


‘Deze		
kans	
kon	
	ik
niet	
laten	
liggen’

Als ze ergens binnenkomt, wordt ze steevast voorgesteld 
als ‘de opvolger van Klaas Knot’. Gita Salden (directeur 
Financiële Markten bij het ministerie van Financiën en 

voorzitter van de stuurgroep van Wijzer in geldzaken) ziet 
dat echter niet als een handicap. ‘Ik zit hier pas drie 
maanden, dus ik heb niet de illusie dat de financiële 

sector al weet wie ik ben. Ik heb er vooral zin in. Dit is de 
meest uitdagende baan die ik me kan wensen.’

Wie haar googelt, komt haar naam opvallend weinig tegen. Een 
paar hits over haar nieuwe functie en wat hardloopuitslagen, 
maar verder is Gita Salden voor de buitenwereld vooral een black 
box. Ze lacht. ‘Klopt, maar ik hoef ook geen publiek persoon te 
zijn. De minister en staatssecretaris treden op in de media; mijn 
rol als ambtenaar is om hen goed te adviseren en het beleid uit te 
voeren.’
Een rol achter de schermen dus. De vraag werpt zich op waarom 
ze dan wel ‘ja’ op dit interviewverzoek heeft gezegd. Opnieuw 
een glimlach. ‘Dat heeft vooral te maken met mijn rol als voorzit-
ter van de stuurgroep van Wijzer in geldzaken. Het hoort bij die 
functie om ook naar buiten te treden. Een groter financieel 
bewustzijn is één van onze speerpunten en dus is bekendheid 
geven aan Wijzer in geldzaken voor mij een prioriteit.’

kAns
Salden vertelt bevlogen over financiële educatie, al had ze een 
halfjaar geleden niet durven dromen dat ze zich er nu mee zou 
bezighouden. De functie van directeur Financiële Markten – waar 
de voorzittersfunctie van Wijzer in geldzaken bij hoort – kwam 
dit voorjaar onverwacht vrij, toen haar voorganger Klaas Knot 
tot president van De Nederlandsche Bank werd benoemd. Salden 
zat net negen maanden in Brussel, waar ze voor een periode van 
drie jaar zou blijven om zich met financiële markten bezig te hou-
den. ‘Het was helemaal niet de bedoeling om terug naar Neder-
land te gaan. Dat ik besloot het te doen, was niet omdat Brussel 
niet beviel. Integendeel zelfs. Ik vond het een verrijking om te 
zien wat er op internationaal niveau speelt, maar dit was een 
kans die ik domweg niet kon laten liggen.’
Toch moest ze er wel even een nachtje over slapen. ‘Het kwam 
als een totale verrassing en ik ben niet iemand die aan carrière-
planning doet. Als iets op mijn pad komt, beslis ik op dat 
moment of het me ligt en of het een goed moment is. Voor beide 
punten gold een “ja”, maar ik zag wel op tegen de praktische 
dingen: ik had net mijn huis in Den Haag verkocht om me in 
Brussel te settelen …’ fo
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VerDieping
Een lastige, maar zeker niet onmogelijke opgave, meent ze. ‘Men-
sen zijn niet per definitie ongeïnteresseerd in financiële producten. 
Kijk maar hoe snel internetbankieren Nederland heeft veroverd. 
Bovendien beginnen we niet vanaf nul, want het geraamte van 
Wijzer in geldzaken staat: we hebben een stuurgroep, een project-
bureau en een aantal kernprojecten. Denk aan de Week van het 
geld, die dit jaar van 7 tot en met 11 november wordt gehouden, 
de Schuldpreventiewijzer en de Nationale Onderwijstentoonstel-
ling. Het is mijn rol om te zorgen dat de goede dingen worden 
benut en verdieping krijgen. De Pensioen3daagse is daar een 
prachtig voorbeeld van. Begin oktober organiseerden alle part-
ners drie dagen lang activiteiten, die mensen tot actie aanzetten. 
Zo konden mensen in hartje Den Haag in een reuzenrad stappen, 
waarbij ze al ronddraaiend voorlichting kregen over hun pen-
sioen. Ook werden werknemers tijdens de lunchpauze op de 
werkvloer geïnformeerd over hun pensioen.’
Financiële educatie is in Saldens ogen een belangrijk onderdeel 
van het werkterrein van haar directie. ‘Om de markt goed te 
laten functioneren, moet de consument weten wat de markt te 
bieden heeft en moet hij de producten ook echt kunnen begrij-
pen. Financiële educatie is een relatief nieuw beleidsterrein, maar 
waait echt niet zomaar over. Het accent verschuift alleen. Vijftien 
jaar geleden ging het vooral om consumentenbescherming; nu 
draait alles om consumentenbewustzijn.’
Welke accenten ze zelf gaat leggen, vindt ze lastig. Salden ope-
reert niet op de voorgrond. Ze wil vooral het ingezette beleid 
voortzetten en hoopt dat de financiële sector haar weet te vinden 
en vice versa. ‘Ik denk dat ik benaderbaar ben en opensta voor 
input van buiten. Bovendien houd ik niet van verborgen agen-
da’s; ik ben echt what you see is what you get.’

AMBitie
Salden heeft geen duidelijk einddoel voor ogen als het om haar 
loopbaan gaat. Ze begint te lachen. ‘Tja, als je ziet hoe mijn 
voorganger terecht is gekomen, is dit een goede springplank! 
Maar zonder gekheid: ik denk niet zover vooruit. Ik heb het hier 
geweldig naar mijn zin en dat is wat telt. Van huis uit heb ik mee-
gekregen om mijn hart te volgen en te doen wat ik leuk vind. Als 
ik zie hoe mijn broer en zus terecht zijn gekomen, heeft dat goed 
uitgepakt, want die doen iets totaal anders. Ik ben er dan ook 
van overtuigd dat je je pad uiteindelijk zelf kiest, maar ik stippel 
het liever niet te ver uit. Natuurlijk heb ik ambities, maar per-
soonlijke ontwikkeling is het allerbelangrijkst.’ <

WisselWerking
Voordeel was dat Salden wist waar ze aan begon: nadat ze alge-
mene economie had gestudeerd in Rotterdam, kwam ze op jonge 
leeftijd bij Financiën terecht, waar ze opklom tot hoofd financiële 
stabiliteit. Ze kent het wereldje van binnen en buiten. ‘Het leuke 
vind ik dat alles zo mooi samenkomt. Toen ik hoofd financiële 
stabiliteit was, zaten we middenin de crisis van 2008/2009 – de 
periode van de overname van Nederlandse delen van onder 
andere Fortis en de steunmaatregelen aan ING. We waren toen 
vooral bezig met de lessen die daaruit konden worden getrokken. 
Nu worden die lessen in wetgeving verankerd.’
Haar belangrijkste drijfveer is om de financiële sector robuuster 
te maken. ‘Iedereen heeft wel een bankrekening of een polis en 
dus heeft iedere Nederlander er ook belang bij dat de financiële 
sector overeind blijft. Het imago van de branche heeft een flinke 
tik gekregen en het is belangrijk om uit dat dal te klimmen. Er 
gebeurt wat, de sector is in beweging en dat maakt deze functie 
interessant. Het leuke vind ik ook dat deze baan op het snijvlak 
van publiek en privaat ligt; natuurlijk is de sector privaat, maar 
de overheid heeft wel een heel nadrukkelijke rol als het gaat om 
het opleggen van regels en het beschermen van de consument. 

personAliA

gita salden is sinds 1 juli directeur financiële Markten 
bij het ministerie van financiën en voorzitter van de 
stuurgroep van Wijzer in geldzaken. Dit platform werd in 
2006 opgezet om de consument financieel bewuster 
maken. hiervoor was salden onder meer hoofd finan-
ciële stabiliteit. in 2010 werd ze naar Brussel uitgezon-
den. salden woont in Den haag en heeft een vriend.

‘ik  
geloof  

in De  
krACht  

VAn  
sAMenWerken’

Die wisselwerking met de markt is leuk. Als wij hier wetgeving 
maken, consulteren we de markt daarover. Wij kunnen moeilijk 
vanuit een ivoren toren zeggen dat de provisie van de ene op de 
andere dag wordt afgeschaft; de praktijk ligt vaak genuanceerder.’

resUltAAtgeriChte sAMenWerker
Ze noemt zichzelf een resultaatgerichte samenwerker. ‘Ik krijg de 
meeste energie van concrete resultaten, maar wel vanuit de filosofie 
om dat samen te doen. Daarom geloof ik ook zo in de kracht van 
Wijzer in geldzaken. Met meer dan veertig organisaties (waaronder 
het Nibud, het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Ver-
eniging van Banken) werken we aan financieel bewustzijn. Ieder op 
zijn eigen manier, maar juist de kracht van al die initiatieven samen 
is dat we ook echt iets kunnen bereiken.’
Natuurlijk realiseert ze zich dat er nog een weg te gaan is – onder-
zoeken tonen keer op keer aan dat de consument nog niet aan 
financiële planning doet. Maar Salden is geen zwartkijker. ‘De eer-
ste stap was om aan bewustwording te werken – de consument 
inzicht én overzicht geven. Dat is voor een belangrijk deel gelukt: 
uit onze onderzoeken blijkt dat mensen zich steeds vaker realiseren 
dát ze financieel onbewust zijn. Het is misschien een kleine stap, 
maar wel een belangrijke om verder te kunnen en te zorgen dat de 
consument tot actie overgaat. Wat we uiteindelijk willen, is een 
gedragsverandering.’
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