
Tijdsplanning Adfiz Routeplanner Transformatie

Let op:  Mocht u sommige programmaonderdelen eerder willen hebben, wellicht omdat u zelf al de nodige stappen op het transformatiepad hebt gezet, laat ons dat dan weten. 
Waar mogelijk zullen wij gewenste versnelde oplevering graag voor u realiseren. U kunt uw verzoek mailen aan routeplanner@adfiz.nl
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1. Ondernemer / ondernemerschap Wie ben ik en wie wil ik zijn? Hoe sta ik in de wedstrijd?  Is mijn 
leiderschapsstijl goed ontwikkeld? Hoe veranderingsbereid 
ben ik? Welk bedrijf wil ik bouwen? Waar wil ik trots op zijn?

(zelf-) coaching Informatie / hulpmiddelen
September/ oktober 2011

Vanaf september 2011

Vanaf Zomer 2011

Zomer 2011

Vanaf september 2011

Vanaf september 2011

Vanaf september 2011

planning planning 
Individuele coaching : inloopuren (gezamenlijk met 
businessplanning)
Voor wie er niet zelf in slaagt een vliegende start te maken of voor wie 
blijft vastlopen op prangende ondernemersdilemma’s organiseert Adfiz 
inloopsessies met coaches die zich in onze markt bewezen hebben. 

Individuele coaching: arrangementen
Vreemde ogen dwingen. Een coach heeft een frisse blik op uw bedrijf, 
kan u tot keuzes dwingen en is de stok achter de deur bij de uitvoering.               

Forum
Digitale vraagbaak en klankbord voor ondernemers.

Caroussel – sessie 1
75 min. pressure-cooker over o.m. ondernemerschap, transitie, 
krachten en valkuilen, waarden en integriteit, je eigen business DNA en 
zakelijke levensfase en wat dat betekent voor de keuzes die je maakt 
als ondernemer.

Training - Andere ondernemer in andere financiële wereld 
Introductie van het nieuwe ondernemen in de nieuwe financiële 
wereld. Andere klant, andere ondernemer, andere onderneming. Hoe 
ver sta je zelf in de (persoonlijke) transitie? Biedt inzicht en ideeën om 
jezelf en het bedrijf in deze transitie mee te nemen door grip op eigen 
ondernemerschap (sterktes en zwaktes).

Training – Voorzie the Game
Met ‘Voorzie The Game’ ervaar je wat het is om keuzes te maken die 
je bedrijfsvoering drastisch kunnen veranderen. En doe je nieuwe 
inzichten op die je in je eigen onderneming kunt toepassen. Een ideale 
spiegel en een goede indruk van de veranderingen in de markt.

Integriteitsprogramma 
Welke keuze maak je als belangen niet parallel lopen. Maak je eigen 
keuzegedrag manifest en scherp je eigen integriteit aan de hand van 
dilemma’s en praktijkvoorbeelden aan. 

Zomer 2011

Vanaf september 2011

Zomer 2011

Self assessment
Een zachte confrontatie met je eigen kijk op de veranderingen in de 
markt en de mate van eigen veranderingsbereidheid.

Business DNA 
Hoe sta je in het vak als ondernemer? Wie zichzelf kent benut zijn 
krachten beter, en kan doelgericht werken aan zijn valkuilen? Alleen 
samen met training: ‘Andere ondernemer in andere financiële wereld’.

Best practices
Aandacht voor inspirerende praktijkvoorbeelden in Adfiz-Magazine en 
op Adfiz-ledensite.

planningWorkshops / training



2. Businessplanning Visie & strategie, businessconcept, financieel beleid, 
informatiemanagement en focus.

(zelf-) coaching Informatie / hulpmiddelen
September/ oktober 2011

Vanaf september 2011

Vanaf september 2011

Zomer 2011

Zomer 2011

Vanaf september 2011

planning planning

Vanaf oktober 2011

Vanaf juni 2011

Vanaf oktober 2011

planningWorkshops / training

Bedrijfsvergelijkend onderzoek
Met zicht op je eigen financiën, afgezet tegen marktbenchmarks, geef 
je beter sturing aan je bedrijf. 

Mijn Werkboek – Succesvol ondernemen in de financiële 
dienstverlening
Dit management- annex werkboek ondersteunt de ondernemer in het 
omgaan met de vele ontwikkelingen en biedt houvast om deze vast te 
leggen in een eigen bedrijfsplan.

Martkinformatie 
Aandacht voor marktontwikkelingen en branchecijfers in Adfiz-
Magazine en op Adfiz-ledensite. Belangrijke informatie, w.o. dossiers 
AFM en Minfin via Adfiz-ledensite ontsluiten.

Individuele coaching : inloopuren (gezamenlijk met 
businessplanning)
Voor wie er niet zelf in slaagt een vliegende start te maken of voor wie 
blijft vastlopen op prangende ondernemersdilemma’s organiseert 
Adfiz 100 inloopsessies met coaches die zich in onze markt bewezen 
hebben. 

Individuele coaching: arrangementen
Vreemde ogen dwingen. Een coach heeft een frisse blik op uw bedrijf, 
kan u tot keuzes dwingen en is de stok achter de deur bij de uitvoering.            

Regionale klankbordgroepen
Samen met collega’s (onder professionele begeleiding) gericht 
klankborden over concrete vraagstukken. Op zoek naar nieuwe 
oplossingsrichtingen of naar bevestiging van voorgenomen keuzes 
(max. 12-15 deelnemers).      

Forum
Digitale vraagbaak en klankbord voor ondernemers.

Caroussel – sessie 2
75 min. pressure-cooker over o.m. nut, doel en opzet bedrijfsplan,  
eerste aanzet tot visie over 2015, financieel beleid, Informatie-
management en strategie.

Training Business Planning 
Vanuit kennis van omgevingsfactoren en het huidige businessmodel 
een toekomstvisie ontwikkelen op het eigen adviesbedrijf en 
vanuit de verkregen inzichten komen tot mogelijke toekomstige 
businessmodellen.



3. Adviesmodel Klantbelang centraal, adviesstructuur,  
personeel, communicatie.

(zelf-) coaching Informatie / hulpmiddelen
Vanaf november 2011

Zomer 2011

Zomer 2011

Vanaf november 2011

Vanaf november 2011

Vanaf september 2011

Vanaf januari 2012

planning planning

Regionale klankbordgroepen
Samen met collega’s (onder professionele begeleiding) gericht 
klankborden over concrete vraagstukken. Op zoek naar nieuwe 
oplossingsrichtingen of naar bevestiging van voorgenomen keuzes 
(max. 12-15 deelnemers).

Forum
Digitale vraagbaak en klankbord voor ondernemers.

Carrousel – sessie 3
75 min. pressure-cooker over o.m. relatie met klant, bedieningscon-
cepten, communicatie en de rol van personeel bij andere advisering.

Training Adviesmodel   
Ervaar wat denken en werken vanuit klantbelang betekent voor je 
als mens en voor het bedrijf. En kom tot concrete inzichten voor 
een aangepast, vernieuwd en rendabel adviesmodel en ideeën om 
personeel in dit nieuwe adviesmodel mee te nemen.

Training Adviesvaardigheden 
Klantgerichte advisering vraagt om nieuwe competenties, zoals het 
doorbreken van de productfocus bij jezelf én bij je klant, luisteren en 
doorvragen, het actief meenemen van de klant in het adviesproces, 
checks inbouwen of klant en adviseur elkaar begrijpen. 

Training budgetcoaching – NIBUD 
Klantgerichte advisering betekent ook de klant bewust maken van 
de eigen onmogelijkheden. De werkelijke bestedingsruimte van de 
klant wordt belangrijker in financiële advisering van klanten met een 
complexe mix van wensen en behoeften. 

Training Financial DNA  
“Understanding People before Numbers”. Klantgerichte advisering 
begint bij het begrijpen van de klant en zijn gedrag. De integratie van 
kennis, vaardigheden en gedrag zal de kern vormen van een moderne 
adviesmethodiek.

Vanaf november 2012

Zomer 2011

Vanaf november 2011

Vanaf zomer 2011

Vanaf zomer 2011

Vanaf januari 2012

Doorlopend

Handboek Adviesmodel
Stappenplan om rendabel adviesmodel (op)nieuw in te richten naar de 
wettelijke eisen en vooral de klantwensen van 2015. Introductie van 
7-fasen adviesmodel. Welke adviesconcepten bij welke klanten? 

Adviessoftware arrangementen
De complexiteit van klantbehoeften en de variëteit aan oplossingen 
maken goede adviessoftware een onmisbare waarde in adviesbedrijf. 
Adfiz heeft kortingsarrangementen met Figlo, MoneyView, Èfdécé en 
Omniplan.

Software pro-actief klantbeheer
Uw klanten verwachten dat u ook na aanschaf van een product over 
hun belangen waakt. Software kan u helpen te signaleren voor welke 
klant onderhoud opportuun is. 

Compliance tools
Ook een klantgericht adviesmodel moet aan wettelijke eisen voldoen. 
Het Adfiz-kwaliteitsportaal biedt praktische handreikingen en 
hulpmiddelen  voor een compliant adviesmodel.

Kwaliteitsborgers arrangementen
Als de informatie uit het kwaliteitsportaal u onvoldoende bevestiging 
geeft kunt u gebruik maken van externe kwaliteitsborgers. Adfiz heeft 
kortingsarrangementen met Quality Care, Heuperman, Dullemond 
Bedrijfsadvies en SVC.

Financial DNA / DNA Behaviour
Met Financial DNA kijk je als het ware bij de klant ‘onder water’ om 
zodoende een optimaal op de klant afgestemd advies te kunnen geven. 
Alleen samen met training Financial DNA.

Best practices 
Best Practices van nieuwe klantgerichte adviesmodellen. Aandacht 
voor vernieuwende diensten.

planningWorkshops / training



4. Beloningsmodel

(zelf-) coaching Informatie / hulpmiddelen
Vanaf januari 2012

Zomer 2011

Zomer 2011

Vanaf januari 2012

planning planning

Vanaf mei 2011

Zomer 2012 e.v.

Doorlopendplanning

Handboek Dienstverlening en beloning
Uitgebreid stappenplan om nieuw beloningsmodel te implementeren. 
Inclusief tien formulieren met onderdelen dienstverlening, 
opdrachtenformulier, urenregistratiemodel, uurtariefcalculatiemodel 
en algemene leveringsvoorwaarden.

Neutraal Financierings Instituut
Efficiënt systeem voor gespreide betaling.

Best Practices
Best Practices van nieuwe klantgerichte adviesmodellen. Aandacht 
voor vernieuwende diensten.

Regionale klankbordgroepen
Samen met collega’s (onder professionele begeleiding) gericht klank- 
borden over concrete vraagstukken. Op zoek naar nieuwe oplossings-
richtingen of naar bevestiging van voorgenomen keuzes (max. 12-15 
deelnemers).

Forum
Digitale vraagbaak en klankbord voor ondernemers.

Carrousel – sessie 4
75 min. pressure-cooker over o.m. beloningsvormen, urenregistratie, 
relatie met klant, prijsbepaling, fiscale aspecten en rendement.

Training Belonings- en verdienmodel  
Doorgrond de kenmerken van diverse beloningssystemen om 
tot keuze te komen. Doorloop alle belangrijke facetten van de 
implementatie, zoals o.a. kostencalculatie, prijsstrategie, formalisering 
van dienstverlening, communicatie en intern beloningsbeleid.

Workshops / training



5a. Bedrijfsvoering - Inkoop

(zelf-) coaching Informatie / hulpmiddelen
Vanaf januari 2012

Zomer 2011

Vanaf januari 2012

planning planning

Regionale klankbordgroepen
Samen met collega’s (onder professionele begeleiding) gericht klank- 
borden over concrete vraagstukken. Op zoek naar nieuwe oplossings-
richtingen of naar bevestiging van voorgenomen keuzes (max. 12-15 
deelnemers).

Forum
Digitale vraagbaak en klankbord voor ondernemers.

Training Strategische Inkoop
Uw rol als inkoper bij de aanbieder is meer dan het bedingen van de  
laagste prijs. Vertrouwen, flexibiliteit, korte communicatielijnen, 
performance en betrouwbaarheid zijn ook belangrijke inkoopcriteria.  
U koopt niet alleen het product, maar ook de leverancier in.

September 2011

Januari 2012

Maart 2012

Doorlopend

Prestatieonderzoek 
Het bekende prestatieonderzoek wordt op nieuwe leest geschoeid.

Review aanbieders
Een interactief platform op Adfiz-ledensite waarop leden hun 
ervaringen met aanbieders / producten kunnen delen.

Model-SLA
Als professioneel inkoper stelt u eisen aan de prestaties van 
aanbieders. Het Adfiz model-SLA biedt u een goede start voor de 
onderhandeling.

Informatie
Best Practices van leden succesvol in inkooprol. Theoretische en 
praktische kennis over inkoop.

planningWorkshops / training



5b. Bedrijfsvoering - Marketing

(zelf-) coaching Informatie / hulpmiddelen
Vanaf januari 2012

Zomer 2011

Zomer 2011

Vanaf januari 2012

planning planning

Januari 2012

Vanaf november 2011

Maart 2012

Gereed

Gereed

Januari 2012

Doorlopend

planning

Dienstverleningsdocument
Een nieuw model dvd dat uw meerwaarde en begrijpelijke 
communicatie als uitgangspunten heeft, en niet alleen helpt 
voldoen aan wettelijke vereisten, maar u juist op voorsprong zet in 
communicatie met uw klant.

Consumenten empowerment
Uitgebreide set aan, vooral online, uitingen waarmee u uw klanten 
van neutrale informatie kunt voorzien, en waarmee uw positie als 
belangenbehartiger van de klant kunt benadrukken.

Klantenreviews
Een platform waarop klanten hun oordeel over uw kunnen uiten (bijv. 
AFM hypothekentool), waarmee bevestigt dat u klantbelang werkelijk 
centraal stelt.

Mystery Guest
Een kritische en gestructureerde externe blik op uw dienstverlening 
kan bijdragen aan het verbeteren van én klantgerichtheid én 
compliance.

Net promotor score
Een eenvoudig en effectief instrument om voortdurend de vinger aan 
de pols te houden waar het de klantbeleving van uw dienstverlening 
betreft. Actueel, betrouwbaar en actiegericht.

Meerwaarde toolbox
Uitgebreide set van scripts, teksten, verhalen, checklist etc. die u 
helpen uw meerwaarde voor uw klanten inzichtelijk en voelbaar te 
maken.

Informatie
Best Practices van leden succesvol in marketing. Theoretische en 
praktische kennis over marketing en klanten.

Regionale klankbordgroepen
Samen met collega’s (onder professionele begeleiding) gericht klank- 
borden over concrete vraagstukken. Op zoek naar nieuwe oplossings-
richtingen of naar bevestiging van voorgenomen keuzes (max. 12-15 
deelnemers).

Forum
Digitale vraagbaak en klankbord voor ondernemers.

Carrousel – sessie 5
75 min. pressure-cooker over o.m. hoe marketing doelgericht kan 
bijdragen aan een moderne klantgerichte benadering. 

Training Marketing in praktijk 
Niet alleen uw klanten en het marketingvak zijn veranderd. Als klant-
gericht financieel dienstverlener die advies en belangenbehartiging als 
primaire dienst heeft (los van producten) geeft u zelfbewust nieuwe 
invulling aan uw marketing. U kiest een nieuwe positie (positionering), 
kiest uw eigen klanten (segmentatie), bedient hen pro-actief (CRM) en 
kunt ze op nieuwe efficiënte wijze bereiken (online marketing) en met 
hen in gesprek gaan (social media, reviews).

Workshops / training



5c. Bedrijfsvoering - Personeel

(zelf-) coaching Informatie / hulpmiddelen
Vanaf september 2012

Zomer 2011

Maart 2012

planning planning

Regionale klankbordgroepen
Samen met collega’s (onder professionele begeleiding) gericht klank- 
borden over concrete vraagstukken. Op zoek naar nieuwe oplossings-
richtingen of naar bevestiging van voorgenomen keuzes (max. 12-15 
deelnemers).

Forum
Digitale vraagbaak en klankbord voor ondernemers.

Training Personeelsbeleid 
Klantgerichte advisering stelt andere eisen aan personeel en daarmee 
aan personeelsbeleid. Wat is de impact van de transformatie op 
medewerkers, hoe krijg je ze mee, en hoe geef je vorm aan modern 
personeelsbeleid.

Zomer 2011

Zomer 2011

Zomer 2011

Doorlopend

Stappenplan beheerst beloningsbeleid
Een stappenplan van welke maatregelen genomen moeten worden om 
te voldoen aan eisen van beheerst beloningsbeleid.

Salarisindicatoren
Overzicht van salarisindicaties in de markt.

Opleidingen
Naast reguliere vakinhoudelijke opleidingen zal een meer klantgerichte 
advisering ook meer en meer vragen om training op competenties 
en vaardigheden. Adfiz streeft voor alle soorten naar aantrekkelijke 
arrangementen met het Huibers Instituut en andere opleidingshuizen.

Informatie
Best Practices van leden succesvol in inkooprol. Theoretische en 
praktische kennis over inkoop.

planningWorkshops / training



Carrousel:  Nieuw ondernemen in de 
financiële dienstverlening

Opzet carrousel

Resultaat

Doel

Locatie en periode

Programma
9.00 - 9.30 uur

9.30 - 10.45 uur

10.45 - 12.00 uur

12.00 - 13.00 uur 

13.00 - 14.15 uur

14.15 - 15.30 uur

15.30 - 15.45 uur

15.45 - 17. 00 uur

17.00 - 17.30 uur 

-Veranderbereidheid en mindset
-Persoonlijke en zakelijke levensfase
-Andere klant, andere ondernemer, andere onderneming

-Financieel beleid; samenstelling omzet
-Informatiemanagement
-Strategie: plan van aanpak in hoofdlijnen

-Instrumenten
-Communicatie
-Personeel: andere advisering

-Bepaling hoogte fee
-Fiscale aspecten
-Rendement

- Andere inzet van traditionele en moderne hulpmiddelen  
(bellen, chat, corresponderen, e-mail, internet, persoonlijk 
gesprek, SMS, social media)

-De inzet van automatisering en digitalisering daarbij 
-Het presenteren van uw kantoor/toegevoegde waarde

-1 hele dag.
-Vijf onderwerpen met trainer.
-Groepsgrootte 20 personen.
- Duur per onderwerp 1 uur en een kwartier.
- Bespreking onderwerp met drie bruikbare 
tips en toepassingsmogelijkheden (leren).

- Inzicht geven in verdiepingsmogelijkheden, 
toelichting op tools.

-Introductie van het nieuwe ondernemen.
- Andere klant, andere ondernemer, andere 
onderneming: wat, hoe, waarom, wie?

- Plaatsbepaling voor de ondernemer hoe ver 
hij is in transitie.

- Wat zijn de aandachtspunten voor de 
ondernemer?

-Sense of urgency: het moment, de aftrap.

- Bewustwording van het belang van de 
transitie.

- Inzicht in wat het voor je betekent als mens 
en bedrijf en de omgang met klanten.

- Globaal overzicht van wat het nieuwe 
ondernemen is en hoe ver men zelf is 

- Prioriteiten kunnen stellen in aanpak voor 
komende tijd.

- Wegwijzer in verdere ondersteuning (tools, 
kit, workshop, coaching) die Adfiz kan 
bieden.

- Midden van het land tijdens de 
zomermaanden.

 Welkomstwoord 

1. Ondernemer/ondernemerschap
 -Wat is ondernemerschap?
 -Hoezo transitie en nieuw ondernemen?
 -Krachten en valkuilen van de ondernemer: testje DNA
 -Waarden/normen/integriteit

2. Bedrijfsplanning
 -Nut, doel en opzet bedrijfsplan
 -Eerste aanzet tot visie over 2015
 -Waar wil je staan, wat is de markt om je heen?

 Lunch 

3. Adviesmodel
 Structureer het nieuwe adviseren
 -Relatie met klant
 -Dienst-/bedieningsconcept

4. Belonings-/ verdienmodel   
 -Beloningsvormen
 -Urenregistratie
 -Relatie met klant

 Pauze 

5. Bedrijfsvoering     
 Marketing/Klantbenadering 2.0
 - Omgaan met de andere klant; van verkoop- naar 

klantgerichtheid
 -Marketing, communicatie

 
 Plenaire afsluiting 


