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Per 1 januari 2014 zijn beleggers rechtstreeks gaan beta-
len voor de door hen gebruikte beleggingsdienstverlening.1 
Het ministerie van Financiën heeft naar aanleiding van de 
consultatieronde die eerder in 2013 plaatsvond wat zaken ge-
wijzigd. In grote lijnen komt het er op neer dat het verbod 
specifiek van toepassing werd op het verlenen van beleg-
gingsdiensten aan niet-professionele beleggers. En er was uit-
sluitend voor distributievergoedingen een overgangsregeling 
voorzien. De minister had als doelstelling daar waar klanten 
rechtstreeks gaan betalen voor de beleggingsdienstverlening, 
de dienstverlening onafhankelijker en transparanter wordt. 
Beleggingsondernemingen, zoals banken en vermogensbe-
heerders, mogen geen provisie meer ontvangen van derden 
of verstrekken aan derden in relatie tot de beleggingsdienst-
verlening aan de klant. Dit geldt voor alle vormen van beleg-
gingsdienstverlening aan niet-professionele beleggers: ver-
mogensbeheer, beleggingsadvies en execution only. 

DE PRAKTIJK
Dit was in de businessmodellen al grotendeels het geval 

voor beleggers die een vermogensbeheerrelatie met hun bank 
hadden. Veelal werd een bepaald percentage van het belegd 
vermogen aangerekend. En in die situaties waar de beheer-
der nog wel provisies ontving, was dit (soms minder duide-
lijk te vinden) vermeld in vermogensbeheer/tripartiete over-
eenkomst tussen klant, beheerder en custiodian/depotbank. 
Ook voor beleggers die zonder advies te krijgen, via hun bank 
of direct broker alleen orders doorgaven (execution-only  
relatie) en deze in feite alleen als handelsplatform gebruikten 
waren gewoon per order te betalen. 

In de situatie waarin een belegger gebruik maakte van een 
beleggingsadviseur was dit over het algemeen zeker nog niet 
altijd de usance. Bij veel beleggingsdienstverleners werd het 
beleggingsadvies feitelijk gefinancierd door een deel van de 
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beheervergoeding op beleggingsfondsen terug te sluizen naar 
de zogenaamde distributeur. Deze geldstroom werd naast  
retrocessie of retourprovisie vaak ook aangeduid als rebate, 
bestandsvergoeding, trailer fee, kickback, provisie of distri-
butievergoeding.

Om alle onduidelijkheid weg te nemen en voor iedereen 
hetzelfde principe te hanteren, (level playing field) sloeg  
Nederland de weg in van algemeen provisieverbod. 

ACHTERGRONDEN 
Nadat de financiële crisis van 2008 ook de Nederlandse  

financiële sector hard had geraakt (nationalisatie ABN AMRO, 
opsplitsing Fortis, staatssteun ING) en de (na)sluimerende woe-
kerpolis het vertrouwen van de Nederlandse consument in de 
financiële sector toch al een enorme dreun had gegeven, be-
gon de toezichthouder AFM zich hardop vragen te stellen over 
de bestaande provisies in de sector. In eerste instantie werd de 
verzekeringsmarkt aangesproken en aangepakt maar er werd 
toen al gekeken naar en gesproken over een dergelijk verbod, 
ook binnen de beleggingsdienstverlening.

Een belangrijke reden voor de AFM om zich hard te maken 
voor een provisieverbod, waren de mogelijke perverse prikkels 
die een adviseur er mogelijk toe zou verleiden niet het beste 
product aan de klant aan te bieden, maar het product dat hem 
(of haar) zelf het meeste zou opleveren in de vorm van de ver-
goeding door de aanbieder van beleggingsproduct.

Toen de discussie pas echt op gang kwam, waren veel ban-
ken en beheerders de eerste in de sector om alle schijn van 
belangenverstrengeling proberen te ondervangen door op 
hun website de hoogte van de door hen ontvangen provisies 
openbaar te maken. En ook werden ontvangen provisies te-
rugbetaald aan de klant. Met name door banken die deels al 
een adviesfee hadden geïntroduceerd. 

Dit bleek echter niet voldoende. Minister De Jager van  
Financiën kondigde in zijn brief naar de Tweede Kamer van 
15 maart 2011 aan dat er een provisieverbod voor beleg-
gingsondernemingen zou komen. Wat wellicht wel als ver-
rassend gezien mag worden was dat de minister aangaf dat 
– indien er onvoldoende voortgang werd geboekt op Euro-
pees terrein – hij desnoods een dergelijk maatregel zelfstan-
dig in Nederland zou doorvoeren.

 
14 februari 2013 werd bekend dat de sector niet wilde 

wachten op een wetswijziging om tot het gewenste effect te 
komen, en werd een zogenaamd Herenakkoord op initiatief 
van de banken, gesloten door de AFM samen met ABN AMRO, 
BinckBank, ING Bank, Van Lanschot, Rabobank en SNS Bank. 
In dat akkoord beloofden de banken dat men met ingang van 
1 januari 2014 geen geld meer van fondshuizen zouden aan-
nemen van wie ze fondsen aan de man brengen. De meeste 
andere Nederlandse vermogensbeheerders volgden snel.

Uiteindelijk verschenen vlak voor de Kerst van 2013 de  
definitieve wetteksten ten aanzien van het aankomende ver-
bod.2

En zo liep Nederland ineens ver voorop ten opzichte van de 
rest van Europa en zelfs wereldwijd was men ineens  
onderdeel in de kopgroep van landen als India, UK en Australië! 

IMPACT PROVISIEVERBOD
Het begin 2014 ingevoerde provisieverbod werd door 

sommigen als de grootste “game changer” in de Nederland-
se financiële sector aangeduid.

Voor fondshuizen lag de grootste uitdaging in het zorgen 
dat er voor alle fondsen die in de Nederlandse markt werden 
aangeboden een zogenaamde “schone” aandelenklasse zou 
zijn/komen die zou voldoen aan de nieuwe wetgeving. Tot dan 
toe kenden de meeste fondsen die in de Nederlandse markt 
aan particulieren werden aangeboden een beheervergoeding 
waaruit een deel dus betaald werd aan de distributeur als zo-
genaamde bestandsvergoeding. Uit een beheervergoeding van 
zeg 1.5% ging min of meer de helft naar de distributeur. 

Welke alternatieven werden geïntroduceerd:
 –  Sommige fondshuizen verlaagden de hoogte van de 

beheervergoeding per 1 januari 2014 met circa de 
helft (of minder), waardoor een aandelenfonds nu 
voor bijvoorbeeld 0.8% wordt aangeboden in plaats 
van de eerder genoemde 1.5%.

 –  Een aantal fondshuizen creëerde een specifieke aan-
delenklasse voor de Nederlandse markt.

 –  Een aantal fondshuizen opende hun zogenaamde 
Institutionele aandelenklasse voor particuliere  
beleggers.

Een ander gevolg van het provisieverbod is het feit dat een 
aantal fondshuizen eigen distributieplatforms hebben opge-
zet om de eindbelegger rechtstreeks te benaderen. Robeco 
ONE en FitVermogen van ING Investment Management zijn 
hier voorbeelden van. In feite wordt hiermee de adviseur, het 
traditionele distributiekanaal, overgeslagen en kunnen parti-
culiere beleggers rechtstreeks bij de fondshuizen hun fond-
sen aanschaffen en hun portefeuille beleggen en beheren.

IMPACT OP DIENSTVERLENING DOOR 
BANKEN/VERMOGENSBEHEERDERS

Banken en vermogensbeheerders hebben in 2013 de aan-
komende wetswijziging/verandering aangegrepen om hun 
business modellen aan te passen en getracht zoveel mogelijk 
klanten te spreken en te informeren over het aanstaande pro-
visieverbod en de impact die dat zou hebben op de bestaan-
de dienstverlening/relatie. Hierbij werd in veel gevallen aan-
gestuurd om klanten van advies naar vermogensbeheer te 
krijgen, vooral die klanten die toch al voor een groot deel het 
advies opvolgden van hun private banker of beleggingsadvi-
seur. In de diverse media verschenen regelmatig berichten dat 
grote partijen hierin zeer succesvol waren. De vraag is echter 
of dit voor alle klanten ook het gewenste effect gehad heeft, 
of zal hebben? Want iemand die in het verleden onder de 
noemer van vermogensbeheer eigenlijk beleggingsadvies 
kreeg, omdat hij of zij altijd zelf betrokken bleef in de uitein-
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delijke beleggingsbeslissing, is wellicht een type belegger die 
nog steeds graag regelmatig overleg over de portefeuille wil. 
En dan is vermogensbeheer misschien toch niet de meest  
ideale vorm van dienstverlening.    

‘ADVIESKLANT AT RISK’
Wat zeker zal hebben meegespeeld, is het feit dat een deel 

van de adviesrelaties ’at risk’ was.
Want wat als zij nu ineens een rekening gepresenteerd zou-

den krijgen voor de dienstverlening. Terwijl eerder veel van 
deze adviesklanten tot op dat moment (in hun belevenis) ‘gra-
tis’ geadviseerd werden, zich niet altijd realiserend dat men in-
direct zelf de rekening betaalde via de distributievergoedingen.

Uit onderzoek van Fondsnieuws en VODW uit 2011 al3,  
bleek dat beleggingsadviseurs en particuliere klanten zeer uit-
eenlopende opvattingen hebben over wat volgens hen het 
belangrijkste is in een adviesrelatie. De adviseur geeft aan het 
intakegesprek (klantgericht of omwille van compliance/wet-
geving?) de hoogste prioriteit, terwijl de klant meent dat de 
toegevoegde waarde van de adviseur vooral samenhangt met 
de selectie van fondsen en/of aandelen. (bottom-up  
approach, in plaats van goals based advies, was de magie van 
beleggen toch vooral stockpicking…)  

Uit eerder onderzoek uit datzelfde jaar door VODW bleek al 
dat er een levensgroot verschil leek te gaan ontstaan tussen wat 
(zelfstandige) vermogensbeheerders en adviseurs denken dat zij 
voor beleggingsadvies kunnen vragen en wat klanten er voor 
willen betalen. Men legde banken en adviseurs enerzijds en klan-
ten anderzijds de vraag voor “hoeveel zij vinden dat een beleg-
gingsadvies mag kosten”. Voor de dienstverlening aan een klant 
met een beleggingsportefeuille van euro 500.000 meenden de 
ondervraagde beleggingsadviseurs euro 6.200 (1,24%) per jaar 
te kunnen vragen, terwijl de consument er in die tijd gemiddeld 
niet meer dan euro 3.800 (0,75%) voor over had. 

DE GROTE VRAAG: WAT BETEKENT DIT 
VOOR DE BELEGGERS?

Alvorens een visie te kunnen formuleren op de toekomst, 
is de grote vraag: Wat hebben beleggers  ervaren en gedaan 
als gevolg van het provisieverbod? En zijn ze er per saldo op 
vooruit of achteruit gegaan?

De AFM houdt elk half jaar een onderzoek, de zogenaamde 
Consumentenmonitor. Uit de Consumentenmonitor van de 
AFM van het voorjaar 20144 en5 blijkt dat 80% van de (onder-
vraagde) beleggers op de hoogte is van het ingevoerde provi-
sieverbod bij beleggen (een jaar daarvoor was dat slechts 57%).

Alhoewel het provisieverbod heeft geleid tot een daling 
van de beheervergoedingen van de beleggingsfondsen in de 
portefeuille, die dus leiden tot relatief hogere netto-rende-
menten, ervaart slechts 20% van de ondervraagde beleggers 
een kostendaling (voor het totaalpakket, dus kosten van  
onderliggende producten + advieskosten), terwijl 44% een 
kostenstijging heeft ervaren.

Ruim de helft (51%) van de beleggers ervaart dat door de 

invoering van het provisieverbod de kosten overzichtelijker zijn 
geworden en bijna de helft (46%) van de beleggers ervaart 
dat door de invoering van het provisieverbod de kosten van 
dienstverleners beter met elkaar vergeleken kunnen worden. 

Qua transparantie lijkt de belegger dus beter af dan voor 
de invoering van het provisieverbod.

ECHTER….
Echter, uit onderzoek van fondshuis Schroders, uitgevoerd 

door TNS Nipo, in de zomer van 2014, bleek dat bijna 20% 
van de Nederlandse beleggers (met een belegbaar vermogen 
van meer dan euro 50.000) als gevolg van de nieuwe regel-
geving zijn portefeuille deels of helemaal zelf is gaan beleg-
gen en niet langer gebruik maakt van (betaald) beleggings-
advies van een professional. Een zelfde aantal gaf aan een 
dergelijke stap te overwegen. Slechts 4% van de adviesklan-
ten bleek te zijn overgestapt op vermogensbeheer. 

Volgens ditzelfde onderzoek speelde kosten slechts een 
beperkte rol in deze overstap. ‘Slechts’ 35% (lees toch 1 op 
de 3) van de ondervraagde beleggers gaf aan dat kosten een 
belangrijke reden waren om geen adviseur meer te gebrui-
ken. 76% van de ondervraagden gaf aan het zelf te kunnen.

FINANCIËLE GELETTERDHEID EN GEDRAG!
Nu zal een deel van deze 76% zeker in staat zijn een ver-

antwoorde portefeuille op te bouwen en te onderhouden, 
maar wij zijn er van overtuigd dat absoluut niet iedereen de 
juiste kennis en vaardigheden bezit om dit te doen!

Diverse studies laten ook zien dat beleggers die zonder ad-
viseur beleggen bijvoorbeeld veelal een minder goed gesprei-
de portefeuille kennen, meer home-bias in hun portefeuille 
hebben en meer dan gemiddeld handelen, wat alle drie (over 
het algemeen en op lange termijn) een negatieve impact heeft 
op de rendementen van de portefeuille. Ons gedrag en emo-
tie blijven beleggers parten spelen. En zeker in een volatiele 
(beleggings)wereld waarin van alles gebeurt, vraagt ijzerster-
ke zenuwen en gedisciplineerd handelen.6

De vraag is dan ook hoe verstandig deze mensen hebben 
gedaan om de overstap te maken van wat in eerste instantie 
een goedkoper alternatief lijkt, maar wat zich op lange ter-
mijn kan wreken door de achterblijvende resultaten waardoor 
de beleggingsdoelstellingen mogelijkerwijs uiteindelijk niet 
behaald gaan worden?

PROVISIEVERBOD: EEN VLOEK OF ZEGEN?
Het is te vroeg om een gefundeerde conclusie te trekken 

op basis van eerdergenoemde cijfers. 
De transparantie rondom de kosten en het feit dat een be-

legger er van kan uitgaan dat er nu (nog meer dan in het ver-
leden) in zijn belang wordt gehandeld, kunnen zeker als plus-
punten worden gezien.

Aan de andere kant baart de grote overstap van advies-
klanten naar de goedkopere execution-only kanalen bij som-
migen zorgen. Met name beleggers die niet de juiste kennis 
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van zaken hebben en de benodigde ervaring missen, zullen 
fouten maken die ertoe leiden dat men de beoogde beleg-
gingsdoelstellingen niet gaat halen. 

Er is ook (vanuit onderzoeken, de sector en consumenten 
of adviseurs- belangenorganisaties) vaak gewaarschuwd dat 
er een ongewenst effect kan optreden. Consumenten krijgen 
minder keuzemogelijkheden danwel wordt de drempel om ad-
vies af te nemen verhoogd. Doordat het gevoel ontstaat dat 
advies duur is omdat men de rekening zichtbaar gepresenteerd 
krijgt. Indien de in producten of premies versleutelde provisies 
inderdaad niet ‘teruggegeven’ worden, lees goedkoper wor-
den, dan treedt uiteindelijk een kostenverhoging op. 

Ook is een genoemd argument de zogenaamde kruissub-
sidiering van ‘gratis’ diensten voor bepaalde groepen klanten 
die minder opbrengen dan gemiddeld gecompenseerd kun-
nen worden door grotere vermogens die wel eenvoudiger 
kosten konden dragen. En bij een verdienmodel van vaste 
vergoeding of uurtarief ogenschijnlijk minder eenvoudig lijkt. 
Echter, de vraag is of dit zo is? En bijkomend of dit überhaupt 
wel correct was en in hoeverre in de toekomst dit model 
houdbaar bleef. De roep om transparantie en toegevoegde 
waarde is er ook in andere sectoren. En zeker tijdens econo-
misch mindere tijden worden veel mensen (terecht) kritisch 
op hoeveel voor wat betaald kan worden.        

WAT BETEKENT DIT ALLES VOOR DE  
FINANCIËLE PLANNER? 

Meer aandacht voor vermogen en eigen verantwoorde-
lijkheid van klant! Met een ‘meer dan kostenefficiënte’ con-
sument en de opkomst van diverse technologische ontwik-
kelingen zijn de oplossingsrichtingen divers. Zeker als je 
daaraan koppelt dat de AFM begrijpt dat consumenten mis-
schien ook andere typen en soorten van dienstverlening wen-
sen of nodig hebben en de klassieke driedeling, vermogens-
beheer, beleggingsadvies en execution-only, misschien niet 
alles meer dekt vandaag de dag! 

In financial planning zag je afgelopen decennium dat bepaal-
de nieuwe concepten geïntroduceerd werden.  Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld Lifeplanning (goal based planning) of budgetplan-
ning & coaching of meer aandacht voor door grote emoties om-
ringde life events (echtscheiding, overdracht) en dus ook focus 
op specialisaties in plaats van alleen maar juridische of economi-
sche oplossingen. Meer aandacht alvast voor de zachte kant in 
plaats van alleen maar cijfers. En dichtbij de klant zelf, ofwel het 
vertrouwen en gedrag. Ook in de beleggingswereld was er al 
aandacht voor Behavioral Finance, het beleggersgedrag.  

 Sketch verscheen in mei 2012 in Morningstar Advisor 
Magazine in de VS.7

Wereldwijd is inmiddels een hele discussie ontstaan over of 
er überhaupt nog een rol is weggelegd voor de adviseur omdat 
de technologische veranderingen het mogelijk maken om ook 
voor beleggen over te gaan tot robotisering. Deze discussie ont-
stond in de VS al in 2010 maar lijkt de laatste maanden weer 
terug ‘in the picture’ en een gespreksonderwerp wat de gemoe-
deren binnen de financiële wereld wel degelijk bezig houdt. 

Met een veranderende wereld zie je ook dat de rol van ad-
vies en adviseurs aan het veranderen is. Waarbij bestaande 
spelers hun businessmodel veranderen of nieuwe spelers met 
nieuwe concepten komen. 

De cruciale vraag die een adviseur of organisatie zichzelf 
zou moeten stellen is: Wie is mijn klant? En voor welke klan-
ten kan ik welke diensten of producten leveren? Iedereen 
snapt echt wel dat een klant, eigenlijk meer is dan iemand 
waaraan eenmalig en lang geleden ooit een verzekeringspro-
duct werd verkocht. En waar vervolgens jaren niet naar werd 
omgekeken, naar product noch klant, maar waar wel nog 
steeds een vergoeding voor ontvangen werd? Dit is eigenlijk 
geen klant en zeker niet doorlopend advies waar geen werk-
zaamheden tegenover stonden, dit was gewoon een eenma-
lige verkooptransactie! 

MUTATIES IN AFM REGISTERS:
Nieuwe vergunningen: 
2014: 17 nieuwe voor individueel vermogensbeheer  
 en advies (grootste aantal) 
2013: 11 
2012: 20 stuks, grootste deel hiervan trouwens beheer)    

Beëindigde vergunningen:
2014: 29 vergunningen waarvan 18 als gevolg van  
 AIFMD, en activiteiten wel werden voortgezet. 
2013: 17 
2012: 19 stuks
 

Als we kijken naar de nieuwe partijen of aanbieders, dan zien 
we op hun websites, meer ook ‘andere concepten dan klassie-
ke vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs’ ontstaan. 

Het verschil zit hem dan bijvoorbeeld in een all-in fee, een 
fixed bedrag of een % van Assets Under Management maar 
meer onafhankelijk van grootte van vermogen. Of het  
onderscheidend karakter zit in andere, gespecialiseerde of 
(deel)dienstverlening. Bijvoorbeeld alleen maar tracker/ETF be-
leggen, Managed Accounts of uitvoeren van alleen maar ver-
gelijkingen en controles in plaats van echte beheer zelf te doen 
dus uitbesteden (investment consultancy/vermogensregie) 
waarbij samen met, en in opdracht van, klanten op zoek ge-
gaan wordt naar best passende beleggingsoplossingen.     

Zo ontstaan ook business modellen vanuit een samenwer-
kingsgedachte in het proces. Daar waar van oudsher juridi-
sche en meer integrale vermogensbegeleiding de vorm kre-
gen van een zogenaamde Family Office dienstverlening, zie 
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je nu het ‘procesdenken’ leidend worden. 

En iedere speler in het totale proces (kennismaking, beeld-
vorming, oplossing en nazorg) neemt een deel voor zijn of 
haar rekening met bijhorende activiteiten en verantwoorde-
lijkheden om de klant nog beter te kunnen bedienen. Zo zijn 
er meer partijen actief op het gebied van monitoring, perfor-
mance- en risicometing van portefeuilles en vermogensregie. 
Research, kennis maar ook inzicht en overzicht, worden ge-
koppeld aan de daadwerkelijke uitvoering van het beleggings-
beleid welke nog steeds door één of meerdere (private) ban-
ken en vermogensbeheerders worden gedaan.   

Niet in de laatste plaats omdat de execution-only provi-
ders meer verschuiven naar extra tooling aanbieden voor wat 
betreft meer eigen inzicht of ondersteuning van beleggings-
beslissingen (die nog steeds door de belegger zelf worden ge-
nomen!). In de wandelgangen Execution Only PLUS dien-
sten genoemd. Of door misschien wat meer criticasters, ook 
wel Beleggingsadvisering MIN genoemd.

Ter inspiratie noemen we graag een aantal innovatieve bui-
tenlandse voorbeelden die of verregaande manieren van  
automatisering hebben geïntegreerd in hun dienstverlening of-
wel heel gericht het verkeerd gedrag van beleggers proberen 
te voorkomen, of al jaren low cost/provisieloos werken danwel 
de klant zelf veel inzicht geven: MeDirect (België), Birthstar Tar-
getDate Funds (UK), Dimensional (USA) en Mint.com (USA). 

Zo hebben ook in Nederland, net als productenvergelij-
kingssites van verzekeringen en hypotheken, alternatieve  
aanbieders en adviesplatforms en ook zelfde soort vergelij-
kingssites nu hun weg gevonden in beleggingen en vermo-
gensbeheer. En vormen zij een filter en doorverwijzing, op 
basis van diverse criteria, om klanten te matchen aan beleg-
gingsadviseurs en vermogensbeheerders.

In Nederland, minder dan in België, is vermogen en beleg-
gen, bij veel financial planners en adviseurs/intermediairs die 
geen vermogensbeheerder of beleggingsadviseur zijn, nog 
niet een wezenlijk onderdeel van hun adviespraktijk. Bij hy-
potheken, pensioenen, belastingen, verzekeren en dito pro-
ducten, voelden veel adviseurs zich beter thuis. Met terug-
tredende overheid, meer verantwoordelijk bij de klant zelf en 
minder in producten maar meer in oplossingen denken, zal 
dit de komende jaren, ook als we naar andere landen om ons 
heen kijken, veranderen! Zelf vermogen opbouwen met be-
leggen wordt belangrijker. 

Zo nu en dan als adviseur in de toekomst blijven, googlen 
(youtube’n, clippingbook’en , facebook’en tweets volgen…) 
levert ongetwijfeld nog meer innovaties en ideeën op voor 
de eigen businessmodellen.  

In plaats van alles zelf doen, zijn full service en samenwer-
kingen (co-creatie) in de financiële wereld ook stap voor stap 
ontwikkelingen die plaatsvinden. 

De AFM wijst er in dit kader op dat men open staat voor 
innovatieve oplossingen voor het gat tussen het traditionele 

full fledge advies en het execution only kanaal. Men heeft 
enige tijd geleden al een zogenaamde Innovation Room  
gelanceerd waar men graag in gesprek gaat met bedenkers/
nieuwe spelers om ook te bespreken waar wet- en regelge-
ving al dan niet tot bepaalde eisen zal leiden. 

CONCLUSIE
Het is maar te hopen dat de consument het niet laat  

afweten. Zoals eerder aangegeven neemt de eigen verant-
woordelijkheid van de consument om een rol te spelen in zijn 
eigen financiële toekomst alleen maar toe. Voldoende kennis 
van zaken is daarbij wel basisvereiste om dit op een verant-
woorde wijze te kunnen doen. 

Dichtbij de klant staan, in zijn of haar belevingswereld, en 
voldoen aan verwachtingen die de klant heeft zijn zaken die 
in het proces heel belangrijk zijn. En omdat de wereld van 
onze klant verandert, veranderen ook de behoeften en de 
manieren van ondersteuning. 

Niet alle klanten willen een volledig uitgewerkt plan. Er zijn 
klanten die perfect 80% van hun probleem zelf willen uitzoe-
ken. Maar willen toch als final check, over de laatste 20% 
waar ze niet zeker over zijn, nog even overleg hebben met 
de expert of de uitvoering uit handen willen geven. 

In dit kader gaat de vergelijking met een huisarts, waar-
mee de financial planner zich graag liet vergelijken in het ver-
leden, opnieuw op. Hoeveel patiënten hebben inmiddels in-
formatie gevraagd en gezocht op internet en dergelijke 
alvorens bij de dokter binnen te stappen? Maar uiteindelijk 
stappen ze wel, meer (niet altijd beter!) geïnformeerd, de 
praktijk van de huisarts binnen. En hebben ze uiteindelijk hulp 
nodig en doorverwijzing naar een specialist! 

In de financiële wereld leveren we diensten. En vaak komt 
daarbij ook een financieel product op tafel als oplossing. De 
weg naar de oplossing is drastisch aan het veranderen. Som-
mige klanten willen een ‘all inclusive’ behandeling waarbij al-
les voor ze geregeld wordt. Anderen kunnen perfect zelf, met 
zo nu en dan hulp van een expert, hun doel bereiken. Wie 
wilt u als adviseur helpen? One size doesn’t fit all!  

Informatie: info@robertvanbeek.eu en san.lie@morningstar.com 
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