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Ad�z pleit voor nieuwbouw deskundigheidsbouwwerk Wft
Als het aan Ad�z ligt komt er een compleet nieuw Wft-deskun-

digheidsbouwwerk. Het huidige regime is volgens Ad�z te veel 

gericht op kennis, terwijl adviesvaardigheden volledig ontbre-

ken. Na vijf jaar Wfd en Wft is het achterhaald, vindt Niels Mou-

rits, die als scheidend Ad�z-directeur een belangrijke rol heeft 

gehad bij de totstandkoming van het visiedocument over des-

kundigheid.

D
eze week heeft Ad!z 

een visiedocument 

gepresenteerd waarin 

zij de voornaamste pijn-

punten benoemt en uiteenzet hoe 

het nieuwe bouwwerk er wat haar 

betreft uit moet gaan zien. Mourits 

heeft zich in zijn voormalige func-

tie van directeur belangenbeharti-

ging bij Ad!z bij de totstandko-

ming van de visie op deskundigheid 

alvast kunnen verdiepen in zijn toe-

komstige werkterrein. Per 1 maart 

is hij overgestapt naar het Huibers 

Instituut waar hij benoemd is als 

directeur naast Hans Ruiter.

Mourits: “Toen de Wfd in 2006 werd 

ingevoerd is er een vertaalslag 

gemaakt naar een deskundigheids-

regime met veelal het Assurantie 

B-diploma als basis. De cognitieve 

invulling van de Wft-modules is na 

vijf jaar achterhaald. Wat ons 

betreft worden de modules op een 

nieuwe leest geschoeid, waarbij 

naast kennis ook aandacht wordt 

besteed aan het toepassen er van. 

Dit in de vorm van praktijkgerichte 

casuïstiek waarbij goed omgaan 

met de klant – adviesvaardigheden 

dus – een belangrijke plaats 

inneemt. Daarnaast hechten wij 

grote waarde aan integriteit en pro-

fessionaliteit.”

BEROEPSPROFIELEN

Ad!z zet in op een nieuw wettelijk 

systeem gebaseerd op beroepspro-

!elen. Mourits: “Aan de totstandko-

ming van deze beroepspro!elen kan 

de markt zelf in belangrijke mate 

bijdragen, zodat opleidingspro-

gramma’s volstrekt in overeenstem-

ming zijn met de behoeften van de 

markt. Dat geldt voor !nanciële 

adviseurs, maar tevens voor aanbie-

ders. Zo stellen wij ons voor dat er 

voor ieder pro!el wordt vastgesteld 

welke kennis en competenties daar-

bij horen. De inhoud van het nieuwe 

programma kan hier vervolgens op 

worden toegesneden.”

De beroepspro!elen zouden vol-

gens Mourits zo moeten worden 

vormgegeven dat ze op Europees 

niveau vergelijkbaar zijn met die 

van collega’s in andere lidstaten. 

“Op die manier kunnen ze worden 

opgenomen in het Europese kwali-

!catiekader EQF. Onze huidige 

regelgeving sluit qua formulering 

van toetstermen onvoldoende aan 

op de uitgangspunten van het over-

eengekomen Europees referentie-

kader. Het is aan Nederland om dat 

nu ook op te pakken en te beginnen 

met beroepspro!elen.” 

PERSONENREGISTER

In haar visie op een ander deskun-

digheidsbouwwerk bepleit Ad!z 

dat de eisen van certi!cering en 

deskundigheid niet beperkt blijven 

tot de feitelijk leidinggevenden. 

Iedere medewerker die de klant 

adviseert, ook bij de aanbieder, zou 

moeten voldoen aan de Wft-eisen. 

Deze mensen worden dan ook wat 

Ad!z betreft opgenomen in een 

Personenregister. Zo is na te zoe-

ken welke deskundigheid iemand 

heeft. Zo’n register kan bovendien 

uitsluitsel geven over de identiteit 

van de geregistreerde adviseur: 

adviseert hij onafhankelijk of niet? 

“Ad!z wil aan de registratie ook een 

tuchtregime verbinden”, zegt Mou-

rits. “Miskleunen en terugkeren kan 

dan niet meer. Daarmee wil ik niet 

zeggen dat dit automatisch bete-

kent dat er geen misstanden meer 

mogelijk zijn, maar ik ben er wel 

van overtuigd dat het veel zal sche-

len.”

PE OP DE SCHOP

Verder wordt in het visiedocument 

voorgesteld om het huidige PE-

systeem te beoordelen op e#ectivi-

teit en e$ciency. Het onderhouden 

van kennis door het volgen van 

actuele ontwikkelingen via internet 

of de vakpers vindt Ad!z belang-

rijk. Daarnaast kan de professionele 

adviseur in PE-bijeenkomsten er 

blijk van geven dat hij ‘bij de les’ is.

Mourits: “De Wft-PE is een !jnma-

zig systeem waar veel tijd en geld 

mee gemoeid is. Bij een nieuw 

bouwwerk en bij een professioneel 

intermediair past ook een ander 

soort PE. We zijn dus tegen de 

CDFD-oplossing, waarbij gebruik 

gemaakt zou moeten worden van 

een databank met vragen en waar-

bij alle PE-participanten aan het 

einde van de dag een objectief 

afrondend feitjes-examen doen. 

AFSCHEID VAN BEDRIJFSVOERINGSMODEL

In het nieuwe deskundigheidsbouwwerk is, als het aan Ad!z ligt, geen plaats meer 

voor het bedrijfsvoeringsmodel. Met een ruime overgangsperiode kan afscheid worden 

genomen van het systeem waarbij ondernemingen met meer dan vijftig werknemers 

de vakbekwaamheid zelf mogen organiseren. Dit door een gerichte inrichting van de 

organisatie met bijvoorbeeld computersystemen of handboeken waarin bepaalde 

zaken kunnen worden nagezocht. Het bedrijfsvoeringsmodel biedt volgens Ad!z onvol-

doende waarborgen voor de vereiste kwaliteit en deskundigheid van medewerkers die 

klanten adviseren. Het kan daarom geen alternatief zijn voor diploma’s. 

“Bij een nieuw bouwwerk en bij 
een professioneel intermediair 
past ook een ander soort PE”
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Een dergelijk examen doet onvol-

doende recht aan de adviespraktijk 

van alle dag.”

PROFESSIONALISERING

In de deskundigheidsvisie van 

Ad!z heeft het ook de voorkeur dat 

de rol van het CDFD verandert, legt 

Mourits uit. “Nu is het een advies-

orgaan voor het ministerie van 

Financiën voor opleidingen. Maar 

het belang is veel groter. Zeker als 

je bedenkt welke belangrijke rol 

deskundigheid en vaardigheden 

kunnen spelen in de verbetering 

van de kwaliteit van de branche.”

De cultuurverandering wordt nu 

vooral opgehangen aan een ander 

beloningssysteem. Aan kennis en 

kunde wordt te weinig waarde toe-

gekend. Mourits betreurt dit zeer. 

Op dit moment heeft het CDFD 

naar eigen zeggen niet de mogelijk-

heid om e#ectief controlerend op 

te treden, omdat er geen eisen zijn 

vastgelegd voor de normering op 

welke manier aan de eind- en toets-

termen is voldaan. Daarnaast 

bestaat de CDFD-organisatie voor-

namelijk uit vrijwilligers. Mourits: 

“Het CDFD is voor ons een zeer 

belangrijk orgaan, dat veel meer 

allure nodig heeft. Het wordt wat 

ons betreft een zeer professioneel 

bureau met voldoende capaciteit. 

Verder zien wij meer in een CDFD 

dat meer op afstand komt te staan 

van het ministerie van Financiën. 

Door het om te vormen tot een zelf-

standig bestuursorgaan (ZBO) 

krijgt het CDFD ook de mogelijk-

heid meer middelen te verwerven.”

Dan zijn er nog de aanvullende pro-

gramma’s voor specialistische advi-

sering. Op dit moment is er een 

pensioenmodule in de maak die 

een hoger kennisniveau vereist van 

pensioenadviseurs dan nu het geval 

is. Mourits geeft aan dat Ad!z hier 

een voorstander van is, maar hij 

wijst er wel op dat in het huidige 

systeem alleen feitelijk leidingge-

venden een diploma hoeven te  

hebben en de adviseurs niet. “Wij 

vinden het van belang dat de pensi-

oenmodule een voorbeeld wordt 

voor het nieuwe bouwwerk. Elke 

adviseur inzake pensioenen zou 

wat Ad!z betreft over diploma’s 

dienen te beschikken, niet alleen  

de feitelijk leider.” Deze inzet van 

Ad!z in haar Visiedocument ziet  

zij graag meteen bij de inrichting 

van de pensioenmodule meegeno-

men.

FINANCIEEL COLLEGE

Mourits gaat zich bij het Huibers 

Instituut bezig houden met de stra-

tegische kant, terwijl Hans Ruiter 

de operationeel directeur blijft. “Na 

elf jaar NVA, Fidin en Ad!z heb ik 

enorm veel zin om met het Huibers 

Instituut aan de gang te gaan. Des-

kundigheid is erg belangrijk als je 

wilt werken aan een beter imago 

van de branche. De focus ligt nu 

heel erg op de beloning van de advi-

seur en daar word ik zo langzamer-

hand een beetje moe van. Alle aan-

dacht van zowel politiek als media 

gaat uit naar de provisiediscussie. 

Met alleen het aanpakken van de 

beloning kom je er niet. Ik denk dat 

deskundigheidbevordering een veel 

grotere rol kan spelen, maar daar-

voor is naar mijn idee te weinig 

aandacht.”

Als het aan Mourits ligt is er voor 

het Huibers Instituut een grote rol 

weggelegd bij de uitvoering van de 

Ad!z-visie op vakbekwaamheid en 

het naar voren brengen van het 

belang van deskundigheid en vaar-

digheden. “Het Huibers Instituut is 

nu vooral een groot PE-opleidings-

centrum, voor de Wft-PE en ook 

voor de verschillende registers en 

dat willen we verder uitbouwen op 

basis van de zojuist gepresenteerde 

visie. Op die manier worden we 

meer een kenniscentrum in plaats 

van een opleidingsinstituut. We wil-

len bijdragen aan de vakbekwaam-

heid van de branche.”

Om de lading beter te dekken krijgt 

het instituut een andere naam en 

wordt er een nieuw onderdeel aan 

toegevoegd. Zo wordt de nieuwe 

handelsbenaming Financieel Col-

lege en komt er een tweede merk: 

de Financiële School. Waar het 

‘Financieel College’ zich richt op de 

adviseur is de laatste bedoeld voor 

de consument. Mourits: “Hiermee 

geven we invulling aan de in onze 

position paper genoemde doelstel-

ling van ‘empowerment van de 

klant’. We gaan ons sterk maken 

voor het vergroten van de kennis 

van de consument. Ad!z-leden 

zouden bijvoorbeeld les kunnen 

gaan geven op scholen. We willen 

daarvoor een LEF- en CentiQ-ach-

tig programma gaan aanbieden. 

Verder willen we vanuit de Financi-

ele School gaan stimuleren dat 

Ad!z-leden inloopuren voor consu-

menten gaan instellen. Dat bete-

kent dat ze op koopavond of zater-

dagochtend gratis voorlichting 

gaan geven over eenvoudige !nan-

ciële onderwerpen. Dat past heel 

goed bij de positionering van de 

adviseur aan de kant van de klant. 

We willen hiermee vanaf juli gaan 

starten.” 

De inrichting van een nieuw des-

kundigheidsbouwwerk zal volgens 

Ad!z twee tot drie jaar gaan kos-

ten. “Wanneer in een bredere wets-

wijziging – per 1 januari 2013 – een 

en ander wettelijk kan worden vast-

gelegd, is een start vanaf 2014, gelet 

op de voorbereidingsperiode, 

mogelijk”. 

  NIELS MOURITS:

“Miskleunen en terugkeren 

kan straks niet meer.”


