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Uitgangspunten voor het kabinet ter overweging bij de beursgang van ABN 
Amro samengesteld door Het Netwerk NieuwBestuur

Naar verwachting maakt het kabinet binnen nu en enkele weken de datum bekend waarop 
de beursgang van ABN Amro gepland staat. De hamvraag is of de huidige reputatie van ABN 
Amro sterk genoeg is om een succesvolle beursgang te waarborgen. 
Om het kabinet een denkrichting te geven om te beoordelen of de reputatie voldoende 
geborgd is, heeft het Netwerk NieuwBestuur, samengesteld uit bestuurders en ondernemers, 
dit Manifest NieuwBestuur opgesteld. 

Dit Manifest bevat belangrijke openbare aandachtspunten.
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Openbare vraag Manifest
‘Is de huidige reputatie van ABN Amro goed genoeg 
voor een succesvolle beursgang? En zo nee, hoe 
kan er voor, tijdens en na de beursgang gebouwd 
worden aan een betere reputatie voor ABN Amro 
zodat deze bank een bijdrage kan leveren aan onze 
Nationale welvaart?’
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Waar blijft de bijdrage van ABN Amro 
aan onze nationale welvaart?

Vertaalt naar onze tijd betekent de oprichtingsakte uit 1824 in de kern dat ABN Amro 
concreet zou moeten bijdragen aan onze nationale welvaart; bijvoorbeeld door de 
middenklasse te  faciliteren met hypotheken en MKB’ers te ondersteunen met eerlijke 
kredieten.  Als bank is ABN Amro deze nutsfunctie in de beeldvorming van de maatschappij 
verloren. Wat blijft er dan over? Waar bouw je dan je reputatie mee op?

Een ander groot probleem met betrekking tot de reputatie is de gebrekkige communicatie 
van ABN Amro naar het gewone publiek. Als ABN Amro een maatschappelijk belangrijke bank 
wil zijn, die straks ook particuliere beleggers aanspreekt, moet de externe communicatie veel 
beter en transparanter. Kies voor woordvoerders die dichter bij de luisteraar staat (en dus niet 
hoog in de toren zit) en daarmee ook duidelijke taal spreekt.

De reputatie van ABN Amro is (nog) niet goed genoeg voor een succesvolle beursgang. 
Door de onduidelijke misse en visie van de bank en de aanhoudende slechte communicatie 
van het bestuur is het maatschappelijke vertrouwen te laag.  De bank zal hierdoor bij een 
beursgang te weinig geld gaan ophalen. Belangrijk is dat de ABN Amro eerst structureel aan 
de slag gaat met het verbeteren van de reputatie van binnenuit.

Wat is het bestaansrecht van ABN Amro en welk maatschappelijk nut probeert de bank te 
vervullen? Volgens de oprichtingsakte  in 1824 bij Koninklijk Besluit van de Nederlandse Han-
delsmaatschappij (NHM) is volgens de Koning het hogere doel een  bank te zijn  die dient als 
“grote hefboom, strekkende tot opbeuring en aanmoediging van de nationale welvaart”.

  In 1824 richtte Koning Willem I bij Koninklijk Besluit de Nederlandsche Handelmaatschappij (NHM) op. 
Deze fuseerde in 1964 met de Twentsche Bank tot de Algemene Bank Nederland (ABN). Eveneens in 1964 
fuseerden de Amsterdamsche Bank (opgericht in 1871) en Rotterdamsche Bank (opgericht in 1863, een 
fusieproduct van onder andere Determeijer Weslingh & Zn. uit 1765) 
om de AMRO Bank te vormen. In 1991 fuseerden de AMRO Bank en de ABN tot ABN AMRO.

ABN Amro terug naar de kern

1
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1. LAAT ZIEN DAT JE GELEERD HEBT. 

Als de bank eerlijk is over haar fouten en duidelijk laat zien hoe zij is 
veranderd sinds 2008 om herhaling te voorkomen, zal dit het 
vertrouwen en de reputatie goed doen.

2. STEL NIEUWE BESTUURDERS EN MANAGERS AAN  

MET EEN BEWEZEN GOEDE MAATSCHAPPELIJKE  

REPUTATIE. 

De bestuurscultuur lijkt  nog onvoldoende veranderd te zijn. Door 
de bovenste laag van het bestuur te veranderen, verandert de men-
taliteit van de lagen eronder niet automatisch mee. Er lijkt gebrek aan 
intrinsieke motivatie te zijn om echt te willen veranderen. Zo waren 
de omstreden bonussen van het bestuur juridisch correct, maar was er 
veel morele weerstand. 

3. STEL NIEUWE COMMISSARISSEN AAN  

DIE DICHTER BIJ DE MAATSCHAPPIJ STAAN. 

Om het vertrouwen de verhogen zou naast het bestuur een gedeelte 
van de Raad van Commissarissen moeten worden vervangen door 
personen met een betere  maatschappelijke reputatie.

Reputatie Uitgangspunten voor ABN Amro 
ter voorbereiding op een betere reputatie:
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4. HOE GEEFT ABN AMRO INHOUD AAN HAAR MISSIE 

OM EEN BIJDRAGE TE LEVEREN AAN HET VERGROTE VAN 

DE NATIONALE WELVAART? MAAK DAT ZICHTBAAR! 

Het ontbreekt de bank nog steeds aan een duidelijke visie op de toe-
komst. Zo heeft de bank nog steeds een zakenimago, terwijl zij geen 
zakenbank meer is. Welke onderdelen van de bank gaan nu precies 
naar de beurs? Wat is nu de ABN Amro en waar staat zij voor? De 
bank moet eerlijk communiceren wat zij is, doet en waar zij voor staat. 
Als zij hiernaar handelt, zal het vertrouwen stijgen en daarmee zal de 
reputatie beter worden.

5. CREËER REPUTATIEKANSEN  

ZODAT JE ALS BANK WEER GELIEFD WORDT. 

De reputatiekansen liggen bij het klantbelang. Het vertrouwen van de 
klanten winnen is de sleutel tot een goede reputatie. Hier is duidelijk-
heid en transparantie voor nodig. Klanten willen geen lastig vakjargon, 
maar mensentaal horen. De bank moet geen kennis veronderstellen 
die klanten niet hebben. Eerlijkheid over de producten, de risico’s en 
ook over de tegenslagen van de bank voorkomt teleurstelling achteraf. 

Reputatie Uitgangspunten voor ABN Amro 
ter voorbereiding op een betere reputatie:



6

6. COMMUNICEER OPEN EN TRANSPARANT, 

JE HEBT TOCH NIETS TE VERBERGEN? 

Het meenemen van de klanten in het proces is goed voor het ver-
trouwen. Klanten willen weten wat er gebeurt. Waarom is de beurs-
gang van toegevoegde waarde voor de klanten? Wees zichtbaar en 
neem de maatschappij mee in het proces. Dit komt ook de reputatie 
van de gehele financiële sector ten goede. 

7. CREËER TOEGEVOEGDE WAARDE 

VOOR DIEGENE DIE BETALEN.  

De ABN Amro zal allereerst moeten werken aan een duurzaam ver-
dienmodel waarbij het klantbelang echt voorop staat. Voor de (toe-
komstige) aandeelhouders is het belangrijk om een heldere visie te 
kunnen presenteren voor na de beursgang.  Waar gaat de bank in de 
toekomst zijn geld mee verdienen?

Reputatie Uitgangspunten voor ABN Amro 
ter voorbereiding op een betere reputatie:
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Checklist voor het Kabinet 
voor de beursgang van ABN Amro

• Maak van ABN Amro het boegbeeld van de financiële vernieuwing 
   binnen Nederland

• Niet alleen financiële duurzaamheid is belangrijk.  
   Het nieuwe duurzame verdienmodel zet het klantbelang centraal. 
   Zet ABN Amro als betrouwbare financiële dienstverlener in de markt i.p.v.     
   als verkoper van (zo veel mogelijk) financiële producten. 

• De ABN Amro kan vertrouwen terug winnen door duidelijk en transparant    
   te zijn in wat er concreet is veranderd sinds de overname in 2008.
   Wat heeft de bank gedaan om zichzelf te verbeteren? Dat verhaal moet     
   helder zijn voor de maatschappij.

• De ABN Amro kan vertrouwen terug winnen door een open en eerlijke 
   communicatie over de producten die zij aanbiedt. 
   Hoe komt de bank tot haar berekeningen?  
   Waar komt die hoge kwartaal winst vandaan? 
   Hoe is de hypotheekrente opgebouwd? En de spaarrente?
   En hoe is de hoge rente op leningen te verklaren, terwijl de basis rente 
   historisch laag staat?
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• De bestuurscultuur van de bank is nog onvoldoende veranderd. 
   Een intrinsieke motivatie om de bestuurscultuur te veranderen lijkt te ont- 
   breken. Hierdoor is het vertrouwen in de bank laag. Door in ieder geval een 
   aantal bestuurders te vervangen door bestuurders met een betere   
   maatschappelijke reputatie, kan de bank op korte termijn vertrouwen 
   terugwinnen van het publiek. 

• De bank mist een duidelijke visie. We willen weten wat de ABN Amro doet, 
   wat zij is en waar zij voor staat. Door hiernaar te handelen krijgt de ABN-
   Amro haar vertrouwen en daarmee haar reputatie terug.

• Klanten willen duidelijkheid en transparantie.  
   Geen lastig vakjargon, maar mensentaal. 
   ‘Geen ge-abracadabra met cijfers en woorden’
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Toelichting 
op het Nieuwe Bestuursmodel ® voor ABN Amro

Bij het Nieuwe Besturen is het de uitdaging om tot de juiste samenstelling van 
kennis en kunde binnen het bestuur te komen (verhouding klassieke bestuurders/
nieuwe bestuurders) zodat het bestuur verbonden is met de maatschappij.  
Het gaat hierbij om de ‘tone at the top’, die de kwaliteit van besturen het meest 
effectief  zou moeten maken.

De  huidige kwaliteit van governance bij ABN Amro

ABN Amro is eigendom van de staat. We kennen allemaal de reden waarom.  
Na de recente reputatieblunder van ABN Amro rond de geplande salaris-
verhoging van het bestuur staat de effectiviteit van het huidige bestuur en het 
toezicht ter discussie. Je mag je oprecht afvragen of de juiste bestuurders op de 
juiste plek zitten.

Het gaat om het gevoel van goed bestuur dat het eigenbelang zou moeten over-
stijgen. Het bestuur van ABN Amro zou in essentie een hoger persoonlijk 
bewustzijn moeten uitstralen,  door vast te houden aan hun persoonlijke 
authenticiteit en hun morele kompas te tonen aan de maatschappij.

Spreek een taal die te begrijpen is voor de doorsnee luisteraar.  Toon als bestuur 
betrokkenheid en leg haarfijn uit aan het publiek wat er gebeurt voor, tijdens en na 
de beursgang. 

Uitgangspunt 1: 
Vergroot de kwaliteit van Governance bij ABN Amro
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* De huidige bestuurders hebben het Nieuwe Besturen 
   qua karaktereigenschappen wellicht in zich zitten:  
    het komt er alleen niet uit...

* De huidige beeldvorming rondom ABN Amro toont een cultuur die 
   weinig mensen aantrekkelijk vinden. Laat de huidige woordvoerders 
   de ‘spotlight delen’ door niet alleen hoge bestuurders te laten spreken 
   maar ook meer ‘bereikbare’ individuen met een heldere taal.

* De nutsfunctie van ABN Amro is het helpen van mensen met het 
financieren van bijvoorbeeld huizenaankoop, en het ondersteunen van de 
MKB. ‘Het faciliteren van de middenklasse’. Laat dat duidelijk zien.

* Laat de staat als aandeelhouder zo snel mogelijk beginnen met 
  het ‘casten’ van een opvolger voor Gerrit Zalm en laat deze 
  persoon/personen een verbindende bestuursstijl omhelzen.

* Kijk bij een nieuwe toon aan de top niet alléén naar de  CEO-functie:  
   kijk ook naar het (gedeeltelijk) vernieuwen van bijvoorbeeld 
   de Raad van Commissarissen, dit netwerk heeft ook een belangrijke 
   invloed op de cultuur en denkwijze van de top.

Uitgangspunt 1: 
De hoofdpunten voor de kwaliteit 
van governance voor ABN Amro 
samengevat:
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Toelichting 
op het Nieuwe Bestuursmodel ® voor ABN Amro

Bij de continuïteit van ABN Amro wordt in eerste instantie gedacht aan, winst 
en risicomanagement. Voor een klassiek georiënteerd bestuur zijn dit belangrijke 
aspecten, terwijl de Nieuw Bestuurder juist kijkt naar de duurzaamheid van succes. 
Cijfers uit het verleden bieden geen garantie. . Om innovatiekracht te stimuleren, 
moet je juist denken aan een cultuur van openheid en transparantie, met daarbij 
een duidelijke externe oriëntatie en de drang om te willen vernieuwen, zowel 
hoog als laag in de organisatie. 

Daag het bestuur van ABN Amro uit om innovatief te zijn, zodat de 
bank een punt op de horizon krijgt.

Bij continuïteit is het belangrijk dat er energie zit in de weg die wordt ingeslagen. 
Bestuurders met een heldere visie moeten deze kunnen overdragen op anderen, 
zodat ook zij zich kunnen aansluiten. Of ABN Amro deze drang heeft, is sterk de 
vraag.

Om de continuïteit van de organisatie te borgen, moet de interne cultuur van ABN 
Amro opgehangen worden aan een hogere verbindende missie. Dat kan niet de 
beursgang zijn, wel het uitgangspunt uit de oprichtingsakte, namelijk een wezenlijke 
bijdrage te leveren aan de maatschappelijke welvaart. Consumentenvertrouwen, 
samenwerken met elkaar, innovatiekracht en meer duurzaamheid zijn hierbij sleutel 
woorden. 
Het zijn uiteindelijk de stakeholders die de reputatie van de bank bepalen. Het 
bestuur van ABN Amro kan worden aangespoord om zich zichtbaarder te maken 
en de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor goed bestuur. 

Uitgangspunt 2: 
Wat is het verhaal achter de continuïteit van ABN Amro?
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Reputatie onder klanten 
Hoe kan ABN Amro vertrouwen winnen van haar klanten? Door meer aandacht 
en oprechte interesse te tonen. Zo zou een particuliere klant meer openheid wil-
len van de bank en een duidelijke identiteit willen zien. Je wilt toch weten wat er 
wordt gedaan met jouw geld? Wie daar achter zit? De bank zal moeten laten zien 
hoe zij zich op een goede manier kan gaan inzetten vóór klanten in plaats van ten 
koste van klanten. 

Reputatie onder aandeelhouders 
Financieel moet alles bij een bank op orde zijn. Voor de toekomstige aandeelhou-
der is het ook belangrijk dat de bank een duidelijke, unieke visie heeft. Het moet 
duidelijk zijn hoe de bank zich onderscheidt van de andere banken, zoals de ING 
of de Rabobank. Waar gaat de ABN AMRO in de toekomst zijn reputatie op bou-
wen en zijn geld mee verdienen ? Dat verhaal ontbreekt nu. 

Reputatie onder toezichthouders 
De externe toezichthouders van de ABN Amro, zoals de AFM en DNB, zouden 
juist nu  moeten aansturen op een heldere visie op de toekomst van ABN Amro. 
Het is niet mogelijk om alle risico’s af te dekken met nog meer regels. Het is ook 
niet gewenst dat de toezichthouder op de stoel van de bestuurders gaat zitten. 
Maar de toezichthouders moeten wel kunnen meekijken in de organisatie. Dat 
schept vertrouwen. Want als je transparant bent, heb je ook niets te verbergen.
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Toelichting 
op het Nieuwe Bestuursmodel ® voor ABN Amro

Reputatie onder medewerkers 
De medewerkers, als belangrijke interne stakeholders willen natuurlijk graag weten 
wat de toekomstvisie van de bank is. Baangarantie of zekerheid zijn daarbij niet 
meer het meest belangrijk, maar wel een heldere visie waar een teamleider op 
voort kan borduren om zijn mensen te motiveren. Waar is de visie van het bestuur 
om de bank meer maatschappelijk betrokken te maken? Zo laat je burgers zien dat 
je een lerende organisatie bent en dat je de dienstverlening graag wilt stimuleren. 
Zeker richting de belastingbetalers die  flink hebben geïnvesteerd in het belang van 
de bank. 
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* De bank moet aan innovatiekracht winnen, 
  door transparanter en meer open te handelen, 
  om zo voor de continuïteit van de organisatie te zorgen;
 
* Een heldere visie en werken met hogere waarden vanuit   
   het bestuur zorgt ervoor dat klanten en werknemers   
   zich willen aansluiten bij de bank, vernieuwing is het 
   sleutelwoord; 

* Meer aandacht schenken aan de wensen van de stake-
   holders. De belangen zijn verschillend, maar de wensen   
   vallen in de kern terug op hetzelfde: open communicatie,   
   unieke visie en vernieuwing; 

* Een positief toekomstperspectief in de vorm van een 
   goede reputatie bij de stakeholders is voor de 
   continuïteit van de organisatie noodzakelijk;  dat zou voor          
   de beursgang prioriteit nummer 1 moeten zijn. 

* Het klassieke systeem van (oud-politici) als topbestuur  
  ders moet op de schop, de cultuur aan de top moet   
  open staan voor vernieuwing. Nieuwe bestuurders 
  denken niet vanuit een klassieke context. 
  Een assessment is hier nodig om hiervoor de juiste 
  mensen te onderscheiden. 

Uitgangspunt 2: 
De hoofdpunten voor de de 
continuïteit van de organisatie 
voor ABN Amro samengevat:
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Toelichting 
op het Nieuwe Bestuursmodel ® voor ABN Amro

De ABN Amro moet een manier vinden om klantbelang en winst te combineren 
aangezien zij (straks) tussen klant en aandeelhouder in zit. Als de ABN Amro een 
duurzame bank wil zijn met een duurzaam verdienmodel, dan zal zij moeten 
uitgaan van wat de klant nodig heeft. 

Het huidige verdienmodel van ABN Amro is niet duurzaam omdat het klantbelang 
niet voorop staat. De inkomsten van de bank zouden niet moeten afhangen van 
de hoeveelheid verkochte producten (zoals hypotheken en beleggingen aan reke-
ninghouders) maar van de kwaliteit van de financiële dienstverlening. De bank zou 
onafhankelijk advies moeten geven aan de klant, in het belang van de klant. Dat 
schept vertrouwen. 

Een duurzaam verdienmodel is bijvoorbeeld een vaste maandfee als inkomsten 
voor de bank, gebaseerd op het leveren van goed en onafhankelijk advies aan de 
klant. Op deze manier is het klantbelang ook in het belang van de bank. Hiermee 
bouwt de ABN Amro een goede reputatie op. 

Wat doet de ABN Amro om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt? 
Ook over de interne KPI’s (waar worden de medewerkers op afgerekend), de 
boekhoudregels en de regelgeving van het AFM heerst veel onduidelijkheid. Zo 
daalde de rentestand, terwijl de hypotheekrente die berekend werd aan parti-
culieren niet mee daalde. Daar is veel onbegrip over. Laat helder zien wat het 
de klant kost en waarom. Zijn er regels voor wat de rente moet doen? Leg het 
uit! Hoe wordt dit berekend? Door een open en eerlijke communicatie stijgt het 
vertrouwen. 

Uitgangspunt 3: 
Hoe duurzaam zijn de huidige verdienmodellen van 
ABN Amro?
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• De ABN Amro als dienstverlener neerzetten in plaats van als 
   verkoper van financiële producten, zou goed zijn voor het klant
   belang en daarmee de duurzaamheid. 

• Als alle Nederlanders een volksaandeel zouden krijgen zou dit     
   leiden tot betrokkenheid en maatschappelijke verbondenheid 
   met de bank.

• Burgers begrijpen het vakjargon slecht. Er zou meer aan de  
   educatie van de burger gedaan kunnen worden zodat zij het 
   bankwezen beter leren begrijpen.

• Momenteel zijn alle meevallers, zoals bijvoorbeeld te veel 
   betaalde risicopremie’s, winst voor de bank. Klopt dat wel?
   Waarom gaan deze meevallers niet gewoon terug naar de klant?            
   Dit leidt tot vertrouwen en positieve gevoelens t.o.v. de bank.
   En dat is weer goed voor de reputatie! 

Uitgangspunt 3: 
De hoofdpunten voor het 
duurzame verdienmodel voor 
ABN Amro samengevat:
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Het platform NIEUWBESTUUR is een onafhankelijk platform opgericht in 2010, met als doel 
om bestuurders bewuster te maken van de blik van buiten naar binnen, hen uit te dagen in 
verbinding te (blijven) staan met de maatschappij en hen te toetsen op integer en transparant 
bestuur. 

De afgelopen vijf jaar heeft NieuwBestuur zich ontwikkeld tot een exclusief netwerk van 
duizenden professionals en vormgevers van de maatschappij. Via het NieuwBestuur netwerk 
zijn ze met elkaar verbonden door een gedeelde visie op het Nieuwe Besturen; de aansturing 
van een organisatie gebeurt vanuit het kernprincipe dat een organisatie waarde toevoegt voor 
zichzelf alsmede voor de maatschappij als geheel.

Op 3 september 2015  kwam het Netwerk NieuwBestuur bij elkaar op de inspirerende loca-
tie ‘de Nieuwe Poort’, in hartje Zuid-as Amsterdam. Vormgevers van de maatschappij vanuit 
verschillende disciplines en werkvelden kwamen bijeen om hun kennis en kunde ter beschik-
king te stellen vanuit de visie van NieuwBestuur. Gezamenlijk is nagedacht over de reputatie 
van ABN Amro in aanloop naar de beursgang en de koers die onze staatsbank zou kunnen 
gaan volgen na deze beursgang.
Het aller belangrijkste daarbij is de toon aan de top. Immers, helder water stroomt van boven. 
We hebben meer Nieuwe Bestuurders nodig aan het roer bij ABN Amro.
Een Nieuwe bestuurder herken je aan de volgende 5 kenmerken:

een heldere visie hebben op een duurzaam verdienmodel, doorzettingsvermogen tonen, 
openstaan voor signalen vanuit de maatschappij, verbinding kunnen maken en het vermogen 
tot zelfreflectie tonen.”

Mede namens het netwerk NieuwBestuur,

Mildred Hofkes, oprichter NieuwBestuur

Achtergrond 
Platform NieuwBestuur
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Het Nieuwe Bestuursmodel® 
toepasbaar maken voor ABN Amro
(of voor iedere andere organisatie)

Het NieuweBestuursModel® is ontstaan na jaren van praktijkonderzoek en 
gesprekken met bestuurders en toezichthouders. Het Nieuwe Besturen treft ‘good 
governance’ in de kern. Het draait daarbij om ‘de toon aan de top’, de stijl van het 
besturen, en de keuze tussen het ‘goed’ doen en het ‘goede’ doen. 
Bestuurders werken bij het Nieuwe Besturen vanuit een transparante lange termijn 
strategie waarbij de bestuursstijl van hiërarchie omslaat naar verbinding. Het gaat 
daarbij om het openstaan voor signalen van de maatschappij en het onderhouden 
van structurele dialogen met stakeholders; luisteren naar elkaar en ook focussen op 
de niet-financiële prestaties (reputatie) van de organisatie. 

Het Nieuwe Besturen richt zich in de kern op de volgende drie pijlers:

1. De kwaliteit van governance  
   (de cultuur binnen de bestuurskamer)

2. De continuïteit van de organisatie 
   (wat is de lange-termijn reputatie onder de stakeholders?)

3. Het duurzame verdienmodel  
   (hoe transparant en integer zijn de huidige verdienmodellen)?
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Het Nieuwe Bestuursmodel® 
toepasbaar maken voor ABN Amro
(of voor iedere andere organisatie)
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I - Kwaliteit van Governance

II - De Continuïteit van de organisatie

III - Een Duurzaam verdienmodel

De drie principes 
van het Nieuwe 
Bestuursmodel



Een bijzonder aspect van de NieuwBestuur netwerkbijeenkomst op 3 september is de 
speciale denktank van een groep hoogbegaafde kinderen. Al enige tijd voor de bij-
eenkomst zijn zij aan het brainstormen geslagen om na te denken over het alternatief 
van ABN Amro als de Bank van Geluk. Wat is er nu echt belangrijk bij een bank? De 
inspirerende ideeën waarmee zij naar voren komen zijn niet alleen ontroerend, maar 
ook slim en helder van geest. Ze leren ons als maatschappij een belangrijke les: door de 
ongeschonden blik van de kinderen wordt het pijnlijk duidelijk hoe vast ‘wij volwassenen’ 
zitten in ons denken. 

Hokjesdenken, daar doen zij niet aan! 
Laat je inspireren door de frisse blik die Dinand, Sam, Sam en Izabella werpen op wat 
ABN Amro als bank zou moeten doen om haar reputatie te verbeteren.

Dinand:  
Laat de ABN Amro eb en vloed generators kopen. Op deze manier wordt er elektriciteit 
geproduceerd, omdat het steeds eb en vloed wordt. Met genoeg machines kunnen ze 
zichzelf voorzien van stroom, waardoor ze de leningen goedkoper kunnen maken. Bij 
overbodige elektriciteit  kunnen ze dit aan de energiemaatschappijen geven. 

SAM1: 
Organiseer een sponsorloop. Iedereen die meedoet moet minimaal €50,- betalen. 
Ook moet je lid zijn van de ABN Amro. De winnaar van de sponsorloop krijgt tweedui-
zend euro netto. Ook zal de ABN het bedrijf van de winnaar steunen. Dit is goed voor 
de reputatie van ABN Amro, voor het geld en ook voor de mensen, want die maak je blij.  
Bovendien doneert de ABN €25,- per persoon die meedeed aan de sponsorloop ook 
aan een goed doel. 

SAM2:  
Organiseer een boekenbeurs. Als je boeken levert krijg je ook weer een boek terug. Dit 
is misschien niet goed voor het geld van de ABN AMRO, maar zo komen er wel meer 
mensen die bij de ABN Amro langs gaan. Zo krijgt de ABN Amro een betere reputatie.  

IZABELLE: 
Voor één nachtje kan je in de kluis slapen van de bank. Waarom zou je dit 
doen want voor 300 euro kan je in een luxe hotel slapen en dan slaap je veel lekker-
der?  Maar in een kluis ligt ook geld en goud, en het is ook erg stil en rustig. Geld ligt niet 
zo lekker maar goud wel, dus dan mag je een nachtje op het goud slapen. Dit is voor 
kinderen goedkoper. Het is €2,- per cm2. Behalve als je langer bent dan 2 meter, dan mag 
je 400 euro betalen. 

ABN Amro als bank van geluk!
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Essentie van ABN Amro als de bank van geluk

De essentie van de verhalen van de kinderen is dat een bank goed moet doen! De bank 
is er voor het geluk van de mensen en moet met het geld dat ze tot hun beschikking 
hebben goede dingen doen. In brede zin kan dit opgevat worden als het maatschappelij-
ke en nationale belang dat de ABN Amro bank zou moeten dienen met haar activiteiten. 
Abn Amro zou in de kern een wezenlijke bijdrage moeten leveren aan onze Nationale 
Welvaart.

Intrigerend is dat wat de kinderen ons proberen te vertellen, heel dicht ligt bij de 
oorspronkelijke visie die de ABN Amro in hun originele oprichtingsakte uit 1824 heeft 
staan: 

“ABN Amro moet een hefboom zijn ter vergroting van de nationale welvaart en voor-
spoed.  Een bank moet niet alleen aan winst maximalisatie denken, maar juist aan het 
geluk van de mensen.”

 NieuwBestuur:  Geld is goed, reputatie is beter!

ben je het eens met dit gedachtegoed?
verspreid dit manifest via twitter met #nieuwbestuur
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