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OPLEIDING

JAAR

Universiteit van Amsterdam
2005 – 2010 (afgerond)
- promotie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde op proefschrift over het
functioneren van de markt voor financiële tussenpersonen. Titel proefschrift: Marktfalen
bij tussenpersonen
Universiteit Utrecht
1995 – 1998 (afgerond)
- studierichting: Algemene Sociale Wetenschappen
Hogeschool van Utrecht
- studierichting: Internationale Studies
/ Algemene Economie

1990 – 1996 (afgerond)

MEAO (Valmonte Veenendaal)
- studierichting: commercieel

1987 – 1990 (afgerond)

MAVO (KJM Veenendaal)

1985 – 1987 (afgerond)

HAVO (CLV Veenendaal)

1983 - 1985

AANVULLENDE CURSUSSEN

JAAR

Diverse cursussen op het gebied van presentatievaardigheden, argumenteren en
storytelling
Assurantie-B via het NIBE-SVV

diploma in augustus 2001

SPSS voor gevorderden

juni 2001

Leergang Medezeggenschap bij het Centrum
voor Beleid en Management
van de Universiteit Utrecht

april - juni 1999

Website beheer bij ACCU in Utrecht

maart 1999

RELEVANTE WERKERVARING

JAAR

Adviesbureau Fred de Jong
april 2010 – heden
Als ZZP-er gestart met eigen onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van financiële
markten met als specialisatie de markt voor financieel adviseurs.
Universiteit van Amsterdam
april 2010 – heden
Docent bij de Masteropleiding Verzekeringskunde. Colleges casestudy en inleiding
bedrijfskunde. Tevens begeleiding van masterstudenten met hun eindscriptie.
Amsterdam Centre for Insurance Studies
april 2010 – heden
ACIS is een netwerk van ruim 60 onderzoekers op het gebied van verzekeringskunde. Voor
dit netwerk organiseer ik wetenschappelijke symposia en houd ik mij bezig met de
uitbreiding en positionering van het netwerk.
College Deskundigheid Financiële Dienstverlening september 2015 – heden
Lid van het College, benoemd door de minister van Financiën. Het CDFD ondersteunt en
adviseert de minister van Financiën inzake vakbekwaamheid in de Wet op het Financieel
Toezicht (WFT)
NVA / Federatie FIDIN
september 2005 – maart 2010
Functie: Beleidscoördinator en bestuurssecretaris
De NVA (tegenwoordig Adfiz geheten) is de brancheorganisatie voor onafhankelijk
financieel adviseurs (intermediairs). FIDIN is het samenwerkingsverband van
intermediaire belangenbehartigers NBVA en NVA. De NVA houdt zich bezig met collectieve
belangenbehartiging (via FIDIN), ledenondersteuning en het bieden van een
kwaliteitsmerk.
Vereniging van Hypotheekadviseurs Nederland
september 2005 – juni 2008
Functie: Bestuurssecretaris
De VvHN (tegenwoordig OvFD geheten) is de brancheorganisatie voor zelfstandige
hypotheekadviseurs en is opgericht vanuit de hypotheekfranchiseketens. Voor de VvHN
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heb ik de lobby gevoerd, beleidsstukken opgesteld en het bestuur geadviseerd inzake
belangenbehartiging voor de leden.
Bureau D & O te Hoevelaken
april 2000 – augustus 2005
Functie: Hoofd Onderzoek
Bureau D & O (nu Bureau DFO) is een onderzoeks- en adviesbureau dat uitsluitend actief is
binnen de financiële dienstverlening.
BPO Adviesgroep te Leusden
april 1998 - maart 2000
Functie: onderzoeker / adviseur / trainer
BPO Adviesgroep is een opleidings- en adviesbureau op het gebied van medezeggenschap
in organisaties.
STAGES

JAAR

Rijksdienst voor het Wegverkeer te Zoetermeer:
1997 - 1998 (6 maanden)
Afstudeeropdracht: "onderzoek en beschrijf het imago van de ondernemingsraad bij de
RDW en geef aanbevelingen voor het communicatieplan".
United States Sports Academy te Daphne, Alabama: 1995 (5 maanden)
Werkzaamheden: onderzoek naar ontwikkelingen op sportgebied binnen de Verenigde
Staten en vergelijking trekken met ontwikkelingen op sportgebied binnen Nederland.
Nederlands Sportmuseum te Lelystad:
1994 (6 maanden)
Stage opdracht: "onderzoek de belangstelling van Europese sportmusea voor het
bevorderen van onderlinge contacten en geef daartoe een aanzet middels een nieuwsbrief
om uiteindelijk te komen tot een georganiseerd netwerk".
Nevenfuncties
Voorzitter Ouderraad en lid medezeggenschapsraad Christelijk Lyceum Veenendaal
Lid Raad van Advies ICT platform Aplaza
Docentenlid van de onderwijscommissie voor de Master Verzekeringskunde aan de UvA
Tot maart 2017: Lid Raad van Advies Stichting Keurmerk Verzekeraars
Tot april 2010:
Lid Raad van Advies van het Nibud
Lid Raad van Advies van het Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de
Intermediaire branche (SIVI)
Lid databasecommissie Stichting financiële dienstverlening
Lid werkgroep vermindering administratieve lasten ministerie van Financiën
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Overzicht publicaties dr. Fred de Jong
Proefschrift
Jong, de F. (2010), Marktfalen bij tussenpersonen, Uitgeverij Paris, Zutphen
Boeken
Jong, de F. (2016), Tussenpersoon zonder provisie, visie op een toekomstbestendig
businessmodel voor financieel adviseurs, Vakmedianet
Jong, de F. (2013), De waarde van financieel advies, in opdracht van Avero Achmea, juni
2013
Jong, de F. (1999), Imago van de ondernemingsraad, katern Strategie en Beleid van het
Handboek voor ondernemingsraden, Samsom 1999
Wetenschappelijke publicaties
Jong, de F. (2014), Scoor financieel adviseurs op onafhankelijkheid, Me Judice, 14 april
2014
Jong, de F. (2013), Consequenties provisieverbod voor positie consumenten in
hypotheekmarkt, TvC 5-2013, p 210 - 216
Jong, de F. (2012), De economische impact van een (doorlopende) generieke zorgplicht,
ACIS-serie deel 10, p 51 - 70
Jong, de F. (2012), De zegeningen van het provisieverbod, www.mejudice.nl 16 mei 2012
Jong, de F. (2012), In de wetenschap dat ..., bijdragen uit de wetenschap over de
bedrijfseconomische toekomst van de verzekeringssector, p 10 – 12, Verbond van
Verzekeraars, juni 2012
Jong, de F. (2011), Banken moeten aflossen stimuleren, ESB 96(4624) 9 december 2011, p
737
Jong, de F. (2011), Toegang tot financieel advies, ESB 96 4 maart 2011, p 154 - 156
Jong, de F., (2009), kredietcrisis en tussenpersonen, ESB 94, 20 maart 2009, p 170 – 172
Jong, de F., (2009), beloningstransparantie en het effect op kwaliteit van intermediaire
dienstverlening, Verzekeringsarchief 2-2009, p 73 - 78
Jong, de F. (2008), Meer markt, minder toezicht, Verzekeringsarchief 1-2008, p 20 – 28
Jong, de F. (2007), Financieel adviseur moet weer tussenpersoon worden, MAB, 2007, p
225 – 233
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Jong, de F en Keuzenkamp, H. (2006), De transparante tussenpersoon, ESB, 24-2-2006, p
86 – 89
Overige publicaties
Dr. Fred de Jong schrijft zeer regelmatig artikelen, blogs, opiniestukken en columns in
kranten en vakbladen. Het complete overzicht hiervan is te vinden op de website
www.freddejong.eu/publicaties

5

