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H
et resultaat waren smeuïge, lekker in het 

gehoor liggende vertellingen die houvast 

boden. Maar wat we niet uit het oog mo-

gen verliezen, is dat mythen van begin tot 

eind compleet verzonnen waren. Anno 

2018, bijna drie millennia en een goeie 

tweeduizend kilometer van Griekenland verwijderd, 

kennen we ook in Nederland onze eigen mythen. En 

ook dat zijn verhalen die ‘het goed doen’. En die een ver-

MET MYTHEN EN SAGEN PROBEERDEN 

DE OUDE GRIEKEN ZAKEN DIE HUN 

VOORSTELLINGSVERMOGEN TE BOVEN 

GINGEN, OF DIE ZE NIET KONDEN RIJ-

MEN MET HUN WERELDBEELD, TE VER-

KLAREN. HET WAREN VERHALEN GE-

BASEERD OP WAT ZE OM ZICH HEEN 

ZAGEN, OP KENNIS EN ERVARING DIE 

ZE HADDEN EN DAT ALLES AANGE-

LENGD MET EEN DOSIS FANTASIE, 

WAARMEE LOSSE EINDJES AAN EL-

KAAR WERDEN GEKNOOPT.
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De mythe van het 
gratis advies
klaring bieden voor zaken die we niet begrijpen of waar 

we ons niet in kunnen vinden. 

Eén van die hedendaagse Nederlandse mythen, is 

de mythe van het gratis advies. Net als in de Griekse 

mythologie is ook die mythe van begin tot eind volledig 

uit de lucht gegrepen. Ik sta met regelmaat versteld van 

het gemak waarmee sommige organisaties roepen dat 

advies in bepaalde dossiers gratis zou moeten zijn. Bij-

voorbeeld bij allerlei vormen van nazorg. Of, van recen-

ter datum, in het kader van het activeren van klanten 

met aflossingsvrije hypotheken. 

Door maar te blijven herhalen dat advies gratis moet 

zijn, wordt een beeld gecreëerd dat niet strookt met 

de werkelijkheid, een mythe. Daarmee schaden die 

organisaties niet alleen het belang van een hele 

beroepsgroep, maar ook dat van de klant. En dan 

vaak ook nog het belang van juist die klant die het 

meest gebaat is bij een goed en op maat gesneden 

advies. 

Maar advies is niet gratis; het is van waarde voor de 

klant. Vaak van grote waarde. En het is ook nog eens 

de broodwinning voor ongeveer 30.000 mensen die 

werkzaam zijn in de financieel adviessector. En geloof 

me, adviseurs sturen echt niet voor elk wissewasje 

een factuur. Een klant die zijn adviseur om informa-

tie vraagt, zal vaak kosteloos de gevraagde informatie 

krijgen. 

Maar als het verder gaat dan informeren, dan begint 

de dienst -het advies- waarvoor gewoon betaald moet 

worden. Dat lijkt me niet alleen logisch, het is ook goed. 

Goed omdat het ontvangen van een vergoeding voor 

een dienst die je levert ervoor zorgt, dat je blijft naden-

ken over de service die je je klant biedt. Goed, omdat 

advies een dienst is waarmee de klant echt geholpen 

wordt en die hem in staat stelt om een verstandige 

keuze te maken.

Dat is ook waar we als maatschappij voor hebben geko-

zen met het provisieverbod. Dus laat het met rust, gun 

zowel de klant als de adviseur een eerlijke behandeling 

en stop met het voeden van de mythe van het gratis 

advies! ■

‘Door maar te blijven 

herhalen dat advies 

gratis moet zijn, wordt 

een onwerkelijk beeld 

gecreëerd’


