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OVER ADFIZ
De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het
herstructureren van de vereniging, het hernieuwen van
relaties en het bouwen aan vertrouwen. Dat was nodig om
invulling te geven aan onze ambitie: breed gezien worden als
dé belangenorganisatie voor onafhankelijk financieel advies
en daarmee als logische gesprekspartner voor ministeries,
toezichthouders, politici en aanbieders.
In 2018 hebben we gezien dat dit ontwikkelpad zijn vruchten begint
af te werpen. We slagen er steeds beter en makkelijker in om voor ons
relevante onderwerpen op de agenda te zetten om zo het debat op gang
te brengen en te houden. In deze debatten worden we vaker en eerder
door stakeholders geconsulteerd en betrokken bij het ontwikkelen van
een aanpak. En we worden vaker geraadpleegd als bron voor kennis
en data over de adviesmarkt. Niet alleen door de media, maar ook door
stakeholders.
De toegenomen zichtbaarheid van de vereniging heeft ook in 2018
geleid tot een stijgende betrokkenheid onder onze leden: bijeenkomsten
worden drukker bezocht, commissies en werkgroepen komen frequenter
bijeen en leden dragen het belang van collectieve belangenbehartiging
actief uit naar buiten.
Inhoudelijk werken we met vier doelen, waarbinnen circa 20 actieve
dossier onze aandacht krijgen. Onze doelen zijn:

• De bekendheid van de waarde van advies vergroten
• De toegang tot advies vergemakkelijken
• De ruimte om te ondernemen vergroten

Opvallend in 2018:
• Adfiz Kennisdossiers voor
Privacy, IDD, Zorgplicht en
Risicomanagement
• Adfiz Privacyportaal genomineerd voor Gouden Lotus
Award InFinance
• Veel resultaten rondom
AVG (BSN, verwerkersovereenkomsten, gezondheidsgegevens, adviseur
verwerkersverantwoordelijk in relatie verzekeraar en
werkgever)
• Markt zorgcollectiviteiten
krijgt tijd voor zorginhoudelijke afspraken
• Bijdrage toezichtkosten
voor adviseurs verlaagd
• Media, politiek, ACM, AFM
en Verbond pakken onverzekerbaarheid op
• Addendum over productontwikkelingsproces opgenomen in refertemodel SWO
• Axa Art eerste aanbieder die
volledig ‘groen’ scoort op
stoplichtoverzicht SWO’s
• Collectivisering tweede jaar
loondoorbetaling van tafel
• Aplaza start sales-benadering aansluiting leden
• Resultaten voor senioren
en starters met Platform
Hypotheken
• Verzekeraars en politiek
verdeeld over ongevraagde
transparantie
• Minister onderschrijft
verbeterde kwaliteit van
advies, ongelijkheden in
speelveld en verschil verkoopadvies en zelfstandig
advies
• Samen met banken en verzekeraars voor verbetering
vakbekwaamheidsstelsel

• De samenwerking in de bedrijfskolom versterken
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FD: 31 juli 2018

am: 12 september 2019

BELANGENBEHARTIGING
In 2018 zijn we in veel dossiers actief
geweest. Zowel wat betreft de lobby
en PR, als de vertaling ervan naar onze
leden via bijeenkomsten en door middel
van praktische handvatten en tools.
Hieronder volgt een overzicht van onze
activiteiten in de belangrijkste dossiers.

IDD
Hoewel de contouren van de Europese IDDrichtlijn al langere tijd bekend waren, was het
nog de vraag in hoeverre Nederland daar een
zwaardere invulling aan zou geven dan in EUverband overeengekomen. Wij waren daar geen
voorstander van; iets waar we in gesprekken

met politici, ministerie en toezichthouder
continu op gehamerd hebben. Bij de publicatie
van de Bgfo in juni 2018 bleek dat de regelgever
nauw aansloot bij de minimale implementatie
van de Europese eisen en niet met aanvullende,
strengere regels is gekomen. Hetzelfde
standpunt – aansluiten bij de Europese eisen;
niet meer en niet minder – hanteerden we
ook in onze gesprekken met het Verbond van
Verzekeraars en OvfD over de uitwerking van
de regels voor het productontwikkelingsproces
(POG). In een addendum op het refertemodel
SWO hebben we de wederzijdse verplichtingen
uitgewerkt om een efficiënte en effectieve
samenwerking te bevorderen.

Privacy
Ook voor de op 25 mei 2018 in werking
getreden AVG gold dat de contouren van deze
verordening al langere tijd bekend waren.
Maar ook in dit dossier bleek intensieve lobby

am: 21 oktober 2018

VVP: 19 april 2018

nog noodzakelijk om bij de vertaling van de
regelgeving naar de dagelijkse praktijk enkele
obstakels weg te nemen. Met de Autoriteit
Persoonsgegevens creëerden we duidelijkheid
over de mogelijkheden om BSN-nummers
te verwerken. Met het Verbond spraken
we af dat zowel verzekeraar als adviseur
zelf verwerkingsverantwoordelijke is. MKB
Nederland deelde onze uitleg dat werkgevers
geen verwerkersovereenkomst hoeven te
sluiten met adviseurs. We scanden diverse
verwerkersovereenkomsten. En zijn voorlopig
nog wel even in gesprek met verzekeraars om
efficiënte gegevensuitwisseling mogelijk te
houden.

Onverzekerbaarheid
De verzekerbaarheid van risico’s staat steeds
meer onder druk. Door consolidatie, standaardisatie en monopolisering verschraalt het verzekeringsaanbod voor specifieke risico’s. Eind
2017 hebben we dit prominent op de agenda
geplaatst. In 2018 spraken we veel partijen
die een rol spelen in dit dossier. De AFM doet
er onderzoek naar in het kader van de risico’s
van het toenemend gebruik van (klant)data.
De ACM is een marktonderzoek gestart naar
onverzekerbaarheid, verschraling en verstoorde
marktwerking. Het Verbond van Verzekeraars

heeft het tot speerpunt van hun meerjarenplan
gebombardeerd. Politici hebben er Kamervragen
over gesteld en de landelijke media hebben het
dossier breed uitgemeten.

Transparantie
Sinds AFM en het Verbond eind 2017
een pleidooi hielden voor actieve
provisietransparantie bij schadeverzekeringen,
hebben we er in onze lobby continu op
gewezen dat hiermee een (schijn)oplossing
wordt aangedragen voor een probleem dat
er niet is. We voerden vele gesprekken met
politici, toezichthouders, aanbieders en het
ministerie. Er werden Kamervragen over
gesteld en intermediaire verzekeraars spraken
zich uit tegen het Verbond. Ook de minister
gaf aan eerst te willen onderzoeken wat de
effecten zouden zijn. De resultaten van dit
onderzoek zijn eind 2018 bekend geworden.
En hoewel het nu al praktijk én wetgeving is
dat de klant die erom vraagt inzicht krijgt in de
provisie-inkomsten, is duidelijk dat de wens er
ligt dat deze informatie makkelijker vindbaar
is. Wij hebben aangegeven daar graag over
mee te praten zolang de nieuwe vorm van
transparantie in het belang van de klant is en
de marktverhoudingen niet verstoort.

Onze standpunten,
visies, publicaties, persen nieuwsberichten zijn
in 2018 onder andere
aan bod geweest in:
• Vakpers: am:, VVP,
Schade Magazine,
InFinance, Findinet,
Risk&Business
• Landelijke geschreven pers: Het
Financieele Dagblad,
de Volkskrant, De
Telegraaf, AD
• Radio: BNR
• TV: Radar, Kassa
• Online: NOS, RTL,
BNNVARA
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Loondoorbetaling
In het regeerakkoord kondigde het kabinet
aan dat het de loondoorbetalingsplicht bij
ziekte wilde verkorten naar één jaar om zo de
lastendruk voor kleine werkgevers te verlichten.
Met MKB Nederland en het Verbond hebben
we aangegeven dat deze maatregel niet tot
het beoogde resultaat zou leiden. Samen met
onze Commissie Zorg & Inkomen hebben we
vervolgens een alternatieve oplossingsrichting
aangedragen die wél tot verlichting van de
lasten leidt: aanpassing van de verplichtingen
rondom re-integratie van de werknemer. Deze
oplossingsrichting is vervolgens ook omarmd
door MKB Nederland en het Verbond. Eind
2018 kondigde minister Koolmees aan dat het
regeerakkoord op dit punt wordt aangepast, de
verkorting niet doorgaat en MKB-werkgevers
op andere wijze ontzorgd zullen worden. De
richting die de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft gekozen sluit naadloos
aan bij de visie die de Commissie Zorg &
Inkomen eerder presenteerde.

BELANGRIJKSTE
LOBBYDOSSIERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IDD
Privacy
Onverzekerbaarheid
Transparantie
Loondoorbetaling bij ziekte
Maatwerk bij hypotheken
Risicomanagement
Collectiviteiten bij
zorgverzekeringen
Robotechnologieën
en fintech
Vakbekwaamheid
Pensioenen
Sanctiewetgeving
Evaluatie provisieverbod
Level playing field
Zorgplicht
Ketenefficiency
Toezichtlasten

Adfiz.nl/lobby

SWO
Eind 2017 introduceerden we het stoplichtoverzicht samenwerkingsovereenkomsten. Met dit
(in 2018 gedigitaliseerde) handige overzicht is
het voor adviseurs in één oogopslag duidelijk
hoe een verzekeraar scoort ten opzichte van
het refertemodel SWO’s. De komst van het stoplichtoverzicht heeft er in 2018 toe geleid dat
veel verzekeraars contact zochten om samen
met ons te onderzoeken welke aanpassingen
moeten worden doorgevoerd om ‘groener’ te
scoren in het overzicht. Deze intensieve gesprekken met aanbieders hebben tot resultaat
betere samenwerkingsovereenkomsten.

Ketenefficiency
Al langere tijd spannen we ons in voor een
efficiëntere keten. We voeren daarvoor intensieve gesprekken met verzekeraars, serviceproviders, volmachten en systeemhuizen om
te blijven investeren in bijvoorbeeld Aplaza. In
2018 zijn we samen met Aplaza een campagne
gestart om leden die nog niet zijn aangesloten
op dit platform te overtuigen van de voordelen
die aansluiting en gebruikmaken van Aplaza
oplevert.

LEDENVERHAAL
Dromen verwezenlijken
Naam: Anne Muurling
Bedrijf: Muurling Het Financiële Hart
Locatie: Harlingen
Adfiz-lid sinds: 1997
Eén keer de hoofdrol in je eigen voorstelling,
dat was de droom van Adfiz-lid Anne Muurling.
Op 17 november 2018 was het zo ver. Met 30
jaar in het vak pakte Muurling groots uit. Het
werd een muziektheater gebaseerd op zijn leven getiteld: ‘Zo is het leven.’ Zijn hele netwerk
was erbij en beleefde een fantastische avond!
“Ik wilde met mijn muziektheater de afstand
die ik nu zie in de samenleving verkleinen door
te tonen wat oprechte aandacht doet. Deze
gedachte voer ik ook door in mijn kantoor. Door
je kwetsbaarheid te tonen, toon je juist jouw
kracht. Ook bij het geven van financieel advies.
We hebben zelfs onze naam veranderd naar
Muurling Het Financiële Hart.”

Zijn werk als financieel adviseur omschrijft hij
als ‘de dromen van klanten verwezenlijken’.
“Zij volgen hun hart en ik maak het technisch
mogelijk. Daarnaast probeer ik de klant zoveel
mogelijk te helpen bij het afdekken van risico’s.
Mensen kunnen heel goed prijzen vergelijken
maar weten niet zo goed wat daar achter zit.
Een verandering in perceptie is belangrijk.”

“Advies is je
kostbaarste
bezit”
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“Leren, netwerken, inspireren”
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VERENIGING
De positieve ontwikkeling die we zien in het
verstevigen van onze positie als dé belangenorganisatie voor de onafhankelijk financieel
adviseur en als kenniscentrum, zien we ook
terug in de aanwas van nieuwe leden. Mochten we in 2017 zestien kantoren als nieuw lid
verwelkomen; in 2018 waren dat er 29. Door
overnames, fusies en bedrijfsbeëindigingen
bleef het absolute aantal leden nagenoeg gelijk.
Met al onze leden samen vertegenwoordigen
we ongeveer 55% van de particuliere en 85%
van de zakelijke markt.

Evenementen
Leren, netwerken, inspireren; het zijn stuk
voor stuk belangrijke onderdelen van de
vereniging. Daarom hebben we ook in 2018

verschillende evenementen, bijeenkomsten,
webinars en inspiratiesessies georganiseerd.
Om er enkele te noemen: de drukbezochte
privacy-bijeenkomst voorafgaand aan de
nieuwjaarsbijeenkomst. De miniseminars IDD
en zorgplicht voorafgaand aan de ALV en het

Particuliere markt

55%

“Kennis delen en
opdoen via Adfiz”

Zakelijke markt

webinar Pensioenen dat we samen met Wijzer
in geldzaken organiseerden. Ook het Particulier
en Zakelijk Platform mogen in dit lijstje niet
ontbreken. Tot slot waren we in 2018 ook
gastheer voor Bipar, de Europese koepel voor
belangenorganisaties voor financieel adviseurs,
die haar jaarvergadering in Amsterdam hield.

85%

BIJZONDERE JUBILEA
Adfiz werd 9 jaar in 2018, als je de voorgangers
NBVA en NVA daarbij optelt kom je op 109
jaar. In 2019 bestaat Adfiz 110 jaar wat we
uitgebreid vieren.
In 2018 vierden 95 Adfizleden een lustrumjaar,
waarvan een aantal zelfs een 70-jarig
lidmaatschap:
• VMD Koster verzekeringsgroep uit Alphen
aan de Rijn
• Pouwels Advies B.V. uit Breda
• Van der Stoep Risico-advies & Verzekeringen
uit Pijnacker

55 jaar lid
• Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs uit
Overloon
• Roos & van Eijk Assurantiën Hypotheken uit
Den Haag
• Van Helvoort Registermakelaars in
Assurantiën uit Gemert
50 jaar lid
• Assurantiekantoor Van Wijngaarden uit
Vinkeveen
• Mutsaerts uit Tilburg
• Assurantiekantoor Assen uit Arnhem
• Fidus verzekeringen en advies uit Geleen
Gefeliciteerd!
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Voor en door leden
In 2018 zijn onze leden onder andere op de
volgende fronten actief geweest:
• De Klankbordgroep Privacy ondersteunde
het bureau bij het ontwikkelen van tools,
modellen en inzichten rondom de AVG.
• De Pensioencommissie heeft ons position
paper Vernieuwd pensioenstelsel voor
toereikende pensioenen opgesteld.
• De Commissie Financiële Planning heeft een
stappenplan ontwikkeld dat consumenten
die gaan scheiden inzicht biedt in wat er geregeld moet worden rondom de hypotheek.
• De Commissie Zorg & Inkomen was nauw betrokken bij het ontwikkelen van een nieuwe
visie op de loondoorbetalingsplicht bij ziekte

Personeel
In 2018 hebben twee medewerkers afscheid
van ons genomen: communicatieadviseur
Dorien Aaftink en directiesecretaresse Nuri de
Meijere vertrokken beiden per 1 november. In
december hebben we Sanne van Baardewijk
mogen verwelkomen, zij komt de gelederen als
directiesecretaresse versterken.

Nieuwe leden 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ton Lauckhart Assurantie Advies | Vorden
Assurantie- en adviesbureau Lucas B.V. | Vroomshoop
Blue Risk B.V. | Rotterdam
Arie Bleeker Verzekeringen B.V. | Warmenhuizen
F.S. de Jong Assurantiën B.V. | Rottevalle
Bles & van der Does Financiële Planning en Assurantiën | Enschede
UNETO-VNI Verzekeringen | Zoetermeer
DFD De Financiële Dienstverleners B.V. | Valkenswaard
Perrée & Partners | Eindhoven
CUMELA Verzekeringen B.V. | Nijkerk
Doesburg & Partners | Lage Zwaluwe
Goois Assurantie Huis | Hilversum
Makelaardij Erdman | Ter Apel
Weber Hypotheken en Vermogen | Elst (GLD)
Z&P Adviesgroep | Nijkerkerveen
Carré Financieel Advies & Consultancy | Doetinchem
Drieklomp Financieel Adviseurs | Voorthuizen
Flikweert Advies | Zeist
Anchor Insurance Rotterdam B.V. | Rotterdam
Amstelliving | Amsterdam
De Leeuw Assurantiën | Bladel
Geerts Adviesgroep | Gemonde
Licent | Hengelo
Mr. P.S. de Jong Financiële Dienstverlening | Zwolle
Lambie Assurantiën | Kerkrade
Minkels Advies | Den Dungen
Poortinga Hypotheken en Verzekeringen | Delfzijl
Van der Lee Financieel Advies | Hilversum
J.A. van den Adel Geld en Advies | Rotterdam

Evenementenkalender 2018
11 januari

Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst

11 april

Particulier Platform

25 januari

Jong Management

18 april

Clusterbijeenkomst Fryslân

30 januari

Clusterbijeenkomst Groningen /
Drenthe

19 april

Clusterbijeenkomst NoordHolland / Flevoland

15 maart

Clusterbijeenkomst Limburg /
Midden en Oost Brabant

20 april

Clusterbijeenkomst West-Brabant
/ Zeeland

15 maart

Clusterbijeenkomst Zuid-Holland /
Utrecht

17 mei

Webinar: Hoe wordt ik privacyproof?

22 maart

Openhaard sessie

15 mei

Clusterbijeenkomst Groningen /
Drenthe

29 maart

InFinance: Adfiz Privacy-sessie

15 mei

Ledenlab

3 april

Clusterbijeenkomst Gelderland /
Overijssel

21 juni

Algemene Ledenvergadering

21 juni

BIPAR academy

30 oktober

Clusterbijeenkomst WestBrabant / Zeeland

27 juni

Clusterbijeenkomst Fryslân

31 oktober

Clusterbijeenkomst Limburg /
Midden en Oost Brabant

6 september

Jong Management

5 november

7 september

Finance Run

Webinar: Hoe stimuleer je 55minners om in actie te komen voor
hun pensioen?

7 november

Algemene Ledenvergadering

19 september

Zakelijk Platform
15 november

Clusterbijeenkomst Fryslân /
Groningen-Drenthe

6 december

Jong Management

2 oktober

Clusterbijeenkomst Groningen /
Drenthe

9 oktober

Clusterbijeenkomst Gelderland /
Overijssel

29 oktober

Clusterbijeenkomst Noord-Holland /
Flevoland en Zuid-Holland /Utrecht
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SAMENWERKEN

LEDENVERHAAL
Expert bij Radar
Naam: Frank de Haas
Bedrijf: De Haas Advies
Locatie: Best
Adfiz-lid sinds: 1993
In september besteedde Avrotros Radar
aandacht aan het onderwerp hoofdelijke
aansprakelijkheid en de hypotheek bij
scheiding. Na een eerste aarzeling wilde Adfizlid Frank de Haas in de uitzending laten zien
wat daar bij komt kijken en dat de hulp van een
financieel adviseur in zo’n traject onmisbaar
is. Met de commissie Financiële Planning
maakte hij een stappenplan om toekomstige
ex-partners te behoeden voor de problemen uit
de uitzending.
“Ik heb het zorgvuldig overwogen, ik wilde
niet zwartepieten. Toen Radar de ruimte
gaf om uit te leggen wat er komt kijken bij
een echtscheiding en de afwikkeling van de
hypotheek zei ik ja. Dat is een win-win situatie
gebleken. Zowel voor Adfiz, ons kantoor, voor
de samenwerking tussen banken, advocaten
en adviseurs, maar vooral voor de mensen

die het overkomt, want nu kan er in meerdere
gevallen een oplossing komen.”
Na de uitzending kwamen er veel positieve
reacties, uit zijn klantenkring, maar ook uit
een breder netwerk. “Ik merk dat ik nu betere
samenwerking heb met advocaten dan
voorheen. Zij haken toch eerder aan of bellen
mij vroeg in het proces op voor advies. Ook veel
consumenten kregen een goed beeld van de
adviseur. Ze zagen: “hey, zij zijn er ook om deze
dingen op te lossen.”
Achteraf raadt hij iedere collega aan zo’n
kans te pakken. “Als onafhankelijk financieel
adviseur beschik je over de meeste kennis,
schroom niet om die te tonen. Samenwerken
en netwerken gaat makkelijker sinds mijn
televisiedebuut. De naamsbekendheid helpt,
maar vooral dat ik mijn expertise kon laten zien
en opriep tot samenwerken.”

“Hey, zij zijn er
ook om deze
dingen op
te lossen”
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ADFIZ IN BEELD
In 2018 zijn we doorlopend in beeld geweest bij (potentiële) leden, politici, ministeries, toezichthouders, aanbieders en consumenten en ondernemers. Ook waren we –
vaker dan in 2017 – aanwezig in de landelijke media (geschreven pers, TV en radio).

Het Adfiz Magazine is in 2018 drie maal verschenen. De thema’s waren:

Adfiz

Adfiz

2018
#6

MAGAZINE

MAGAZINE

2018
#8

MAGAZINE

‘We brengen
the best of both
worlds bijelkaar’

‘Bewustwording
cyberrisico’s
neemt toe’

Marc van Nuland van AON

‘In de keuken
draait het om
timing en ritme’

Harry Lensink,
Follow the Money

‘Als je mensen aan je
wilt binden, moet je
onderscheidend zijn’

Chefkok Ramon Brugman

Klaar voor de AVG?
Achtergrond

Maikel Pals, Brunel

‘Mens heeft
fundamentele
behoefte aan
contact’

‘Gebruik data voor
je klant’
DDMA-directeur
Diana Janssen

Adfiz

2018
#7

‘Kwaliteit is een levenshouding’
Peter Vandermeersch, NRC

Leren van Europese collega’s
Praktijk

Ferry Koster, hoogleraar
innovatieve samenwerking

PRIVACY

KWALITEIT

SAMENWERKEN

Ledenvoordelen
ADVIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verzekeraars Benchmark
Wft-portaal
Beoordeelde SWO’s
Modelcontracten
Standaardmachtiging klantgegevens
Compliance & Legal Modellenboek van
Invictus McDeere
Premies en voorwaarden vergelijken via
Surebusiness
Vergelijkingssoftware van Moneyview
Uniform uitvraagformulier WGA ERD
Vergelijkingsmodules van Poliskraker
Advieshulp via Advies.Expert
Inventarisatiemodel AOV-advies
Financieel en pensioeninzicht met
PensioenRust

• Professioneler werken met FortNova
• Schadeverzekeringen vergelijken met
MyTP
• Hypotheekproces vereenvoudigen met
Accelerate
• Wft Compliance Audits via SC&M
• Onzepensioenregeling.nl voor pensioencommunicatie
• Actief klantbeheer met Helder Beheerd
• Tools van de Nationale Hypotheekbond

VAKBEKWAAMHEID
•
•
•
•
•

Opleiden via Lindenhaeghe
Opleiden via Edmond Halley
Events van am:
Permanent actueel via am:
Abonnement Schade Magazine

ONDERNEMERSCHAP
• Veilig e-mailen met SmartLockr
• HRM-advies van AVDB Advies
• Ondersteuning door MSA bij (ver)koop
portefeuille
• BedrijfsVergelijkend Onderzoek

MARKETING
•
•
•
•
•
•
•

Klantonderzoek via Tevreden.nl
Klantcommunicatie via Informeert.nl
Webinars terugkijken
Content om met klanten te delen
Gebruik Adfiz logo
Smartphone app van AppSky
Online adverteren via Daar-om

LEDENVERHAAL
In gesprek met Tweede Kamerlid
Naam: Valentina Visser
Bedrijf: Havelaar & Van Stolk
Locatie: Rotterdam
Adfiz-lid sinds: 2001
Adfiz organiseerde in 2018 twee Ronde
Tafelgesprekken; bijeenkomsten waar Adfizleden in gesprek gaan met leden van de
Tweede Kamer. Tijdens deze open gesprekken
vertellen leden hoe regelgeving in de praktijk
uitpakt, tegen welke knelpunten ze aanlopen
en wat hun opvalt in het dagelijkse contact met
hun klanten. Adfiz-lid Valentina Visser schoof
aan bij het Ronde Tafelgesprek met VVD’er
Roald van der Linde.
“De lobby van Adfiz, het Verbond van
Verzekeraars en andere partijen draait op volle
toeren. Het mooie van zo’n Ronde Tafelgesprek
is dat het dan eens niet gaat om elkaar te
overtuigen van je standpunten of je gelijk,
maar om écht de tijd te nemen om de dialoog
met elkaar aan te gaan. In zo’n ongedwongen

setting ontstaan er dan vanzelf interessante
discussies over onderwerpen die mijn collega’s
en mij, maar ook Roald van der Linde, aan het
hart gaan en die maatschappelijk relevant zijn.
Uiteraard passeren tijdens een Ronde
Tafelgesprek actuele onderwerpen
als onverzekerbaarheid, actieve
provisietransparantie en vakbekwaamheid
de revue. Maar het is ook een podium om de
politiek te laten zien wat ons als adviseurs
drijft; dat we professioneel met ons vak bezig
zijn en continu bezig zijn om de bediening van
onze klanten naar een hoger niveau te tillen. Ik
vind het goed om te zien dat een politicus tijd
vrij maakt en er het belang van inziet om deze
informatie bij de bron op te halen.”

“Ronde
tafelgesprek: écht
de tijd hebben om
de dialoog met
elkaar aan te gaan”
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Stadsring 201 | 3817 BA Amersfoort
Postbus 235 | 3800 AE Amersfoort
033 - 46 43 464 | info@adfiz.nl | www.adfiz.nl

