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“ALLEEN DOOR HET ADVIES 
CENTRAAL TE STELLEN 
KAN DE ADVISEUR EEN 
COMEBACK MAKEN”

Midden in een paradigmaverschuiving lijkt het 
onafhankelijk intermediair de weg naar een suc-
cesvol bestaan nog niet gevonden te hebben. Na-
tuurlijk, de transparantie over advieskosten wordt 
door de consument positief gewaardeerd. Maar 
is hij of zij ook bereid de hoge nota te betalen die 
gekoppeld is aan het afsluiten van een complexe 
verzekering – en straks ongetwijfeld ook voor een 
‘eenvoudige’ auto- of inboedelpolis?

Het vertrouwen van de consument in financiële dienstver-
leners bevindt zich op een dieptepunt. Daarnaast lijken 
deze dienstverleners ook nog eens niet aan de toch al lage 
verwachtingen te kunnen voldoen. Geen goede atmosfeer 
om plotseling – na jaren van verzet en ontkenning – over 
te stappen op een ander verdienmodel. Ligt de oorzaak bij 
wetgever, toezichthouder en consument? Of moet de advi-
seur de hand in eigen boezem steken?

Decennialang ontving de adviseur een bovenmatige ver-
goeding voor het uitvoeren van bemiddelingsactiviteiten. 
In normaal Nederlands: het met elkaar in contact brengen 
en helpen een verzekering af te sluiten. Ongeacht de vraag 
of de verzekeringsvorm of het maatschappijproduct wel de 
beste oplossing was. Omdat de klant zelfstandig(er) ging 
opereren en meer en meer uitweek naar de direct writers en 
internetaanbieders, is menig adviseur – met in zijn kielzog 
de intermediaire verzekeraars – ertoe overgegaan prijs als 
belangrijk wapen in te zetten. Een economische waardepro-
positie die nu als boemerang terugkomt. De toegevoegde 
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waarde van de adviseur was voor de consument gratis. Baat 
het niet dan schaadt het niet.

Wij leven nu in andere tijden. Mede dankzij de vergelijkers 
is de markt transparant en eenvoudig toegankelijk voor de 
consument. Maar liefst 24 uur per dag en 7 dagen in de week 
is alle informatie beschikbaar. Met slechts een paar clicks kan 
hij of zij in de eerste de beste webwinkel een verzekering 
kopen. De toegevoegde waarde van bemiddeling en pseudo-
advies is komen te vervallen of efficiënter door de thuisbank-
bemiddelaars overgenomen. De economisch prijsgedreven 
waardepropositie is gelijktijdig door het oude (hoge) vergoe-
dingenstelsel vakkundig om zeep geholpen. 

De nieuwe adviseur rest slechts de weg van het deskundig 
en onafhankelijk advies. Traditioneel niet zijn sterkste kant, 
hetgeen de consument niet is ontgaan. Door vervolgens het 
advies te voorzien van een prijskaartje gebaseerd op de oude 
provisie-inkomsten, ontstaat een groot gat tussen de vraag-
prijs van rond de 125 euro per uur en de prijs van ongeveer 
35 euro per uur die de consument op basis van de geleverde 
prestaties in het verleden wenst te betalen.

Te vaak besteden adviseurs nog veel te veel tijd aan bemid-
deling. Besteed deze activiteiten uit aan een efficiënte en 
goedkope serviceprovider, waardoor de kosten voor de 
consument gedrukt kunnen worden. Plaats het advies aan 
en de klant zelf centraal en boven behaalde inkomsten in 
het verleden. Alleen dan kan de adviseur een beter product 
leveren tegen een kostprijs vergelijkbaar aan ‘execution 
only’-oplossingen en een comeback maken.
In een land als Engeland – vaak neergezet als ons ‘voorland’ 
– zie je deze renainsurance al opkomen. Banken houden zich 
steeds vaker alleen nog maar bezig met het leveren van hun 
kernproducten. Voor advies wijkt de consument uit naar de 
externe onafhankelijk financieel adviseur.

Bent u bereid definitieve keuzes te maken en het bedrijf 
vanuit de advieskern te herpositioneren? Keuzes maken is 
sowieso noodzakelijk. Vervolgens zal de gehele organisatie 
zich lange tijd moeten gaan inzetten voor deze herpositione-
ring om langzaam het vertrouwen van de consument terug te 
winnen. Want met alleen een plan komt u niet ver. ««


