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Wat is waarde?
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Waarde is perceptie



Perceptie is werkelijkheid



1. Allemaal fout, maar de mijne is goed

2. De twee gezichten van het intermediair

3. Zonder verhaal heb je niets te vertellen

4. Concurreer niet op prijs, maar op kwaliteit

5. De kern: je dienstverlening als ontmoetingsplaats



wat is de 
reputatie
van de
financieel
adviseur?
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Hoe zien stakeholders de reputatie van de financieel tussenpersoon? 

totaal miskend, deels miskend, afgewezen, bekend, onderscheidend, erkend, gewaardeerd, bewonderd

negatief: slechte reputatie positief: sterke reputatie

–

+–
–

+

+



maar die van míj is goed



1. Allemaal fout, maar de mijne is goed

2. De twee gezichten van het intermediair

3. Zonder verhaal heb je niets te vertellen

4. Concurreer niet op prijs, maar op kwaliteit

5. De kern: je dienstverlening als ontmoetingsplaats



“don’t sell me, but tell me”
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Elke organisatie heeft een verhaal te vertellen:
�Het beeld zit al in de steen. Ik haal slechts overtollig steen weg.�

– Michelangelo



1. Allemaal fout, maar de mijne is goed

2. De twee gezichten van het intermediair

3. Zonder verhaal heb je niets te vertellen

4. Concurreer niet op prijs, maar op kwaliteit

5. De kern: je dienstverlening als ontmoetingsplaats



“het gaat niet om wat je 
doet, maar om wat je 

betekent”



14

De twee gezichten van de financieel adviseur: ratio versus gevoel

Tussenpersoon 
als vertrouwenspersoon

1. frame: professional als mens

2. deelt dilemma’s (pull)

3. professional naast de klant

4. is altijd aanspreekbaar 
………….

Tussenpersoon 
als financieel autoriteit

1. frame: financiële techniek

2. verkoopt producten (push)

3. professional boven de klant

4. onbereikbaar en 
onaanspreekbaar



De wereld van financieel advies: geef per stelling antwoord met waar/onwaar!



“Onze markt krimpt. De zorgplicht wordt steeds vaker bij de bank gelegd, 
autoverzekeringen lopen steeds vaker via de dealer: ons model sterft uit” + -



“De speciaalzaak wint, het warenhuis verliest”+ -



“Technologie is onze vijand”+ -



“AVG is een probleem: 
we mogen de data toch niet gebruiken”+ -



“Samenwerken is het nieuwe concurreren”+ -



“Direct writers vallen klanten lastig, 
wij kunnen beter ontzorgen”+ -



“Onze belangrijkste toegevoegde waarde is een goede nachtrust”+ -



“Er zijn teveel tussenpersonen. 
De markt is toe aan een grote schoonmaak”+ -



“Sociale vaardigheden zijn belangrijker dan productkennis”? !



1. Allemaal fout, maar de mijne is goed

2. De twee gezichten van het intermediair

3. Zonder verhaal heb je niets te vertellen

4. Concurreer niet op prijs, maar op kwaliteit

5. De kern: je dienstverlening als ontmoetingsplaats



een wereld van waarde
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Reputatie bouw je op door te investeren in relaties



prijsconcurrentie = race to the bottom



Redeneer niet vanuit prijs, 
maar vanuit waarde
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De financieel adviseur is relevant in alle fasen van de klantreis
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Het gaat om de momenten van de waarheid: het contact met de klant



Voorkom verrassingen!
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De financieel tussenpersoon kan veel leren van de zorg (relatie arts-patiënt)
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Wie machtig is, kan het gedrag van 
mensen direct sturen

Wie invloed heeft, kan de mening 
van mensen veranderen

Macht versus invloed

Macht Invloed
gebaseerd op positieverschil gebaseerd op relaties
mensen overtuigen mensen meekrijgen
opleggen samenwerken
anderen iets laten doen anderen betrekken
structuur cultuur 
efficiency gedreven waarde gedreven
business maatschappelijke opdracht
direct indirect
bewust onbewust
extrinsiek intrinsiek

Onvrijwillig Vrijwillig
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De sleutel voor samenwerking is purpose: een nobel doel



1. Allemaal fout, maar de mijne is goed

2. De twee gezichten van het intermediair

3. Zonder verhaal heb je niets te vertellen

4. Concurreer niet op prijs, maar op kwaliteit

5. De kern: je dienstverlening als ontmoetingsplaats
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Context: de opkomst van de netwerksamenleving 



In de netwerksamenleving vragen stakeholders 
om een andere positionering

netwerk

Organisaties 
toen

(potentiële)
klanten

bolwerk

Overheden Politiek

Maatschappij Influencers

Opinieleiders

NGO’s

Media Publiek

(potentiële)
werknemers

Organisaties 
nu

Organisatie

Agenda

Potentiële
klanten

Overheden Politiek

Maatschappij

Opinieleiders NGO’s

Media

(potentiële)
werknemersOrganisatie

Klanten

Influencers

Publiek
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Doelgroepen versus stakeholders

Veel overlap, maar ook duidelijke verschillen

Doel-
groepen

Stake-
holders
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Het verschil tussen doelgroepen en stakeholders

Doelgroepen Stakeholders

• Een belanghebbende of stakeholder is een 

persoon of organisatie die invloed uit kan 

oefenen op een organisatie of beleid

• Geen (eigen) keuze

• Vanuit de zender én vanuit de ontvanger

• Iedereen die voor het bereiken van een 

bepaald communicatiedoel van belang 

kan zijn

• Zelfgekozen

• Zenderbelangen staan centraal

Outside-inInside-out
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Financieel advies is een investering, geen kostenpost
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