersteuning van ALV, Bestuur en Raad van Advies Verslaglegging, organiseren activiteiten en registratie

Commissie Vaktechniek Coördineren van grote vaktechnische vraagstukken Juridisch, fiscaal en toezicht

Commissie	Communicatie	Acquisitie	&	
Marketing	(CMA)

Informatievoorziening en groei leden aantal Website, nieuwsbrieven, werven leden, datamining, en tooling

Commissie Young Professionals Platform voor de toekomst, ontwikkeling bedrijfsmodellen Organiseren van netwerk bijeenkomsten vanuit inhoud en plezier

Commissie	Ontwikkeling	&	Opleiding	(O&O) Verhogen kwaliteit en professionaliteit Opleidingstrajecten, permanente educatie en accreditatie 

Commissie	Public	Affairs	(PA) Nederland als 3.0 vestigingsland Intensiveren en onderhouden van relaties in het sociogram

Commissie	Gedrag	&	Cultuur Geïnternaliseerde integere cultuur Ethisch statuut, gedragscode en trusteed

Commissie Leden Sfeer en toegevoegde waarde Bijeenkomsten voor alle leden over actuele (PE) onderwerpen


