Adfiz
Meerjarenplan
2021−2023

In alles wat zij doen...
Onze leden zorgen voor gemoedsrust, zekerheid en veiligheid van hun klanten.
Zij doen dat door burgers en bedrijven te helpen juiste keuzes te maken, uit te
voeren en vol te houden. Zo kunnen klanten zich richten op het realiseren van
hun wensen, doelen en ambities.
Onze leden zijn onafhankelijk financieel adviseurs.
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ADFIZ LEDEN

Adfiz
De leden van Adfiz bieden samen werk aan
15.000 mensen en bedienen zo’n 7 miljoen
relaties. Het marktaandeel van de Adfiz-leden in
de intermediaire distributie is 85% in de zakelijke
markt en 55% in de particuliere markt.

Intermediaire distributie

85%

Zakelijke
markt

55%

Particuliere
markt

Werkgelegenheid

15.000

Klanten

7 miljoen
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Onze leden:
f

stellen de juiste vraag

f

geven het volledige inzicht

f

vinden de passende oplossing

f

geven zekerheid over gemaakte keuzes

f

geven continue aandacht aan je situatie

f

en komen voor je op als dat nodig is

Adfiz,
de branchevereniging
voor onafhankelijk
financieel adviseurs
Als branchevereniging zien wij het als onze permanente opdracht bij te dragen aan de financiële fitheid
van Nederland door de positie van onafhankelijk financieel adviseurs te versterken. Overal waar dit
waarde kan creëren, bevorderen we de inzet van hun professionele kennis en ervaring.
Professioneel financieel advies helpt mensen keuzes bewuster te maken, beter uit te voeren en
langer vol te houden. Financieel advies disciplineert, vergroot de spaarzin, helpt schulden voorkomen,
beschermt beter tegen risico’s en verbetert in algemene zin het financieel gedrag van consumenten en
ondernemers. Professioneel financieel advies maakt Nederland financieel fitter.

Advies verbetert het financieel gedrag
van mensen
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Kerndoelen
Vier kerndoelen versterken de positie en reputatie van de onafhankelijk financieel adviseur.

Waarde van Advies

Waarde
van Advies

Toegang
tot Advies
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Ruimte om
te Ondernemen

Samenwerken
in de Keten

Pas als je de waarde kent, komt deze ook volledig
tot zijn recht.

Ruimte om te Ondernemen

Een duurzaam gezonde toekomst voor de
onafhankelijke adviesmarkt is gebaat bij
permanente verbetering en vernieuwing.

Daarom bevorderen we een goed begrip van de
materiële en immateriële opbrengst van advies
voor mensen en de maatschappij.

Daarom stimuleren we de ontwikkeling van de
sector en zijn we aanjager van vernieuwing.

Toegang tot Advies

Samenwerken in de Keten

Daarom zetten wij ons in voor voldoende aanbod
van adviseurs in een fijnmazig netwerk dat
toegankelijk blijft voor iedereen met een grotere én
met een kleinere beurs.

Daarom dragen we bij aan de voorwaarden voor
constructieve samenwerking in dienst van de klant.

Klanten winnen eerder onafhankelijk financieel
advies in, als zo’n advies laagdrempelig en tegen
een redelijke prijs beschikbaar is.

Een goede klantbediening staat of valt bij een
goede en efficiënte samenwerking tussen adviseur
en productaanbieder.

De vereniging in beweging
Door belangenbehartiging en kennisontwikkeling streven wij samen met onze leden naar een
sterke, duurzame ontwikkeling van de branche die draait om de waarde van advies. De leden
nemen daarin verantwoordelijkheid voor de hele sector. Een actieve ledeninfrastructuur en
transparante communicatie maken die inzet mogelijk en stellen advieskantoren in staat
maximaal van hun vereniging te profiteren.
Net als het werkgebied van de leden verandert ook de context waarin de vereniging opereert voortdurend.

Samenwerken
We hebben te maken met een complex aan belangen van
de vele stakeholders in onze markt. Afhankelijk van het
onderwerp kunnen die belangen wisselen. In dat veld kiezen
we ervoor een betrouwbare overlegpartner te zijn, die
allianties smeedt waar dat kan, en met open vizier strijdt
wanneer dat nodig is.

Verenigen
Fusies en overnames onder advieskantoren vergroten de
impact van het verenigde collectief, maar dagen ons ook
uit. We blijven streven naar brede vertegenwoordiging,
collectieve kenniscreatie, laagdrempelige inspraak in
beleid, en een moderne en robuuste financiering van de
vereniging.

SAMENWERKEN

Vernieuwen
Verschillen tussen kantoren worden groter, in
bedrijfsomvang, generatie, specialisaties in vakgebieden
of markten, dienstverbreding en digitale strategie. Ieder
lid moet de meerwaarde van zich verenigen blijven ervaren
door co-creatie en segmentatie van het aanbod.

Informeren

VERENIGEN

VERNIEUWEN

De omgeving rekent organisaties en soms hele sectoren
steeds scherper af op de beeldvorming over inzet en
resultaat. Wij hechten aan openheid en communiceren
transparant over proces en inhoud.

INFORMEREN
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Wat betekent dat voor:
Vereniging: aan de basis ontwikkelen en co-creëren
Adviseurs kennen de uitdagingen van klanten en weten hoe zij met die
uitdagingen omgaan. Ze zijn de vooruitgeschoven post in het veld om
vroegtijdig te signaleren wat beter kan en brengen de praktijkervaring in om
werkbare oplossingen uit te werken. Dit kapitaal benutten we.
Belangenbehartiging: agenderen en samenwerken
We staan in continu contact met beleidsbepalers en beslissers en kennen
hen. Wij agenderen de relevante issues waar adviseurs en hun klanten mee
te maken hebben. We werken samen aan praktische oplossingen en helpen
de leden om dit naar individuele kantoor- en klantsituaties te vertalen.
Communicatie: reputatie versterken en issues bezetten
Door het vertrouwen in de sector en een helder begrip van de
maatschappelijke waarde die adviseurs vertegenwoordigen te bevorderen
wordt de effectiviteit van de branchevereniging vergroot. Onze inzet is
herkenbaar op de specifieke dossiers die we bezetten.
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ADFIZ EN HAAR LEDEN

Waar burgers en bedrijven steeds meer complexe, financiële afwegingen
moeten maken, groeit het belang van professioneel advies. Ook als
collectief hebben we de verantwoordelijkheid om maatschappelijke
vraagstukken te helpen oplossen. We kijken met een adviseurs-blik naar
de samenleving en adviseren over ontwikkelingen en beleidskeuzes die
van invloed zijn op het managen van risico’s en de planning van financiën.
Samen met leden, beleidsmakers en betrokken stakeholders werken we aan
oplossingen die werken.

ADFIZ EN HAAR OMGEVING

Maatschappelijke
meerwaarde vergroten

Sector blijven
ontwikkelen
Professioneel financieel advies is van grote invloed op het welzijn van
burgers en bedrijven. Met die wetenschap komt ook de verantwoordelijkheid
om de kwaliteit van dat advies doorlopend te willen verbeteren. We
stimuleren innovatie en vernieuwing, met oog voor de individuele identiteit
en ontwikkeling van leden. Als branchevereniging schetsen we perspectief
door de succesvolle veranderverhalen van collega-ondernemers met elkaar
te verbinden.

Wat betekent dat voor:
Vereniging: differentiëren en verhalen vertellen
Het is de mix van koplopers, peloton en achterblijvers die bepaalt hoe de
sector zich ontwikkelt. Die diversiteit gebruiken we om elkaar te kunnen
verbeteren door een gedifferentieerd aanbod van kennis en diensten.
Koplopers hebben de verhalen die andere advieskantoren kunnen inspireren.
Belangenbehartiging: voorwaarden scheppen en resultaten tonen
Een sector in ontwikkeling vraagt om een omgeving die ondernemers de
ruimte biedt. We zetten ons in om de juiste voorwaarden te scheppen. Door
de vooruitgang van de branche zichtbaar te maken groeit het aanzien en kan
de ondernemingsruimte weer vergroot worden.
Communicatie: vertalen en veranderen
We nemen leden mee in de belangenbehartiging en vertalen wet- en
regelgeving in praktisch toepasbare informatie en hulpmiddelen. Daarmee
helpen we de ruimte die ontstaat te benutten. De veranderverhalen vanuit
de branche zelf kunnen op hun beurt de belangenbehartiging én collegaondernemers verder helpen.

Samenwerking
Veiligheid

Verzekerbaarheid

Efficiëntie

De ad
v
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r
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Klantzorg en
dienstverlening

Digitalisering
en innovatie

Soft skills

Beroepsontwikkeling
en adviescapaciteit
arbeidsmarkt

Zelfredzaamheid
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Vakkennis

Open ecosystemen
Platforms, Netwerken

Compliance

Gewenst
gedrag

Klantzorg en
dienstverlening

Zelfredzaamheid

Voorkombare teleurstelling

Brondata, psd2, Roboadvies

Klantcommunicatie

Standaarden, API’s, Blockchain, Non-concurrentieel
Samenwerken aan ketenefficiëntie

Meer op afstand, Hybride,
Op maat [ zie klantzorg ]

Actief Klantbeheer

data-gedreven, hyper-gepersonaliseerd,
timely communication, EDM

..

online services, reviews, So Me

anche gro
r
b
e
ies

Beroepsontwikkeling
en adviescapaciteit

Soft skills

Financiele coach

Gedragsinzichten

toepassingen gedragswetenschap

poortwachter, coachvaardigheden,
administratieve ondersteuning ->
commerciële ondersteuning

Waarde
van advies

kostenconcurrentie
-> waardeconcurrentie

Big data

Nieuwe oplossingen,
Solidariteit uitgehold

Verzekerbaarheid

Risicomanagement
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AI/expertsystemen

digitale support, digital becomes human

Consolidatie

risico-analyse, Preventie, Beheersmaatregelen,
Vitaliteitsprogramma’s, Casemanagement
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Klantbeeld

Informed consumer

zorg voor eigen oude dag,
AO-risico, verduurzaming

waardefocus, bereikbaarheid, verzekeraars
kiezen voor advieskanaal, betaalbaarheid

Digitalisering
en innovatie

Samenwerking

Veiligheid

Thuiswerken, Cloud, Online
services, Cybersecurity, Blockchain

Toegankelijkheid

Fintech , Bigtech

Zakelijke ﬁnanciering,
Mediation, Schuldhulp,
Samenwerking, Regiefunctie

Keten

Efficiëntie

De ad
v

MINDMAP

Marktverbreding

Data en processen

weinig eigen risico-acceptatie, afschuiven
verantwoordelijkheid, vastleggen afspraken

Disruptors

oor
it d

8 Trends in 3 Domeinen

Toenemende kosten, Regtech
toezichtscapaciteit, Digitalisering
compliance functie

Capaciteit
Appetite

Nieuwe risico’s

Vakkennis

Standaardisatie

Efficiency, Kennisdrain,
Minder maatwerk mogelijk

Klimaat, Pandemie, Cyber, Deeleconomie, Producten als een service
(gebruik vs bezit), Gig-economie, Robotisering w.o. zelfrijdende auto

Vakverbreding

risicomanagement, ﬁnancial
(Life) Planning

Specialisatie

generalisatie steeds lastiger vol te
houden, concurrentie op topkwaliteit

arbeidsmarkt

Imago

betekenisvol, mensgericht,
innovatief werk, coaching

Zij-instroom

Jong
talent

scholen, generaties, innovatie,
21st century skills

mensgerichte/relationele
vaardigheden
WWW.ADFIZ.NL/TRENDS

De adviesbranche
groeit door
Professioneel advies is hét antwoord op de mix van meer eigen financiële
verantwoordelijkheden en toenemende complexiteit, in de wetenschap dat
mensen zich in de meeste situaties niet zuiver rationeel gedragen. Het is
aan ons, als branche, om die verantwoordelijkheid te omarmen en blijven
ontwikkelen.
Voor dit meerjarenplan kijken we daarom naar ontwikkelingen in de
samenleving en de reacties en bewegingen binnen de branche en haar
omgeving die dit kunnen stimuleren of belemmeren. Veel ontwikkelingen
komen samen in drie onderscheiden domeinen die aandacht vragen:
1.
Klantzorg en
dienstverlening
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2.
Digitalisering
en innovatie

3.
Beroepsontwikkeling
en adviescapaciteit

Klantzorg en dienstverlening
Adviseurs brengen mensen in beweging zodat ze betere financiële
keuzes maken en volhouden. De adviesrol verbreedt, verdiept en
verlengt om mensen en organisaties nog beter te helpen.

Verzekerbaarheid

Zelfredzaamheid

Strategische vragen

Inzet van Adfiz

Strategische vragen

Inzet van Adfiz

• Hoe blijft er voldoende aanbod voor klanten?

Belangenbehartiging

• Hoe help ik de klant met het gewenste financieel
gedrag?

Belangenbehartiging

• Hoe blijft er toegang tot voldoende aanbieders?
• Hoe blijft er voldoende ruimte voor maatwerk?
• Hoever wil ik gaan in rol als risico-adviseur of
risicomanager?
• Hoe spelen we als markt tijdig in op nieuwe risico’s?
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•
•
•
•
•

Geen branche uitsluitingen
Aandacht voor individuele risico’s
Consistenter beleid verzekeraars
Meer buitenlandse toetreders
Stimulerende overheid

Kennisontwikkeling
• Ontwikkeling risicomanagement in
beeld brengen en ondersteunen
• Nut en noodzaak van risico- en
preventie benadering promoten
bij MKB

• Hoe breng ik klant in beweging voor ongevraagd
advies en onderhoud?
• Hoever wil ik gaan in rol als financiële planner of
coach?

• Aandacht voor waarde van advies/
rol adviseur bij maatschappelijke
vraagstukken
• Betaalbaarheid verbeteren

Kennisontwikkeling
• Inzet van brondata en slimme
software
• Publiekscampagne waarde van
advies

Digitalisering en innovatie
Alle ‘papierwerk’ en data-uitwisseling volledig digitaal, efficiënt en foutloos, zodat meer ruimte ontstaat voor
mensenwerk: persoonlijk advies, impactvol en dicht op de klant. Samen met alle relevante ketenpartners en
gebruikmakend van brondata en robotechnologie.

Efficiëntie

Veiligheid

Strategische vragen

Inzet van Adfiz

Strategische vragen

Inzet van Adfiz

• Hoe optimaliseer ik mijn (digitale) processen?

Belangenbehartiging

• Hoe manage ik compliance effectief tegen
redelijke kosten?

Belangenbehartiging

• Hoe positioneer ik mij als mens-adviseur in een
digitale online wereld?
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• Aanjagen van ketenefficiëntie en
naleven standaarden

• Toepasbaarheid proportionaliteit
bevorderen

• Hoe onderhoud ik een cyberveilige infrastructuur?
Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling

• Ontwikkeling digitalisering in beeld
brengen, successen delen en
stimuleren

• Bewustwording informatiebeveiliging stimuleren, handzaam maken
en best practices delen

Digitalisering en innovatie

Samenwerking
Strategische vragen

Inzet van Adfiz

• Welke waarde en functionaliteit verwachten
klanten nu en in nabije toekomst?

Belangenbehartiging

• Met wie moet ik samenwerken om dit te
realiseren?

• Realistische verwachtingen van
robotisering als ondersteunende,
niet als vervangende techniek

Kennisontwikkeling
• Kansen spotten, duiden en
toegankelijk maken
• Ervaringen met innovatieve
technieken delen
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Beroepsontwikkeling
en adviescapaciteit
Samen investeren in een belangrijk, innovatief en mensgericht beroep. Aantrekkelijk voor professionals en jonge talenten die
willen bijdragen aan de financiële gezondheid van consumenten en bedrijven. Continu in ontwikkeling vanuit zelfvertrouwen
en overtuiging.

Soft skills

Vakkennis

Strategische vragen

Inzet van Adfiz

Strategische vragen

Inzet van Adfiz

• Welk profiel mensen heb ik nodig nu en in nabije
toekomst?

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

• Voldoende aanbod programma’s

• Welke eisen stel ik zelf aan kennisniveau
medewerkers?

Kennisontwikkeling

• Hoe realiseer en onderhoud ik dat niveau binnen
mijn onderneming?

• Welke verandering vraagt dit van de huidige
bezetting?

• Best practices delen
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• Ruimte creëren voor ontwikkel/
leercultuur

Kennisontwikkeling
• Best practices delen

Beroepsontwikkeling
en adviescapaciteit
Arbeidsmarkt
Strategische vragen

Inzet van Adfiz

• Hoe blijft er voldoende advies-aanbod voor klanten

Belangenbehartiging

• Hoe blijft er voldoende differentiatie in het aanbod
van advies

Kennisontwikkeling

• Hoe zorg ik dat ik over voldoende juiste mensen
blijf beschikken?
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• Bevorderen instroom in sector

• HR-ondersteuning
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