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MARCO LANGE
Mede-eigenaar bij Lange en Partners Financieel Advies en  

Roemer Kamp & Partners Vermogensbeheer in Haarlem

Twee entiteiten met eigen vergunningen en in 
totaal acht medewerkers bedienen de (vermogende) 
klanten in hetzelfde pand. Lange: “Vanuit het idee 

dat deze twee gebieden elkaar versterken, zijn we 
in 2008 naast het geven van financieel advies ook 

actief vermogensbeheer gaan doen. Dat is best een 
moeilijke stap geweest. Je zet niet zomaar even een 
vermogensbeheerder op naast je advieskantoor. Nu 

zien we in de begeleiding van onze klanten heel 
duidelijk de integratie van financiële planning en 

vermogensbeheer terug. In Amerika en Engeland zijn 
ze op dit vlak al veel verder dan hier. Het verbaast me 
erg dat het gros van de advieskantoren in Nederland 

nog niet wakker is geworden en het actief oppakt.”
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JAN WILLEM SMIT
Hypotheek- en verzekeringsadviseur en eigenaar van het coöperatief 

samenwerkingsverband van financieel adviseurs Finenzo in Deventer

Beleggen is iets waarover wel wordt nagedacht, maar 
het ontbreekt aan tijd om ook op dit vlak stappen te 

maken. Smit: “Ik zie zeker de toegevoegde waarde 
van beleggingsadvies voor ons kantoor en denk ook 

telkens weer: ik moet daar even goed voor gaan 
zitten. Maar je wordt vaak weer ingehaald door de 

waan van de dag. De hypotheekmarkt trekt aan, 
het is gewoon heel druk nu.”
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PAUL VAN ES 
Vennoot van adviesbureau voor artsen Axxellence in Soest

MAURICE V.D. HEMEL
Eigenaar van All-Insure uit het Zeeuwse Wemeldinge

Het kantoor koos er vijf jaar geleden voor om 
zich volledig te richten op drie takken van sport: 
boekhouden, financiële planning en vermogensbeheer/
beleggen voor ondernemers. Van den Hemel: “Elke 
klant van ons weet hoeveel geld hij straks nodig 
heeft om te kunnen stoppen met werken. Als je dan 
vervolgens het doelkapitaal gaat doorrekenen, komt 
iedereen uiteindelijk tot de conclusie dat je niet 
om beleggen heen kunt. Wij hebben vrijwel geen 
klanten die niet beleggen.” Van den Hemel begeleidt 
daarnaast ondernemers, geeft veel lezingen en staat 
ook andere advieskantoren bij in de transitie naar een 
nieuw businessmodel waar beleggen volgens hem een 
belangrijk onderdeel van uitmaakt.

Axxellence is al meer dan zestig jaar dé specialist die 
medici en paramedici ondersteunt op het gebied van 
financiële, fiscale en juridische zaken. Van Es: “We 
adviseren onze doelgroep vanaf het moment dat ze 
afstuderen tot het moment dat ze met pensioen gaan. 
Beleggen is een van de onderwerpen die regelmatig 
aan bod komt. Zelf ben ik nu zo’n vijftien jaar actief 
met het geven van beleggingsadviezen, met name in 
beleggingsfondsen.”
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nder adviseurs bestaat veel onzekerheid 
over het geven van beleggingsadviezen. 
Niet alleen over de vraag wat wel of niet 
mag, maar ook de angst om er door klanten 
op aangesproken te worden als de koersont-
wikkeling minder gunstig verloopt. Volgens 
Theo Krins, manager Vermogensadvies bij 
Legal & General, is deze angst ongegrond 
en zou de adviseur anders naar zijn ver-
antwoordelijkheden moeten kijken. “Een 
adviseur is niet verantwoordelijk voor het 
rendement dat wordt gemaakt, dat is aan 
de markt. Hij is echter wel verantwoordelijk 
voor het monitoren van de marktontwik-
kelingen, deze periodiek met zijn klanten 
door te nemen en naast de eerder geformu-
leerde doelen te houden. Ook op de vraag 

vermogensadvies. Maar nog al te vaak hoor 
ik van adviseurs dat ze het te druk hebben 
om daadwerkelijk werk te maken van het 
vermogensadvies en dat het blijft liggen. 
Ik ervaar daar toch een spanning, omdat 
in mijn visie de adviseur in zijn totaalplan-
ning toch op zijn minst de afweging tussen 
sparen en beleggen moet maken met zijn 
klant.” Maar is het adviseren van sec beleg-
gingsfondsen niet te beperkt om van een 
goed klantadvies te kunnen spreken? Krins: 
“Daarover zijn de meningen verdeeld, maar 
tot een vermogen van vijf ton kun je zonder 
schroom zeggen dat beleggingsfondsen in 
principe afdoende zijn. Natuurlijk zijn er 
binnen dit segment klanten die meer willen 
op het gebied van beleggen dan de vergun-
ning van de adviseur toestaat, maar in zijn 
algemeenheid wordt de adviespraktijk van 
een financieel adviseur niet gehinderd door 
beleggingsfondsen.”

Grillig beursjaar
Vanwege de lage spaarrente overwegen veel 
mensen om te gaan beleggen. Onderzoe-
ken wijzen uit dat het aantal particuliere 
beleggers toeneemt. Dit jaar is echter al 
meteen een behoorlijk grillig beursjaar met 
flinke ups en downs. Dat lijkt niet echt het 

juiste sentiment om 
over beleggingen te 
beginnen. Maurice 
van den Hemel: “Het 
klopt natuurlijk dat 
we de beurs in de 
afgelopen maan-
den een forse stap 
terug hebben zien 
doen. Mensen die in 
februari en maart zijn 
ingestapt, zien hun 
portefeuille nu op 
min 12% staan. Advi-

seren over beleggen heeft het nadeel dat je 
niet in de toekomst kunt kijken. Alles wat 

wat een adviseur wel of niet mag adviseren, 
is een eenvoudig 
antwoord te geven. 
Elke adviseur die 
beschikt over de Wft 
Basis en Vermogen 
mag beleggingsfond-
sen actief meenemen 
in zijn adviesgesprek-
ken met de klant. 
Sterker, een adviseur 
is verplicht om actief 
informatie aan te rei-
ken die in het belang 
is van zijn klant. Het 
kennisniveau van adviseurs stijgt in een 
versneld tempo, ook op het gebied van het 

Beleggingsadvies is niet 
de kers op de taart
In samenwerking met Legal & General organiseerde InFinance 

een rondetafelbijeenkomst over het nut en de noodzaak van 
beleggingsadvies binnen het brede vermogensadvies. Al is 
de ene adviseur veel actiever op dit vlak dan de ander, de 

vier adviseurs aan tafel zijn het er over eens dat beleggen als 
optie altijd besproken moet worden met de klant. Zonder 

beleggen is het volgens hen voor de klant bijna onmogelijk 
om financiële doelstellingen in de toekomst te bereiken, 

helemaal nu de spaarrente zo laag staat. Elke procent extra 
rendement betekent voor de klant een paar jaar minder lang 

te hoeven doorwerken. Maar bij beleggen speelt sentiment een 
belangrijke rol. Aan de adviseur de taak dit sentiment weg te 

nemen en inzichtelijk te maken dat sparen op de lange termijn 
echt minder oplevert dan het slechtste beleggingsscenario. 

Tips voor adviseurs die overwegen 
om beleggingsadvies actief  

op te maken.
Paul van Es: “Ga uit van het totaal-

advies, financiële planning behelst alle 
facetten van vermogensopbouw. Focus 

niet op bepaalde onderdelen, maar 
neem het hele pakket mee in je advies. 

Beleggingsadvies is voor mij een 
way of life.”
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Een forse 
beurscorrectie maakt 
mensen zenuwachtig

AUTEUR ALEX KLEIN

wij op dit gebied weten, is gebaseerd op het 
verleden en dat verleden bestaat uit ups en 
downs. Het is als adviseurs onze taak om 
daar de emotie uit te halen.” Ook voor Van 
Es is die emotie na een ‘down’ herkenbaar. 
“De meesten van onze klanten liggen daar 
niet direct wakker van. Eén keer per jaar 
monitoren we samen met de klant zijn 
vermogensdoelstellingen en waar nodig 
wordt bijgestuurd. Dat is een afspraak die 
de klant in de regel een gerust gevoel geeft. 
Maar bij een forse beurscorrectie speelt het 
sentiment mee en wordt er altijd een aantal 
zenuwachtig. In dat geval leg ik de klant 

uit dat de doelstellingen zijn gebaseerd op 
een veel langere termijn. Maar dat iemand 
soms zenuwachtig wordt, dat kan ik heel 
goed begrijpen, maar het is op dat moment 
wel een verlies op papier.”

Herstel-adviezen
Visualiseren versterkt volgens Krins bij de 
klant de overtuiging om een andere keuze 

te maken. “Woor-
den zijn belangrijk, 
maar zien is nog 
belangrijker. Door 
het visualiseren van 
de verschillende 
scenario’s is een klant 
beter te overtuigen 
van de beste keuze voor hemzelf.” Het 
inzichtelijk maken en visualiseren van 
rendementen op de langere termijn is ook 
bij hersteladviezen belangrijk, zo blijkt uit 
het voorbeeld dat Smit aanhaalt. Beleg-
gingsadviezen zijn (nog) geen speerpunt 

binnen zijn kantoor, maar hij merkt wel 
op dat de klanten die voor een hypothecair 
hersteladvies bij hem aankloppen, bin-
nen hun polis toch vaak blijven beleggen 
zoals voorheen. “Simpelweg door hen een 
spiegel voor te houden en daarmee het 
probleem terug te brengen tot de kern, 
de vraag waarom er ooit voor dit product 
is gekozen en de doelstelling die daar 

destijds aan gekop-
peld is. De meeste 
mensen met een 
beleggingshypotheek 
zijn namelijk meer 
geld kwijtgeraakt 
aan de waardedaling 
van hun huis  dan 

door de waardedaling van hun beleg-
gingsverzekering.”

Een juiste beloning 
Vermogensopbouw maakt deel uit van 
een breder financieel plan dat de klant een 
compleet overzicht geeft van zijn financiële 
situatie, nu en in de toekomst. Het in kaart 
brengen van dit financiële totaalplaatje 
slokt de nodige adviesuren op. De advi-
seurs aan tafel merken dat de kostprijs van 
dit financiële plan, vooral bij particulieren, 
wel eens tot een schrikreactie leidt. Van 
den Hemel: “Mensen zijn op zoek naar 
financiële rust, dat is ze ook veel waard. 
Maar het prijskaartje dat daaraan hangt, 
ligt soms hoger dan wat ze in gedachte 
hebben. Voor een compleet adviestraject 
moet je toch denken aan zo’n 2.000 euro. 
Voor een aantal mensen is dat schrikken 
of zelfs afschrikwekkend, ook al leg ik 
dan uit dat ze dit bedrag voorheen ook 
betaalden maar dat het toen onzichtbaar 

Foto-bijschrift 
Van links naar 
rechts Maurice van 
den Hemel, Jan 
Willem Smit, Theo 
Krins, Marco Lange 
en Paul van Es. 

Tips voor adviseurs die overwegen 
om beleggingsadvies actief  

op te maken.
Theo Krins: “Durf de stap te maken 
naar een integraal advies in de volle 

breedte. Zie jezelf als financieel coach 
van je klant en ga daar vol voor, zet 

die wissel om! Neem kleine stapjes, je 
hoeft niet meteen alles van beleggen 

te weten. Door stapsgewijs te groeien, 
groeit ook je kennis.”
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in de producten verwerkt zat.”Volgens Krins 
is daarom het managen van de klantporte-
feuille aan de voorkant 
heel belangrijk. Hij 
schat in dat van een 
gemiddelde klant-
portefeuille 30% niet 
in aanmerking komt 
voor een integraal 
vermogensadvies. 
Lange denkt zelfs 
dat dit percentage 
landelijk gezien veel 
hoger ligt. Krins: “Met 
die wetenschap moet 
je ook bereid zijn om keuzes te maken en 
daarnaar te handelen. Dat kan betekenen dat 
je afscheid neemt van het onrendabele deel 
van je klantportefeuille. Je moet durven te 
segmenteren en de consequenties daarvan 
aanvaarden.” Daarop inhakend vindt Van Es 
het getuigen van slecht ondernemerschap 
als je, de 80-20 regel kennende, voor alle 
klanten even hard gaat lopen als er aan de 
bel getrokken wordt. “Wij maken toch echt 
een verschil voor onze toprelaties.” Van den 
Hemel schat in dat 80% van de adviseurs 
nog steeds voor elke klant in zijn portefeuille 
even hard loopt. “Wij zijn in onze branche 
vooral vakmensen en geen ondernemers. Ik 
ben vijftien uur per week bezig met onder-
nemerschap, maar daarin ben ik een uitzon-
dering. Aan de andere kant ben ik zeker niet 
de beste adviseur van Nederland.”

Economische model
De overtuiging dat de adviseur van de 

toekomst een meer 
coachende rol heeft en 
zijn klanten begeleidt 
bij het halen van zijn 
financiële doelstellin-
gen floreerde tijdens de 
crisisjaren. Maar nu de 
hypotheekmarkt weer 
aantrekt en de business 
bijna als vanzelf weer 
komt binnenstromen, 
lijkt het alsof er aan 
de rem getrokken is 
en de transformatie is 
stilgevallen. Adviseurs 
vallen weer terug in 
oude patronen van het 
economische model, 

vaak onbewust omdat het vele werk ze 
opslokt. Deze adviseurs nemen de flow 

van het moment als 
leidraad voor hun 
werkhouding. Krins 
vraagt zich af wanneer 
voor het distributie-
kanaal het moment 
gaat komen dat ze 
echt in die overtuiging 
gaan geloven en er 
naar gaan handelen. 
Smit herkent op zijn 
kantoor de oplopende 
werkdruk die het 

gevolg is van de huidige hypotheekmarkt. 
Hij laat zich echter niet langer leiden door 
de waan van de dag en legt dat metaforisch 

uit. “Een klant ziet niet dat het restaurant 
vol zit, want dat zijn we niet. Zou de drukte 
wel zichtbaar zijn, dan vindt de klant het 
heel gewoon om vooraf een tafeltje te 
moeten reserveren. Nu klopt de klant bij 
zijn adviseur aan voor een hypotheek en de 
adviseur zegt hem vriendelijk ‘kom maar 
binnen en ga zitten’. Geeft hem daarbij ook 
alle privileges, ofwel 
een privédiner in 
plaats van à la carte. 
We durven geen nee 
te verkopen, de klant 
is tenslotte heilig. 
Ondertussen loopt 
het kantoor vast in de 
vele lopende dossiers. 
Ik heb daar een streep 
onder gezet door 
steevast te commu-
niceren dat de klant 
wegens een volle 
agenda pas over veertien dagen terecht kan. 
Het is een luxepositie, maar ook noodza-
kelijk om alle dossiers de juiste aandacht te 

kunnen geven. In de praktijk blijkt de klant 
dit te accepteren. Hem wordt nu verteld dat 
we vol zitten. Je moet niet de angst hebben 
dat je door minder afspraken ook minder 
gaat verdienen. Dat is onjuist. Door minder 
klanten te bedienen kun je aan de anderen 
meer aandacht besteden en dat is noodza-
kelijk om tot een totaalrelatie te komen.” 
Volgens Lange staat dit voorbeeld niet op 
zichzelf en ziet hij ook andere adviseurs 
hiermee worstelen. “Het is een kwestie 
van tijd dat steeds meer adviseurs erachter 
zullen komen dat het roer om moet, dat 
het zo niet langer kan doorgaan. In het 
klantbelang moeten er duidelijke keuzes 
gemaakt worden om ook in de toekomst je 
beste klanten aan tafel optimaal te kunnen 
bedienen.” Lange is daarin resoluter: “Als 

je hypotheek- of pensioenadvies geeft, dan 
moet je gewoon goede kennis hebben van 
beleggen en dat meenemen in je advies.” 

Tips voor adviseurs die overwegen 
om beleggingsadvies actief  

op te maken.
Jan-Willem Smit: “Wees niet bang. 

Probeer de klant een spiegel voor te 
houden in plaats van alleen naar de 
mond te praten. Beleggingsadvies is 
ook voor mij een nog te onderbelicht 
onderdeel binnen het advieskantoor.”

Tips voor adviseurs die overwegen 
om beleggingsadvies actief  

op te maken.
Maurice van den Hemel: “Ben je actief 

binnen het financieel advies, dan is 
het geven van beleggingsadvies een 

must. Denk goed na, weet wat je doet 
en welke keuzes je hebt gemaakt. Durf 
ook eens bij een collega in de keuken 
te kijken, het wiel is meestal al eerder 
uitgevonden. Durf de keuken ook open 

te stellen en vaar op eigen kracht. 
Beleggingsadvies is voor mij een 

onlosmakelijk onderdeel van de totale 
financiële dienstverlening.”

Waardedaling 
van de woning 

ligt hoger dan het 
papieren verlies in de 

beleggingsverzekering

Tips voor adviseurs die overwegen 
om beleggingsadvies actief  

op te maken.
Marco Lange: “Volg de juiste  

opleidingen en trainingen en durf de 
discussie aan te gaan met de klant. 

Laat je niet te snel uit het veld slaan. 
Beleggingsadvies is voor mij een 

middel om de doelstelling van mijn 
klanten in te vullen.”
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