
VERDIEPEND
rondetafel serviceproviders

10 Verhelderend, Verdiepend, Praktisch

De deelnemers aan het rondetafelgesprek, vlnr: Lex van Kampen, 

Antoinette Wessels, Arthur Goes en Martin Keegstra.
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E
igenlijk is het op het einde van Financium (begin 
september) na verrassend rustig rondom serviceprovi-
ders. Het lijkt stilte voor de storm want van alle kan-

ten liggen de bedrijven onder vuur. Door het provisieverbod 
zijn ook de serviceproviders gedwongen om kosten recht-
streeks in rekening te brengen. De AFM houdt bovendien 
scherp het zicht op de vergoeding die volmachthouders van 
de verzekeraars krijgt. En last but not least is de koek die 
serviceproviders moeten verderen aanzienlijk kleiner gewor-
den. Er is structureel minder handel op het vlak hypotheken 
en levensverzekeringen. Van openlijke naijver is echter geen 
sprake bij de deelnemers aan de ronde tafel over de toe-
komst van serviceproviding. Ze hebben allemaal al een heel 
veranderingstraject achter de rug. 

ONTZORGEN VAN ADVISEUR

“Vanaf de start van FlexFront in 1997 hebben wij ons voor-
namelijk gericht op administratieve dienstverlening voor de 
maatschappijen”, vertelt Antoinette Wessels. “In 2006 be-
sloten we ons ook te gaan richten op het intermediair en in 
2009 zijn wij een echte serviceprovider voor tussenpersonen 
geworden. Puur hypotheekgedreven bovendien. Dat lijken 
met de kennis van nu weinig opportune keuzes, maar ik 
vind dat je als ondernemer niet moet weglopen voor de visie 
die je hebt. Wij geloven in het ontzorgen van de adviseur op 
de momenten die er toe doen. We verzorgen het hele admi-
nistratieve traject rondom de hypotheekaanvraag en pas als 
het dossier finaal akkoord is, is ons werk klaar. Er word be-
taald per dossier, transparanter kun je het niet krijgen.”
Wat ervaring betreft wint niemand het aan tafel van Lex van 
Kampen, directielid bij het gelijknamige bedrijf uit Hoorn, 
dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw groot werd met 
de verkoop van verlengde garanties op televisies. Inmiddels 
bedient Van Kampen Groep (VKG) ruim 3.000 tussenper-
sonen met 22 volmachten en meer dan honderd provinciale 
aanstellingen, voornamelijk op schadegebied. “Pas in 2007 
zijn we helemaal met de detailhandel gestopt”, vertelt Van 
Kampen. “Vanaf die tijd hebben wij geen eigen relaties meer 
aan wie we financiële producten slijten. We bedienen alleen 
nog het intermediair volgens een one stop shopping-model. 
Advieskantoren vinden dat ideaal. Met een aansluiting bij 
VKG heeft hij een compleet dienstenpakket waarin alle 
faciliteiten zitten op het gebied van alle verzekeringen, 

pensioenen, hypotheken en financieringen alsmede ICT en 
opleidingen. Daarnaast geniet hij natuurlijk een inkoopvoor-
deel, mede op basis van alle volmachten.”
Het roept direct de vraag of de generalist die ‘alles’ doet 
nog wel toekomst heeft in een branche die steeds meer neigt 
naar specialisatie. “Wij hebben geen focus, we kunnen alles, 
maar we gaan helemaal los op schade”, stelt Van Kampen 
op besliste toon. “Tussenpersonen kunnen al hun verzeke-
ringen via ons laten lopen. En dat slaat aan want inmiddels 
hebben we 120 kantoren die op ons DIVA-model hun ad-
ministratie doen. Er is een wachtlijst van kantoren die willen 
overstappen.” 

BLIJ MET UITSTROOM

“De kern van de moderne serviceprovider zit ‘m niet in een 
zo breed mogelijk productaanbod maar in het ontzorgen 
van de tussenpersoon”, meent Martin Keegstra, directeur 
van Welke Financiele Diensten. “Wij hebben ons business-
model twee jaar geleden helemaal omgegooid. Het was toen 
al duidelijk dat een businessmodel dat voornamelijk was 
gebaseerd op inkoopvoordeel terminaal was. Wij zijn over-
gestapt van een transaction based-model naar een fee based-mo-
del, waarbij we producten zoveel mogelijk terzijde hebben 
geschoven. We richtten ons tot voor kort sec op personal 
finance, leven en hypotheken, maar richten ons nu ook op 
schadeverzekeringen waarbij wij er hoofdzakelijk voor zor-
gen dat de hele infrastructuur van de adviseur op orde is. We 
zitten nu veel meer aan de compliancekant en ondersteunen 
het intermediair in zijn bedrijfsvoering.”
“Maar op schade haal jij dan niet het niveau van een Van 
Kampen Groep”, stelt Arthur Goes, de zelfstandig Innovatie 
Consultant die deze zomer als experiment naast zijn nor-
male activeiten onder de naam OTOdirect een netto autopo-
lisvergelijker in het leven riep. Keegstra: “Per saldo kan alles 
geleverd worden. Het is het intermediair dat zich met het 
advies bezig houdt.”
Toch leek op het eerste gezicht de specialisatie van Welke 
weinig gelukkig, want van de 800 tussenpersonen die Welke 
in de toptijd bediende waren er na overgang naar het andere 
businessmodel nog maar 200 over. Keegstra: “Het klinkt 
misschien gek, maar wij zijn heel blij met die uitstroom om-
dat je als ouderwetse serviceprovider al heel weinig zaken 
deed met het leeuwendeel van je relaties. Mede doordat 

IKEA HEEFT OOK BESTAANSRECHT
Met het naderende provisieverbod lijkt de serviceprovider zijn langste tijd te hebben gehad. Als bemiddelen 
in hypotheken en levenproducten niet langer beloond mag worden vanuit aanbieders, wat is dan nog immers 
de toegevoegde waarde van de serviceprovider voor het intermediair? Maar dat is buiten Lex van Kampen 
(Van Kampen Groep), Antoinette Wessels (FlexFront), Martin Keegstra (Welke FD) en consultant Arthur Goes 
gerekend. Aan de ronde tafel van VVP praten zij over bedreigingen maar vooral over kansen voor service 
providing in de nieuwe financiële wereld. Tekst: Robert Paling, beeld: Andreas Terlaak
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Over één ding zijn de dame en de drie heren het eens. De 
wens bij sommige advieskantoren om zoveel mogelijk zelf te 
blijven doen is niet realistisch. “Moet je als ondernemende 
adviseur nog wel willen bemiddelen en besteed je je tijd 
nog graag aan het compleet maken van je dossiers?” denkt 
Wessels hardop. De heren knikken instemmend. Toch is het 
volgens haar in beginsel lastig om het intermediair ervan te 
overtuigen dat uitbesteding lonend kan zijn en dat FlexFront 
een “beter en goedkoper dossier” kan leveren.
Wessels:”Gelet op het feit dat een consument nu al voor 

we nu hechtere relaties aangaan met kantoren behalen we 
met de 25 procent kantoren die nog over zijn makkelijk de 
omzet van de 75 procent kantoren die we kwijt zijn geraakt.” 
Wessels beaamt die visie: “We hebben zo’n 800 advieskanto-
ren in de boeken, terwijl we met 400 à 500 actief samenwer-
ken. We nemen ook regelmatig afscheid van tussenpersonen. 
Logisch want je hebt pas toegevoegde waarde voor elkaar 
als je regelmatig samenwerkt.”
Goes bouwde in het verleden een ruime ervaring op in 
de volmachtsfeer, onder meer bij Royal & Sun Alliance, 
Achmea en – tot 2010 – bij Voogd & Voogd. Wat hem betreft 
draait het bij de keuze voor een serviceprovider vooral om 
‘de klik’. “Qua producten lijken typische volmachtbedrijven 
als Voogd & Voogd, VKG en Nedasco heel erg op elkaar 
maar het DNA van die bedrijven is denk wezenlijk anders.”
“Je moet je senang voelen bij een serviceprovider”, stelt 
Wessels. “Het is ook de vraag waar je als tussenpersoon naar 
op zoek bent. Wil je alleen effi ciencyvoordeel of zoek je een 
partij die je volledig kan bijstaan in je bedrijfsvoering.”

Antoinette Wessels:

“IK VIND DAT JE ALS 
ONDERNEMER NIET MOET 
WEGLOPEN VOOR DE VISIE 
DIE JE HEBT”

Lex van Kampen:

“OVERGANG NAAR 
SERVICEABONNEMENTEN 
LEIDT TOT EEN HELE GROTE 
RUILVERKAVELING”
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ding te doen. Een goede serviceprovider faciliteert het ad-
vies. Of liever nog: faciliteert het ondernemerschap.” 
“In mijn optiek”, aldus Keegstra, “heb je als adviseur niet 
meer nodig voor je bedrijfsvoering dan een iPad of een 
laptop, waar vroeger een mooi pand noodzakelijk leek om 
klandizie te trekken. Anders dan het afsluiten van een hypo-

1.250 euro hypotheekadvies kan krijgen bij banken en dat 
er soms ook een losse bemiddelingsfee wordt gehanteerd, 
zullen tussenpersonen die willen overleven wel moeten na-
denken over uitbesteding. Met het verweer dat consumenten 
bij een bank geen onafhankelijk advies krijgen schiet de tus-
senpersoon niet veel op, omdat het prijsverschil simpelweg 
te groot is. Veel adviseurs rekenen nu gewoon al hun werk-
zaamheden voor het zelfde uurtarief van 125 euro. Dat gaat 
die klant uiteindelijk niet meer betalen. Bovendien moet je 
je afvragen of je zelf 10 uur in het compleet maken van een 
dossier wil steken als een andere partij het in 5 uur kan. Als 
je je als adviseur focust op je ondernemerschap kun je wel 
een normale prijs neerleggen.”

GROTE RUILVERKAVELING

Van Kampen: “Veel tussenpersonen noemen het een nadeel 
dat ze bij een andere manier van werken een deel van het 
werk uit handen moeten geven. Ze zijn bang om de controle 
over de klant te verliezen.”
“Maar Ikea heeft ook bestaansrecht”, stelt Keegstra, die 
hiermee het belang van andere businessmodellen voor de 
branche wil benadrukken. “Ik denk dat we een strikte schei-
ding tussen advies en bemiddeling krijgen. Er zullen steeds 
meer consumenten zijn die een groot deel van het voorwerk 
zelf doen om zo de advieskosten te drukken. Dat is niet erg, 
want zou houd je als adviseur tijd over om aan klantenbin-

Arthur Goes:

“OOK ALS SERVICEPROVIDER 
WORD JE AFREKENBAAR 
OP DE KWALITEIT VAN 
DIENSTVERLENING”
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theek of verzekering was hij niet op zoek naar continuïteit. 
Nu moet hij wel op zoek naar meer continuïteit in zijn hui-
dige klanten omdat de markt veel kleiner is, er veel minder 
met provisie wordt geschoven en omdat dit vanaf 1 januari 
goeddeels voorbij is.”
Wessels: “Alleen zie je hierin nog wel een duidelijk verschil 
tussen leven en schade. Levenkantoren zijn al een stap verder 
in het werken met een ander verdienmodel, simpelweg om-
dat zij binnenkort met een verbod worden geconfronteerd.” 
“Maar ook op schadeverzekeringen zal een provisieverbod 
er echt nog wel komen”, voegt Goes daar stellig aan toe. 
“Dat tussenpersonen straks zelf moeten gaan factureren vind 
ik niet zo spannend, ook niet als dat voor een serviceabon-
nement is”, stelt Van Kampen. “Wel gaat bij de overgang 
naar serviceabonnementen een grote ruilverkaveling plaats-
vinden, waarbij de tussenpersonen het echt moeten hebben 
van totaalrelaties. Je neemt als consument straks een service-
abonnement af bij één tussenpersoon. Op dit moment doet 
een gemiddeld huishouden zaken met minimaal één bank, 
drie tussenspersonen en lopen er ook nog een paar polissen 
direct bij een maatschappij. De 1- of 2-postenrelaties in je 
portefeuille raak je kwijt. Dat heeft uiteraard ook gevolgen 
voor de serviceproviders. Het wordt nog belangrijker dat 
een tussenpersoon alles bij jou kan halen wat hij nodig 
heeft.”
“Dat is voor mij geen reden om er schade bij te gaan doen”, 
zegt Wessels stellig. “Het zou best kunnen dat wij steeds 
verder onze dienstverlening gaan verbreden. Maar je moet 
ook vooral doen waar je goed in bent. Daarom ligt het meer 
in de lijn dat wij bijvoorbeeld op schadegebied gaan samen-
werken in plaats van het volledig zelf te doen.” 
Goes: “Een huismerk kan een verbindende factor zijn voor 
verschillende bedrijven. Ik geloof sterk in samenwerking tus-

sen gespecialiseerde bedrijven. Aan een computer leveren 
tegenwoordig ook verschillende bedrijven hun onderdelen. 
In onze branche heeft straks iedereen zijn eigen rol.” 

PROVISIEMODEL UITMELKEN

Ook de rol als volmachthouder - die veel serviceproviders 
erbij hebben - blijft niet buiten schot. Goes: “De AFM kijkt 
daar nadrukkelijk naar en hanteert daarbij ook het principe 
dat de klant centraal moet staan. Volmachtbedrijven mogen 
bijvoorbeeld alleen een hoge kwaliteitsbeloning ontvangen 
van een verzekeraar als ze daadwerkelijk bovengemiddeld 
presteren.” Goes heeft daarom Baken adviesgroep geholpen 
een klanttevredenheidsonderzoek te ontwikkelen waaraan 
volmachtbedrijven - maar ook serviceproviders - hun kwa-
liteit kunnen afmeten. De andere gasten aan de ronde tafel 
fronsen enigszins hun wenkbrauwen. “Ook als volmachtbe-
drijf of serviceprovider word je afrekenbaar op de kwaliteit 
van dienstverlening en roltransparantie, of je dat nu wilt 
of niet”, stelt Goes. “Dus is het wel degelijk belangrijk om 
bijvoorbeeld te weten of de consument jouw nota’s helder 
genoeg vindt.” 
Maar niet alleen de krimpende markt en de wetgever vor-
men een bedreiging voor de serviceproviders. Ook franchi-
seketens passen hun businessmodel aan, waarbij producten 
een steeds kleinere en adviesondersteuning een steeds gro-
tere rol gaat spelen. Recent lanceerde Hypotheekcompany 
drie servicelevels waarmee de adviseur “het plezier in zijn 
werk moet terugkrijgen”. Op kleinere schaal gaf Finenzo er 
onlangs als franchiseketen de brui aan om verder te gaan als 
serviceprovider. “Er zijn hele grote partijen zijn die het pro-
visiemodel tot en met 31 december 2012 volledig uitmelken, 
omdat ze gelet op hun kostenstructuur niet anders kunnen.”, 
constateert Wessels. Toch heeft de franchiseketen volgens 
haar ook na 1 januari een toekomst. “Als ze gaan doen waar-
voor ze bedoeld zijn, namelijk samen dingen regelen met 
hulp van een kleine centrale organisatie.” 
Goes: “Wat dat betreft kunnen ze beter een voorbeeld ne-
men aan een bedrijf als (stomerij) Palthe. Dat is ook een 
franchiseketen, maar een eentje waarbij de ondernemers 
echt ondernemer zijn en de centraleorganisatie uit niet meer 
dan twee man bestaat. Franchiseketens leefden van provisi-
einhoudingen. Dit wordt anders en dus zullen ook zij effi ci-
enter moeten gaan werken.” ««

Martin Keegstra:

“KERN VAN DE MODERNE 
SERVICEPROVIDER ZIT HEM 
IN HET ONTZORGEN VAN DE 
TUSSENPERSOON”
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