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directeur Romeo Financiële Diensten

In september is het nieuwe serviceconcept voor hypotheekadvies 
Huismerk met een vijftigtal advieskantoren van start gegaan. De 

term serviceprovider is een logische gedachte, maar dekt volgens 
Paul van der Meijs, directeur Romeo Financiële Diensten en de 

Franchiseformule, niet geheel de lading. Het ‘providen’ van service 
komt meer in de buurt, oftewel serviceproviding 3.0. Technologie 

brengt daarin niet alleen het onderscheidende vermogen aan, 
maar is tevens de nieuwe kompaan van de zelfstandige adviseur.

Een adviseur 
hoort 

fulltime te 
adviseren
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uismerk is een formule van Romeo 
Financiële Diensten, de eerder dit jaar door 
Martin Keegstra en Edsel de Graaf opge-
richte onderneming voor financieel advies. 
Door zijn jarenlange ervaring op het gebied 
van marketing, merken en formules werd 
het directieteam deze zomer uitgebreid 
met Paul van der Meijs. Vanuit de holding 
worden op termijn een drietal merkformules 
(werkmaatschappijen) in de markt gezet. 
Het serviceconcept voor hypotheekadvies 
Huismerk is hiervan het eerste resultaat, een 
franchiseformule staat gepland voor 2016. Is 
er voldoende ruimte en behoefte aan nieuwe 
toetreders op het gebied van serviceprovi-
ding en franchising? De Graaf: “Die ruimte 
is er zeker, mits je voldoet aan de vraag en 
behoefte van het intermediair. Vergeet niet 
dat tijdens de crisisjaren veel binnendiensten 
zijn gekrompen. Nu de markt weer aantrekt, 
groeit ook de vraag naar extra ondersteu-
ning. Iedereen heeft het druk, misschien wel 
te druk. Daarnaast trekken de grootbanken 
zich deels terug uit de markt en nieuwe par-
tijen springen in dat gat. Vanuit die partijen 
– verzekeraars en pensioenfondsen – groeit 
ook de vraag naar serviceproviding.”

In control blijven
Huismerk is van start gegaan met twee 
volmachten, voor de producten van NIBC 
en Lloyds Bank, kort daarna gevolgd door 
Hypotrust. Nog voor het einde van het jaar 
verwacht Huismerk daar minimaal een 
volmacht aan toe te voegen. Daarnaast heeft 
het ook een aantal hypotheekverstrekkers 
op het schap liggen waarvan de producten 
niet in volmacht geleverd worden. Het 
productassortiment bestaat verder uit over-
lijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsver-
zekeringen en kredieten van aanbieders als 
Credivance, Callas, Interbank en Dela. Daar 
komen nu wekelijks nieuwe aanbieders bij en 
op termijn zal ook een assortiment schade- 
en bancaire producten volgen. Tevens staan 
op termijn eigen, unieke hypotheekproduc-
ten op de rol. 
Het productaanbod is belangrijk, maar nog 
belangrijker is volgens Van der Meijs dat 
de hypotheekadviseur grip houdt op het 
voor zijn klant zo belangrijke en spannende 
proces. “Als je dat proces als serviceprovi-
der zelf kunt faciliteren en uitvoeren, dan 
ben je ook zelf in control als het gaat om de 
kwaliteit daarvan. Daarin zal Huismerk zich 
gaan onderscheiden in de markt.” De term 
serviceproviding vindt Van der Meijs ove-

H
zijn verdiensten. Eigenlijk moet de adviseur 
minimaal veertig uur per week niets anders 
kunnen doen dan adviseren. Alle werk-
zaamheden die dat in de weg staan, moet hij 
kunnen uitbesteden. Dat zijn voor hem geen 
factureerbare uren”, zegt Keegstra. 
Om het nieuwe adviseren te faciliteren 
komen er naast de basisbouwstenen ook 
zeven aanvullende bouwstenen beschikbaar. 
Deze dienstverleningspakketten zijn optio-
neel af te nemen door de Huismerk-kanto-
ren en gebruikers van toekomstige formules. 
De optionele modules worden afgerekend 

op basis van gebruik. De eerste aanvullende 
dienstverlening die beschikbaar is, betreft de 
bouwsteen Dossier Support. Een service-
team van Huismerk neemt de adviseur 
hierbij vanaf het moment dat hij voor zijn 
klant een offerte heeft uitgebracht tot en met 
een service call na overdracht van de woning 
bij de notaris, alle werkzaamheden en klant-
contacten uit handen. De hypotheekadviseur 
die hiervoor kiest, legt zich volledig toe op 
het adviseren. De medewerkers van het 
Huismerk-serviceteam vormen zijn kantoor 
en het administratieve aanspreekpunt voor 
de klanten. 

Volledige uitbesteding
In de komende maanden worden de overige 
bouwstenen gefaseerd ingevoerd, waarbij de 
input vanuit het intermediair een belangrijke 
factor is. Zo gaat de bouwsteen Actief & 
centraal klantbeheer de adviseur dagelijks 
vanuit een centraal CRM-systeem klantana-
lyses aanleveren waarop hij een digitale of 
persoonlijke vervolgactie kan ondernemen 
richting zijn klant. De bouwsteen Inkoop 
aanvullende dienstverlening realiseert via 
collectieve inkoop van bijvoorbeeld nota-
risdiensten, medische keuringen, taxaties, 
telefonie, energie, et cetera, voordeel en 
gemak voor de aangesloten advieskantoren 
en hun klanten. De bouwsteen Kantoorau-
tomatisering biedt de gebruiker een op de 
cloud gebaseerde kantoorautomatisering, 
inclusief installatie, training en helpdesk. De 
bouwsteen Vraagbaak complexe advisering 
is een helpdesk voor complexe financiële 
en/of fiscaal-juridische vragen waar de 
adviseur in zijn dagelijkse adviespraktijk 

rigens niet helemaal gelukkig gekozen. Het 
is eigenlijk het providen van service, ofwel 
serviceproviding 3.0. 
Keegstra vult hem aan: “Het belangrijkste 
doel dat wij als organisatie nastreven is – 
samen met onafhankelijk adviseurs – de 
financiële huishouding van consumenten 
blijvend optimaliseren, door in te spelen op 
wat de consument vandaag de dag wil en 
met de techniek die de hedendaagse consu-
ment verwacht. De combinatie van slimme 
systemen, centraal klantbeheer, klantgerichte 
lokale adviseurs en lage kosten moet leiden 

tot langdurige relaties en realisatie van onze 
doelstelling.”
De vijftig kantoren die deze filosofie 
onderschrijven en hebben gekozen voor 
Huismerk, worden bediend door twaalf 
medewerkers. Wie het kantoor van de 
centrale organisatie in Hoorn bezoekt, zal er 
snel van overtuigd raken dat dit aantal snel 
zal groeien. In de kantoortuin met impo-
sante glazen voorgevel staat een dertigtal vol-
ledig ingerichte flexwerkplekken te wachten 
op bemanning. MO Servicing, het bedrijfs-
onderdeel dat verantwoordelijk is voor de 
snelle en correcte levering van hypotheekof-
fertes, is druk met het werven van nieuwe 
acceptanten.

Bouwstenen 
Als serviceconcept voor hypotheekadvies is 
Huismerk opgebouwd uit een aantal bouw-
stenen die gefaseerd beschikbaar komen. 
Een viertal bouwstenen vormt de basis van 
het serviceconcept en het gebruik hiervan 
valt binnen de flexibele fee die deelnemende 
advieskantoren aan de centrale organisatie 
afdragen. Dit betreft de bouwstenen Midof-
fice, Compliance (via een samenwerking met 
SVC Compliance), Productassortiment en 
Met Elkaar. Binnen laatstgenoemde bouw-
steen valt ook de organisatie van landelijke 
en regionale bijeenkomsten voor persoon-
lijke kennisoverdracht en -uitwisseling.
“Met Huismerk richten wij ons op het vol-
ledig kunnen ‘ontzorgen’ van het zelfstandig 
werkend intermediair. Het werkterrein van 
steeds meer hypotheekadviseurs verschuift 
van bemiddelaar naar adviseur. Logisch, 
want sinds het provisieverbod zitten daar 

tegenaan loopt. De bouwsteen Opleiding 
& Training voorziet in een centrale inkoop 
van verplichte en facultatieve, vakinhoude-
lijke en commerciële opleidingen. Tot slot 
kunnen via de bouwsteen Lokale Marketing 
materialen afgenomen worden waarmee de 
adviseur zichzelf als Huismerkformule kan 
profileren in de lokale markt. Beschikbaar 
komen persberichten, advertentietemplates, 
give-aways, raamstickers, stoepborden, et 
cetera. Alle bouwstenen bij elkaar vormen 
de basis voor de franchiseformule waarmee 
de centrale organisatie volgend jaar de 
consumentenmarkt wil gaan veroveren. De 
Huismerkformule en de franchiseformule 
zullen naast elkaar komen te staan. 

Technologie is een zegen
Als je naar de verschillende bouwstenen 
kijkt, dan valt direct op dat technologie 
een belangrijke rol speelt. Dat is een van de 
grote voordelen als je zonder historie een 
nieuw bedrijf kunt neerzetten. Maar dat is 
niet alles, zegt Van der Meijs. “Natuurlijk is 
het pure luxe om in deze tijd met een lege 
pagina te kunnen starten. Behalve dat de 
technologie sprongen vooruit maakt, stre-
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Nieuwe technologie vormt 
zeker geen bedreiging
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het volledig kun-
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ven we als branche ook een geheel andere 
cultuur na. Bedrijven en adviseurs die nu de 
markt betreden hebben geen last van oude 
culturen en dure kantoorautomatisering. 
Nieuwe technologie is de grootste kompaan 
van de zelfstandige adviseur en zeker geen 
bedreiging, zoals wel eens wordt gesug-
gereerd. Het op de voet kunnen volgen en 

analyseren van de klantportefeuille is niet 
alleen voor de traditionele adviseur lastig te 
realiseren, ook grotere organisaties onder-
vinden steeds vaker problemen als zij de 
nieuwe generatie slimme systemen loslaten 
op hun databases. Als nieuwe organisatie 
spelen wij in op de nieuwe deeleconomie. 
Doe als adviseur geen dure investeringen 
meer in eigen oplossingen, maar gebruik en 
betaal alleen voor wat je nodig hebt.”
Niet elke adviseur zal de nieuwe technologie 
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Directeur Paul van 
der Meijs (midden) 
was tot vorig jaar 
september direc-
tievoorzitter bij De 
Hypotheker.
Daarvoor was hij 
directeur bij ABN 
Amro-dochter 
Florius. Huismerk-
oprichter Martin 
Keegstra (rechts) 
heeft eerder Welke 
Beheer opgericht, 
waar hij vorig jaar 
vertrok. Medeo-
prichter Edsel de 
Graaf  (links), ver-
antwoordelijk voor 
het assortiment van 
Huismerk, werkte 
eerder voor GMAC 
Hypotheken en 
NIBC.

tot zijn beste vrienden rekenen. Hoe krijg je 
bij deze groep adviseurs de knop om? Keeg-
stra: “In een soortgelijk verandertraject heeft 
iemand mij dat eens heel mooi uitgelegd. Als 
je met paarden loopt, moeten ze onderweg 
drinken. Als ze bij de eerste rivier niet wil-
len drinken, probeer je het bij de tweede 
opnieuw. Ze krijgen vanzelf een keer dorst, 

sommige misschien pas bij de vijfde rivier. 
Het gaat erom dat wij de adviseur de bouw-
stenen aanbieden. Je kunt een mening of visie 
niet opdringen, dat werkt niet. Maar als onze 
visie klopt, zal iedereen zich gaan realiseren 
dat technologie een belangrijke rol gaat 
vervullen en de voordelen ervan inzien. Het 
gaat wringen en pijn doen bij de ‘hoe-doe-ik-
dat’-vraag. Maar wil je echt niet drinken uit 
de rivier, ja dan val je in onze visie toch echt 
een keer om.” 

Doe als adviseur geen 
dure investeringen meer 
in eigen oplossingen


