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Mensgericht
werken 
vraagt om een
goed systeem

e laatste maanden ben ik veel in gesprek 

met leden over de grote uitdagingen 

voor de onafhankelijk adviseur richting 

2020. Daaruit klinkt in ieder geval de 

roep om meer ruimte om te ondernemen. De 

regeldruk knelt steeds meer. Het kost veel tijd en 

geld. En uiteindelijk gaat dat ook ten koste van de 

klantbediening en de betaalbaarheid van advies. 

Een duidelijke opdracht voor Adfiz als 

belangenbehartiger.

Een ander duidelijk thema is kiezen. De concurrentie 

is groot, en soms nog oneerlijk ook. Verschillen in 

prestaties worden transparanter. Steeds vaker verge-

lijken klanten de kwaliteit van adviseurs online, 

bijvoorbeeld met klantreviews. De adviseur kan 

hierin sterker opereren als hij kiest voor specifieke 

dienstverleningsconcepten voor specifieke groepen 

klanten, vanuit een scherp besef waar zijn unieke 

toegevoegde waarde ligt. Voor die klanten kan je 

namelijk echt het grote verschil maken.

Als adviseur moet je vervolgens niet alleen 

goeddoen. Je moet ook steeds beter laten zien dat 

je het goed doet. Dat betekent in iedere fase voor je 

klant transparant maken wat je als adviseur oplevert. 

Soms is dat gemak of beter inzicht, een andere keer 

financieel voordeel. Bijkomend voordeel: hij zal het 

dan ook vaker doorvertellen. 

De visie van ANVA Elements is dat ‘goed werk doen’ 

ook vraagt om een transformatie van polis- naar 

servicegericht werken. Immers, de klant heeft geen 

emotie bij polissen, maar ervaart toegevoegde waarde 

in ‘het niet zelf hoeven uitzoeken’ of ‘weten dat 

iemand de boel voor me in de gaten houdt’. Daarvoor 

moet je dicht op de klant zitten. Je moet weten wat er 

bij hem speelt. Hoe zijn financiële en persoonlijke 

situatie zich ontwikkelt. Een goed klantbeeld hebben 

dus. Een modern  klantrelatiesysteem is dan 

onmisbaar. En dat is des te dringender in een wereld 

waar concurrenten hun beeld van jouw klant steeds 

beter online opbouwen op basis van big data.
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