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Het effect van het gebruik van een
financieel adviseur op het geluk van
huishoudens is vergelijkbaar met
het effect op het geluk van ongeveer
10.000 tot 20.000 euro extra bruto
gezinsinkomen per jaar
bij een gemiddeld inkomen
– Burger & Schepen, Erasmus Universiteit Rotterdam
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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. 3 op de 4 consumenten en 9 op de 10 bedrijven
hebben een relatie met een onafhankelijk financieel advieskantoor.
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. Samen dragen we bij 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.

In de onderzoeken en cijfers in deze uitgave is meestal geen rekening gehouden met de impact van de Russische inval in Oekraïne.
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De maatschappelijke impact van de
beroepsgroep
122

9 op de 10

3 op de 4

miljard €
omzet

bedrijven

consumenten

61%

van totaal

€

Bijna 122 miljard euro omzet in verzekeringen en
hypotheken (exclusief ziektekosten) via onafhankelijk
adviseurs. Dat is 61% van het totaal.

31.734
mensen

90%

28.500

gediplomeerd om te adviseren

€

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.

5.960

zelfstandige advieskantoren

7.550

vestigingen

5.960 zelfstandige advieskantoren met 7.550 vestigingen.
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ADVIES IN CIJFERS

Profiel van
de markt voor
Financieel
Advies
Advies verbetert het financieel gedrag van
mensen. Daarmee levert het een belangrijke
bijdrage aan de financiële gezondheid en
weerbaarheid van Nederlandse burgers en
bedrijven.
Samen bedienen 5960 adviesbedrijven zo’n 1,85
miljoen bedrijven en 6 miljoen huishoudens. Dat is
meer dan 90% van alle bedrijven en bijna 75% van
alle huishoudens. De adviesmarkt consolideert,
maar kent meer starters dan overnames. De
werkgelegenheid in de sector blijft groeien.
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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.
Binnen de financiële sector halen adviseurs de
financiële behoeften van klanten boven water,
creëren inzicht in de financiële situatie en risico’s
en adviseren over oplossingen om uit te kiezen.
Die oplossingen kunnen financiële producten
zijn, maar 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.

Bronnen: AFM, CBS, DNB, RiFD, DFO, VNAB

Financiële diensten
• Advies en bemiddeling
• Financiële planning
• Risicomanagement
• Actief beheer en onderhoud
• Begeleiding schade

Klant
17,6 miljoen inwoners
8,1 miljoen huishoudens
2,05 miljoen bedrijven
- 1,62 miljoen ZZP-ers
- 426.000 > 1 werknemer

Adviseurs
5.960 advieskantoren (-175)
43 makelaars (coassurantie)
(-3)

Financiële producten
• Verzekeringen
• Hypotheken en kredieten
• Sparen en beleggen
• Pensioen
• Betalen

Aanbieders
39 banken (-4)
129 verzekeraars (-14)
7 herverzekeraars (-1)
234 (huis-)volmachten (-2)
33 service providers (-4)
52 franchiseorganisaties (+1)

Figuur 1.1: financiële dienstverleners
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Beroep op zelfstandig financieel advieskanaal
blijft stabiel
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 bijna 122 miljard euro aan
verzekeringen, pensioenen en hypotheken (61%
van het totaalvolume). Het marktaandeel van
onafhankelijk advies is daarmee al jaren stabiel.
In de oververhitte woningmarkt is het
hypotheekvolume fors toegenomen. Volumes van
verzekeringen voor de zakelijke markt en pensioenen
namen licht af. De overige productvolumes zijn vrij
constant gebleven.

€

Bronnen: AFM, DNB, Verbond van Verzekeraars, Onderzoeksbureau Fred de Jong

Product

Waarvan via
Marktaandeel
Volume / jaar in
in miljard onafhankelijk
miljard euro 2020 adviseur
euro 2020
advies 2020

Schade particulier

8,20

3,40

41%

Schade zakelijk

6,20

4,80

77%

Individueel leven

6,30

3,50

56%

Collectief leven / pensioen

6,10

2,40

39%

Inkomensverzekeringen

4,20

3,10

74%

Woninghypotheek

155,00

102,30

66%

Consumptief krediet

12,70

2,50

20%

Zorg

49,90

4,50

9%

Totaal incl. zorg

248,60

126,50

51%

Totaal excl. zorg

198,70

122,00

61%

Figuur 1.2: marktaandeel onafhankelijk advies
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Lokaal advies blijft beschikbaar via ruim
7.500 advieskantoren
In 2022 zijn 5.960 zelfstandige financieel
adviesbedrijven actief onder een eigen vergunning
van de AFM. Deze bedrijven hebben samen
7.550 vestigingen, tegenover nog slechts 726
bankfilialen (2016: 1.674). Het fijnmazig netwerk
van zelfstandige advieskantoren houdt advies voor
burgers en bedrijven dichtbij.

Figuur 1.4: ontwikkeling aantal zelfstandige financieel advieskantoren

Figuur 1.3: samenstellingen vestigingennetwerk
Aantal advieskantoren
Aantal vestigingen

1.590
501

5.458

Figuur 1.5: jaarlijkse afname aantal zelfstandige vergunninghouders

5.458 zelfstandige vestigingen
501 adviesketens met meerdere vestigingen
1.590 aangesloten instellingen/filialen
Bronnen: AFM, DNB, RiFD

2011 2012 2013 2014

2015 2016

- 4.7%

-2,2%

-3,7% -2,8% -3,2%

2017 2018 2019

-2,6% -3,3%

2020

-2,4% -4,4% -2,0%

2021 2022
-2,0%

-2,9%
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Consolidatietrend financiële adviessector zet
door, toename starters
Sinds enkele jaren is er een stevige consolidatie binnen de
financiële adviessector. Jaarlijks verliest ongeveer één op
de twintig bedrijven zijn zelfstandigheid (Overnamemonitor
2022). De stijging in het aantal overnames loopt in de pas met
de stijging over alle sectoren (KPMG, 2021) met als belangrijke
drijfveren technologie en duurzaamheid. Aan het eind van
vorig decennium was de kopende partij bij meer dan 3 op de
4 overnames een ander advieskantoor, in veruit de meeste
gevallen met een eigen volmacht. De laatste jaren is het
belang van private equity toegenomen, en heel recent zijn ook
verzekeraars weer duidelijk actief. Als je nu naar de tien grootste
kopers kijkt is die verdeling ongeveer ieder een derde.

2019

238

2020

289

2021

280
0

50

100

150

200

250

300

Figuur 1.6: aantal overnames
400
300
200

356

332

Aantal starters
Aantal stoppers
Saldo

224

100

Tegelijk daalt het aantal adviseurs minder hard dan eerder
voorspeld. Dit komt vooral doordat toch weer meer starters de
weg naar de markt weten te vinden. In 2021 356 stuks.

0

2019

-100

2020
-77

-116

-200

2021

-134

-300
-400
-500

-340
-409
-490

Figuur 1.7: starters en stoppers advieskantoren
Bronnen: Overnamemonitor Verzekeringsmarkt, AM, RiFD, KPMG
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Het aantal adviesbedrijven dat samen goed is voor 80% van de omzet in de adviesmarkt blijft gestaag dalen en is intussen ruim minder
dan 400. De omzet die nodig is om in de AM: top 50 te komen is dan ook fors toegenomen. De omzet van de totale top 100 is in vijf jaar
gestegen met 33% tot 2,6 miljard, goed voor een marktaandeel van 39% (RiFD, 2022). Relatief groeit de groep 11-50 in de top 100 het
hardst.
Fig 1.8: Verdeling omzet (mln €) binnen top 100
100%
90%
80%

8%

11%

10%

20%

19%

17%

18%

16%

70%
60%

Fig 1.9: Gemiddelde omzet (mln €) per kantoor binnen top 100
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50%
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40%
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30%

53%

54%

61%

0

20%

Top 10

11 - 20

21 - 50

10%
0%
2020
Totaal € 2620 mln
Top 10

2015
Totaal € 1976 mln
11 - 20

21 - 50

2010
Totaal € 1880 mln
51 - 100

Bronnen: Overnamemonitor Verzekeringsmarkt, AM, RiFD, KPMG

totaal
2015

2010

Figuur 1.10: meerderheid advieskantoren is zeer klein
aantal advieskantoren
0-1 fte

50%
32%

2-5 fte

Tegelijk is nog altijd 50% van alle adviesondernemingen financiële
specialist zonder personeel (was 55%). Advieskantoren in de groep
0-5 fte vertegenwoordigen 86% van het aantal ondernemingen.

51 - 100
2020

>50 fte

36%

10%
12%

6-20 fte
21-50 fte

55%

2%
2%
1%
1%

2022

2021
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Meeste advieskantoren staan voor brede
dienstverlening, starters vaker specialist
Figuur 1.11: tijdbesteding medewerkers
Overig
9%

Advisering
28%

Administratie
27%
21%

15%
Bemiddeling

De meeste kantoren zijn allround kantoren die een breed pakket aan producten en
diensten aanbieden. De markt voor pensioenverzekeringen blijft een specialisme in
de markt. Slechts één op de vijf advieskantoren biedt pensioenverzekeringen aan.
Van de kantoren die in 2021 gestart zijn, zijn 38% hypotheekspecialisten en slechts
4% pensioenspecialisten. De vergunningsdichtheid blijft afnemen, dit betekent een
geleidelijke toename van gespecialiseerde kantoren. Met name starters zijn minder vaak
generalist.
Figuur 1.13: type vergunningen

Beheer

% advieskantoren 2021

Figuur 1.12: omzetverdeling kantoor
2020
2021

Schade en
leven
particulier

40% 32%

41%

36%

Schade en
leven zakelijk

10% 11%
16%
11%
Overig
Hypotheken
Bronnen: AFM, RiFD marktflitsen, Adfiz
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Figuur 1.14: businessmodel startende kantoren
Generalist

Hypotheekkantoor

Pensioenkantoor

Zakelijk kantoor
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Starters 2021

Markt 2021

Generalist

66%

51%

74%

Hypotheekkantoor

25%

38%

14%

Pensioenkantoor

5%

4%

4%

Zakelijk kantoor

1%

1%

2%

Specialist

3%

6%

6%

Specialist
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Groeiende adviesmarkt goed voor meer dan
31.700 banen
Ondanks de consolidatie die gaande is in de intermediaire
adviesmarkt, blijft de werkgelegenheid licht stijgen, in 2021 met
169 tot iets meer dan 31.700 banen. In tegenstelling tot 2020 zit
de groeit nu vrijwel volledig bij kantoren van 2 tot 20 fte, waar in
totaal bijna 1500 nieuwe banen zijn ontstaan.

Figuur 1.16: verdeling werkgelegenheid adviessector 2021
2.808
8.761

Figuur 1.15: verandering werkgelegenheid 2021 - 2022

-12

3.968

> 50 fte 0-1 fte
21 - 50 fte

-6

8.339

6 - 20 fte

10

2 - 5 fte

10
7

0-1 fte (incl. eenmanszaken)*
-15%

7.858

-10%

Bronnen: RiFD Marktflitsen

-5%

0%

0-1 fte (incl. eenmanszaken)*
2 - 5 fte
6 - 20 fte
21 - 50 fte
> 50 fte

5%

10%

15%

De meeste werkgelegenheid zit ook bij de kantoren tot 20 fte,
60 op de 100 adviseurs werken bij deze kantoren.
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Arbeidsmarkt krap, verwachting toename
aantal vacatures
Binnen 2 jaar

63%

Bijna de helft van de advieskantoren verwacht dat de werkgelegenheid de komende jaren toeneemt
(DFO,2020). De arbeidsmarkt voor adviseurs is nu al erg krap. Vorig jaar duurde invulling van een
vacature gemiddeld 2 tot 4 maanden. Bij 1 op de 3 duurde het meer dan 4 maanden, en bij 1 op de
5 zelfs langer dan een half jaar (Adfiz, 2021). Meer dan 60% verwacht komende 2 jaar vacatures te
hebben, vooral in de commerciële functies.

90%
80%
70%
Nu

37%

60%

80%

50%
40%

48%

30%
20%
10%
0%

Figuur 1.17: vacatures
verwacht en actueel

31%

31%

Administratieve
ondersteuning

Schade
behandeling

5%
Commerciële
binnendienst

Commerciële
buitendienst

Figuur 1.18: soorten vacatures

Directie/
management
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Meeste kantoren blijven op alle fronten
groeien
Ook in het tweede coronajaar 2021 zijn de resultaten bij driekwart van de kantoren positief. Kantoren vanaf 6 fte groeien vaker (bij 90%
omzetgroei) dan kantoren van 1 t/m 5 fte (bij 65% omzetgroei), de gemiddelde omzetstijging zelf is vrijwel gelijk.
Figuur 1.19: aantal klanten particulier

Figuur 1.20: aantal klanten zakelijk

Gedaald

Gelijk

Gestegen

Bij 12% met
gemiddeld 5%
Bij 6% met
gemiddeld 7%
Bij 13% met
gemiddeld 6%

Bij 21%

Bij 30%

Bij 67% met
gemiddeld 9%
Bij 61% met
gemiddeld 6%
Bij 58% met
gemiddeld 20%

Gedaald

Gelijk

Gestegen

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%

2021

Bij 7% met
gemiddeld 7%

Bij 16%

Bij 76% met
gemiddeld 9%

2019
2020
2021

Bij 33%

2019
2020
2021

Gedaald

Gelijk

Gestegen

Bij 1% met
gemiddeld 3%
Bij 2% met
gemiddeld 2%
Bij 3% met
gemiddeld 4%

Bij 18%

Bij 81% met
gemiddeld 10%
Bij 72% met
gemiddeld 11%
Bij 65% met
gemiddeld 8%

Bij 26%
Bij 32%

Figuur 1.21: totale omzet

Bronnen: Adfiz

De resultaten voor schade en leven zijn positief en net boven
verwachting. Na de uitbundige groei in de hypotheekmarkt
in 2020 waren de verwachtingen voor 2021 relatief bescheiden, maar boven verwachting bleef het voor 2 op de 3
kantoren een groeimarkt.
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Figuur 1.22: omzet schade en leven zakelijk

Figuur 1.23: omzet schade en leven particulier
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Figuur 1.24: omzet hypotheken

Figuur 1.25: omzet overig
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Bronnen: Adfiz
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De adviesmarkt in Europa
Nederland behoort tot de sterkste onafhankelijk adviesmarkten in Europa. De onafhankelijk adviseur is het meest vertrouwde kanaal
voor advies in Nederland. In ons omringende landen is het bankkanaal het meest vertrouwd. Engeland heeft een sterk vertrouwen in
online.
Figuur 1.26: meest vertrouwde kanaal voor financieel advies

Adviseur

Bank

Online
50%

50%
45%
42%

40%

39%

40%
EU-Bank

34%
31%

EU-Online

30%

EU-Adviseur

29%

27%
22%

26%
22%

26%
22%

20%

21%

22%

21%

20%
14%

Hoogste EU-scores:
Adviseur: Hongarije = 33%
Bank:

België

Online:

Litouwen = 49%

19%
13%

10%

= 50%
0%
Nederland
EU-gemiddelden

Bronnen: Bipar, KPMG, Intrum

Spanje

Italië

Duitsland

Engeland

Frankrijk

België
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De adviesmarkten in Nederland, Engeland en België kennen vooral onafhankelijk advieskantoren (brokers), in Duitsland, Spanje en
Italië overheersen de gebonden adviseurs die voor één aanbieder werken (agents). Deze landen hebben een hogere kantoordichtheid.
In alle landen zijn advieskantoren veel fijnmaziger aanwezig in de lokale markten dan bankkantoren.
Figuur 1.27: aantal advies- en bankkantoren
per 100.000 inwoners

Figuur 1.28: verhouding brokers / agents
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Figuur 1.29: marktaandeel schade
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Figuur 1.30: marktaandeel leven
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De financieel adviseur speelt een cruciale
rol bij alle belangrijke momenten in het
leven van zijn klanten.
– Willem Vreeswijk (hoofdredacteur VVP), april 2022
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ADVIES IN CIJFERS

Waarde van
advies
Financieel advies heeft waarde voor individuele
burgers en bedrijven en voor de maatschappij als
collectief. Advies verbetert het financieel gedrag
van mensen. Daarbij gaat het niet om de keuze
tussen twee producten, maar om bewustwording
en blijvend aandacht schenken aan het
totaalplaatje. Dat draagt bij aan de financiële
fitheid van consumenten en bedrijven.
Financieel advies kan bovendien een bijdrage
leveren aan belangrijke maatschappelijke
uitdagingen op het gebied van duurzame
ontwikkeling, zelfredzaamheid, financiële fitheid
en het voorkomen van onverzekerbaarheid.
Financieel advies heeft waarde voor het individu
en voor de maatschappij als geheel.
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Meervoudige waarde van advies
HAN University of Applied
Sciences heeft in 2021 een
model ontwikkeld om de
meervoudige waarde van
advies in kaart te brengen.
Het model en de daarvoor
geraadpleegde onderzoeken
maken duidelijk hoe de
waarde van advies niet alleen
van materiële, financiële
aard is, maar vooral ook
van immateriële, sociale
aard. Daarnaast illustreert
het hoe financieel advies
waarde heeft voor individuele
consumenten en de
maatschappij als collectief.
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Figuur 2.2: waarde van advies model
Bron: HAN
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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 de dagelijkse kosten te kunnen
opbrengen en ‘in control’ te zijn m.b.t. je financiën. Nederland staat Europees in de
middenmoot, op de 11e plaats in de financiële welzijnsbarometer van Intrum met een
score van 6,13 (Oostenrijk staat op eerste positie met score 6,62). Op het gebied van
financiële geletterdheid scoort Nederland matig.

Op tijd betalen

Nr. 1

Score
nr. 1

Gemiddelde
score

Positie
Nederland

Score
Nederland

Duitsland (1)

7,57 (7,61)

6,50 (6,19)

5 (5)

7,04 (6,98)

7
6,62 1. Oostenrijk
6,13 11. Nederland
6,11
Gemiddeld

6

Sparen voor
de toekomst

Ierland (7)

5,76 (5,00)

4,65 (4,56)

2 (3)

5,61 (5,54)

Financiële
geletterdheid

Finland (1)

7,03 (7,48)

6,32 (6,72)

18 (17)

6,06 (6,52)

5,28 24. Griekenland

Figuur 2.1: financieel welzijn in 2021 en (2020)

Bron: Intrum

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

5
financieel
welzijn
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Lage financiële geletterdheid uitdaging voor
financiële zelfredzaamheid
Financiële geletterdheid is bepalend voor financiële
besluitvorming, de keuze om te beleggen, pensioenplanning,
vermogensopbouw en omgaan met schulden (DNB, 2021). Een
lage score op financiële geletterdheid is een uitdaging voor
financiële redzaamheid.
1. Mensen met minder financiële kennis missen vaker vermogen
om gebrek aan kennis in te zien. Ze overschatten eerder hun
financiële capaciteiten en schakelen minder snel een adviseur
in (HAN, 2021).

Keuze om te
beleggen

Financiële
besluitvorming

FINANCIËLE
GELETTERDHEID
Vermogensopbouw

Pensioenplanning

Omgaan met
schulden

2. Mensen met meer financiële kennis hebben een grotere mate
van vertrouwen in financiële dienstverleners (DNB, 2019).

91% zegt voldoende of excellente financiële
opleiding te hebben gehad, maar 43% heeft
advies nodig bij complexe financiële zaken
- European Consumer Payment Report 2021
Bronnen: Intrum, HAN, DNB
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Figuur 2.3: financiële geletterdheid en zelfvertrouwen: aantal goede antwoorden
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1%
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7%

3%
1

Vrouw
Vrouw, zonder optie 'weet ik niet'
2

3

Slechts 46% beantwoordt de drie standaard financiële geletterdheidvragen over rente, inflatie en risicospreiding goed*. Vrouwen
beantwoorden minder vragen goed dan mannen. Dat verschil is kleiner wanneer twijfel aan de eigen kennis wordt uitgesloten, doordat
het antwoord “weet ik niet” niet mogelijk is (DNB, 2021).

* Zoals gedefinieerd door Lusardi & Mitchell

WAARDE VAN ADVIES | 27

Ook in MKB is financiële geletterdheid relatief
laag
Veel ondernemers in het MKB overschatten hun financiële kennis.
Vergeleken met 14 andere G-20 landen scoort de Nederlandse
ondernemer relatief laag, met name als het gaat om zijn financieel gedrag
en houding ten aanzien van financiën. Dat resulteert niet in massale
hulpvraag (OESO, 2021).

• 1 op de 3 ondernemers heeft in twee jaar tijd
geen enkele hulp ontvangen bij het nemen van
financiële beslissingen.
• Ongeveer 1 op de 2 ondernemers ontving hulp van
een professional (Wijzer in Geldzaken, 2022).

Figuur 2.4: financiële geletterdheid bij kleine en middelgrote bedrijven

Figuur 2.5: MKB overschat vaak eigen geletterdheid

t/m 9 medewerkers
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28%
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100%
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Hoge financiële geletterdheid
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Bronnen: OESO, Wijzer in Geldzaken, CPA
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Gemiddeld

Objectieve financiële
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Figuur 2.6: financiële kennis, houding en gedrag bij kleine en
middelgrote bedrijven
t/m 9 medewerkers
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50%
40%
30%
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10%
0%

Financiële houding
Financieel gedrag
Financiële kennis

Bronnen: OESO, Wijzer in Geldzaken

• 56% van de ondernemers denkt dat hun kennis
over financiële zaken hoger dan gemiddeld is
• Bij jonge ondernemers (tot 35 jaar) is dat 38%
• Slechts 1 op de 5 ondernemers beantwoordt 5 op
5 kennisvragen juist
• 2 op de 10 ondernemers hanteren niet strikt
gescheiden rekeningen voor hun privé en zakelijke
financiën
• 3 op de 10 ondernemers stellen zichzelf geen
lange termijn financiële doelen
• 6 op de 10 ondernemers volgen liever hun instinct
dan dat ze een gedetailleerde financiële planning
opstellen voor hun bedrijf
• 2 op de 10 ondernemers hebben nog nooit
nagedacht over hun pensioen
• 1 op de 3 ondernemers heeft geen andere
aanbiedingen overwogen bij keuze voor een
financieel product (Wijzer in Geldzaken, 2022)
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Advies kan vermogensopbouw optimaliseren
CPB beschrijft optimale vermogenspaden met als uitgangspunt dat consumenten als doel hebben om hun consumptie zo gelijkmatig
mogelijk over de levensloop uit te smeren. De verschillen tussen huishoudens zijn groot. Veel huishoudens hebben te weinig liquide
vermogen om onverwachte dalingen van het inkomen op te kunnen vangen.

minder dan

€ 5.000,buffer

• Meer dan een kwart van alle werknemers
en ondernemers, en meer dan de helft
van alle huishoudens in de bijstand, heeft
minder dan 5000 euro buffer
• Huizenbezitters bezitten teveel (maar
illiquide) vermogen, huurders te weinig
• Veel oudere huishoudens hebben meer
vermogen dan optimaal zou zijn

Figuur 2.7: veel huishoudens hebben weinig buffers
25.000
20.000
15.000
10.000
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0
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Ondernemer
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Laagste 25% inkomens

Bronnen: CPB

Mediaan
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Figuur 2.8: huiseigenaren bouwen meer vermogen op dan huurders
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Stimuleren van advies is één van de beleidsopties om het daadwerkelijke vermogen beter aan te laten sluiten bij verschillende
levensloopfases, door (CPB, 2021):
• Stimuleren spaargedrag
• Vergroten kennis over eigen pensioenopbouw
• Verbeten informatievoorziening over verzilverproducten
• Met subsidies of tegoedbonnen voor advies zou de overheid de complexiteit van persoonlijke financiën voor lagere inkomens deels
kunnen wegnemen.
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Financiële planning geeft grip op eigen
toekomst
1 op de 6 Nederlanders weet niet hoeveel geld hij in totaal bezit, en bij jongeren is dat zelfs 1 op de 3 (Intrum, 2021). 55% geeft aan
redelijk tot zeer veel met zijn financiële toekomst bezig te zijn (Tjip, 2021). En hoewel veel mensen sparen, is de aandacht voor
impactvolle life events als scheiden, arbeidsongeschiktheid en pensionering beperkt. Over de financiële gevolgen van grote luxe
aankopen, reizen en verbouwen wordt meer nagedacht.
Figuur 2.9: huishoudens weten niet hoeveel geld ze bezitten

1 op de 6 Nederlanders weet
40%

niet hoeveel geld hij totaal bezit

35%

31%

25%

24%

35%
30%
25%
20%

19%

15%

17%

10%

12%
12%

5%

9%
3%

0%
18 - 21

22 - 37

38 - 44
Nederland

Bronnen: Intrum, Tjip

45 - 54
Europa

55 - 64

7%
6%
65+

• 79% geeft aan iedere maand te
kunnen sparen (Intrum)
• 40% is ontevreden over het bedrag
dat maandelijks opzijgelegd kan
worden (Intrum)
• 36% geeft aan financiële gevolgen
van gebeurtenissen niet te kunnen
overzien (45% onder lager opgeleiden) (Tjip)
• 39% ziet liever rol voor adviseur om
meer inzicht te krijgen in gevolgen
van mogelijke veranderingen op
persoonlijk of economisch vlak op
huidige financiële situatie (Tjip)
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Figuur 2.10: top 5 redenen om te sparen

Figuur 2.11: life events spelen kleine rol bij denken over financiële
toekomst Nederlanders
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Figuur 2.12: hoe meer inzicht krijgen
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Figuur 2.13: denkt gevolgen te kunnen overzien
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De waarde van het advies om te beleggen
Nederland telt ruim 3 miljoen huishoudens met voldoende
buffer om tegenslagen op te vangen die niet beleggen. Deze
huishoudens zouden ieder jaar gemiddeld 1/3e maandinkomen
extra rendement hebben wanneer zij het bedrag boven hun
persoonlijke uitgavenbuffer in een passief indexfonds zouden
beleggen (AFM, 2022). Advies verbetert de spaardiscipline en de
verhouding sparen-beleggen, waardoor vermogens verdubbelen
(Montmarquette, 2012, 2016, 2020).

Figuur 2.14: Verdeling huishoudens naar omvang buffer en
spaargedrag

Professioneel advies over beleggen kan bovendien zo’n 3% extra
rendement opleveren. Vooral het helpen vasthouden aan de
gekozen doelen en strategieën, en voorkomen dat beleggers uit
emotie gaan handelen (behavioural coaching) is waardevol en kan
150-200 basispunten per jaar verschil maken (Vanguard, 2020).

Figuur 2.15: 3 op de 4 huishoudens met voldoende buffers beleggen
niet

Belegt niet

Belegt wel

Voldoende buffer voor
tegenslag

3.099.542

987.448

Onvoldoene buffer voor
tegenslag

2.490.977

124.152

% belegt
% belegt niet

24%
4 miljoen huishoudens met
voldoende buffer
76%

Bronnen: AFM, Montmarquette et al., Vanguard
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Figuur 2.16: Gemiddeld gemist jaarlijks rendement in relatie tot
beschikbaar vrij vermogen (AFM, 2022)

Overschatting eigen beleggingskennis jongeren een risico
Veel jongeren (42%) beleggen in enige vorm. 57% van jongeren die traditioneel beleggen beantwoordt kennisvraag
goed waarmee financiële geletterdheid kan worden gemeten. Onder jongeren die in crypto beleggen is dit slechts 34%
(en onder niet-beleggers 29%).
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7.000
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5.000

Van beleggers die fout antwoorden vindt:
• 55% dat je alleen moet beleggen als je er veel verstand
van hebt
• 42% dat je geen advies nodig hebt
• 24% dat beleggen niet risicovol is
(Nibud, 2021)
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De waarde van duurzaam vermogensadvies
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor 82% van de Nederlandse consumenten. Hoewel 48% verwacht dat duurzame financiële
producten binnen 5 jaar de norm worden, wordt de impact van duurzame financiële producten onderschat. (PA consulting 2021)

21x
12%
1 3
op de

Een groen pensioen is 21 keer effectiever dan
stoppen met vliegen, vegetariër worden en van
energieleverancier veranderen gecombineerd.

Toch denkt slechts 12% dat duurzame financiële
producten de beste manier zijn om duurzaamheid
te bevorderen.

En denkt slechts 1 op de 3 consumenten dat zijn
persoonlijke financiën een impact hebben op
duurzame ontwikkeling.

32%

32% voelt zich voldoende geïnformeerd om ‘groen’
met zijn vermogen bezig te zijn.

26%

26% is bekend met of maakt gebruik van
duurzame financiële diensten.

54%

54% staat open voor ‘groene’ financiën, maar heeft
eerst meer kennis nodig.

Advies en voorlichting spelen een belangrijke rol om kennis en gedrag over duurzame financiën te kunnen verbeteren.

Bronnen: PA Consulting
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De waarde van duurzaam woonadvies
Bij de verduurzaming van woningen spelen dienstverleners rondom de aankoop een grote rol. Als een dienstverlener het nemen
van verduurzamingsmaatregelen op zijn initiatief aankaart neemt het aantal kopers dat verduurzaamt toe met 20% (VEH, 2022).
De hypotheekadviseur speelt van alle dienstverleners de grootste rol: hij spreekt de meeste huizenkopers, spreekt het vaakst over
verduurzaming en heeft de meeste impact. 3 op de 4 starters zijn zelf al met verduurzaming bezig, maar bij ongeveer 1 op de 2 nietstarters moet de hypotheekadviseur het onderwerp aankaarten.
Figuur 2.17: huiskoper voert meeste gesprekken over
verduurzaming met hypotheekadviseur

Figuur 2.18: dienstverlener die doorslaggevend was voor nemen
van verduurzamingsmaatregelen
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De rol voor de hypotheekadviseur is in de eerste plaats de financiële kant, daarbij gaat het voor de consument naast de hypotheek ook
om bijvoorbeeld eigen geld, subsidies, schenkingen of consumptieve leningen. De toenemende rol voor lenen komt mogelijk voort uit de
(fors) gestegen investering in verduurzamingsmaatregelen.
Rol voor hypotheekadviseur volgens de huizenkoper

Meest genoemd

Algemene informatie over energiezuinigheid en besparingsmogelijkheden

31%

Makelaar

44%

Gericht adviseren over maatregelen

18%

Bouwkundige

53%

Adviseren over de financiën van energiebesparende maatregelen

43%
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43%

Geen rol

27%

Taxateur

38%

Figuur 2.19: welke financiële mogelijkheden zijn besproken voor
het nemen van verduurzamingsmaatregelen
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Figuur 2.20: totale investering in verduurzaming
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De immateriële waarde van advies
Immateriële waarde van financieel advies is de waarde die niet direct in geld is uit te drukken. De immateriële waarde van financieel
advies is het vergroten van de financiële zelfredzaamheid, het verbeteren van financieel gedrag, het verkleinen van de informatiekloof
en het wegnemen van complexiteit (HAN, 2021). Dit resulteert bij klanten in meer grip, minder stress, meer gemoedsrust, betere
gezondheid en meer geluk.
Figuur 2.21: negatief effect van financiële zorgen
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Figuur 2.22: positieve invloed van advies
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Financiële gezondheid is, net als je fysieke gezondheid, voortdurend in beweging. Het loont
dan ook om te zorgen dat alle Nederlanders zich bezighouden met hun financiële gezondheid
- Deloitte, 2021
Figuur 2.23 professioneel advies heeft geleid tot
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De waarde van advies in de zakelijke
schademarkt
De verharding in de zakelijke schademarkt is binnen een jaar verdubbeld. Sinds 2019 stijgen de prijzen van zakelijke verzekeringen en
worden vaak aanvullende eisen gesteld. Bij het continuatieproces laat ruim 51% zich door een onafhankelijk adviseur begeleiden.
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27,6%
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Figuur 2.24: begeleiding continuatieproces

Bronnen: Marsh

35%

Premiestijging In Nederland in 2021
• gemiddeld 22% (2020 – 11,9%)
• 47% van de bedrijven meer dan 10% (2020 – 30%)
• 1 op de 7 bedrijven meer dan 50%. (2020 – 1 op de 20)
Voorwaarden:
• 24,5% van de bedrijven verslechterde voorwaarden
(2020 – 37%)
• Bij ruim 70% investering van > €50.000 noodzakelijk
(2020 – 70%)
• Gemiddelde investering €270.030 (2020 - € 240.000)
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Een brede benadering van risico’s heeft veel voordelen. De zogenaamde total cost of risk geeft inzicht in alles dat van invloed is op de
kosten die bedrijfsrisico’s met zich meebrengen. Directe kosten, zoals premies en preventiemaatregelen, maar ook indirecte kosten
als administratieve lastendruk, arbeidsuitval en productiviteit worden meegenomen. Deze benadering wordt reeds door 46% van de
bedrijven toegepast, 31% is het van plan.
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Focus en training op de relevante gebieden zodat bottom-line resultaten verbeteren
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26%

Inzicht in inconsistenties in risicobeheer aanpak

23%

Mogelijk bijdrage aan hogere productiviteit, efficiëntie en winstgevendheid

Figuur 2.25: voordelen van brede risicobenadering
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De waarde van duurzaam MKB-advies
Figuur 2.26: duurzaamheidsdoelstellingen MKB hebben betrekking op
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Figuur 2.27: MKB komt bij financieel adviseur met vragen over
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Bronnen: HAN, ING
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45%		Nederlandse bedrijfsleven

stagneert. Vanwege
onzekerheden in de markt worden
verduurzamingsinvesteringen
door bedrijven uitgesteld of
verkleind. Desondanks staat
verduurzaming wel bovenaan de
lijst met strategische prioriteiten,
gevolgd door achtereenvolgens
kosten besparen, digitaliseren en
talent aantrekken en behouden.
Bij 61% is het een belangrijk
onderdeel van de bedrijfsstrategie,
een stijging vergeleken met de
52% van drie jaar geleden (ING,
2022). Adviseurs helpen de MKBondernemer met een diversiteit
aan duurzaamheidsvragen (HAN,
2022).
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Waarde van advies voor financiële fitheid
Deloitte heeft in 2021 uitgebreid onderzoek gedaan naar
financiële fitheid van Nederland. Ze constateert noodzaak om
fitheid te verbeteren vanuit holistisch perspectief. Financieel
fitheid stelt eisen aan inkomen, uitgaven, lenen, sparen en
planning.
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Figuur 2.28: financiële gezondheid Nederlandse huishoudens

Bronnen: Deloitte

• Ruim 1 op de 10 huishoudens kan niet rondkomen
• 34% kan inkomen niet langer voorspellen dan 6
maanden
• Ruim een derde van de huishoudens heeft moeite om
alle rekeningen te betalen
• Ruim een kwart is niet heel zeker dat ze de hypotheek
op tijd kunnen aflossen
• Ruim een derde is onzeker of hun verzekeringen grote
schades voldoende dekken
• Ruim een derde maakt geen financiële plannen, de rest
meestal alleen voor de korte termijn
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Waarde van financieel fitte werknemers
Eerder is berekend dat een werknemer met financiële
problemen een werkgever gemiddeld € 13.000 per jaar kost
door productiviteitsverlies en verzuim (Nibud). Veel werkgevers
zien aanvullende risico’s. Driekwart vindt het belangrijk om
werknemers met financiële problemen te helpen en verwacht
dat dat meer oplevert dan kost. Daarbij worden wel drempels
ervaren, waarbij tijd en geld slechts een beperkte rol spelen.
0%
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20%

30%

40%

50%

Financiële problemen zijn een
privéaangelegenheid
Ongemakkelijk om over mogelijke
financiële problemen te beginnen
Dagelijkse werkzaamheden
hebben meer prioriteit
Geen tijd om financiële problemen
op te lossen

Figuur 2.29: opvattingen van leidinggevende die hulp kunnen
belemmeren

Bronnen: Wijzer in Geldzaken, Nibud
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... verwacht meer baten dan kosten van het helpen
van werknemers met financiële problemen.
... vindt het (een beetje) belangrijk om werknemers
met financiële problemen te helpen.
... ziet in privacy/AVG de grootste belemmering om
te helpen, slechts 8% ziet grootste belemmering in
onvoldoende budget.
... ziet vooral belemmering omdat hij niet weet of
medewerkers problemen hebben.
... legt verantwoordelijkheid bij de werknemer om
eerste stap te nemen, maar 36% vermoedt dat
werknemers hier liever niet over praten, waarvan
80% denkt dat schaamte een reden voor werknemers is om niet over financiële problemen te
beginnen (Wijzer in Geldzaken, 2021).
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Gezien de aangetoonde materiële en
immateriële waarde van advies, voor
zowel individu als collectief, is er een
maatschappelijke noodzaak om te waken
voor de toegankelijkheid van advies.
– Fred de Jong (associate lector HAN), december 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. Kosten zijn belangrijk, maar vaak niet de
belangrijkste drempel. Denken dat je situatie te
eenvoudig is, überhaupt niet stil staan bij de vraag
of je financiën gezond zijn, denken dat je het zelf
kunt, ervaren schaamte om over eigen financiën
te praten of ervaren gebrek aan diversiteit
blijken regelmatig een grotere belemmering.
Scherp inzicht in adviesdrempels kan helpen de
advieskloof te verkleinen.
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Houding en zelfvertrouwen hebben sterke
invloed op inzet professionele adviseur
Iemands houding ten aanzien van financieel advies en zijn zelfvertrouwen in staat te zijn succesvol met adviseur samen te werken
bepalen mede of iemand advies zoekt. Als beide hoog zijn blijken
mensen veel vaker advies in te winnen. Uit Canadees onderzoek
blijkt dat beide vooral positief beïnvloed kunnen worden door aanvullende, meer specifieke informatie over expertise en diensten,
en veel minder door een andere informatie over de kosten. (FP
Canada, 2021)

Elementen van zelfvertrouwen in staat te zijn succesvol
met adviseur samen te werken
• Weten waar je financiële hulp moet zoeken
• In staat zijn iemands professionele expertise correct
vast te stellen
• Bekendheid met beschikbare producten en diensten
• Zelfverzekerd zijn over het bepalen van ontvangen
waarde voor de gevraagde vergoeding

Bronnen: FP Canada Research Foundation

Fig 3.1: de invloed van houding en zelfvertrouwen op inzet adviseur
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Redenen om wel of niet professioneel advies
te vragen lopen uiteen
Internationaal onderzoek bevestigt het beeld dat
nog veel mensen die beter af zouden zijn met
professioneel advies daar toch van afzien. Zelf
geven mensen vaak heel praktische redenen
aan. Ondanks lage financiële geletterdheid is de
overtuiging het zelf te kunnen de meest genoemde
reden onder zowel consumenten als ondernemers.
(CPA, 2021).

Fig 3.2: redenen waarom consumenten en MKB’ers geen hulp bij financiën vragen
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50%		

Ik kan het zelf
Ik doe het liever zelf
Ik denk dat het in mijn omstandigheden niet nodig is
Ik denk dat ik het niet kan betalen
Ik weet niet zeker wie ik kan vertrouwen
Ik zie de waarde niet

Opvallend is dat onderschatting van het nut van
advies een voorname rol speelt. Er zijn indicaties
dat men denkt relatief welvarend te moeten zijn
om voordeel van advies te hebben (48%). Maar
ook taboes rondom het gesprek over de eigen
financiële situatie (11%) en niet weten welke
vragen te stellen (14%), werpen adviesdrempels
op (FP Canada, 2018).

Bronnen: FP Canada Research Foundation, CPA Australia

Het is niet het juiste moment
Ik weet niet zeker of het iets is voor iemand zoals ik
Ik weet niet waar te beginnen
Ik weet niet wie ik moet benaderen
MKB

Consument

48% zou pas naar financieel planner gaan
als hij meer geld/vermogen had
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Bekendheid met financieel advies vergroot
betalingsbereidheid
Ervaring met advies blijkt keer op keer een belangrijke reden om opnieuw naar een adviseur te gaan. De belangrijkste reden om voor
advies te betalen is waardering van de dienstverlening. Mensen die nog geen professioneel advies hebben gehad missen die ervaring,
en willen meer zekerheid over mogelijke besparingen, betrouwbaarheid en kwaliteit van de adviseur voordat ze bereid zijn voor advies te
betalen (OpenMoney, 2021).

Ik waardeer de dienstverlening van mijn
adviseur

43%

Ik had hulp nodig met complexe materie

32%

Betaald advies geeft me gemoedsrust dat
ik in de toekomst genoeg geld heb

33%

Als ik zeker zou zijn dat ik het advies kan
vertrouwen

32%

21%
Als ik meer zou verdienen

Was niet zelfverzekerd genoeg om zelf de
financiën te managen

23%

17%
Als ik zeker zou weten hoe ik een goede
adviseur kan vinden

13%

De adviseur was mij aanbevolen
Ik had geen tijd om het zelf te doen

10%

22%

Als het minder zou kosten

9%
0%

20%

30%

40%

Figuur 3.3: redenen waarom men voor advies heeft betaald

Bron: OpenMoney

Als ik geld zou kunnen besparen

50%

17%
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Figuur 3.4: situaties waarin men voor advies zou betalen
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Advieskloof kent verschillende gezichten
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
(OpenMoney, 2021, 2022)
1. Betaalbaar advies kloof: raakt consumenten
die wel willen betalen voor advies maar
denken dat het te duur is.
2. Gratis advies kloof: raakt consumenten die
niet kunnen betalen voor advies.
3. Kennis en beschikbaarheid kloof: raakt
consumenten die niet weten dat er (gratis)
advies is of waar ze het kunnen krijgen.
4. Preventief advies kloof: raakt consumenten
die te laat advies zoeken en voor wie eerder
advies problemen kan voorkomen .

Figuur 3.5: ontwikkeling advieskloof in VK
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Bronnen: Open Money
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Verschillende adviesbarrières vragen om
verschillende benadering
De groep mensen die niet-geadviseerd wordt is divers. Engelse
onderzoekers hebben ze ingedeeld in vier groepen afhankelijk van
hun openheid tot advies en de omvang van het beschikbaar vrij
vermogen. De belangrijkste adviesbarrières verschillen per groep,
en daarmee de belangrijkste interventies om de advieskloof te
overbruggen.
Ik denk dat het te duur is

47%

Ik kan zelf voor mijn financiën zorgen

35%

Ik weet niet welke adviseur ik kan vertrouwen

29%

Ik heb er nooit over nagedacht

22%

Ik praat niet graag over geld

17%

Het past niet bij mij

15%
0%

10%			 20%			 30%			40%			50%

Figuur 3.6 Zes belangrijke adviesbarrières

Bronnen: Royal London

De inactieven
Weinig bewust over de eigen financiën. Zoeken
vooral geen advies omdat ze er nooit over
nagedacht hebben.
De niet-begeleiden
Bezorgd over hun financiële situatie. Zoeken vooral
geen advies omdat ze denken dat het te duur is.
De zelfvoorzienenden
Zelfverzekerd over vaardigheid de eigen financiën
goed te regelen. Zoeken vooral geen advies
omdat ze er niet op vertrouwen dat adviseur veel
deskundigheid toe kan voegen.
De niet-geadviseerden
Zien het nut om bewust met eigen financiën bezig
te zijn. Zoeken vooral geen advies omdat ze denken
dat het te duur is.
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Figuur 3.7: verschillende groepen vragen om verschillende benadering
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Bronnen: Royal London
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Toegangsdrempels lijken hoger voor
Nederlanders met migratieachtergrond
Nederlanders met een migratieachtergrond, en met name die met een niet-westerse achtergrond, zijn financieel kwetsbaarder dan
Nederlanders zonder migratieachtergrond. Oorzaken zijn onder meer gemiddeld lager onderwijsniveau, minder sterke arbeidsmarkt- en
inkomenspositie (AFM, 2021). Hoewel geen bewijs is gevonden dat daadwerkelijk beperkte toegang tot financiële diensten en producten
een belangrijke drijvende factor achter financiële kwetsbaarheid is, zijn er wel aanwijzingen voor belemmeringen.
Figuur 3.8: gemiddelde financiële situatie van Nederlanders
met en zonder migratieachtergrond
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Cultureel-religieuze factoren
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Taal lijkt een belangrijke
drempel te vormen

Wet- en regelgeving kan
onbedoeld mogelijk averechtse
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Financiële stelsel is moeilijk
te overzien

Kostbare geldtransfers
stimuleren gebruik alternatieve
kanalen van financiële
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Soms beperkte aanwezigheid
van digitale vaardigheden

Financiële producten op
Islamitische leest worden
vooralsnog beperkt aangeboden

51%

Geen migratieachtergrond
Er worden schulden gemaakt
Spaarmiddelen worden aangesproken
Kan precies rondkomen
Er wordt een beetje geld overgehouden
Er wordt veel geld overgehouden

Bronnen: Centerdata, Fidelity, OpenMOney

Niet-westerse migratieachtergrond

Figuur 3.9: aanwijzingen voor belemmeringen bij toegang tot
financiële dienstverlening
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Figuur 3.10: Nederlanders met niet-westerse achtergrond bezitten minder financiële producten

Nederlanders met een migratieachtergrond zoeken mogelijk gemiddeld
vaker hun toevlucht tot informele of niet-gereguleerde kanalen van
financiële dienstverlening. Aan deze informele kanalen kleven meer risico’s.
- AFM

Bronnen: AFM
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Diversiteit in productontwikkeling, adviesscenario’s en communicatie kan toegang
voor vrouwen verbeteren
67%

van de vrouwen voelt zich onvoldoende
ondersteund of begrepen door haar bank of
financieel adviseur (Oliver Wyman, 2020).

Voorbeelden van verschillen voor vrouwen die bepalend zijn
voor hun financiële behoefte:
• tussen de 30 en 50 jaar zijn vrouwen minder bereid
offers te brengen in hun privé-leven dan mannen, zeker
als zorg voor kinderen of ouders een rol speelt;

Dat leidt ertoe dat:
• vrouwen minder snel hulp zoeken bij financiële
problemen;
• minder financiële kennis hebben;
• minder vaak beleggen en investeren;
• vrouwelijke ondernemers meer moeite hebben
om financiering aan te trekken.
(ABN AMRO, 2022)

67%

• werkt 3x zo vaak parttime als mannen
werkt 50% meer uur in de week onbetaald;
• koopkrachtverlies na scheiding gemiddeld 24%, terwijl
bij mannen gemiddeld 4% stijging;
• vragen 2x zo vaak om advies over duurzame producten.

Aandacht voor verschillen in productontwikkeling, advies en communicatie kan toegankelijkheid voor vrouwen verbeteren.

Bronnen: ABN AMRO, Oliver Wyman, CBS, SCP, OESO
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Generatie Z zoekt vooral rechtstreeks en online,
bij hypotheek vaker onafhankelijk advies
Jongeren maakten altijd al minder gebruik van het onafhankelijk
advieskanaal. De huidige generatie Z (tot 25 jaar) is daarop geen
uitzondering. Vraag is nog of zij op oudere leeftijd meer advies in
gaan winnen. Opvallend is dat ze minder verzekeren dan eerdere
jonge generaties, deels omdat ze minder bezittingen hebben.
• Huisbezit onder jongeren tot 25 jaar is gedaald van 24 procent
in 2002 naar 6 procent in 2020
• 29% van jongeren in huurwoningen verzekeren hun inboedel
niet
• Generatie Z heeft duidelijk minder AVP, rechtsbijstand, uitvaart
en doorlopende reisverzekeringen dan andere leeftijdsgroepen
• Relatief veel extra dekkingen in elektronica bij inboedel,
wintersport bij reis en pechhulp bij autoverzekering.

Afsluiten gebeurt bovengemiddeld vaak via de eigen bank waar
al betaalrekening loopt, maar dan wel online. Vergelijkingssites
worden niet veel gebruikt, ook niet ter oriëntatie.
Figuur 3.11: kanaalvoorkeur bij schadeverzekeringen
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Figuur 3.12: kanaalvoorkeur voor onafhankelijk adviseur
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Onafhankelijk adviseur meest vertrouwde
financieel dienstverlener

Verzekeraars
Banken
Financieel adviseur

Figuur 3.13: rapportcijfer voor bedrijfstakken financiële sector
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De waardering voor de financiële sector en een haar
onderscheiden bedrijfstakken blijft gemiddeld net voldoende. De
verschuivingen zijn klein, toch valt op dat de adviessector voor
het eerst de hoogste waardering krijgt. (Consumentenmonitor
2021). Bekend is dat de waardering van de eigen adviseur veel
Bronnen: Verbond van Verzekeraars, Adfiz, Intrum

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

groter is dan die voor de bedrijfstak als geheel (Advies in Cijfers
2019, 2020, 2021). Ook in Europees perspectief valt op dat de
onafhankelijk adviseur de meest vertrouwde partij voor financieel
advies is (European Consumer Payment Report 2021), terwijl
banken en online lager scoren dan het Europees gemiddelde.
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Figuur 3.14: wie vertrouw je het meest voor financieel advies
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Prijsgedreven consumenten kunnen
een voorkeur hebben voor execution-only
boven advies, hoewel advies passender
zou kunnen zijn voor deze consumenten.
Deze ontoegankelijkheid kan bepaalde
groepen huishoudens meer
kwetsbaar maken.
– AFM, Trendzicht 2022
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Ruimte om te
ondernemen
Duurzame ontwikkeling en digitalisering
zijn belangrijke thema’s in de adviessector.
Verbetering van de klantbeleving staat centraal bij
de investering in digitalisering. En duurzaamheid
is in meer dan de helft van de adviesgesprekken
een belangrijk thema, zowel zakelijk als particulier.
Daarnaast zijn veel ondernemers bezig met de
verdere ontwikkeling van actief klantbeheer en
risicomanagement.
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.
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Regelgeving mist steeds vaker aansluiting bij
praktijk ondernemer
Sinds de komst van de Wfd/Wft in 2006 blijft
nieuwe regelgeving zich in hoog tempo opvolgen,
wat steeds nieuwe implementatietijd en – kosten
met zich brengt en de aandacht naar binnen richt.
Ondanks het voornemen tot proportionaliteit
wordt de adviessector belast met steeds meer
regels die matig of niet aansluiten bij haar
adviesactiviteiten en MKB-profiel. Verwacht wordt
dat de komende jaren vooral ESG (Environmental,
Social & Governance) veel regelgeving zal
initiëren.
Effecten van regelgeving krijgen geen tijd zich
te bewijzen, nut en noodzaak worden vaak
onvoldoende onderbouwd, bij de uitvoerbaarheid
worden steeds vaker vraagtekens gesteld en de
regeldrukgevolgen onderschat. Investeringen en
innovaties kunnen afgeremd worden.

Vaak vragen bij noodzaak, werkbaarheid en voorgestelde regeldruk van
nieuwe regelgeving
Het Adviescollege toetsing regeldruk constateert in haar jaarverslag dat
burgers en bedrijven steeds minder in beeld zijn bij regelgeving. Bij een
kwart van voorgestelde nieuwe regelgeving zijn er vraagtekens bij de
onderbouwing van nut en noodzaak. Bij liefst 70% van de voorstellen is
er gerede twijfel of bedrijven, burgers en professionals in de praktijk wel
de wettelijke verplichtingen kunnen naleven. En bij 81% van voorgestelde
regelgeving worden kanttekeningen geplaatst bij de kwaliteit van de
berekening van regeldrukgevolgen.
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Bronnen: ATR, Charco & Dique

2019

41%
38%
Wel adviespunten over werkbaarheid

Figuur 4.1: aandacht voor de werkbaarheid van regelgeving

30%
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Figuur 4.2: regelgeving en AFM leidraden sinds de inoverin van de Wfd/Wft
Jaartal

Wettelijke maatregel / leidraad

2010

Leidraad hypotheekadvies

2006

Invoering Wet financiële dienstverlening

2010

Leidraad Risicoprofielen

2007

Invoering Wet financieel toezicht

2010

2007

Invoering balansregels afsluit- en doorlopende provisie en terugboekrisico

2010

Bonusverbod (verbod op provisie, met uitzondering van afsluit- en
doorlopende provisie)
Uitbreiding ‘inducement’-norm naar uitvaartverzekeringen en kredietbeschermers

2008

Invoering (nationaal regime) Mifid

2011

Passieve transparantie

2008

Start wettelijke permanente educatie

2011

Norm passende provisie bij volmachten

2009

Leidraad Zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw - financiële
ondernemingen

2013

Leidraad dienstverlening op maat

2009

Leidraad tweede pijler pensioen

2013

Beleidsregel informatieverstrekking

2009

Leidraad Passende provisie financiële dienstverleners

2013

Leidraad Wwft, Wwft BES Sanctiewet

2009

Leidraad Passende provisie financiële dienstverleners

2013

Verbod winstcommissie volmachten

2009

Invoering beloningstransparantie

2013

Provisieverbod complexe en impactvolle producten

2009

Invoering ‘inducement’-norm

2013

Verplichte verstrekking dienstverleningsdocument

2009

Invoering dienstverleningsdocument

2013

Eed of belofte (bankiers- of beroepseed) voor beleidsbepalers

2009

Invoering dienstverleningsdocument

2014

Nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk / PE-inhaalexamens

2009

Uitbreiding reikwijdte complexe producten met hypothecaire kredieten

2014

Generieke zorgplicht

2009

Uitbreiding terugboekrisico naar hypothecaire kredieten

2015

Herziene Leidraad Wwft, Wwft BES Sanctiewet
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2015

Uitbreiding beroepseed naar alle klantmedewerkers

2019

Uitbreiding Nationaal Regimeregels

2016

Leidraad Wet verbeterde premieregeling

2019

Principes voor informatiebeveiliging

2016

Uitbreiding eisen hypotheekadvies (MCD)

2019

Datakwaliteit volmachtkanaal

2017

Leidraad berekening boeterente

2019

Aanpak aflossingsvrije hypotheken

2017

Start periodiek PE-examen

2019

Herziene Leidraad Zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw financiële ondernemingen

2018

Invoering AVG

2020

Herziene Beleidsregel geschiktheid

2018

Herziene Leidraad tweede pijler pensioen

2020

Nadere regels Wwft/UBO

2018

Herziene Beleidsregel informatieverstrekking

2021

Aanbevelingen AFM verbeteren uitbesteding

2018

Herziene Leidraad Wwft, Wwft BES Sanctiewet

2021

Principes voor consumentengedragsinzichten

2018

Herziene Leidraad Risicoprofielen

2021

Sustainable Finance Disclosure Regulation

2018

Leidraad Zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw - financiële
ondernemingen

2021

Principes voor de doorlopende ondersteuning van klanten

2018

Invoering IDD

2021

AFM interpretatie informeren en adviseren

2018

Uitbreiding eisen voorkoming witwassen

2022

Aanpassing grondslag assurantiebelasting bij
directe beloning dienstverlening

2018

Herziene Leidraad Passende provisie financiële dienstverleners

2022

Europese verordening inventarisatie duurzaamheidsvoorkeuren (SFDR)

2018

Herziene Leidraad Zorgvuldig adviseren over
vermogensopbouw - financiële ondernemingen

2023

Wet bedrag ineens

2018

Handboek online dienstverlening

2023

Wet toekomst pensioenen
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Zakelijke markt en actief klantbeheer
topprioriteit, communicatie en
risicomanagement in de lift
Onderwerp

Gem.
ranking*

Gem.
prioriteit

% Hoogste
prioriteit

% Top 5
prioriteit

Positie
2022

Positie
2021

1.

Groei in zakelijke markt

1,7

2,1

27%

55%

1

2

2.

Actief beheer portefeuille

2,3

2,9

22%

70%

2

1

3.

Groei binnen bestaande
klanten

3,0

2,6

11%

54%

3

4

4.

Verhogen efficiëntie
werkprocessen

4,7

3,2

6%

61%

4

3

5.

Betere communicatie waarde
dienstverlening

5,3

2,9

5%

40%

5

12

6.

Groei in particuliere markt

6,0

2,6

6%

18%

6

8

7.

Uitbreiden van adviesrol
richting risicomanagement

6,7

3

5%

33%

7

10

Figuur 4.3 prioriteiten in 2022

Bron: Adfiz

Voor het eerst is groei in de
zakelijke markt de hoogste
prioriteit bij de meeste
advieskantoren. Dit komt
vooral door een toegenomen
prioriteit onder kleine
kantoren. In lijn hiermee is
risicomanagement steeds
breder in opkomst.
Actief beheer van de
portefeuille blijft voor 7 op
de 10 kantoren een top 5
prioriteit.
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Onderwerp

Gem.
ranking*

Gem.
prioriteit

% Hoogste
prioriteit

% Top 5
prioriteit

Positie
2022

Positie
2021

7.

Groei met nieuwe klanten

6,7

3,5

6%

37%

7

6

9.

Uitbreiden van adviesrol
richting financiële planning

8,0

3,1

3%

24%

9

8

Transitie van administratief
10. naar meer advies
georiënteerd

9,3

3,5

3%

22%

10

13

beschikbare data
11. Verbetering
van klanten

10,0

3,5

3%

19%

11

11

digitaliseren, be12. Innoveren,
nutten Fintech mogelijkheden

10,3

3,6

3%

22%

12

5

13. Meer specialiseren

11,7

3,3

0%

6%

13

7

* 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.

Opvallend is de
toegenomen aandacht
voor communicatie over
de dienstverlening,
die onafhankelijk van
kantoorgrootte bij twee
keer zo veel kantoren top
5 prioriteit is geworden.
Inhaken op Fintech wordt
minder als prioriteit
genoemd, innovatie
lijkt meer aangevlogen
vanuit het vak zelf
(actief klantbeheer en
risicomanagement) en zal
wel degelijk om verdere
digitalisering vragen.
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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. Opvallend is de
toegenomen aandacht voor groei
in de particuliere markt bij kleinere
kantoren, terwijl de wat grotere
kantoren dit niet of nauwelijks
prioriteit geven. Efficiency blijft
belangrijk, maar heeft bij de wat
grotere kantoren significant meer
prioriteit. Onder die groep is de
aandacht voor transitie van administratie naar meer advies ook
opvallend gestegen.

Bron: Adfiz

% Top 5
prioriteit

% Top 5
prioriteit

1-5 fte

>6 fte

Verschil
klein - groot

1. Groei binnen bestaande klanten

62%

43%

19%

2. Verhogen efficiëntie werkprocessen

54%

70%

-16%

3. Groei in particuliere markt

30%

3%

27%

van administratie naar meer
4. Transitie
advies georiënteerd

14%

33%

-19%

5. Innoveren, digitaliseren, benutten
fintech mogelijkheden

14%

33%

-19%

Onderwerp

Figuur 4.4: verschil top 5 prioriteit klein - groot
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Toezichtkosten blijven stijgen
De totale toezichtkosten die door de markt gedragen worden zijn sinds 2011 meer dan verdubbeld (+141%). In 2015 is de jaarlijkse
overheidsbijdrage van ongeveer 20 miljoen euro geschrapt. Sindsdien stegen de jaarlijkse heffingen van de AFM, in totaal met ruim 40%.
In 2019 is het aandeel dat adviseurs bijdragen gedaald van 21% naar 14,2%. In 2021 is er een forse stijging door extra toezicht vanwege
de toetreding van nieuwe spelers zoals buitenlandse handelsplatformen vanwege Brexit. Voor adviseurs en bemiddelaars een stijging
van meer dan 10%.
Figuur 4.5: toezichtkosten AFM
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100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
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Heffingen AFM

Bron: AFM

2022
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Overheidsbijdrage

2024
Begroot
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Digitalisering
3 op de 4 adviseurs beoordelen de eigen digitalisering met een 7
of hoger (gemiddeld 7,3). Als kantoren de automatisering opnieuw
zouden inrichten zou ongeveer de helft beginnen met CRM,
ongeveer een kwart met advies en ook ongeveer een kwart met
administratie. Ongeveer 5% zou starten met onderhoud en nazorg
(DFO, 2022). Gemiddeld bedragen de automatiseringskosten 6,9%
van de omzet, waarbij duidelijke schaalvoordelen zichtbaar zijn.
Meer dan de helft van de kantoren (55%) verwacht dat de automatiseringskosten de komende drie jaar zullen toenemen, met
gemiddeld 10%.
• Bij medewerkers ligt een belangrijke uitdaging: 58% van de
advieskantoren heeft de wens dat personeel meer bekwaam
wordt op het gebied van automatisering.
• Digitale veiligheid is een groot thema, zo verwachten 3 op de 4
kantoren dat aanbieders eisen aan de digitale veiligheid bij het
kantoor gaan stellen.
• Onderhoud en nazorg wordt matig ondersteund: 60% wil hier
meer aan doen, en beoordeelt de digitale ondersteuning met
een krappe 6.

Bronnen: DFO

3 op de 4
adviseurs

7

CRM

of hoger

25%

Advies

50%
25%
Administratie

Figuur 4.6: automatiseringskosten t.o.v. omzet
10%
9%

9,2%

8%
6,8%

7%
6%

4,9%

5%

4,4%

4%
3%
2%
1%
0%

1 FTE

2 - 5 FTE

6 - 1- FTE

>11- FTE
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Digitaliseringswens leeft bij klanten van alle
generaties
Digitalisering van delen van de
dienstverlening is een wens die
bij grote groepen binnen alle
generaties herkenbaar is, en
beperkt zich niet tot jongeren.
Australisch onderzoek laat
zien dat veel digitale services
gemiddeld door zo’n 80% van
generatie Y’ers wordt gewenst,
door 75% van de generatie X’ers
en de helft van de baby boomers.
Opvallend is online persoonlijk
contact dat, mogelijk door de
coronacrisis, door 70% van de
baby boomers is omarmd.

Actueel houden belangrijke persoonlijke informatie

Mogelijkheid te chatten of online gesprek met adviseur

Toegang tot financiële educatie en tools (bijv. rekentools, podcasts)

Opslag en toegang tot financiële documenten

Volgen financiële doelen

Inzicht in financieel huishouden
0%
Generatie Y

20%

40%

Generatie X

60%

80%

100%

Baby boomers

Figuur 4.7: gewenste onderdelen online klantportaal

Bron: Netwealth
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Verbeteren klantbeleving staat centraal bij
investeringen in digitalisering
Fig 4.8: ervaren voordelen van digitalisering
De winst van digitalisering
voor advieskantoren zelf zit
vooral in een betere klantrelatie
(betrokkenheid, tevredenheid,
aandacht), en in mindere mate
in advieskwaliteit en efficiency. Koplopers ervaren (veel)
meer voordeel dan gemiddeld.
Opvallend is dat het voordeel
van betere betaalbaarheid
van advies bij koplopers juist
minder groot wordt ervaren dan
door de rest van de markt.

0%

20%

40%

60%

Verbeterde klantbetrokkenheid en communicatie
Verbeterde klanttevredenheid
Meer tijd besteed met klanten
Verbeterde kwaliteit van het advies
Meer mogelijkheden om minder rendabele klanten
te bedienen
Verbeterde betaalbaarheid van advies
Koploper

Bronnen: Netwealth

80%

Totaal
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Verduurzaming is belangrijk thema voor eigen
onderneming en in adviespraktijk
Duurzame ontwikkeling is een belangrijk thema in de adviessector. 8 op de 10 ondernemers vinden het belangrijk voor zowel zichzelf,
het eigen bedrijf en de eigen klanten. In 60% van de adviesgesprekken met particulieren en 50% bij MKB-klanten komt duurzaamheid ter
sprake. Voor de helft van de adviseurs is de belangrijkste motivatie dat hij het zelf belangrijk vindt. Een kwart adviseert over duurzaamheid omdat zijn klanten dat verwachten. Een tiende geeft als reden dat de overheid het vereist. Commercie is voor vrijwel niemand de
belangrijkste drijfveer.
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Elk adviesgesprek

Af en toe

Alleen bij afsluiten product

Wanneer duurzaamheid
bespreken met klant?
Nooit

Particulier

Fig 4.9 duurzaamheid steeds vaker onderwerp van gesprek met klanten

Bronnen: HAN

MKB
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Ook in de eigen onderneming wordt actief naar mogelijkheden voor verduurzaming gekeken. Papierloos werken, afvalscheiding en thuiswerken (ook na corona) worden het meest genoemd.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Papierloos werken

73%

Afvalscheiding

59%

Thuiswerken

55%

Isoleren/verduurzamen kantoor

37%

Gelijke beloning man/vrouw

36%

Zonnepanelen

34%

Elektrisch rijden

30%

Duurzame inzetbaarheid personeel
Inclusief personeelsbeleid
Duurzaam inkopen

26%
16%
15%

Figuur 4.10: veel verschillen in verduurzaming eigen kantoor
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De overheid zou de complexiteit van
persoonlijke financiën voor lagere
inkomens deels kunnen wegnemen.
Zo zou zij financieel advies voor deze
groepen kunnen verzorgen, bijvoorbeeld
door dit publiekelijk aan te bieden,
of door het bieden van subsidies of
tegoedbonnen hiervoor.
– CPB, Sturen naar vermogen, 2021
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ADVIES IN CIJFERS

Samenwerken
in de keten
Om klanten goed en efficiënt te helpen is goede
klantgerichte samenwerking tussen adviseur
en productaanbieder cruciaal. De samenwerking
in de keten is gebaat bij onderling vertrouwen,
goede afspraken en een sterke en efficiënte
infrastructuur.
Volmachten, serviceproviders en ICT
kunnen daaraan bijdragen. Ook goede
samenwerkingsovereenkomsten en het over
en het over en weer delen van de relevante
klantgegevens zijn cruciaal.

Bronnen: AFM 2018, Decisio 2017
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Samenwerkingsafspraken aanbieders en
adviseurs verbeteren opnieuw
Verzekeraar
Agriver
Arag
DAS
Victor Insurance
Noordelinge
Samenwerking Glasverzekering
Hienfeld
Midglas glasverzekeraar
AXA Art
OOM Verzekeringen
Unigarant
De Vereende
SUREbusiness
Turien&CO
Ansvaridéa
HDI
Monuta
Achmea

Jaar SWO
2022 (nieuw)
2022 (nieuw)
2022 (nieuw)
2021 (nieuw)
2020
2020
2019
2019
2018
2020
2021
2017
2021
2021 (nieuw)
2019
2017
2021
2015

Groene lichten
27
27
28
26
28
28
29
29
27
27
26
20
23
26
24
24
21
23

Figuur 5.1: beoordeling samenwerkingsovereenkomsten
Bron: Adfiz

Oranje lichten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
5
5
5
3
4

Rode lichten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
1
1

In samenwerkingsovereenkomsten 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 Verzekeraars. Sinds 2017 wordt met
stoplicht-kleuren gecodeerd of
afspraken conform het
refertemodel zijn (groen),
afwijken (oranje) of strijdig zijn
(rood).Als een afspraak voor
bepaalde (deel)branche niet
relevant is, dan is geen score
gegeven.

76 | ADFIZ ADVIES IN CIJFERS 2022 – 2023

Verzekeraar
De Goudse
HDI Global Specialty
Klaverblad Verzekeringen
A.S.R.
Anac
SAA
CZ
NH1816
Nationale Nederlanden
Nationale Nederlanden Zorg
ONVZ
Aegon
Brand New Day
AIG
Reaal
Voogd & Voogd
BLG Wonen
Allianz
Westland-Utrecht Bank

Jaar SWO
2019
2021
2021
2017
2019
2021 (nieuw)
2017
2014
2011
2020
2009
2014
2017
2015
2015
2018
2014
2012
2014

Groene lichten
24
23
23
18
17
19
13
15
14
11
11
10
10
10
10
10
4
4
1

Oranje lichten
9
7
7
10
8
6
10
14
13
12
12
8
11
17
16
11
14
20
0

Rode lichten
0
0
0
0
1
4
0
0
2
1
1
4
4
1
3
8
5
5
24

Het refertemodel en stoplichtoverzicht resulteren de laatste
jaren in betere afspraken,
waardoor klanten beter bediend
kunnen worden.
Intussen zijn 9 samenwerkingsovereenkomsten volledig
groen.
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Aplaza koppelingen besparen jaarlijks meer
dan 2 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.

Ontwikkeling

2020

2021

Jaarlijkse groei

1.750.000 uur

2.036.000 uur

16%

1.350 uur

1.553 uur

15%

1.304

1.311

Aantal deelnemende aanbieders en serviceproviders

34

48

Aantal deelnemende Softwareleveranciers

9

11

Jaarlijkse totale besparing
Jaarlijkse totale besparing per advieskantoor
Aantal deelnemende adviseurs

Figuur 5.2: grote besparing door koppeling Aplaza
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Urenbesparing per intermediair per jaar
1.553
1.350

2019
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1.122

198
2012

328
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452

2014

553
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694

2016

Figuur 5.3: urenbesparing per intermediair per jaar
Bron: Aplaza

1.299
821

2017
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Figuur 5.4: gemiddelde jaarlijkse besparing per kantoor
2020

14.000
11.394

12.000

2021

10.000
8.127

8.000
6.000
4.000
2.000

300

392

833

1.045

1.835 2.216

2.847

3.491

0
1 FTE

1 > 5 FTE

5 > 10 FTE

10 > 50 FTE

50 > FTE

Figuur 5.5: gemiddelde jaarlijkse besparing per FTE
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5 > 10 FTE
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In 2021 is het aantal
deelnemende aanbieders en
serviceproviders met ruim
40% gestegen. Dit vertaalt
zich naar grotere gemiddelde
besparingen per kantoor en
per fte. De grote toename
van de besparing bij de grote
kantoren is het effect van de
consolidatie (46%), de nieuwe
aansluiting van een aantal zeer
grote adviesbedrijven (14%) en
efficiencywinst (39%).
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Bij onze klanten – met name
ondernemers – zien we helaas nog
altijd een gebrek aan risicobewustzijn.
Verzekeraars gaan aan de slag om dit
bewustzijn te verhogen, maar dat kunnen
ze niet zonder hulp van adviseurs. Zij
kennen hun klanten natuurlijk het beste.
– Geeke Feiter (directeur Verbond van Verzekeraars), mei 2022
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