
“De THT datum van het Monetaire Stelsel”

Dubrovnik 
13 t/m 17 oktober 2021

Wim Boonstra & Linda van Goor

Geld, we gebruiken het elke dag, maar welke wereld gaat hier nu eigenlijk achter schuil? 
Als we met zijn allen naar de bank rennen ontploft ons betaalsysteem. Verontrustend 
of zit het toch goed in elkaar? Hoe werkt het internationale monetaire stelsel en welk 
beleid zit hierachter? Wie trekken er aan de touwtjes? Waar komt geld eigenlijk vandaan? 
Wat als de dollar onderuit gaat? Hoezo negatieve rente op ons spaargeld? Welke andere 
betaalalternatieven komen er op ons af? Waar landt de Covid rekening en hoe wordt 
deze gefinancierd? Dat gaat om miljarden euro’s en dollars! Is er kans op (hyper)inflatie 
en wat zijn dan de gevolgen? Aandelen- en huizenprijzen blijven stijgen en de waarde 
van crypto-currencies kent diepe dalen en hoge pieken. Een casino of bieden crypto 
currencies, een serieus alternatief?

Kortom wat is de houdbaarheid van ons 
financiële stelsel? Als hoeder van de schatkist 
dient elke financial zich te bekommeren 
op het antwoord op deze vraag. Na deze 
meerdaagse heb jij de antwoorden op de 
hierboven genoemde vragen en ben je 
voorbereid op wat er op ons af komt. Een 
meerdaagse die je niet mag missen!

Doelstelling

“Money is the most universal and most efficient 
system of mutual trust ever devised” (Harari 
2014). 

In deze training gaan we terug naar de 
oorsprong van ons monetaire stelsel, staan we 

stil bij ons bancaire stelsel, de internationale 
verhoudingen en de waarde van geld. We 
eindigen met een blik op de toekomst.

“The illusion that we understand the past fosters 
overconfidence in our ability to predict the 
future” (Kahneman 2011) 

Je ziet het pas als je het door hebt! Dat is 
het belangrijkste doel van deze training. 
Inzicht verschaffen in het functioneren 
van de monetaire wereld, de kansen en de 
bedreigingen onderkennen zodat betere 
besluiten genomen kunnen worden hoe een 
onderneming te financieren en wat te doen 
met ‘overtollige’ liquiditeiten.



Programma

1. ‘Monetary system basics’
  “We do not trust the stranger, or the   
 next-door neighbor, we trust the coin   
 they hold” (Harari, 2014)

2. Banking functions basics
 “Uncertainty must be taken in a   
 sense radically distinct from the   
 familiar notion of risk” (Knight, 1921)

3. Monetair beleid
 “History is largely inflation related   
 by governments” (Hayek, 1990)

4. Toekomstbestendig financieel system & 
behavioral incentives; 

 

5. De toekomst

Culinair & cultureel

Dubrovnik, “Parel van de Middellandse 
Zee” - Panorama restaurant - Mount Srd 
- Fort Imperial - Gradska Kavana Arsenal – 
City walls - Restaurant Dubrovnik - Konoba 
Dubrava - Kolo, klapa & tambura – Prijeko 
Palace, Stara Loza.

Hilton 
Imperial 

Dubrovnik

Farijs is een netwerkorganisatie, vandaar dat zij haar relaties jaarlijks de gelegenheid biedt om kennis en 
ervaringen te delen rondom een steeds wisselend thema. 
Meer info en/of inschrijven? www.wiify.nl of info@farijs.nl.
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Wim Boonstra
Bijzonder Hoogleraar Economische en 
Monetaire Politiek - VU Amsterdam - Speciaal 
adviseur en econoom bij RaboResearch 
Global Economics & Markets - publicaties 
over bancaire vraagstukken, internationale 
financiële stabiliteit en monetair beleid - lid 
Raad van Toezicht SEO

Linda van Goor
Onafhankelijk adviseur Europese regelgeving 
van de financiële sector - Extern expert IMF 
voor technische assistentie aan landen in 
ontwikkeling - voorheen De Nederlandsche 
Bank en tijdens de financiële crisis (2007-
2013) bij de banking unit van de Europese 
Commissie.


