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dan maak je het verschil 
een leven lang ben je onzichtbaar 
totdat een boerderij afbrandt 
en een familie met de handen in het haar 
het levenswerk vernietigd ziet 

je dirigeert de mensen om  
woede en verdriet heen 
laat zien dat onder puin  
een toekomst ligt 
dat is het echte werk 
dan maak je het verschil 
zoals je vader dat voor jou deed 
stap je in je wagen op welk uur van de dag 
welke dag van de week dan ook 

breng je rust waar paniek is

Tsead Bruinja, Dichter des Vaderlands, januari 2021
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Welke vragen beantwoordt deze 
uitgave

Onafhankelijk financieel adviseurs zorgen voor gemoedsrust, zekerheid en veiligheid van 
hun klanten. Zij doen dat door burgers en bedrijven te helpen keuzes bewuster te maken, 
beter uit te voeren en langer vol te houden. Zo kunnen klanten zich richten op het realiseren 
van hun wensen, doelen en ambities. 

Adfiz is de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs. De leden van Adfiz 
hebben een gezamenlijk marktaandeel van 85% in de zakelijke markt en 55% in de 
particuliere markt. Wij zien het als onze permanente opdracht bij te dragen aan de financiële 
fitheid van Nederland door de toegankelijkheid van goed financieel advies te verbeteren. 
Overal waar dit waarde kan creëren bevorderen we de inzet van de professionele kennis en 
ervaring van onafhankelijk financieel adviseurs. 

Met de uitgave van Advies in Cijfers geven we jaarlijks inzicht in de omvang, het belang en de 
impact van onafhankelijk advies in Nederland. Het brengt bewegingen in beeld op het gebied 
van klantbehoeftes, klantpercepties, ondernemerschap, strategische focus en 
samenwerkingen in de keten. Dit jaar is een apart hoofdstuk toegevoegd om de betekenis 
van de corona-crisis voor de adviessector in beeld te brengen. 
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Financieel Adviesmarkt

Waarde van Advies

Toegang tot Advies

Ruimte om te Ondernemen

Samenwerken in de Keten

Corona

06
20
36
46
56
64

INHOUD
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De maatschappelijke impact van de  
beroepsgroep

Ruim 100 miljard euro omzet in verzekeringen en 
hypotheken (exclusief ziektekosten) via onafhankelijk 
adviseurs. Dat is 61% van het totaal.

De werkgelegenheid neemt toe, veruit de meeste 
werknemers beschikken over één of meer adviesdiploma’s.

De meeste consumenten en bedrijven zijn klant van een 
onafhankelijk financieel adviesbedrijf.

6.135 zelfstandige advieskantoren met 7.684 vestigingen

31.500
mensen

6.135
zelfstandige advieskantoren

28.300
gediplomeerd om te adviseren

7.684
vestigingen

103,1   
miljard € 

omzet
61%

van totaal

90%
€

3 op de 4
consumenten

9 op de 10
bedrijven

€
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Profiel van  
de markt voor  
Financieel  
Advies
Advies verbetert het financieel gedrag van men-
sen. Daarmee levert het een belangrijke bijdrage 
aan de financiële gezondheid van Nederlandse 
burgers en bedrijven.

Samen bedienen 6.135 adviesbedrijven zo’n 
1,7 miljoen bedrijven en 6 miljoen huishoudens. 
Dat is meer dan 90% van alle bedrijven en bijna 
75% van alle huishoudens. De adviesmarkt blijft 
consolideren, maar 87% van de kantoren blijft zich 
kenmerken als klein (tot 5fte). De 25 grootste 
kantoren (Am, 2020) hebben een adviesomzet 
tussen 25 en 400 miljoen euro. 

ADVIES IN CIJFERS
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Adviseurs en aanbieders werken samen om 
miljoenen klanten te bedienen
Advies helpt consumenten, ondernemers en 
bedrijven bij het omgaan met risico’s, het plannen 
van financiën, het opbouwen van vermogen en 
het financieren van bezit. Iedere levensfase kent 
daarbij zijn eigen uitdagingen. 

Adviseurs zoeken naar oplossingen voor klanten 
om uit te kiezen. Dat kunnen producten zijn of 
een goed advies. Soms ook het advies om zelf 
maatregelen te nemen of om even te wachten. Als 
financiële producten nodig zijn kunnen adviseurs 
dit in goede samenwerking met aanbieders 
regelen. 

De financieel adviesmarkt is te verdelen in 
twee soorten adviseurs. De onafhankelijke 
financieel adviseurs die met een breed palet aan 
verzekeraars en banken samenwerken. En de 
verkoopadviseurs in loondienst van de aanbieder. 

Bronnen: AFM, CBS, DNB, RiFD Figuur 1.1: financiële dienstverleners

Financiële diensten

• Advies en bemiddeling

• Financiële planning

• Risicomanagement

• Actief beheer en onderhoud

• Begeleiding schade

Consumenten en bedrijven

17,5 miljoen inwoners 

8,0 miljoen huishoudens 

1,90 miljoen bedrijven

- 1,49 miljoen ZZP-ers 

- 414.000 > 1 werknemer 

Adviseurs

6.135 advieskantoren

46 makelaars  

(co-assurantie)

Financiële producten

• Verzekeringen

• Hypotheken en kredieten

• Sparen en beleggen

• Pensioen

• Betalen

Aanbieders

43 banken 

142 verzekeraars 

8 herverzekeraars

236 (huis-)volmachten

37 service providers 

51 franchiseorganisaties
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Driekwart van de consumenten en negen van 
de tien bedrijven in Nederland zijn klant van een 
onafhankelijk financieel adviesbedrijf. Onafhankelijk 
financieel adviseurs waren verantwoordelijk voor 
de bemiddeling bij ruim 100 miljard euro aan 
verzekeringen, pensioenen en hypotheken (61% 
van het totaalvolume). Het marktaandeel van 
onafhankelijk advies is daarmee al jaren stabiel.

De volumes in schade particulier en zakelijk zijn 
opnieuw licht gestegen. Ook het volume in  
hypotheken blijft fors in de lift, terwijl het 
levenvolume zowel individueel als collectief is 
gedaald. De overige productvolumes zijn min of meer 
constant. 

61% van verzekeringen, pensioenen en 
hypotheken met hulp van zelfstandig adviseur 

Product Volume / jaar  
in miljard euro 
2019

Waarvan via  
adviseur in miljard 
euro 2019

Marktaandeel  
onafhankelijk 
advies 2019

Schade particulier 7,20 3,00 42%

Schade zakelijk 6,60 5,10 77%

Individueel leven 6,00 3,40 57%

Collectief leven / pensioen 7,00 2,80 40%

Inkomensverzekeringen 4,00 2,90 73%

Woninghypotheek 128,00 84,00 66%

Consumptief krediet 9,00 1,90 21%

Zorg 46,80 4,30 9%

Totaal incl. zorg 216,10 107,40 50%

Totaal excl. zorg 167,80 103,10 61%

Bronnen: IG&H, Decisio, Verbond van Verzekeraars, Onderzoeksbureau Fred de Jong , CVS, VFN

€ Figuur 1.2: marktaandeel onafhankelijk advies



In 2021 zijn 6.135 zelfstandige financieel 
adviesbedrijven actief onder een eigen vergunning 
van de AFM. Deze bedrijven hebben samen 
7.684 vestigingen, tegenover nog slechts 
1.166 bankfilialen. Het fijnmazig netwerk van 
zelfstandige advieskantoren houdt advies voor 
burgers en bedrijven dichtbij.

Figuur 1.3: samenstellingen vestigingennetwerk 

Figuur 1.5: jaarlijkse afname aantal zelfstandige vergunninghouders

Figuur 1.4: ontwikkeling aantal zelfstandige financieel advieskantoren

Bronnen: AFM, FD, RiFD

5.614 zelfstandige vestigingen 
521 adviesketens met meerdere vestigingen
1.549 aangesloten instellingen/filialen

1.549

5.614521

Zelfstandige adviesbedrijven blijven voorzien 
in lokale adviesbehoefte

2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017  2018  2019  2020        2021

2006 2007 2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aantal advieskantoren 12.000 9.937 9.148 7.775 6.880 6.581 6.541 6.296 6.209 6.135

Aantal vestigingen 8.018 8.019 7.939 7.804 7.762 7.684

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

- 4.7% -3,7% -2,8% -3,2% -2,2% -2,6% -3,3% -2,4% -4,4% -2,0%       -2,0%

PROFIEL VAN DE MARKT VOOR FINANCIEEL ADVIES    |  9



10    |   ADFIZ ADVIES IN CIJFERS 2021

Bronnen: RiFD, Overnamemonitor Verzekeringsmarkt, ING Economisch Bureau, AM Top 100 

Meerderheid kleinbedrijf, consolidatie versnelt  
In aantal behoren de meeste onafhankelijk advieskantoren tot het kleinbedrijf. Meer dan 80% heeft maximaal 5 fte in dienst. Aan de 
bovenkant telt de markt ruim 20 zelfstandige 100+ bedrijven met meer dan 15 miljoen omzet.

In 2020 versnelde de consolidatie in de markt en vonden 289 overnames plaats, wat er 61 meer zijn dan in 2019 (Overnamemonitor, 
2020). Redenen zijn toenemende regelgeving en investeringen in automatisering die beslag leggen op het kapitaal en om 
kostenefficiënte schaalgrootte vragen (ING 2020), en toetreding van investeerders in de bedrijfseconomisch crisisproof sector en van 
verzekeraars die met oog op grip op distributie opnieuw actief zijn geworden (Overnamemonitor 2020). De totale omzet van de top 100 
groeide met 10% tot 2,4 miljard. 

Ondanks de consolidatie bestaat meer dan de helft van alle adviseurs nog altijd uit kleine bedrijven  met één fte. Het valt op dat met 
name de kantoren tussen de 20 en 50 fte overgenomen worden of zelf verder zijn gaan consolideren (ING 2020).

Figuur 1.7: ontwikkeling aantal advieskantoren naar 
bedrijfsgrootte (2020 versus 2007)

Figuur 1.6: meerderheid advieskantoren is zeer klein
aantal advieskantoren

1 fte
0-1 fte

2-5 fte

6-20 fte

21-50 fte

>50 fte

-27%
55%

32%

10%

2%

1%

-21%

-39%

-45%

20%

-5%

2-10 fte

10-20 fte

20-50 fte

50-100 fte

100+ fte
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Schade 
particulier

Inkomen Vermogen Schade
zakelijk

Zorg Hypothecair 
Krediet

Consumptief 
Krediet

Pensioen

Meeste zelfstandig advieskantoren staan 
voor brede dienstverlening

De vergunningendichtheid blijft licht dalen. Bij veruit de meeste adviesbedrijven worden 
bijna alle adviesdisciplines aangeboden. Advies over collectieve pensioenregelingen 
blijft een specialisme voor met name grotere kantoren (70% van de kantoren > 10 fte), 
terwijl hypotheekadvies daar juist minder vaak voorkomt (50%).

Bronnen: AFM, RiFD marktflitsen, DFO, Adfiz

Figuur 1.8: tijdbesteding medewerkers

Overig

Advisering

Bemiddeling

Beheer

Administratie 29%

17%21%

27%

6%

Figuur 1.10: type vergunningen

87% 86% 82% 80% 79%
69%

62%

20%

% advieskantoren 2020

Overig Hypotheken

Schade en  
leven  
particulier

2019

2020

Schade en  
leven zakelijk

11%12%

36% 40%

41% 

10% 11%

36%  
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Groeiende adviesmarkt goed voor banen

De werkgelegenheid bij de advieskantoren is in 2020 gestegen 
met 2.446 fte tot iets meer dan 31.500 banen. In 2020 telt het 
CDFD 85.061 adviseurs met één of meer beroepskwalificaties, 
ongeveer een derde daarvan is werkzaam bij een zelfstandig 
advieskantoor.

De groei zit volledig bij kantoren boven 20 fte. De meeste 
wekgelegenheid zit wel nog steeds bij de kantoren tot 20 fte, 
55 op de 100 adviseurs werken bij deze kantoren. 

Figuur 1.12: verdeling werkgelegenheid adviessector

Figuur 1.11: verandering werkgelegenheid 2020 - 2021 

0-1 fte

2 t/m 5 fte

6 t/m 20 fte

21 - 50 fte

>50 fte

-5%  0%  5%  10%  15%  20% 25% 30%

2.622

7.140

7.584
4.231

9.988 0-1 fte

2 - 5 fte

6 - 20 fte

21 - 50 fte

> 50 fte

Bronnen: DFO, RiFD, CDFD



Werkgelegenheidsgroei neemt komende 
jaren toe, vooral bij 10+ kantoren

Figuur 1.15: Groeiverwachting naar kantoorgrootte 

Figuur 1.13: Verwacht toename 
aantal fte over 5 jaar
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Figuur 1.14: 
toekomstverwachting 
aantal fte per kantoor 
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De verwachting is dat de 
werkgelegenheid de komende 
jaren toeneemt. Bijna de helft 
(49%) verwacht dat over vijf 
jaar het aantal fte op kantoor is 
toegenomen. Grotere kantoren 
verwachten vaker te groeien 
dan kleinere kantoren.

49%
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70% van de werkenden is 40 jaar of ouder. De gemiddelde 
leeftijd in de sector is daarmee relatief hoog (45 jaar sector, 
41 jaar beroepsbevolking). Grotere kantoren (> 10 fte) 
hebben gemiddeld wat meer jongeren in dienst dan kleinere 
kantoren. Iets meer dan de helft van de werkgelegenheid 
betreft commerciële functies (bij de kleinere kantoren werkt 
de DGA vaak zelf voor grootste deel van zijn tijd als adviseur). 

Uit een UWV-onderzoek komen assurantieadviseurs en 
hypotheekadviseurs naar voren als kansrijke beroepen, 
die eind 2020 op positie 2 resp. 4 stonden in de top 10 
openstaande vacatures in de financiële dienstverlening (UWV 
Barometer). Daarnaast zal het pensioenakkoord resulteren in 
vraag naar meer pensioenadviseurs (Adfiz, 2020).

Vergrijzende markt zoekt nieuwe instroom
Figuur 1.16: gemiddelde leeftijd medewerkers financieel 
advieskantoor 

Figuur 1.17: verdeling fte op financieel advieskantoor 
verdeeld naar functie

Bronnen: RiFD, DFO, UWV, Adfiz

24% 29% 16% 10% 15% 5%
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1%
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68 jaar en ouder

Commerciële buitendienst

Schade behandeling

Commerciële binnendienst

Directie/management

Administratieve ondersteuning

Overig

0% 20% 40% 60% 80% 100%
70% van de werkenden 

is 40 jaar of ouder...

70%
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Financieel advies, dat is best 
intiem om met iemand over te 

praten, dan moet je elkaar in de 
ogen kunnen kijken  

– Evert Jan Slootweg (CDA) tijdens het financiële verkiezingsdebat, maart 2021
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Stabiele groei in 2020, waarbij hypotheek- 
omzet pre-corona verwachtingen overtrof 
In het coronajaar 2020 zijn de meeste advieskantoren opnieuw gegroeid. De totale omzet steeg bij acht op de tien advieskantoren, met 
gemiddeld 11%. Over de hele linie groeien kantoren vanaf 6 fte (bij 89% omzetgroei) vaker dan kantoren van 1 t/m 5 fte (bij 69% omzet-
groei), de gemiddelde omzetstijging zelf is vrijwel gelijk.

Bronnen: Adfiz

Gedaald Gelijk Gestegen

2018 Bij 12% met 
gemiddeld 5% Bij 32% Bij 56% met 

gemiddeld 6%

2019 Bij 12% met 
gemiddeld 5% Bij 21% Bij 67% met 

gemiddeld 9%

2020 Bij 6% met 
gemiddeld 7% Bij 33% Bij 61% met 

gemiddeld 6%

Gedaald Gelijk Gestegen

2018 Bij 4% met 
gemiddeld 2% Bij 29% Bij 67% met 

gemiddeld 6%

2019 Bij 1% met 
gemiddeld 3% Bij 18% Bij 81% met 

gemiddeld 10%

2020 Bij 2% met 
gemiddeld 2% Bij 26% Bij 72% met 

gemiddeld 11%

Gedaald Gelijk Gestegen

2018 Bij 9% met 
gemiddeld 5%

Bij 21% Bij 70% met 
gemiddeld 9%

2019 Bij 8% met 
gemiddeld 5%

Bij 13% Bij 79% met 
gemiddeld 16%

2020 Bij 6% met 
gemiddeld 5%

Bij 15% Bij 80% met 
gemiddeld 11%

Figuur 1.18: aantal klanten particulier Figuur 1.19: aantal klanten zakelijk

Figuur 1.20: totale omzet

De resultaten voor schade en leven zijn positief, maar 
bleven licht achter bij de verwachtingen die in januari 2020 
werden uitgesproken. De groei in de hypotheekmarkt (steeg 
bij 83% van de kantoren met gemiddeld 35%) was voor corona 
niet voorzien (slechts 33% had groeiprognose) en zo robuust 
dat overall de financiële verwachtingen zijn overtroffen. 



Gedaald Gelijk Gestegen

2018 Bij 3% met 
gemiddeld 3% Bij 16% Bij 81%  met 

gemiddeld 8%

2019 Bij 2% met 
gemiddeld 2% Bij 17% Bij 80%  met 

gemiddeld 17%

2020 Bij 7% met 
gemiddeld 3% Bij 21% Bij 72%  met 

gemiddeld 8%

Gedaald Gelijk Gestegen

2018 Bij 24% met 
gemiddeld 24% Bij 25% Bij 51%  met 

gemiddeld 17%

2019 Bij 31% met 
gemiddeld 15% Bij 17% Bij 52%  met 

gemiddeld 15%

2020 Bij 3% met 
gemiddeld 28% Bij 13% Bij 83%  met 

gemiddeld 35%

Gedaald Gelijk Gestegen

2018 Bij 13% met 
gemiddeld 5% Bij 23% Bij 64%  met 

gemiddeld 7%

2019 Bij 8% met 
gemiddeld 4% Bij 25% Bij 67%  met 

gemiddeld 10%

2020 Bij 10% met 
gemiddeld 3% Bij 35% Bij 56%  met 

gemiddeld 6%

Gedaald Gelijk Gestegen

2018 Bij 12% met 
gemiddeld 16% Bij 46% Bij 42%  met 

gemiddeld 10%

2019 Bij 10% met 
gemiddeld 8% Bij 33% Bij 57%  met 

gemiddeld 8%

2020 Bij 14% met 
gemiddeld 25% Bij 40% Bij 47%  met 

gemiddeld 22%

Figuur 1.21: omzet schade en leven zakelijk

Figuur 1.23: omzet hypotheken

Figuur 1.22: omzet schade en leven particulier

Figuur 1.24: omzet overig

Bronnen: Adfiz
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Nederland sterke onafhankelijk adviesmarkt 
in Europa
Met een marktaandeel van 61% behoort Nederland, samen met het Verenigd Koninkrijk en België, tot de sterkste onafhankelijk 
adviesmarkten (brokers) in Europa. In de meeste andere landen, waaronder Duitsland, Spanje en Italië, overheersen de gebonden 
adviseurs die voor één aanbieder werken (agents). Deze landen hebben een hogere kantoordichtheid.

Figuur 1.25: aantal advieskantoren per 
100.000 inwoners

Engeland

Agents Brokers

Engeland Nederland

Nederland België
België Frankrijk

Frankrijk Spanje
Spanje Duitsland

Duitsland Italië
Italië

Figuur 1.26: verhouding brokers / agents
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Bronnen: Bipar



Figuur 1.27: marktaandeel schade

Figuur 1.28: marktaandeel leven
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Waarde van  
advies
Advies verbetert het financieel gedrag van 
mensen. Daarbij gaat het niet om de keuze tussen 
twee producten, maar om bewustwording. Om 
blijvend aandacht schenken aan het beheersen 
van risico’s en het waken over je financiële 
gezondheid. Om het helpen juiste keuzes te 
maken, uit te voeren en vol te houden. Advies zorgt 
voor gemoedsrust, zekerheid en veiligheid.

Financieel advies kan bovendien een bijdrage 
leveren aan belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, 
pensioen, woningmarkt, financieel fitte 
werknemers en verzekerbaarheid. Financieel 
advies heeft waarde voor individuele burgers en 
bedrijven en voor de maatschappij als collectief.

ADVIES IN CIJFERS
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Financieel welzijn

Advies levert een belangrijke bijdrage aan financieel welzijn van mensen en bedrijven. 
Financieel welzijn gaat om de financiële zekerheid om de dagelijkse kosten te kunnen 
opbrengen en ‘in control’ te zijn m.b.t. je financiën. Nederland is Europees één positie 
gestegen naar de 11e plaats in de financiële welzijnsbarometer van Intrum met een 
score van 6,27 (Duitsland opnieuw op eerste positie met score 6,80). Op het gebied 
van financiële geletterdheid scoort Nederland matig. 

Bronnen: Intrum

Figuur 2.1: financieel welzijn in 2020 en (2019)

Nr. 1 Score  
nr. 1

Gemiddelde 
score

Positie  
Nederland

Score 
Nederland

Op tijd betalen Duitsland 7,61 (7,82) 6,19 (6,69) 5 (8) 6,98 (7,06)

Sparen voor 
de toekomst Zweden 5,91 (5,63) 4,56 (4,43) 3 (4) 5,54 (5,08)

Financiële 
geletterdheid Finland 7,48 (7,74) 6,72 (6,32) 17 (11) 6,52 (6,60)

De Europese financiële welzijnsbarometer van 
Intrum meet financieel welzijn op basis van:
• Op tijd betalen
• Sparen voor de toekomst
• Financiële geletterdheid

6,80     1.   Duitsland7

6

5 5,30     24. Griekenland

6,24             Gemiddeld
6,27     11. Nederland

financieel 
welzijn
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Lage financiële geletterdheid uitdaging voor 
financiële zelfredzaamheid

Bronnen: Nibud, Intrum 

• 84% zegt voldoende of excellente financiële 
opleiding te hebben gehad, maar 40% kan financiële 
basisbegrippen niet goed matchen aan hun definitie 
(EU=37%)

• 16% zegt onvoldoende financiële opleiding te hebben 
gehad om dagelijkse geldzaken te regelen (EU=23%)

• 43% zegt voldoende financiële opleiding te hebben 
gehad, maar heeft advies nodig voor complexere 
vragen zoals pensioen planning (EU=50%)

• Onafhankelijk adviseur in Nederland nummer 5 
belangrijkste bron van financiële educatie (EU=9)

Van consumenten wordt verwacht dat zij zelf met lange termijn geldzaken aan de slag gaan. Slechts 20% beschikt over alle competenties 
die Nibud nodig acht voor financiële zelfredzaamheid op de lange termijn. Waar hulp nodig is verschilt; de grootste behoefte aan 
ondersteuning ligt bij het overzicht van de toekomstige situatie. 

1. Doelen (bij)stellen voor (on)voorziene momenten in de 
toekomst

2. In kaart brengen huidige financiële situatie
3. Overzicht maken van de toekomstige financiële situatie
4. Inzicht krijgen in de situatie, mogelijkheden en 

consequenties
5. Keuzes maken

“Consumenten overschatten hun financiële 
kennis en vaardigheden” 
European Consumer Payment Report 2020 



Figuur 2.2: belangrijkste bron van financiële educatie

Figuur 2.3: top 5 belangrijkste bron van financiële educatie in Nederland
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Advies stimuleert spaargedrag

Bronnen: Conference board of Canada

Het hebben van een financieel adviseur bevordert 
de discipline in het spaargedrag. Mensen die een 
eigen adviseur hebben sparen een groter deel 
van hun beschikbaar inkomen, hebben een hoger 
spaartegoed en uiteindelijk ook meer te besteden 
bij pensionering. Zo hebben spaarders na 
pensionering zo’n 25% meer besteedbaar inkomen 
dan een niet-spaarder wanneer ze nu 3% minder 
uitgeven.

Figuur 2.4: spaargedrag afhankelijk van leeftijd en advies

Figuur 2.5: effect van advies op pensioenvermogen en besteedbaar inkomen na 
pensionering

Gespaard bedrag/beschikbaar inkomen (spaarquote)

Zonder adviseur Met adviseur Toename door advies

25-44 jaar 9,5% 11,5% 21%

45-54 jaar 7,3% 8,9% 22%

55-64 jaar 9,5% 11,1% 17%

Effect van advies op Vroege spaarders  
(beginnen op 25 jarige leeftijd)

Late spaarders  
(beginnen op 35 jarige leeftijd)

Pensioenvermogen + 55% + 60%

Besteedbaar inkomen 
na pensionering + 23% + 25%

Financieel  
adviseur =  
25% meer 
besteedbaar 
inkomen



De waarde van advies voor duurhuurders 

 Bronnen: Ipsos, BLG

Voor starters wordt het steeds lastiger om 
een woning te bemachtigen. In 2014 was 46 
procent van de hypotheeksluiters starter, in 
2020 was dit nog maar 30%. Tegelijk kent Ne-
derland 350.000 duurhuurders (vrije sector, 
>33% van netto besteedbaar inkomen aan 
huur). 39% van de duurhuurders huurt omdat 
ze geen hypotheek kunnen krijgen. 

Figuur 2.6: leeftijdsverdeling duurhuurders Figuur 2.7: mogelijkheden voor duurhuurders

Impact op duurhuurders als zij geen eigen huis kunnen kopen
• Gemiste vermogensgroei na 10 jaar € 47.500 (in krimpgebieden) of 

€ 68.500 (in de Randstad) 
• 30% krijgt een onzeker gevoel over de toekomst
• 38% ervaart stress
• 9% geeft aan niet verder te kunnen met het opbouwen van hun leven

Mogelijkheden van advies voor duurhuurders
• 39% oplossing mogelijk binnen de standaard regels of als maatwerk 
• 67% van duurhuurders die niet kunnen kopen is blij met helderheid 

over de mogelijkheden in de toekomst 
• 25% van duurhuurders die niet kunnen kopen wil meer advies over 

sparen en het aflossen van schulden

<35 jaar 35-55 jaar >55 jaar

31%

23%

46%

39%
kan wel een 

financiering 

krijgen

14% heeft een maatwerk 

oplossing nodig

25% binnen de standaard 

hypotheekregels
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De waarde van advies voor verduurzaming
Zeven op de tien Nederlanders overweegt het treffen van energie-
besparende voorzieningen in/aan hun woning. De rol van lenen 
t.o.v. eigen geld zal toenemen. Onvoldoende inzicht in de kosten, 
de opbrengsten en de financieringsmogelijkheden weerhouden 
echter veel huishoudens nog van het ondernemen van actie 
(Ipsos, 2019). 

Fig 2.8: hoe wordt verduurzaming gefinancierd

Bronnen: ministerie Binnenlandse Zaken, WoON 2018, Ipsos

“89% van de hypotheek adviseurs wijst actief op 
mogelijkheid extra lenen voor verduurzaming”

65% eigenaar-bewoners is bereid te investeren in energie-
besparing (WoON 2018).

• Waarvan 25% binnen twee jaar 
• 75% wil meer informatie over financiële mogelijkheden 

en inzicht in financiële huishouding
• 60% ziet rol weggelegd voor financieel adviseur

Eigen geld Ophogen hypotheek Lenen

Reeds verduurzaamd Verduurzamingswens

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Als investering >€10.000 kiest 
21% voor ophogen hypotheek



Ook binnen de groep die niet wil investeren kan meer inzicht in de eigen situatie 
en mogelijkheden een reden zijn om toch te verduurzamen. 

Fig 2.9: redenen om niet te investeren in energiebesparende maatregelen Fig 2.10: energielabel van huishoudens die 
aangeven dat woning al energiezuinig is
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Bronnen: ministerie Binnenlandse Zaken, WoOn 2018, Ipsos

Nog niet aan toegekomenKan ik niet betalen

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Is al energiezuinigKen mogelijkheden niet

38%

23%

17%

6%

20%

20%

20%

40% Label A

Label B

Label C

Label D of lager
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De waarde van advies voor een passende 
hypotheek
Consumenten die een maximaal hypotheekbedrag hebben gezien 
zoeken duurdere woningen, bezichtigen duurdere woningen 
en slaan vaker negatief advies van financieel adviseur over de 
aankoop van een te dure woning in de wind. De impact is het 
grootst onder consumenten met lagere inkomens, en wanneer de 
bedragen werden getoond in een online tool (Centerdata)

Uitleg over de risico’s van zo’n maximale lening of online een meer 
passend bedrag noemen leiden niet af van maximale hypotheek. 
Meeste effect heeft de financieel adviseur wanneer die een meer 
passend bedrag voorrekent, met name onder consumenten met 
lagere inkomens (Centerdata).

Figuur 2.11: verwachting hoeveel mensen maximale hypotheek 
nemen
Bronnen: Centerdata 2021 

Figuren 2.12: betrouwbaarheid online tool versus adviseur  / 
zekerheid dat hypotheek past bij online tool versus adviseur

Ongeveer de helft Minder dan de helftMeer dan de helft

Weet zeker passend bedrag

Online tool Online toolAdviseur Adviseur

Betrouwbaar
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Fig. 2.13: begeleiding continuatieproces 

De waarde van advies in de zakelijke 
schademarkt
De zakelijke schademarkt wordt momenteel gekenmerkt als een 
verhardende markt. Na jarenlang dalende prijzen stijgen sinds 
2019 de prijzen van zakelijke verzekeringen en worden vaak 
aanvullende eisen gesteld. Bij het continuatieproces laat ruim 58% 
zich door een onafhankelijk adviseur begeleiden. Deze bedrijven 
ontwikkelen allen een strategie voor de continuatie, van de overige 
bedrijven heeft slechts de helft zo’n strategie. 

Bronnen: Marsh

Premiestijging in continentaal Europa 
• 2019: 3,7% 
• 2020: 12,9% 

Premiestijging In Nederland 
• 2019/2020: 12%
• 30% van de bedrijven meer dan 10%
• 1 op de 20 bedrijven meer dan 50% 

Voorwaarden
• 40% van de bedrijven aanvullende 

preventie-eisen
• Bij ruim 70% investering van  

> €50.000 noodzakelijk

0% 10% 20% 30% 40%

Adviseur/bemiddelaar

Intern (kennis zelf in huis)

Adviseur/beursmakelaar

Verzekeraar

Niet

42,9%

21,8%

15,5%

10,7%

9,1%
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Figuur 2.14: stappen die impact hebben op succes continuatie

Bedrijven die relatief succesvol zijn bij de continuatie van hun verzekeringen onderscheiden zich vooral doordat zij ruim twee keer zo 
vaak een diepgaande analyse maken van de risico’s.

Diepgaande impactanalyse van de risico's

Vergelijken van de verschillende verzekeringsoplossingen

Analyse van de condities en voorwaarden

Nemen van adequate preventiemaatregelen

Aanscherpen van de interne risk & compliance cultuur

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Kopgroep            Rest
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Om mensen te beschermen, 
moeten wij ons niet focussen op 
meer en betere kennis voor hen, 

maar op daadwerkelijke hulp, van 
de onafhankelijk financieel adviseur 

– Bernardo Walta (directeur commercie De Goudse), november 2021
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De waarde van advies gaat verder dan direct financieel voordeel. Onderzoeken tonen aan dat mensen met een adviseur meer 
gemoedsrust, betere relaties en een betere gezondheid hebben. 

Bronnen: 2power, fidelity, IOOF

De immateriële waarde van advies 

Emotionele waarde van advies

Klanten die doorlopend financieel planningsadvies ontvangen 
ervaren (2Power, 2020):

... groter vertrouwen dat hun kerndoelen 
zullen worden bereikt

 

... groter gevoel van financiële zekerheid

 

... hoger niveau van algemeen persoonlijk 
geluk 

20%

13%

17%

Figuur 2.15: persoonlijke doelen bereikt dankzij financieel advies 
(Fidelity, 2020)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

43%

43%

40%

26%

23%

17%

15%

Mijn gewenste levenstijl leven

Geen zorgen maken over geld

Mentale gezondheid verbeterd

Meer tijd voor mijn hobbies

Betere relatie met familie en vrienden

Betere relatie met werk

Fysieke gezondheid verbeterd



Bij klanten die doorlopend financieel advies 
ontvangen neemt de gemoedsrust met 
gemiddeld 21% toe
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Figuur 2.16: adviesdividend naar financiële situatie (IOOF, 2020) Figuur 2.17: adviesdividend naar leeftijd

21%

Adviesdividend representeert de waarde die klanten met 
een adviseur ontlenen aan het comfort dat hun financiële 
belangen worden behartigt door een professioneel 
adviseur. Het adviesdividend wordt berekend als het 
verschil in het percentage geadviseerden met positief 
resultaat op een bepaald criterium en het percentage niet-
geadviseerden met positief resultaat.

Positief gevoel over 
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In staat om te gaan met 
onverwachte tegenslag

Welzijn en omgang 
met financiële stress
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Een werknemer met financiële problemen kost een werkgever gemiddeld €13.000 (Nibud). Eén op de drie werkgevers geeft aan 
werknemers in dienst te hebben die zich grote zorgen over hun financiële situatie maken. Veruit de meeste werkgevers willen hun 
werknemers met geldproblemen graag ondersteunen (Panteia). Meer dan de helft onderneemt activiteiten om problemen te voorkomen. 
Eén op de vijf verstrekt informatie over omgaan met geld, en één op de zes biedt een gesprek met een financieel adviseur aan (Nibud). 

57%  ziet personeel met schulden als groot risico voor de  
 organisatie

75%  ziet de financiële gezondheid van werknemers als een  
 belangrijk onderdeel van hun HR-beleid

71%  gelooft dat werknemers gelukkiger op het werk zijn als hun  
 financiële situatie verbetert

80%  wil werknemers met geldproblemen graag ondersteunen 

40%  vindt dat ondersteuning best wat mag kosten

50%  is in staat zelf relevante informatie te verstrekken

38%  onderkent dat ze benodigde financiële informatie voor  
 werknemers onvoldoende begrijpen

Bronnen: SJP, Panteia, NIbud, ILC-UK

De waarde van financieel fitte werknemers

Figuur 2.18: omvang probleem werknemers met financiële 
zorgen

Figuur 2.19: houding werkgevers ten aanzien van financiële 
fitheid werknemers

5 tot 20 tot 100 >100

% werkgevers bekend met 
werknemers met grote zorgen 

over hun financiële situatie

% werkgevers waar loonbeslag 
werd gelegd

% werknemers met loonbeslag

0% 60%50%40%30%20%

26%

26%
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16%

40%

32%

54%

10%



Figuur 2.20: oorzaken schulden bij werknemers 

40%

39%

35%

35%
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(Echt)scheiding

Verkeerde keuzes in het verleden (zoals afsluiten van 
een hoge lening)
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Kwalitatief onderzoek van ILC-UK (2020) 
naar de immateriële opbrengst van 
financieel advies vond de volgende 
voordelen:
• Verbeterde financiële geletterdheid
• Meer controle over financiële toekomst
• Meer geruststelling
• Een boost in vertrouwen
• Minder zorgen, meer gemoedsrust en 

gevoelens van veiligheid

Wie nog geen advies heeft gehad, geeft 
aan dezelfde voordelen te verwachten, 
met uitzondering ‘meer controle over 
financiële toekomst'. 

"Het maatschappelijk belang van financieel advies is immens. Door de financieel adviseur als ‘tomtom’ 
in te zetten voor werknemers, kan veel maatschappelijke ellende worden voorkomen."

Annemarie Van Gaal (ondernemer en investeerder) tijdens Adfiz Online Platform, april 2021
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Toegang  
tot advies
Er is een groeiend bewustzijn dat juist de mensen 
die het het hardst nodig hebben vaak geen advies 
zoeken. Ongeveer de helft van de Nederlanders 
ervaart de kosten als een drempel om naar een 
financieel adviseur te gaan (Nibud, 2017). Ook 
andere zaken zoals kennis van de waarde van 
advies, inschatting van de persoonlijke situatie 
en financiële geletterdheid spelen een rol in de 
toegang tot advies.

Digitalisering lost de advieskloof niet op. 
Juist tijdens corona werd de meerwaarde van 
persoonlijk contact ervaren. Bovendien blijkt de 
adviesbehoefte vaak onderschat en zijn mensen 
minder goede doe-het-zelvers dan ze zelf denken.

ADVIES IN CIJFERS
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Advies niet voor iedereen toegankelijk

De toegankelijkheid van advies staat onder druk. Uit de evaluatie 
van het provisieverbod bleek dat 6 op de 10 consumenten met 
een voorkeur voor onafhankelijk advies hiervan afzien vanwege 
de kosten. Maar ook de soms als laag ervaren noodzaak en 
waarde van advies beperken de toegang. Er is een breed scala 
aan redenen waarom consumenten af zien van advies. 

Bronnen: Centerdata, Fidelity, OpenMOney

Figuur 3.1: redenen waarom mensen nog nooit financieel advies 
hebben ingewonnen

Denk dat ik het niet kan betalen

Denk dat ik het niet nodig heb
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Kan mijn financiën goed zelf regelen
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Moeite iemand te vinden die ik vertrouw
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Slechte publiciteit over adviseurs
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Figuur 3.2: redenen om wél voor advies te betalen

Als het me geld zou besparen

Als ik zeker zou zijn dat ik het advies kan vertrouwen

Als ik meer geld zou verdienen
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

36%

34%

28%

22%

18%

15%

5%

Figuur 3.3: redenen om géén gratis advies in te winnen
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Beleving rond advies varieert met situatie
De verwachtingen van mensen rondom advies variëren met hun leeftijd en financiële situatie. Mensen zonder spaargeld, mensen met 
een huurwoning en mensen die aangeven moeilijk rond te kunnen komen verwachten van een financieel adviseur vooral dat hij komt met 
een concrete oplossing voor hun situatie. De ‘sterkere’ consument (hoog opgeleid, gemakkelijk rondkomen, koopwoning) is vooral op 
zoek naar een overzicht van verschillende mogelijkheden (Nibud). De belangrijkste aanleiding om naar een adviseur te gaan verandert 
met de jaren. En de bereidheid om te bepalen verschilt per adviesvraag.

Bronnen: Nibud, ILC-UK, OpenMoney, Aegon

Figuur 3.4: belangrijkste reden om advies te zoeken (in de afgelopen 2 jaar)
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De bereidheid een financieel plan te maken 
neemt toe als iemand meer verdient, maar het 
effect van een helder beeld over je toekomst 
kunnen vormen is groter (Aegon). 

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Figuur 3.5: eigen behoefte aan advies en bereidheid 
om voor advies te betalen

Figuur 3.6: percentage mensen dat zorgvuldig werkt aan financieel plan
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Advieskloof kent verschillende oorzaken

In het Verenigd Koninkrijk zijn in 2012 zeer 
vergelijkbare regels ingevoerd in de adviesmarkt 
(provisieverbod en vakbekwaamheidseisen) 
als in Nederland in 2013. Sindsdien wordt daar 
onderzoek gedaan naar de advieskloof als 
onbedoeld bijeffect van de maatregelen. 

Onderscheiden worden vier kloven  
(Citizens Advice, 2015)
• Betaalbaar advies kloof: raakt consumenten 

die wel willen betalen voor advies maar 
denken dat het te duur is.

• Gratis advies kloof: raakt consumenten die 
niet kunnen betalen voor advies 

• Kennis en beschikbaarheid kloof: raakt 
consumenten die niet weten dat er (gratis) 
advies is of waar ze het kunnen krijgen

• Preventief advies kloof: raakt consumenten 
die te laat advies zoeken en voor wie eerder 
advies problemen kan voorkomen 

Bronnen: Citizens Advice, Open Money

Figuur 3.7: omvang van advieskloven in VK in 2020

Betaalbare advies kloof Gratis advies kloof Kennis en beschikbaar-
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Figuur 3.8: in welke situaties 
zoekt men advies 
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Ervaring met advies stimuleert 
toekomstig advies

Als mensen al een adviseur 
hebben zijn ze (veel) eerder 
geneigd om in bepaalde 
situaties advies in te winnen 
dan wanneer men nog geen 
adviseur heeft. Dit verschil is 
met name groot als het om 
aandacht voor de persoonlijke 
financiën gaat zonder 
specifieke aanleiding (58% 
versus 18%) en bij pensionering 
(56% versus 22%).  

Bronnen: SJP
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Adviesbehoefte voor simpele en complexe 
producten vaak onderschat

Bronnen: World Insurance Report

Figuur 3.9: omvang particuliere advies-
behoefte bij keuze voor financiële producten 

Figuur 3.10: omvang zakelijke advies-
behoefte bij keuze voor financiële producten

Het beeld dat consumenten 
en, in mindere mate, bedrijven 
die op zoek zijn naar simpele 
producten geen advies nodig 
zouden hebben lijkt vaak niet 
te kloppen. Voor zowel simpele 
als complexe producten geven 
klanten zelf veel vaker aan 
advies nodig te hebben dan 
dat verzekeraars verwachten. 
Die adviesbehoefte blijkt juist 
bij millennials het grootst, 
waarschijnlijk omdat zij minder 
ervaring hebben met de 
betreffende producten (World 
insurance report 2021).
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Robotisering lost advieskloof voorlopig niet op

Geautomatiseerd advies wordt door onder meer 
de AFM gezien als een nieuw laagdrempelig 
advieskanaal die de toegankelijkheid van advies 
moet verbeteren. Ook in het Verenigd Koninkrijk 
is robo-advies gepresenteerd als oplossing om de 
advieskloof te dichten die na het provisieverbod 
ontstond, maar het blijft ondanks enkele succes-
verhalen ver verwijderd van een oplossing voor 
iedereen (OpenMoney 2020). Verzekeraars geven 
aan dat het digitale kanaal de klantbeleving flink 
kan verbeteren. Tegelijk gelooft slechts 32% dat 
het effectief is om producten aan de man te bren-
gen, omdat het geen gepersonaliseerde adviesmo-
gelijkheden biedt. Klanten geven ook zelf aan deze 
kanalen vooral in hun oriëntatie veel te gebruiken 
(World Insurance Report 2021). 

Bronnen: AFM 2018, OpenMoney 2020, World Insurance Report 2021

Figuur 3.11: kanaalvoorkeur consumenten

Figuur 3.12: kanaalvoorkeur bedrijven
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Waardering voor eigen adviseur groter dan 
voor hele beroepsgroep

Bronnen: Verbond van Verzekeraars, Advieskeuze

In 2020 blijft de waardering voor de financiële sector en haar 
onderscheiden bedrijfstakken op een gemiddeld laag niveau. De 
verschuivingen zijn klein, toch valt op dat de adviessector als 
enige niet daalt (Consumentenmonitor 2020).  
 

Tegelijk blijft het een gegeven dat de waardering voor de eigen 
adviseur veel groter is dan die voor de anonieme bedrijfstak in zijn 
geheel. De gemiddelde klanttevredenheid over ongeveer 3.000 
eigen onafhankelijk adviseurs bedraagt liefst 9,59, op basis van 
meer dan 80.000 reviews uit de afgelopen 2 jaar (Advieskeuze).

Figuur 3.13: rapportcijfer voor bedrijfstakken financiële sector
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Financiële dienstverleners kunnen 
een belangrijke dienst leveren 

aan consumenten die in theorie 
weten dat ze naar hun financiële 
huishouding moeten kijken, maar 
dat meestal toch niet doen en het 

ook veel te ingewikkeld vinden. 
Laura van Geest (bestuursvoorzitter AFM), november 2020
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Ruimte om te 
ondernemen
In het coronajaar is digitalisering van het 
klantcontact in het brandpunt van de ontwikkeling 
van de adviesmarkt komen te staan. Daarnaast 
blijven toenemend (bron)datagebruik, digitale 
ondersteuning van advies, inzicht in gedrag en 
veranderende klantbehoeften een beroep doen 
op het verandervermogen van ondernemers. De 
strategische aandacht van adviesbedrijven ligt 
dicht bij de klant, maar ook verbeterde efficiëncy 
blijft belangrijk. 

Tegelijk blijft de hoge regeldruk aandacht 
vragen. Dit kan een rem zetten op noodzakelijke 
investeringen en innovaties. Ruimte om te 
ondernemen vraagt om proportionaliteit en 
uitvoerbaarheid in wet- en regelgeving. 

ADVIES IN CIJFERS
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Snelle opeenvolging regelgeving mogelijke 
rem op ondernemerschap

Sinds de komst van de Wfd/Wft in 2006 blijft nieuwe 
regelgeving elkaar in hoog tempo opvolgen, wat steeds nieuwe 
implementatietijd en – kosten met zich brengt en de aandacht 
naar binnen richt. 4% van de totale inkomsten van financiële 
ondernemingen wordt besteed aan naleving van regelgeving, 
en de verwachting is dat dit in 2022 verder zal zijn toegenomen 
tot 10%. Regels raken ook steeds vaker de hele sector (JWG, 
2019). Ondanks het voornemen tot proportionaliteit wordt de 
adviessector belast met steeds meer regels die matig of niet 
aansluiten bij haar adviesactiviteiten en MKB-profiel.

Effect van regelgeving krijgt geen tijd zich te bewijzen, nut en 
noodzaak worden vaak onvoldoende onderbouwd en over de 
uitvoerbaarheid worden steeds vaker vraagtekens gesteld. 
Investeringen en innovaties kunnen afgeremd worden. Rust in 
regelgeving is goed voor de markt. 

Bronnen: JWG, ATR 

Kwaliteit regelgeving moet beter

Het Adviescollege toetsing regeldruk constateert in 
haar jaarverslag dat de kwaliteit van regelgeving in het 
algemeen omhoog moet. In de periode 2017-2020 plaatste 
ze vraagtekens bij de onderbouwing van nut en noodzaak 
bij zo’n 25% van voorgestelde nieuwe wetgeving. Bij liefst 
60% van de voorstellen heeft ze gerede twijfel of bedrijven, 
burgers en professionals in de praktijk wel de wettelijke 
verplichtingen kunnen naleven. Belangrijke oorzaak voor de 
twijfel was dat de verplichtingen niet goed aansluiten bij de 
manier waarop bedrijven hun processen hebben ingericht. 

Figuur 4.1: aandacht voor de werkbaarheid van regelgeving
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Jaartal Wettelijke maatregel / leidraad

2006 Invoering Wet financiële dienstverlening

2007 Invoering Wet financieel toezicht

2007 Invoering balansregels afsluit- en doorlopende provisie en terugboek-
risico

2008 Invoering (nationaal regime) Mifid

2008 Start wettelijke permanente educatie

2009 Leidraad Zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw - financiële 
ondernemingen

2009 Leidraad tweede pijler pensioen

2009 Leidraad Passende provisie financiële dienstverleners

2009 Leidraad Passende provisie financiële dienstverleners

2009  Invoering beloningstransparantie

2009  Invoering ‘inducement’-norm

2009  Invoering dienstverleningsdocument

2009  Invoering dienstverleningsdocument

2009 Uitbreiding reikwijdte complexe producten met hypothecaire kredieten

2009 Uitbreiding terugboekrisico naar hypothecaire kredieten

2010 Leidraad hypotheekadvies

2010 Leidraad Risicoprofielen

2010 Bonusverbod (verbod op provisie, met uitzondering van afsluit- en 
doorlopende provisie)

2010 Uitbreiding ‘inducement’-norm naar uitvaartverzekeringen en krediet-
beschermers

2011 Passieve transparantie

2011 Norm passende provisie bij volmachten

2013 Leidraad dienstverlening op maat

2013 Beleidsregel informatieverstrekking

2013 Leidraad Wwft, Wwft BES  Sanctiewet

2013 Verbod winstcommissie volmachten

2013 Provisieverbod complexe en impactvolle producten

2013 Verplichte verstrekking dienstverleningsdocument

2013 Eed of belofte (bankiers- of beroepseed) voor beleidsbepalers

2014 Nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk / PE-inhaalexamens

Figuur 4.2: regelgeving en AFM-leidraden sinds de invoering van de Wfd/Wft
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2014 Generieke zorgplicht

2015 Herziene Leidraad Wwft, Wwft BES  Sanctiewet

2015 Uitbreiding beroepseed naar alle klantmedewerkers

2016 Leidraad Wet verbeterde premieregeling

2016 Uitbreiding eisen hypotheekadvies (MCD)

2017 Leidraad berekening boeterente

2017 Start periodiek PE-examen

2018 Invoering AVG

2018 Herziene Leidraad tweede pijler pensioen 

2018 Herziene Beleidsregel informatieverstrekking

2018 Herziene Leidraad Wwft, Wwft BES  Sanctiewet

2018 Herziene Leidraad Risicoprofielen

2018 Leidraad Zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw - financiële 
ondernemingen

2018

Invoering IDD
- Productontwikkelingsregels
- Verplichte verstrekking IPID
- Uitbreiding eisen advies beleggingsverzekeringen
-  Vakbekwaamheidseisen feitelijk leidinggevenden

2018 Uitbreiding eisen voorkoming witwassen

2018 Herziene Leidraad Passende provisie financiële dienstverleners

2018 Herziene Leidraad Zorgvuldig adviseren over 
vermogensopbouw - financiële ondernemingen

2018 Handboek online dienstverlening

2019

Uitbreiding Nationaal Regimeregels 
- Beleid belangenconflicten
- Productontwikkelingsregels
- Uitbreiding informatieverplichtingen
- Verplicht verstrekken geschiktheidsrapport
- Kostentransparantie

2019 Principes voor informatiebeveiliging

2019 Datakwaliteit volmachtkanaal

2019 Aanpak aflossingsvrije hypotheken

2019 Herziene Leidraad Zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw - 
financiële ondernemingen

2020 Herziene Beleidsregel geschiktheid            

2021 Principes voor consumentengedragsinzichten

2021 Sustainable Finance Disclosure Regulation

2022 Aanpassing grondslag assurantiebelasting bij 
directe beloning dienstverlening
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Veel aandacht voor actief beheer eigen 
portefeuille, zakelijke markt en innovatie

Bronnen: DFO/Adfiz

Figuur 4.3: prioriteiten in 2021 

Net als voorgaande jaren 
zijn actief klantbeheer en 
groei in de zakelijke markt 
de hoogste prioriteiten bij 
de meeste advieskantoren. 
Efficiency blijft voor zo’n 
6 op de 10 kantoren een 
top 5 prioriteit, maar klimt 
gemiddeld anderhalve 
positie binnen die top 5. 

Onderwerp Gem. 
ranking*

Gem ranking 
2020

Gem. 
prioriteit

% Hoogste 
prioriteit

% Top 5  
prioriteit

Positie  
2021

Positie  
2020

1. Actief beheer portefeuille 1 1 2,3 27% 66% 1 1

2. Groei in zakelijke markt 3 2,3 2,4 14% 48% 2 2

3. Verhogen efficiëntie werkpro-
cessen 3,3 5 2,8 16% 59% 3 5 

4. Groei binnen bestaande 
klanten 3,7 4,3 2,5 12% 48% 4 3 

5. Innoveren, benutten Fintech 
mogelijkheden 6,3 4,7 3,1 6% 36% 5 4 

6. Groei met nieuwe klanten 6,7 9 3,1 6% 32% 6 10

7. Meer specialiseren 7,7 n.v.t. 2,3 2% 7% 7  n.v.t.
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* Gevraagd is naar de top 5 prioriteiten. Vervolgens zijn de onderwerpen gerangschikt op basis van (1) de gemiddelde positie in die top 5, 

(2) hoe vaak een onderwerp op de eerste positie stond, en (3) hoe vaak het in een top 5 voorkwam. Het gemiddelde van deze drie posities 

bepaalt de uiteindelijke ranglijst voor de prioriteiten.

De groei binnen bestaande 
klanten is bij twee keer 
zoveel kantoren de eerste 
prioriteit geworden. Groei 
met nieuwe klanten en groei 
in de particuliere markt 
winnen na eerdere daling 
weer aan belang. Opvallend 
is de daling van de transitie 
van administratief naar 
meer advies, het tijdsbeslag 
blijft namelijk al enkele jaren 
constant op net meer dan 
25%. 

Onderwerp Gem. 
ranking*

Gem ranking 
2020

Gem. 
prioriteit

% Hoogste 
prioriteit

% Top 5  
prioriteit

Positie  
2021

Positie  
2020

8. Groei in particuliere markt 8 10,3 2,9 5% 18% 8 12 

9. Uitbreiden van adviesrol rich-
ting financiële planning 8 6,7 2,5 3% 14% 8 7 

10. Uitbreiden van adviesrol rich-
ting risicomanagement 8,3 6,7 3,1 2% 24% 10 8 

11. Verbetering beschikbare data 
van klanten 8,7 9,7 2,9 2% 18% 11 11

12. Betere communicatie waarde 
dienstverlening 9,7 8,3 3,3 2% 22% 12 9

13.
Transitie van administratief 
naar meer advies georiën-
teerd

9,7 6,3 3,3 2% 22% 12 6
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Prioriteiten verschillen tussen kleinste en 
grotere kantoren
De prioriteiten blijken aanzienlijk te verschillen 
tussen kantoren met max. 5 fte en de kantoren 
met meer dan 5 fte. Groei in de zakelijke markt 
is voor 5+-kantoren twee keer zo vaak prioriteit, 
terwijl de kleine kantoren groei binnen bestaande 
klanten twee keer zo vaak als prioriteit noemen. 
Dat actief klantbeheer bij deze kantoren nog 
hoger scoort dan bij de grotere kantoren ligt 
hiermee in lijn. Specialisatie scoort logisch hoger 
bij de kleinste kantoren, efficiency en innovatie 
staan bij 5+ kantoren juist opvallend vaker op de 
agenda.

Bronnen: DFO/Adfiz

Figuur 4.4: percentage kantoren die onderwerp als top 5 prioriteit noemen

Onderwerp 1-5 fte >6 fte
verschil 

klein - groot

1. Actief beheer portefeuille 74% 59% 15%

2. Groei in zakelijke markt 31% 63% -32%

3. Verhogen efficiëntie werkprocessen 45% 72% -27%

4. Groei binnen bestaande klanten 64% 33% 31%

5. Innoveren, digitaliseren, benutten 
Fintech mogelijkheden 26% 46% -20%

6. Groei met nieuwe klanten 29% 35% -6%

7. Meer specialiseren 12% 2% 10%

8. Groei in particuliere markt 21% 15% 6%
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Toezichtkosten blijven stijgen
De totale toezichtkosten die door de markt gedragen worden zijn sinds 2011 meer dan verdubbeld (+115%). In 2015 is de 
overheidsbijdrage volledig komen te vervallen en sindsdien stijgt de jaarlijkse begroting van de AFM, in totaal met ruim 39%. Sinds 2019 
is het aandeel dat adviseurs bijdragen gedaald van 21% naar 14,2%. In 2020 is de heffingsmaatstaf gewijzigd van fte in omzet, waardoor 
zo’n 30% van de advieskantoren een hogere heffing zouden gaan ontvangen, en 70% een lagere. 

Figuur 4.5: totale begroting AFM 

Bronnen: AFM, Staatscourant
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Aandacht digitalisering verschuift richting 
klant
Adviseurs beoordelen de eigen digitalisering voldoende, waarbij de interne processen beter zijn gedigitaliseerd dan het klantcontact. De 
digitalisering in de mid- en backoffice vindt ook al veel langer plaats. Digitalisering van het klantcontact krijgt de afgelopen jaren meer 
aandacht in de branche. Hier valt de komende jaren nog veel winst te behalen voor het intermediair door ook digitaal een sterke band 
met de klant op te bouwen (Risk, 2020). 

Figuur 4.6: welk deel van advieswerk wordt meest geraakt door AdviesTech

Bronnen: Risk, RiFD, Axell
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Vrijwel ieder advieskantoor heeft een website die goed beveiligd 
is (85%) en diverse contactmogelijkheden biedt. De vindbaarheid 
is minder goed geregeld, slechts 30% voldoet aan minimaal SEO-
niveau. Bijna de helft biedt zijn klanten een eigen mijn-omgeving 
(48%) en ongeveer een derde biedt de mogelijkheid om online te 
vergelijken en/of te sluiten (35%). 

Bijna alle kantoren bieden de klassieke contactmogelijkheden 
zoals e-mail (99%), telefoon (96%), kantoorbezoek (87%) en 

thuisbezoek (86%). Whatsapp heeft zich met 79% ook in dit rijtje 
geschaard, waarschijnlijk ten koste van sms (38%). Beeldbellen 
kan bij de helft van de kantoren (51%). Social media bij een 
minderheid (Facebook 41%, LinkedIn 35%, Twitter 13% en 
Instagram 9%). Intussen gaat bij 70% van de klanten meer dan de 
helft van het klantcontact digitaal. 

Figuur 4.7: rapportcijfer digitalisering klant Figuur 4.8: percentage digitaal klantcontact
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Bronnen: AFM 2018, Decisio 2017

Samenwerken  
in de keten
Een goede klantbediening staat of valt bij een 
goede klantgerichte samenwerking tussen 
adviseur en productaanbieder. De samenwerking 
in de keten is gebaat bij onderling vertrouwen, 
goede afspraken en een sterke en efficiënte 
infrastructuur.

Volmachten, serviceproviders en ICT 
kunnen daar aan bijdragen. Ook goede 
samenwerkingsovereenkomsten en het over en 
weer delen van de relevante klantgegevens zijn 
cruciaal.  

ADVIES IN CIJFERS



Adviseurs beoordelen kwaliteit verzekeraars 
en serviceproviders

Bron: Adfiz

Schade NPS

Nh1816 90

Noorderlinge verzekeraars 81

De Zeeuwse Verzekeringen 75

De Goudse Verzekeringen 70

AnsvarIdea 65

Turien & Co 50

Unigarant Verzekeringen 40

Aegon 37

Klaverblad Verzekeringen 32

a.s.r. 10

Nationale Nederlanden 2

Reaal -12

Allianz -58

ORV NPS

TAF 84

Scildon 78

Allianz 73

DELA 65

Nationale Nederlanden 46

Reaal 28

Vermogen NPS

Allianz 83

Scildon 83

Brand New Day 45

Aegon 24

Nationale Nederlanden 9

Hypotheken NPS

Allianz 77

a.s.r. 64

ABN Amro 62

Obvion 59

Aegon 58

Florius 56

Nationale Nederlanden 45

ING 45

BLG Wonen 28

Particulier  
Adfiz Prestatie Onderzoek

Sinds 2000 beoordelen 
zelfstandig adviseurs de 
operationele performance 
van aanbieders. Criteria 
zijn o.a. de medewerkers, 
afhandeling van 
claims, afhandeling 
van uitkeringsproces/
waardeoverdracht, 
afhandeling van aanvraag/
wijziging, samenwerking 
t.b.v. effectieve 
klantbediening en de 
producten. 

Figuur 5.1 resultaten Adfiz Prestatie Onderzoek 2020
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Bronnen: Adfiz, DFO, NVGA

Zakelijk

Schade NPS

De Zeeuwse Verzekeringen 73

Turien & Co 67

De Goudse Verzekeringen 65

Klaverblad Verzekeringen 30

a.s.r. 10

Avéro Achmea -9

Nationale Nederlanden -27

Allianz -27

Pensioen NPS

Allianz 67

Zwitserleven 35

a.s.r. 23

Nationale Nederlanden 7

Inkomen NPS

TAF 100

Allianz 59

De Amersfoortse 48

De Goudse Verzekeringen 42

Movir 34

Nationale Nederlanden -8

Figuur 5.2 ontwikkeling NPS 
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Serviceproviders

Figuur 5.4 resultaten DFO Onderzoek Serviceproviders 2020Figuur 5.3 het belang van volmacht in sector schade

Volmachten en serviceproviders vormen nuttige schakels om 
de samenwerking in de keten efficiënt en effectief mee vorm 
te geven. Het belang van volmacht groeide sinds 2016 in de 
sector schade van 2,58 miljard naar 3,21 miljard premievolume 
(ongeveer 25% van het totaal) en van 305 miljoen naar 
600 miljoen in de sector inkomen (ongeveer 15%) (NVGA). 
Advieskantoren tonen een groeiende belangstelling voor het 
inschakelen van de dienstverlening van serviceproviders, die 
samen zo’n 70% van de volmachtomzet voor hun rekening nemen 
(DFO). In de hypotheekmarkt hebben serviceproviders vooral een 
offertevolmacht. De tevredenheid over serviceproviders wordt 
door DFO structureel gemeten.

Serviceproviders  
Hypotheken NPS Serviceproviders Schade NPS

Financieel Fit 82 SUREbusiness 39

Hypotheek Visie 48 Turien & Co 29

LNI 46 Acura 23

VKG Hypotheken & Kredieten 41 VCN 7

Home Invest 38 Voogd & Voogd 7

De Financiele Makelaar 35 DAK Verzekeringen -4

Basic Serviceproviding 15 Nedasco -10

DAK Hypotheken 1 Upiva -15

FlexFront 4 SAA Serviceproviding -20

VKG 24

Heinenoord Assuradeuren -36

Risk Assuradeuren -39

2,58 
miljard

3,21 
miljard

2016 2020 Totaal

25%
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Nieuwe samenwerkingsafspraken 
aanbieders scoren bovengemiddeld

In samenwerkingsovereen-
komsten spreken aanbieder 
en zelfstandig adviseur af hoe 
zij samen de klant bedienen. 
Een refertemodel hiervoor is in 
2015 vastgesteld door Adfiz, 
OvFD en Verbond van Verzeke-
raars. Sinds 2017 wordt met 
stoplicht-kleuren gecodeerd of 
afspraken conform het referte- 
model zijn (groen), afwijken 
(oranje) of strijdig zijn (rood).
Als een afspraak voor bepaalde 
(deel)branche niet relevant is, 
dan is geen score gegeven. 

Bron: Adfiz

Verzekeraar Jaar SWO Groene lichten Oranje lichten Rode lichten

Hienfeld 2019 29 0 0

Midglas glasverzekeraar 2019 29 0 0

Samenwerking Glasverzekering 2020 (nieuw) 28 0 0

Noordelinge 2020 28 0 0

AXA Art 2018 27 0 0

OOM Verzekeringen 2020 (nieuw) 27 1 0

Unigarant 2021 (nieuw) 26 0 1

De Vereende 2017 20 2 0

SUREbusiness 2021 (nieuw) 23 0 2

Ansvaridéa 2019 24 5 0

HDI 2017 24 5 0

Monuta 2021 (nieuw) 21 3 1

De Goudse 2019 24 6 0

Achmea 2015 23 4 1

HDI Global Specialty 2021 (nieuw) 23 7 0

Klaverblad Verzekeringen 2021 (nieuw) 23 7 0

Figuur 5.5: beoordeling samenwerkingsovereenkomsten



Het refertemodel en stoplicht- 
overzicht resulteren de laatste 
jaren in betere afspraken, 
waardoor klanten beter bediend 
kunnen worden. 

Verzekeraar Jaar SWO Groene lichten Oranje lichten Rode lichten
Turien&CO 2017 22 3 3

A.S.R. 2017 18 10 0

Anac 2019 17 8 1

CZ 2017 13 10 0

NH1816 2014 15 14 0

Nationale Nederlanden 2011 14 13 2

Nationale Nederlanden Zorg 2020 (nieuw) 11 12 1

ONVZ 2009 11 12 1

Aegon 2014 10 8 4

AIG 2015 10 17 1

Brand New Day 2017 10 11 4

Reaal 2015 10 16 3

Voogd & Voogd 2018 10 11 8

BLG Wonen 2014 4 14 5

Allianz 2012 4 20 5

Westland-Utrecht Bank 2014 1 0 24
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Aplaza koppelingen besparen jaarlijks 1,75 
miljoen arbeidsuren
Financieel adviseurs delen 
veel (klant)informatie met 
verschillende aanbieders. De 
markt werkt al jaren aan het 
koppelen van deze systemen. 
Dat voorkomt dubbele invoer, 
leidt tot lagere kosten en maakt 
de kans op fouten kleiner. Als 
adviseurs volledig vanuit hun 
eigen systeempakket de regie 
op hun hele klantenportefeuille 
kunnen voeren is dat maximaal 
efficiënt. Goede standaarden 
(Sivi) en koppelingen 
(Aplaza) leveren daaraan een 
belangrijke bijdrage.

Bron: Aplaza

Figuur 5.6: grote besparing door koppeling Aplaza 

Figuur 5.7: urenbesparing per intermediair per jaar

Ontwikkeling 2019 2020 Jaarlijkse groei

Jaarlijkse totale besparing 1.700.000 uur 1.750.000 uur 3%

Jaarlijkse totale besparing per advieskantoor 1.299 uur 1.350 uur 4%

Aantal deelnemende adviseurs 1.311 1.304

Aantal deelnemende aanbieders en serviceproviders 28 34

Aantal deelnemende Softwareleveranciers 9 9
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In 2020 is aantal deelnemende 
aanbieders en serviceproviders 
met ongeveer 25% gestegen. 
Dit vertaalt zich naar grotere 
gemiddelde besparingen per 
kantoor en per fte. De bijna 
verdubbeling van de besparing 
bij de grote kantoren is het 
effect van de consolidatie 
(1/3e) en de nieuwe 
aansluiting van een aantal zeer 
grote adviesbedrijven (2/3e). 

Figuur 5.8: gemiddelde jaarlijkse besparing per kantoor
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Figuur 5.9: gemiddelde jaarlijkse besparing per FTE
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Bronnen: AFM 2018, Decisio 2017

Corona
De wereldwijde pandemie legde grote delen van 
de economie en het maatschappelijk leven stil. 
Adviesbedrijven bleven economisch goed overeind 
in de coronacrisis. Invloed was er in tal van andere 
opzichten wel. Burgers en ondernemers zochten 
naar zekerheid in onzekere tijden, spaarden 
meer en leenden anders. De woningmarkt nam 
een vlucht en het denken over de toekomst 
veranderde. Nieuwe vragen over schades en 
risico’s kwamen in beeld. 

In het eigen werk nam advies op afstand een 
vlucht en werd er veel thuisgewerkt. Tegelijk 
onderstreepte de crisis ook de waarde van 
persoonlijk contact.

ADVIES IN CIJFERS
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Financiële dienstverlening economisch 
minder geraakt door corona

De financieel adviessector bleek in de huidige 
crisis tot nu toe zeer robuust. Bij 4 op de 
5 adviesbedrijven steeg de totale omzet, 
met gemiddeld 11% en de hypotheekomzet 
zelfs met 35%. Terwijl landelijk 31% van de 
bedrijven gebruik maakte van de corona 
steunmaatregelen, maakt slechts 11% van 
de bedrijven in de financiële dienstverlening 
gebruik van die maatregelen. Daarbij gaat het 
vrijwel geheel om uitstel van belastingbetaling 
(9,3%), de overige regelingen worden door 
maximaal 1,5% van de bedrijven benut. Voor 
heel Nederland was de meest aangevraagde 
vorm van ondersteuning tegemoetkoming in de 
loonkosten (15,3%, in financiële sector 0,6%). 
Naast de sectoren landbouw, bosbouw en 
visserij maakte de financiële dienstverlening het 
minst gebruik van de maatregelen.

Figuur 6.1: bedrijven die beroep hebben gedaan op steunmaatregelen

Figuur 6.2: omzetontwikkeling bij adviesbedrijven

Bronnen: CBS, Adfiz
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Lock-down heeft invloed op leen- en 
spaargedrag
In 2020 is de groei van spaar- en betaaltegoeden verdubbeld. Terwijl de beschikbare inkomens door overheidssteun voor de meeste 
huishoudens op peil bleven, zakte de consumptie in door de gedeeltelijke lockdown en economische onzekerheid. Dat vertaalde zich 
in grote tegoeden op de met name de vrij opneembare spaar- en betaalrekeningen. Nederlandse huishoudens hadden eind 2020 ruim 
487 miljard euro op hun betaal- en spaarrekeningen bij Nederlandse banken staan. Dat is bijna 42 miljard euro meer dan een jaar eerder, 
terwijl de aanwas in 2019 nog 21 miljard was. Tegelijk veranderde ook het leengedrag. In het begin van het gedwongen thuiswerken werd 
het meeste geld geleend voor verbouwingen. Intussen zijn geldleningen voor verbouwingen alweer over het hoogtepunt heen. 

Figuur 6.3: toename spaartegoeden per jaar naar type rekening Figuur 6.4: meest voorkomende bestedingsdoelen voor leningen

Bronnen: DNB, Becam
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Hypotheekomzet naar recordhoogte in 
coronajaar
De hypotheekomzet stijgt in 2020 met 26% ten opzichte van 2019 naar €155 miljard. Dit is de sterkste groei in hypotheekomzet sinds 
2015. In het tweede kwartaal van 2020 werden massaal hypotheken overgesloten (en bijgesloten voor verbouwingen), omdat mensen 
dachten dat de rentes gingen stijgen als gevolg van corona, wat overigens niet gebeurde. In het vierde kwartaal neemt het aantal 
doorstromers ook sterk toe, terwijl het aantal starters daalt door uitstelgedrag in verband met de vrijstelling van de overdrachtsbelasting 
in 2021. 

Figuur 6.6: ontwikkeling hypotheekomzet (in miljarden)Figuur 6.5: ontwikkeling aantal hypotheken per type sluiter

Bronnen: IG&H
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Coronacrisis zet aan tot meer nadenken over 
toekomst
De coronacrisis heeft Nederlanders aan het denken gezet over 
hun financiële toekomst. Opvallend is dat het vooral jongeren en 
jongvolwassenen zijn die aangeven dat hun leven erg is veranderd 
en dat ze daarom meer nadenken over het leven na de lockdown. 
Meer grip op de eigen financiën en het maken van (financiële) 
plannen worden gezien als belangrijke succesfactoren om 
toekomstwensen na corona te verwezenlijken. 

• 69% had niet verwacht dat het leven zo anders kan lopen
• 61% vindt belangrijk om vooruit te denken om toekomstplannen 

te realiseren
• 58% zegt meer na te denken over de toekomst
• 56% vindt het belangrijker om financiële buffer te hebben
• 23% heeft coronatijd gebruikt om financiën op te schonen
• 23% van adviesklanten verwachten door corona frequenter en 

pro-actiever contact met hun adviseur

Figuur 6.7: wat is nodig om gewenste toekomst te bereiken

Bronnen: Aegon, SJP
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Figuur 6.7: wat is nodig om gewenste toekomst te bereiken
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Invloed van Covid-19 op zakelijke risico’s

De pandemie en daaraan 
gerelateerde maatregelen heeft 
impact op een groot aantal 
risicogebieden. Bedrijven noemen 
uiteraard vooral gezondheidsrisico’s 
van medewerkers. Terugloop 
of uitval van martkvraag en 
transportbeperkingen kunnen de 
bedrijfscontinuïteit bedreigen. Door 
meer thuiswerken, online en op 
afstand, nemen ook de risico’s van 
cybercriminaliteit en fraude toe. 

Figuur 6.8: invloed pandemie op risicogebieden 

Bronnen: Marsh (2020)
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Corona versnelt opkomst werken op afstand, 
maar dichtbij blijft dominant 
Meer dan de helft van de advieskantoren gebruiken advies op afstand en nog eens 10% maakte plannen om te starten. Na de corona-
crisis gaat 58% hier ook mee door, grotendeels als aanvulling op het fysieke adviesgesprek. 63% van de adviesklanten is positiever 
geworden over video-gesprekken met hun adviseur. Bij ongeveer 60% van het intermediair werd er voor de corona-crisis al thuis gewerkt 
door medewerkers. De verwachting is dat dit niet groeit, zo’n 10% van de kantoren met thuiswerk geeft zelfs aan na de crisis juist zo veel 
mogelijk op kantoor te gaan werken. 

Bronnen: Adviesburo Fred de Jong, Am

Figuur 6.9:  
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Figuur 6.11:  
Werkten uw medewerkers voor de corona-crisis thuis?

Figuur 6.12:  
Gaan medewerkers na de corona-crisis thuiswerken?

Ja, grotendeels

Ja, regelmatig

Ja, maar beperkt

Nee

Ja, grotendeels

Ja, regelmatig

Ja, maar beperkt

Nee, zo veel mogelijk op kantoor 
werken

14% 8%

28% 17%

18% 46% 29%41%

“"47% van de advieskantoren gaat extra investeren in de digitalisering van zijn kantoor en dienstverlening" 
(Digitaliseringsgraad intermediair 2020)
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