
Invloed op regelgeving voor  
intermediaire markt
Adfiz vormt met haar leden toekomstvisie en creëert 
door belangenbehartiging de gewenste ruimte om te 
ondernemen.
• Invloed op wet- & regelgeving en toezicht, direct 

en via MKB Nederland
• Alle belangrijke dossiers
• Directe lijn met ministeries, politici, AFM en andere 

beleidsbepalers

Een actief netwerk voor 
samenwerking 
Met Adfiz sta je er niet alleen voor. Adfiz staat voor 
een vertrouwd netwerk van goede ondernemers. 
Hieruit zijn al veel samenwerkingen ontstaan.
• Ondernemers onder elkaar
• Kennis en ervaringen delen
• Sparren, spiegelen en prikkelen

Profiteer van kortingsregelingen
Adfiz spant zich in om relevante ledenvoordelen en 
kortingsregelingen te realiseren. Uiteindelijk moet 
het mogelijk zijn het lidmaatschap terug te verdie-
nen.
• Korting onder andere bij opleidingsinstituten en 

op marketingtools
• Gratis gebruik MKB Servicedesk Plus
• Regelmatig korting of vrijkaarten voor diverse 

bijeenkomsten

Invloed op aanbieders 
Als collectief biedt Adfiz het beste perspectief om grip 
te hebben op het gedrag van aanbieders.
• Meldpunt voor ongewenst aanbiedersgedrag
• Direct aan tafel bij directie banken en verzeke-

raars
• Collectieve procedure als het moet

Beste garantie op doelgerichte en 
zuivere informatie
Met Adfiz krijg je informatie direct van de bron, ver-
taald naar de praktijk, zodat je direct aan de slag kan.
• Geen ander belang dan ledenbelang
• Altijd uit de eerste hand van de officiële gespreks-

partners
• Op maat gesneden naar praktijk van het interme-

diair.
 

Ondersteuning voor een efficiënte 
bedrijfsvoering
Adfiz biedt de beste tools die je helpen je bedrijfsvoe-
ring efficiënt in te richten.
• WFT portaal: Praktische instructies om aan Wft te 

voldoen
• Stappenplannen, modeldocumenten en sjablonen
• Helpdesk voor vragen

Versterk je advieskracht
Als lid van Adfiz beschik je over unieke informatie en 
tools om individuele advieskracht te versterken.
• Eigen onderzoeken naar producten en aanbieders
• Invloed op dossiers voor markttoegang, prijsvor-

ming en gelijk speelveld
• Hulpmiddelen bij inrichten advies

Rijk aanbod aan ledensessies
Adfiz organiseert bijeenkomsten over allerlei onder-
werpen die relevant zijn voor de adviespraktijk of 
ondernemerschap.
• Regionale en landelijke bijeenkomsten
• Vakinhoudelijke presentaties en workshops
• Webinars
 

Vergroot de waarde van je advies
Adfiz treedt op als autoriteit in financiële voorlichting. 
Finfin van Adfiz werkt daarbij als aanjager. Zo creëren 
we met de leden het podium waarop we de nut en 
noodzaak van onafhankelijk advies zichtbaar maken.
• Nadrukkelijke stem in de nieuwe en traditionele 

media
• Met Finfin van Adfiz geven we inzicht in wat nodig 

is voor het nemen van goede financiële beslissin-
gen

• Gratis content en video’s die leden kunnen inzet-
ten in eigen klantcommunicatie

 

Adfiz logo als bewijs van kwaliteit 
naar je klant
Het Adfiz-lidmaatschap staat voor professionaliteit, 
onafhankelijkheid en integriteit. Als lid van de bran-
chevereniging van onafhankelijk adviseurs heb je een 
streepje voor bij je klanten.
• Lid van Adfiz-logo voor eigen materialen
• Vindbaar op Adfiz.nl en Finfin van Adfiz
• Een veilig gevoel voor klanten
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