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Protocol Financial Psychology Institute Europe 

Onafhankelijkheid 
Respect 

Betrouwbaarheid 
Integriteit 

De peilers van de werkzaamheden van het Financial Psychology Institute Europe zijn: 
Onafhankelijkheid, Betrouwbaarheid, Respect en Integriteit.( Orbi).               
Het doel is om de financiële zelfredzaamheid van de consument/klant te verbeteren, obstakels die de 
financiële gezondheid aantasten weg te nemen en het well-being van het individu te bevorderen. Het 
Financial Psychology Institute Europe werkt vanuit de eigen beginselen zoals missie, visie en 
kernwaarden en vanuit eigen research en research die wij delen met aanverwante partners. De peilers 
van het financial Psychology Institute Europe alsmede  kennis, missie, visie en interventies worden 
wereldwijd (orbi) gedeeld om zo de financiële gezondheid van de maatschappij te bevorderen. Het 
Financial Psychology Institute Europe is toegankelijk voor iedereen. Het Financial Psychology Institute 
Europe werkt niet exclusief voor 1 partij . Hiermee wordt de onafhankelijke positie en de 
voorlichtingsfunctie van het Financial Psychology Institute Europe gewaarborgd.  
 
Voorwaarden voor samenwerking 
Op alle opdrachten en samenwerkingen zijn de algemene voorwaarden van het Financial Psychology 
Institute Europe van toepassing. Het Financial Psychology Institute Europe controleert voorafgaand aan 
een samenwerking en/of opdracht op de volgende punten: 

1. De opdrachtgever/samenwerkende partner/afnemer onderschrijft de samenwerking, de missie en visie 
van het Financial Psychology Institute Europe 
 

2. Onafhankelijkheid:  
a) De opdrachtgever heeft geen invloed op de uitkomsten van een in opdracht gegeven onderzoek van 

het Financial Psychology Institute Europe 
b) De samenwerkende partij/opdrachtgever heeft geen invloed op de communicatieboodschappen, 

conclusies of gehanteerde methodieken 
 

3. Respect  
a) De technieken uit de Financiële Psychologie dienen met respect voor mens en maatschappij en 

autonomie van het individu te worden uitgevoerd 
b) De opdrachtgever/samenwerkende partner respecteert de nationale en internationale regelgeving  

 
4. Betrouwbaarheid 

a) Het Financial Psycholgy Institute Europe werkt alleen met betrouwbare partijen en vraagt eventueel 
een VOG op 

b) De samenwerkende partij/opdrachtgever/afnemer zal de door het Financial Psychology Institute 
Europe aangereikte interventies, advies etc. niet voor misleidende doeleinden aanwenden 

 
5. Integriteit 

a) Samenwerkende partijen en opdrachtgevers dienen integer te zijn, het beleid van het Financial 
Psychology Institute Europe hieraangaande  te onderschrijven en nemen de reglementen in acht. 

b)    Het Financial Psychology Institute Europe is transparant over de  samenwerkingsverbanden 
c) In het offertetraject met samenwerkende partners/opdrachtgevers worden afspraken gemaakt inzake 

de rolverdeling verwachtingen opdracht en samenwerking  
d) Het Financial Psychology Institute Europe behoudt het intellectueel eigendom over al haar diensten  


