
U bent van harte welkom op de voorstelling van mijn boek 

 

Hoe bankiers geld scheppen 

 

 

Volgens de CEO van Goldman Sachs doen bankiers “Gods werk”. Maar wat betekent 

dit concreet? Hoe bankiers geld scheppen neemt de lezer mee op een tocht doorheen 

de financiële wereld, van de regelgevers in Bazel tot de offshore banken op de 

Bahama’s. 

Hoe bankiers geld scheppen is ideale lectuur voor de geïnteresseerde beginner die wil 

begrijpen hoe banken echt werken. Ook ervaren bankiers zullen hun gading vinden in 

hoofstukken over monetaire misverstanden, kwantitatieve versoepeling of de 

toekomst van de financiële sector. 

 

 

 

Waar? Hilton Grand Place, Europakruispunt 3, Brussel (vlak bij het Centraal Station) 

Wanneer? Donderdag 12 april van 11u tot 13u 

 

 



Programma (onder voorbehoud) 

 

11u00: Ontvangst 

 

11u15: Introductie door de heer Stan Jourdan, hoofd van Positive Money Europe 

 

11u30: Voorstelling van Hoe bankiers geld scheppen door de auteur, Jan Musschoot 

 

12u00: Receptie met broodjes. Interviews en kans om te netwerken 

 

13:00: Einde 

 

Over de auteur 

Dr. Jan Musschoot geeft als zelfstandig consultant opleidingen aan bankiers. Hij werkte vijf 

jaar voor de risicoafdeling van KBC Group. In 2017 verscheen zijn boek Bankers are people, 

too, een introductie tot de financiële wereld. Jans analyses over centrale banken en monetair 

beleid worden wereldwijd gelezen. Artikels van Jan Musschoot werden eerder gepubliceerd 

op de websites van EUobserver, Knack en EOS.  

 

Over het boek 

Hoe bankiers geld scheppen is de Nederlandse vertaling van Bankers are people, too. 

Bankieren leer je niet op school. Daardoor bestaan er veel misverstanden over wat banken 

doen. Dit boek legt uit waar geld vandaan komt, hoe banken gereguleerd moeten worden en 

waarom de ECB duizenden miljarden kon “bijdrukken” zonder hyperinflatie te veroorzaken. 

Hoe bankiers geld scheppen toont aan dat bankieren geen kernfysica is. 

 

Lezers over Bankers are people, too 

“Nice didactical style, a pleasure to read, highly recommended!” – D. De Witte (Amazon) 

“Banking and finance can seem complicated, but Jan Musschoot has a knack for explaining 

technical concepts and mechanisms with admirable clarity. With this book, everyone can 

understand how finance works.” – Dr. Benjamin Braun, Senior Researcher, Max 

Planck Institute for the Study of Societies, Cologne 


