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Als het gaat om alle aanpassingen rondom de WGA, dan hee�  de inter-
mediaire adviesmarkt het nodige te verstouwen gekregen in het afgelopen 
jaar. Dat zal in 2017 niet anders zijn. Veel werkgevers die nog geen eigen-
risicodrager ZW en/of WGA zijn, zullen of kunnen nog benaderd worden. 
Gelijktijdig zal bij veel werkgevers het eigenrisicodragen ZW ingericht 
moeten worden, omdat dat onderdeel is van het WGA-advies.

Duidelijk is geworden dat het denken vanuit enkel een verzekeringsoplos-
sing niet dé oplossing is. Adviseurs moeten meer dan ooit focussen op 
integraal advies over e� ectief risicomanagement en sociale zekerheid. En 
niet alleen voor de grote werkgevers; ook de mkb’er hee�  hiermee te maken. 
Denk aan het inhuren van zzp’ers, dat komt overal voor. Maar denk ook aan 
de geplande wijzigingen in de Arbowet; deze gaan ook voor iedere werkge-
ver (van klein tot groot) een rol spelen.  En een ander voorbeeld: hoe komt 
het dat Broodfondsen een voet aan de AOV-grond krijgen, maar in veel 
gevallen geen onderdeel zijn van het AOV-advies? 

Samen sterker
Adviseurs doen er goed aan enkele stappen vooruit te denken. Want veel 
wijzigingen zie je aankomen. Helemaal als je er als beroepsgroep geza-
menlijk over spreekt en ervaringen deelt. De gevolgen van de wijzigingen 
zijn dan eerder met de relaties te bespreken en te organiseren. Waarbij het 
opvallend is dat veel adviseurs zich niet verenigen en allemaal het wiel 
zelf willen uitvinden. Of de wijzigingen oppakken, zoals de verzekeraar ze 
voorlegt. Dan ondermijn je je eigen rol, en dat moet de adviseur Inkomens-
verzekeringen niet willen. 

De NVIA is van mening dat het algemene kennisniveau van inkomensver-
zekeringen en de kansrijke markt omhoog moet. Daar maken wij ons hard 
voor richting de politiek en de stakeholders. In dit 
speelveld is de rol van de NVIA steeds prominen-
ter geworden. Zowel in het behartigen van de 
belangen van de leden, maar ook in het organise-
ren van kennisdeling en intercollegiaal contact. 
Daar gaat NVIA zich ook in 2017 op richten.

Peter Abelskamp 
Voorzitter Nederlandse Vereniging van 
Inkomen Adviseurs (NVIA) 

De rol van het intermediair verschui�  steeds meer van bemiddelaar naar 
adviseur. Deze belangrijke ontwikkeling zal zich in 2017 versterkt voortzet-
ten vanwege de explosief groeiende woningmarkt. Veel mensen zoeken 
hypotheekadvies en willen dan ook snel weten of een hypotheek mogelijk 
is. Om dat te bereiken moeten adviseurs zich richten op hun adviestaak, en 
overtollige ballast – de administratieve werkzaamheden – uitbesteden aan 
serviceorganisaties die daar volledig op zijn ingericht en ook fors inzetten 
op innovatie, digitalisering en e�  ciency. Het bemiddelingsproces bij een 
hypotheek zal daardoor steeds sneller, e�  ciënter en gemakkelijker worden. 
De rol en importantie van de serviceorganisaties daarbij is van doorslag-
gevend belang.  

In 2017 vindt ook de evaluatie van het provisieverbod plaats. Belangrijk is 
dat ona� ankelijk advies voor iedere consument bereikbaar en betaalbaar is, 
maar is dat nog wel het geval? De verhoging van de AOW-lee� ijd leidt tot 
AOW-gaten, weinig mensen hebben een goed pensioen en de rentestand is 
historisch laag, maar toch komen consumenten niet in actie. Komt dat door 
de directe advieskosten of speelt iets anders? Hele relevante vragen, waarop 
antwoord en actie dringend gewenst is!

Beter informeren
Relevant is ook of de consument verschil ziet tussen ona� ankelijk advies 
en directe verkoop. Als een consument alleen maar let op de prijs van het 
advies en niet op de kwaliteit, dan moet hij veel beter worden geïnformeerd, 
bijvoorbeeld via een beschermde titel voor ona� ankelijk advies of een 
verplichte waarschuwing bij directe verkoop. 

De OvFD hee�  zich in de lobby ook sterk ingezet voor meer maatwerk-
mogelijkheden bij hypotheekadvisering, met als resultaat dat politiek Den 
Haag nu een beter beeld wil krijgen van de prak-
tijk rond maatwerk en een platform maat-
werk wil opstarten om mogelijke belem-
meringen weg te nemen. Wij hebben 
goede hoop dat onze inzet zich in 2017 
vertaalt in meer maatwerkmogelijkheden. 
Goede, ona� ankelijke adviseurs hebben 
daarin een belangrijke rol!

Colinda Rosenbrand 
Directeur OvFD

2017 wordt sowieso het jaar van de evaluatie van het provisieverbod. We 
mogen verwachten dat de problemen met de toegankelijkheid van advies, 
die breed in de markt ervaren worden, ook uit de evaluatie komen. Je hoe�  
alleen te kijken naar de oplopende pensioengaten bij consumenten en het 
niet-verzekerde arbeidsongeschiktheidsrisico onder zzp’ers. Dit zijn proble-
men die zich niet laten oplossen met goedkope online verkoopfunnels, hoe 
veilig je die ook maakt. Er is een schreeuwende behoe� e aan ongevraagd 
advies. 

Maak advies toegankelijker
Bij het verbeteren van de toegankelijkheid van advies kan de overheid niet 
weglopen voor haar rol op het gebied van � scaliteit, nalevingskosten en de 
ingeperkte vrijheden om advies naar eigen keuze e�  ciënt in te richten en in 
rekening te brengen. 

Andere uitdagingen die ik uit de evaluatie verwacht, zijn: de constatering 
dat er in de praktijk nog een groot verschil bestaat tussen productverkoop 
en ona� ankelijk advies, terwijl de klant de impact hiervan onvoldoende 
doorgrondt; de volstrekt ontoereikende waarborgen in het execution-kanaal 
en de tekortkomingen in het gelijk speelveld die reparatie verdienen. 

Fintech
Zonder twijfel zal in 2017 ook robot-advies zich verder ontwikkelen. 
E�  ciency, snelheid en 24/7 beschikbaarheid zijn zeker waardevol, maar 
maken de mens-adviseur niet overbodig. Sneller en goedkoper is niet altijd 
beter voor de klant. Ik verwacht met de komst van nieuwe toepassingen ook 
meer aandacht voor de risico’s van robot-advies, zoals massaschade door 
verkeerde advies-algoritmes, manipulatie-risico’s en impulsief keuzegedrag 
van consumenten.

Verder reken ik op goede discussies over de grenzen 
aan onbetaalde zorgplicht, over de potentie van 
de � nanciële APK, over de gevolgen van big 
data voor privacy en solidariteit, over cyber-
risico’s en over noodzakelijke verbeteringen in 
het vakbekwaamheidsstelsel. Het beloo�  zeker 
weer een enerverend jaar te worden. 

Enno Wiertsema 
Algemeen directeur Ad� z 
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