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Inleiding
Dit whitepaper “Kiezen voor Kwaliteit” is de neerslag van discussies met ledengroepen over kwaliteit. Het 

geeft onze visie op kwaliteit en is daarmee een startpunt.  De stuurgroep zal niet  in klein comité bepalen 

wat het antwoord op het kwaliteitsvraagstuk is. Met dit document in handen gaan we het gesprek aan met 

al onze leden, en met klanten, aanbieders, politiek, toezichthouders en andere relevante stakeholders. 
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Kwaliteitseisen Wft

Individueel lid / kantoor

Collectief / vereniging

BASIS

UNIEKE 
WAARDE

ONDERSCHEIDENDE
WAARDEN

AMBITIE

DRIJFVEER
DROOM

01

02

03

Ambitieniveau 

Wat ons verenigt is de wil om steeds onze  kwaliteit 
verder te verbeteren, actief en zichtbaar. Daarom willen 
we vanuit een gedeelde visie op kwaliteit inspiratie en 
hulpmiddelen bieden. Bij het denken over kwaliteit is in 
deze fase bewust niet aan de orde of elementen ook ver-
plicht onderdeel van het lidmaatschap moeten zijn. Ten 
eerste geloven wij namelijk dat het hoogste niveau van 
kwaliteit bereikt kan worden als leden individueel op ei-
gen wijze doorlopend in kwaliteit investeren. Daarnaast 
willen we een zuivere dialoog over waar de klant baat bij 
heeft. Die moet zich niet bij voorbaat versmallen tot de 
vraag hoe je het collectief kunt waarmaken, wat het gaat 
kosten of hoe het gehandhaafd moet worden binnen een 
vereniging. 

De opsomming van instrumenten in dit document is 
zeker niet limitatief. 

Op termijn zal duidelijk worden welke unieke waarden 
breed in de vereniging gedeeld worden. Die  elementen 
zullen dan  onderscheidende waarden van het Adfiz-lid-
maatschap worden. Doel is dus (op termijn) wel dat er 
een kwaliteitsnorm is waar ieder lid van Adfiz zich aan 
houdt.

Redenen / doelstellingen 

Wij geloven dat inzicht de belangrijkste succesfactor is 
bij financiële beslissingen. Goed financieel advies biedt 
dat inzicht. Consumenten en ondernemers hebben in 
Nederland toegang tot een fijnmazig netwerk van kwali-
tatief goede onafhankelijk financieel adviseurs. Tegelijk 
kampt de financiële sector nog steeds met een relatief 

Kiezen voor kwaliteit
Adfiz is de branchevereniging van kwalitatief goed georganiseerde financieel adviseurs. Advieskantoren 

die lid zijn van Adfiz hebben de ambitie zich als ondernemer en als adviseur op kwaliteit te onderscheiden. 

Zij zijn onafhankelijk en investeren in klantbelang en voelen zich verantwoordelijk voor de reputatie van 

het vak. Het antwoord op de vraag of Adfiz ook als vereniging voor kwaliteit moet staan is logischerwijs 

een eensgezind ‘Ja’. Bij de vraag ‘hoe kwaliteit vorm te geven en te borgen’ gaan de ideeën en meningen 

uiteenlopen. De potentie om als collectief te investeren in kwaliteit en de herkenbaarheid  van kwaliteit is 

echter groot. Daarom zijn we in 2016 gestart met het programma “Kiezen voor Kwaliteit”. 
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laag vertrouwen. In combinatie met de verdwenen mythe 
van ‘gratis advies’ en de opkomende robotisering maakt 
dat dat consumenten en ondernemers kritisch kijken 
naar de toegevoegde waarde van persoonlijk financieel 
advies. Het is  belangrijker dan ooit om het gesprek te 
voeren waar het over moet gaan: de waarde van advies. 
En dat biedt kansen. 

• Door individueel te kiezen voor kwaliteit benut je de 
mogelijkheden je toegevoegde waarde te optimalise-
ren en duidelijk zichtbaar te maken. Dat vergroot de 
aantrekkelijkheid en daarmee de toegankelijkheid van 
goed financieel advies.

• Door collectief te kiezen voor kwaliteit investeren we 
in de verdere ontwikkeling van de beroepsgroep en 
tegelijkertijd in de reputatie van financieel advies. Een 
goede reputatie maakt advies aantrekkelijker voor 
consumenten en ondernemers.

• Door kwaliteit aantoonbaar te maken is het aantrek-
kelijk voor verzekeraars, banken en andere aanbie-
ders om zonder extra voorwaarden met adviseurs 
samen te werken. 

• Door kwaliteit degelijk te borgen kan regelgeving en 
toezicht zich specifieker richten op restrisico’s. 
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Als je de goede vragen niet kent, zoek je de verkeerde 
antwoorden. Een grote nadruk op prijsvergelijking van 
bekende productoplossingen ontneemt het zicht op 
andere belangrijke keuzes (zoals preventie, alternatieve 
oplossingen, voorwaarden, performance, etc.). 

Voor het nemen van goede besluiten zijn niet informa-
tie en overzicht de beslissende factor, maar kennis en 
inzicht. Kennis en inzicht is veel meer dan informatie 
alleen. Daarnaast heeft niet iedereen de vaardigheden 
om de juiste afweging te maken. Hoe kritisch is onze 
houding ten aanzien van onze eigen wensen? Voor nu en 
voor later? 

Onafhankelijk financieel advies legt de ware behoeftes 
bloot, brengt balans in het complex aan wensen, brengt 
de mogelijke oplossingen in beeld, en geeft de relevante 
criteria om een juiste keuze te kunnen maken. Vaak zijn 
dat financiële producten, maar niet altijd. En onafhanke-
lijk advies maakt nazorg op klantniveau mogelijk. 

Ook maatschappelijk creëert een sterk zelfstandig 
advieskanaal waarde. Niet alleen nemen klanten betere 
beslissingen, maar ook laat het de markt beter werken.  

• Advies brengt consumenten en ondernemers in bewe-
ging en helpt ze de juiste beslissingen te nemen, uit 
te voeren én vol te houden

• Professionele vergelijking en actieve nazorg richt 

concurrentie van aanbieders doorlopend op de juiste 
mix van prijs, polis en prestatie. 

• Een sterk advieskanaal dicht de kenniskloof en func-
tioneert als nuttig tegenwicht bij de grote banken en 
verzekeraars. 

• De aanwezigheid van veel zelfstandige adviseurs 
zorgt dat de markt zeer open en makkelijk toeganke-
lijk is voor nieuwe toetreders. 

• Lokale zelfstandig adviseurs die midden in de samen-
leving staan scheppen vertrouwen: ze zijn er altijd, ze 
kennen hun klanten en ze leven met hun klanten mee. 

Goed advies is kortom in veel situaties van wezenlijk 
belang. Voor de klant is het niet gemakkelijk om goed 
advies (lees: een goede adviseur) van slecht te schei-
den. Daarom zet Adfiz in op relevante en toegankelijke 
kwaliteit die door de klant herkend wordt. Een helder on-
derscheid dat niet alleen de klant kan helpen, maar ook 
de toezichthouder en de beleidsmaker bij het ministerie 
van Financiën. 

Met onafhankelijk financieel advies 
meer waarde voor de klant 

Leven en ondernemen is keuzes maken en risico’s 

nemen. Als je verkeerde financiële keuzes maakt 

of de risico’s niet goed managet, gaat er iets mis. 

Advies biedt consumenten en ondernemers be-

langrijke ondersteuning bij het omgaan met risico’s 

en het plannen van financiën. Natuurlijk kunnen 

mensen veel zelf, zeker in onze transparante 

informatiemaatschappij. Maar maak je dan ook de 

goede keuzes? 
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Met onafhankelijk financieel advies 
meer waarde voor de klant 

Algemene visie op kwaliteit

Een programma voor kwaliteit begint met de vraag wat precies onder kwaliteit verstaan moet worden. 

Wanneer is advies van goede kwaliteit? Gaat kwaliteit daarbij in de eerste plaats om de toegevoegde 

waarde of is juist het vertrouwen dat je realiseert belangrijk? Of beide? En ook vragen over hoe je aan kwa-

liteit werkt. Leeft kwaliteit alleen als het intrinsiek is, of werkt het ook als je het oplegt en afdwingt? Gaat 

kwaliteit alleen om het resultaat of het proces of beiden? Is kwaliteit zwart-wit te benaderen of is het meer 

de wil om te verbeteren?

5 ELEMENTEN VAN KWALITEIT

ELEMENT

01

ELEMENT

02
ELEMENT

03

ELEMENT

04

BASIS LEGGEN
Passie voor het ambacht, klantfocus en 
de wil voortdurend te verbeteren 
vormen het  fundament voor kwaliteit 

VERBETERING NASTREVEN
Persoonlijke en professionele 
ontwikkeling, klantfeedback en 
collegiale intervisie inspireren 
continue verbetering

CONTINUÏTEIT BORGEN
Goede procesinrichting, goede 
mensen en goede sturing maken 
constante kwaliteit mogelijk

ONDERGRENS BEWAKEN
Interne en externe controle en 
sanctionering bewaken minimale 
kwaliteit 

HERKENBAARHEID 
BEVORDEREN
Impactvolle communicatie met de 
klant maakt kwaliteit herkenbaar 
en onderscheidend

ELEMENT

05

De intrinsieke drijfveer om jezelf/je bedrijf/je dienstverlening 
doorlopend te verbeteren met als doel het beste resultaat 
voor je klant.

• Goed zicht op de performance van bank of verzekeraar 
die product aanbiedt

• Goed inspelen op wijzigingen in persoonlijke situatie, 
wetgeving en marktaanbod

• Goede begeleiding bij schade

Het is bovendien onze overtuiging dat zinvolle kwaliteit 
in financiële dienstverlening pas echt ontstaat op het 
moment dat het van herkenbare betekenis is voor de 
klant. Een klant die een kwalitatief goed advies heeft 
gekregen, maar zich onvoldoende bewust is van de 
keuzes die hij heeft gemaakt, is zich ook onvoldoende 
bewust van de geleverde kwaliteit. 

Kwaliteit is geen eenmalige uitkomst, maar een 
voortdurende activiteit en beweging die uit vijf 
elementen bestaat: 

Wij geloven dat kwaliteit vooral gerealiseerd wordt 
door de intrinsieke drijfveer om jezelf/je bedrijf/je 
dienstverlening doorlopend te verbeteren met als doel 
meerwaarde voor je klant. 

Voor financieel advies wordt de grootste meerwaarde 
voor de klant gerealiseerd als het resulteert in:
• Goede balans tussen wensen voor nu en wensen voor 

later
• Goede balans tussen behoefte aan zekerheid en 

mogelijkheid zelf risico’s te houden
• Goede keuze tussen verschillende 

productoplossingen en oplossingen buiten 
productsfeer

• Goede aansluiting tussen alle verschillende 
oplossingen

• Goede mix van prijs en voorwaarden van producten
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BEROEPSCODES EN EED
Ook beroepscodes en/of een beroepseed kunnen een 
intrinsieke wil naar de voorgrond brengen. Door een 
beroepscode te onderschrijven of eed af te leggen 
verbind je jezelf expliciet aan de waarden waar de codes/
eed voor staan. De gedragswetenschap toont aan dat 
uitgesproken beloftes positief bijdragen aan het feitelijk 
handelen naar die waarden. Daarnaast legt het ook een 
verantwoordelijkheid op omdat het juridisch betekenis 
heeft. 

(Mogelijke) acties
• Adfiz heeft vanaf de oprichting een code voor onaf-

hankelijkheid en een code voor integriteit waar leden 
zich aan verbinden.

• De codes worden jaarlijks bekrachtigt, dit kan nadruk-
kelijker vorm krijgen.

• In 2017 is de code onafhankelijk collectief zorgadvies 
aangenomen

• In zelfregulering kunnen codes uitgebreid worden. 

KLACHTENREGELING EN KIFID
Een goede klachtenregeling is een gezaghebbend bewijs 
van de wil om kwaliteit te leveren. Het biedt klanten 
zekerheid dat hun belang, in redelijkheid, ook centraal 
staat als zaken niet lopen zoals de bedoeling was. 
Daarbij past de laagdrempelige toegang tot geschillen-
beslechting via Kifid en het commitment je vooraf te 
verbinden aan de uitspraak. 
Minstens zo belangrijk is overigens het feit dat goed om 
willen gaan met klachten voorwaarde is om van fouten 
te leren om ook zo de kwaliteit van je dienstverlening 
doorlopend te willen verbeteren. 

(Mogelijke) acties
• Adfiz biedt al een model klachtenregeling en adviseert 

bindende aansluiting bij Kifid.
• Adfiz herijkt de model klachtenregeling aan de inzich-

ten uit het kwaliteitsprogramma.
• Adfiz onderzoekt mogelijkheid  bindende aansluiting 

bij Kifid als lidmaatschapseis.

Kwaliteit in financiële dienstverlening ontspringt 

uit de intrinsieke wil om te verbeteren. Het gaat om 

de passie voor het ambacht, om steeds opnieuw 

de werkelijke klantvraag boven water te willen 

krijgen en een oplossing te willen realiseren die de 

soms tegenstrijdige wensen van de klant in balans 

brengt. Het is de gretigheid om te leren van iedere 

klant die je helpt. Van ieder advies dat je geeft. Om 

na ieder adviestraject je gereedschapskist weer 

rijker te vullen. 

Deze juiste grondhouding moet in de basis aanwezig zijn, 
dat kun je niet aanleren. Wel kun je deze basis bevorde-
ren door hem expliciet te maken, te benoemen en te her-
halen. Wij zien dit niet als een eigenschap die je aan kunt 
leren. Wel kun je de wil stimuleren door hem expliciet te 
maken, te benoemen en te herhalen.

LIDMAATSCHAP VAN DE  
BRANCHEVERENIGING
Het lidmaatschap van je branchevereniging is een 
‘wilsverklaring’ om te kiezen voor kwaliteit. Het verbindt 
zelfstandige advieskantoren die vrijwillig kiezen te vol-
doen aan lidmaatschapseisen, die elkaar ontmoeten om 
van elkaar te leren, en die samen verantwoordelijkheid 
nemen voor een sterk onafhankelijk advieskanaal waarin 
de klant met zijn behoeften en zijn belangen centraal 
staat. Adfiz is de branchevereniging van kwalitatief goed 
georganiseerde financieel adviseurs.

(Mogelijke) acties
• Adfiz voert een dialoog over kwaliteit die de keuze 

verder expliciteert.
• Het verbinden van elementen uit het kwaliteitspro-

gramma aan het lidmaatschap kan dit op termijn 
verder uitbouwen.

• Een periodieke ‘herbeleving’ van het lidmaatschap kan 
de ‘wilsverklaring’ levend houden

Instrumenten om de basis te leggen
ELEMENT

01

Passie voor het ambacht, klantfocus 
en de wil voortdurend te verbeteren 
vormen het  fundament voor kwaliteit 
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Instrumenten om de basis te leggen

Kwaliteit bereik je door doorlopend te investeren in 

je ondernemerschap, vakmanschap en beroepsbe-

leving. Een continue stroom van discussie, inter-

visie, (klant)feedback en het uitvragen van best 

practices inspireren tot doorlopende verbetering. 
 
 
INTERVISIE
Kwaliteit leeft als het chef-sache is. Intervisie met 
andere ondernemers/directeuren die kwaliteit belang-
rijk vinden kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 
inspireren van je bedrijf doorlopend en vernieuwend in 
kwaliteit te investeren. 

(Mogelijke) acties
• Adfiz biedt een netwerk van ondernemers die elkaar 

regelmatig opzoeken en ontmoeten. Zowel online 
als offline. Te denken valt aan jong management en 
ondernemerskringen.

• Een actieve matching kan dit verder stimuleren. 
• Professionalisering door concrete ondernemerspro-

gramma’s te ontwikkelen of professionele begeleiding 
te faciliteren.

• Delen van best practices op gebied ondernemerschap 
in kader van programma ‘Verhalen Vertellen’

VAKMANSCHAP
Kwaliteit bereik je als ook alle medewerkers meedoen 
en het uitdragen. Wij denken dat voor veel medewerkers 
voorwaarde is dat de trots op het eigen vak weer wordt 
gestimuleerd. Waarom blijf je voor dit beroep kiezen? 
Waarom is advies belangrijk voor je klanten? De “beteke-
nis-vraag” kan veel positiever en explicieter beantwoord 
worden dan veel werknemers in onze sector vandaag 
zullen doen. 

Vervolgens kan on the job en in opleidingen getraind 
worden op de voortdurende ontwikkeling van het vak-
manschap als mix van kennis, kunde en markt. Door het 
steeds verdiepen van je adviesvak als ambacht, waarbij 
het draait om het boven water krijgen van de werkelijke 
klantvraag en het realiseren van een oplossing die de 
soms tegenstrijdige wensen van de klant goed in balans 

brengt. Op zo’n manier dat je leert van iedere klant die je 
helpt, van elk advies dat je geeft. Werkgever en werk-
nemers werken zo bovendien samen aan duurzame 
inzetbaarheid. 

(Mogelijke) acties
• Adfiz biedt een netwerk waarin meer voor medewer-

kers georganiseerd kan worden. 
• Dit kan uitgebreid worden met specifieke program-

ma’s i.s.m. beroepsorganisaties en/of opleidingsinsti-
tuten.

KLANTFEEDBACK PROGRAMMA
Herkenbare relevante kwaliteit vraagt om doorlopende 
verbetering en communicatie. Het volledig integreren van 
transparante feedback-loops in je klantbediening draagt 
hier op meerdere manieren effectief aan bij, door o.a.: 
• Het dagelijks benutten van de kennis en ervaring van 

je klanten om je kwaliteit te stimuleren op onderdelen 
die door de klant als belangrijker worden varen. 

• De dialoog aangaan met klanten over de kwaliteit van 
je dienstverlening om direct bij te dragen aan een 
betere beleving van die kwaliteit.  

• Het direct oplossen van ontevredenheid bij klanten 
over kwaliteit van je dienstverlening. 

• Het transparant uitdragen van de klantervaring/re-
views over kwaliteit van je dienstverlening.

(Mogelijke) acties
• Effectief werken met klantreviews zoals advies.tevre-

den.nl, klantenvertellen.nl en advieskeuze.nl
• Klachten en Kifid-uitspraken vertalen naar relevante 

klantinzichten om je dienstverlening te verbeteren
• Luisteren naar klanten door bottom-up informatie van 

klantadviseurs in je eigen organisatie in te bedden.
• Leren van best-practices, eventueel te vertalen naar 

workshops en individuele begeleiding bij implementa-
tie van ‘luister-programma’s’.

• Voor effectief gebruik kunnen workshops en indi-
viduele begeleiding bij implementatie een bijdrage 
leveren.

Instrumenten om kwaliteitsverbetering  
na te streven

ELEMENT

02

Persoonlijke en professionele  
ontwikkeling, klantfeedback en  
collegiale intervisie inspireren  
continue verbetering
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Instrumenten om kwaliteitsverbetering  
na te streven

ELEMENT

02

(TECHNOLOGISCHE) VERNIEUWING
Naast actuele klantgedreven verbetering zal autono-
me vernieuwing noodzakelijk zijn om ook in de nabije 
toekomst door de klant gewaardeerde kwaliteit te blijven 
bieden. Hoewel de klant er vandaag niet om zal vragen, 
gaan met name trends op gebied van big data, internet 
of things, robotisering en kunstmatige intelligentie nieu-
we eisen aan klantbediening stellen. Enerzijds zal het 
kansen bieden op gebied van efficiency, gebruiksgemak 
en bereikbaarheid, anderzijds kan het ruimte creëren 
voor meer waardevol menselijk klantcontact. 

(Mogelijke) acties
• Organiseren van eigen kennis-bijeenkomsten in teken 

van Insurtech/Fintech of enter-the-firms bij fintech 
startups 

• Samenwerken met ketenpartners in innovatie initia-
tieven, zoals innovatieplatform met Verbond, Leden-
Labs met individuele aanbieders, hackatons met ANVA 
etc.

• Delen van best practices op gebied innovaties op ken-
nismarkten tijdens ledenbijeenkomsten en in kader 
van programma ‘Verhalen Vertellen’

• ...
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(Mogelijke) acties
• Adfiz ontwikkelt een programma om leden te onder-

steunen bij het voldoen aan de nieuwe privacy-veror-
dening, waarbij ook aandacht voor de actieve (regie-)
rol die adviseur kan spelen in gegevensbescherming.

• Adfiz ontwikkelt met MKB Nederland een cybervei-
ligheid programma specifiek geënt op het financieel 
advieskantoor.

• Adfiz zal model-bewerkersovereenkomsten ontwikke-
len om ook de data-behandeling van derden goed te 
reguleren.

• Adfiz kan stimuleren dat een goede cyberverzekering 
voor financieel advieskantoren wordt ontwikkeld.

• Adfiz biedt voordeel op tools en hulpmiddelen voor 
een veilige behandeling van klantdata (bijvoorbeeld 
attaching it). 

PERSONEELSBELEID
Om constante kwaliteit van dienstverlening te leveren 
moet je kunnen vertrouwen dat al je medewerkers mee-
doen. De Wft-eisen zijn randvoorwaarde, maar ook de 
continuïteit van andere kwaliteitsaspecten zijn gebaat 
bij een actief personeelsbeleid gericht op kwaliteit. 

(Mogelijke) acties
• Adfiz heeft een pakket aan HR-ondersteunende leden-

voordelen, zoals werving en selectie, modelcontrac-
ten en opleidingen. 

• Adfiz herijkt HR-pakket aan de inzichten uit het kwali-
teitsprogramma. 

BVO-DEELNAME
Grip op je organisatie maakt het makkelijker om op con-
stante basis kwaliteit te leveren. Een goed ondernemers-
plan en doorlopend zicht op de bedrijfseconomische 
ontwikkeling van je onderneming dragen bij aan een 
goede sturing op je organisatie.

Beleid en afspraken om constante kwaliteit  
te borgen

ELEMENT

03

Goede procesinrichting, goede mensen 
en goede sturing maken constante 
kwaliteit mogelijk

Instrumenten om kwaliteitsverbetering  
na te streven

Als de wil en vaardigheden aanwezig zijn om kwali-

teit te leveren biedt dat geen garantie dat in iedere 

situatie een vergelijkbare kwaliteit geleverd wordt. 

Goede procesinrichting, kwalitatief goede mensen 

en goede sturing helpen de continuïteit vergroten.  

Deze kanaliseren de kwaliteit die je als bedrijf wilt 

bieden.

 
PROCESNORMEN
Duidelijke, praktische procesbeschrijving vergroten de 
kans dat in iedere situatie de gewenste kwaliteit van 
dienstverlening wordt geleverd. Wanneer een organi-
satie actief werk maakt van het bepalen, vaststellen en 
implementeren van ISO-achtige normen stimuleert ze 
onder management en medewerkers het denken over 
kwaliteit van dienstverlening.

(Mogelijke) acties
• Adfiz heeft een Wft portaal dat praktisch inzicht geeft 

in kwaliteitseisen uit de Wft.
• Adfiz kan met leden of externe leveranciers een vol-

gende stap zetten naar modelbeschrijvingen, waarbij 
belangrijk is dat dit niet plug-and-play ingevoerd kan 
worden in individuele ondernemingen. Het zelf actief 
kiezen, aanpassen en implementeren van processen 
is cruciaal.

OMGANG KLANTGEGEVENS  
(CYBERVEILIGHEID EN PRIVACY)
Een zorgvuldige omgang met klantgegevens wordt 
steeds belangrijker. In onze connected wereld is data 
kwetsbaar. De gevoeligheid van financiële klantdata 
vraagt om actief data-beleid, waarbij nadrukkelijk en 
doorlopend aandacht wordt besteed aan cyberveiligheid 
en privacy (bij jezelf en bij derde bewerkers) ). Het verte-
genwoordigt een belangrijke waarde als je de klant kunt 
helpen door met de klant actief te streven naar datamini-
malisatie en door klantdata niet lichtvaardig met derden 
te delen.
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Beleid en afspraken om constante kwaliteit  
te borgen

ELEMENT

03

(Mogelijke) acties
• Adfiz ontwikkelt een eigen bedrijf vergelijkend on-

derzoek (BVO) of stimuleert de ontwikkeling van een 
breed gedragen BVO.

• Adfiz stimuleert actieve deelname aan BVO’s. 
• Adfiz stimuleert gespreksgroepen naar aanleiding van 

BVO-onderzoek.

KETENINTEGRATIE
Een volledig efficiënte keten voorkomt fouten bij dubbele 
invoer. Bovendien bevordert het een doorlopend actueel 
en volledig klantbeeld. Een correct, actueel en volledig 
inzicht in de klantsituatie is voorwaarde om continu de 
juiste kwaliteit van dienstverlening te kunnen bieden. 

(Mogelijke) acties
• Adfiz is eigenaar van ANVA...
• Adfiz werkt samen met Aplaza, SIVI en andere keten-

partners aan versnelling van de ketenintegratie.
• Adfiz stimuleert marktbrede aansluiting bij Aplaza.
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Waarborgen om ondergrens te bewaken
ELEMENT

04
Beleid en afspraken om constante kwaliteit  
te borgen

Wij geloven dat kwaliteit moet gaan om constante 

verbetering. Desondanks vinden wij het ook belang-

rijk om een (gemeenschappelijke) ondergrens te 

bewaken. Interne en externe controle en sanctione-

ring maken het mogelijk de dijk te bewaken. 

ADFIZ SELFASSESSMENT
In een bedrijf dat intrinsiek streeft naar kwaliteit is 
een periodiek self-assessment de meest efficiënte en 
effectieve manier om een minimaal niveau van kwaliteit 
te bewaken. 

(Mogelijke) acties
• Als onderdeel van ledenbezoeken wordt gereflecteerd 

op de manier waarop leden actief zijn met kwaliteit in 
het algemeen en elementen van het Adfiz kwaliteits-
programma in het bijzonder.

• Adfiz ontwikkelt of faciliteert een online self-assess-
ment (gebaseerd op elementen “kiezen voor kwali-
teit”).

AUDITS
Externe toetsing van de kwaliteit levert een belangrijke 
bijdrage aan de borging van de (minimale) kwaliteitsei-
sen. 

(Mogelijke) acties
• Adfiz biedt al ledenvoordeel op externe audits.
• Adfiz kan bijdrage leveren aan toetsingskader van 

auditors vanuit de inzichten van het kwaliteitspro-
gramma. 

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
Het goed regelen van je beroepsaansprakelijkheid is 
noodzaak en voorwaardelijk voor een kwalitatief goed 
georganiseerd kantoor. De beroepsaansprakelijkheids-
verzekering kan daarbij extern kwaliteitseisen stellen en 
controleren. 

(Mogelijke) acties
• Adfiz overlegt met BAV’s om te zorgen dat elementen 

van kwaliteitsprogramma aansluiten bij de eisen van 
de BAV.

BUSINESS CONTINUÏTEIT 
Zekerheid over de continuïteit van een advieskantoor 
is een belangrijke waarborg voor minimale kwaliteit. 
Kwalitatief goed georganiseerde kantoren hebben door-
lopend zicht op de belangrijkste financiële en personele 
indicatoren.

(Mogelijke) acties
• Adfiz organiseert back-ups voor leden in financiële of 

personele problemen.
• Adfiz benoemt minimumnorm voor belangrijkste 

indicatoren.
• Zie ook Adfiz garanties en BVO.

Interne en externe controle en  
sanctionering bewaken minimale  
kwaliteit
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Het is onze overtuiging dat kwaliteit in financiële 

dienstverlening pas echt ontstaat als het van 

herkenbare betekenis is voor de klant. Een klant 

die zich onvoldoende bewust is van de keuzes die 

hij maakt zal geen verschil in kwaliteit herkennen. 

Impactvolle communicatie helpt de waarde van 

advies over het voetlicht brengen. 

ADFIZ GARANTIES
Relevante garanties brengen kwaliteit tot leven. Als 
branche zeg je niet alleen waar je voor staat, maar 
ook voor welke kwaliteit je instaat. Garanties kunnen 
bijvoorbeeld gaan over de onafhankelijkheid van je 
advies, het waarborgen van de continuïteit van je 
dienstverlening (bijv. bij faillissement, zie protocol), de 
klantgerichte manier waarop je met klachten omgaat, 
manier waarop je invulling geeft aan zorgplicht (wft+) 
of de zorgvuldigheid waarmee je iemands privacy 
bewaakt. In aparte paragrafen wordt dieper ingegaan op 
voorbeelden over niveau van dienstverlening (zie 5.3 
SLA), passendheid van advies (zie 5.4 second opinion).

Inspiratie/voorbeelden:
• SGR garantiefonds in reisbranche – www.sgr.nl  

(continuïteit).

(Mogelijke) acties
• Adfiz heeft diverse gedragscodes waarvan we de 

communicatieve betekenis vergroten 
• Adfiz  heeft met Verbond van Verzekeraars en OvFD 

al een protocol faillissement afgesproken. Dit kan 
vertaald worden in korte klantpropositie, zodat het 
voor de klant relevant wordt.

• Adfiz kan standpunt innemen over gewenst niveau 
van doorlopende dienstverlening wanneer hierover 
geen aparte afspraken worden gemaakt. Dit wordt nu 
ingevuld door de informatieplichten uit de Wft plus de 
civielrechtelijke plichten. 

• Adfiz ontwikkelt nieuwe garantie-concepten 

ADFIZ ALGEMENE VOORWAARDEN
Het beeld van algemene voorwaarden is vaak dat 
deze gaan over het managen (beperken) van de eigen 
aansprakelijkheid met veel kleine lettertjes in zacht grijs. 
Zulke voorwaarden werken vooral voor de dienstverlener. 
Herkenbare kwaliteit is gebaat bij positieve algemene 
voorwaarden die voor de klant werken en opvallend in 
duidelijke taal geformuleerd en visueel ondersteund 
worden. 

Inspiratie/voorbeelden:
• Consumentenbond overlegt voor meer tweezijdige 

voorwaarden – meer info 
• Overheid vervangt disclaimers door proclaimers – 

meer info   
• De verzekeringskaarten van Verbond van 

Verzekeraars .

(Mogelijke) acties
• Adfiz kan in overleg met Consumentenbond een 

branchemodel ontwikkelen die ‘goedgekeurd’ is.
• Gebruik van modelvoorwaarden kan gestimuleerd of 

verplicht worden gesteld.
• Bekendheid en herkenning klantbelang van model-

voorwaarden kan door Adfiz gestimuleerd worden 
(publiciteit en campagnes).

 
 
SLA/PROCESGARANTIES
Kwaliteit wordt inzichtelijk als je duidelijke 
afspraken over de bereikbaarheid en kwaliteit van je 
dienstverlening. Een duidelijk en ambitieus Service Level 
Agreement (SLA) vult dit in. De belofte heeft meer impact 
als er vooraf fysiek bewijs wordt geleverd. Dit kan door 
‘garanties’ te bieden en afspraken vooraf wat je doet als 
belofte niet gehaald wordt. 

Inspiratie/voorbeelden: 
• De Jumbo-zekerheden zijn hiervan bekend voorbeeld 

– meer info. 

(Mogelijke) acties
• Opzetten model-SLA met service-onderwerpen 

Middelen om herkenbaarheid te bevorderen 
ELEMENT

05
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waarover afspraken te maken.
• Opzetten model-garanties als bepaalde 

serviceniveaus in individuele situaties niet worden 
gehaald.

• Via onderzoek/big numbers transparant maken 
wat gemiddelde afgesproken en gerealiseerde 
serviceniveaus zijn.

SECOND OPINION
Het actief aanbieden van een second-opinion 
onderstreept het vertrouwen in de kwaliteit van 
de eigen dienstverlening. Een genereuze second-
opinion functionaliteit kan dan ook een krachtig 
communicatiemiddel zijn vanuit kwaliteitsoogpunt.

(Mogelijke) acties
• Adfiz stimuleert een second-opinion functionaliteit 

door en voor leden onderling.

Middelen om herkenbaarheid te bevorderen Middelen om herkenbaarheid te bevorderen 
ELEMENT

05

Belangenbehartiging            Kennis            Kwaliteit

Impactvolle communicatie met de 
klant maakt kwaliteit herkenbaar en 
onderscheidend


