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HotHot in 2016
OOK IN 2016 GEVEN DE LEDEN VAN VVP ONDERNEMERSPANEL VANUIT HUN EIGEN SPE-

CIALISME ANTWOORD OP UW ONDERNEMERSVRAGEN. CENTRALE VRAAG IN DEZE EDITIE: 

WAT IS ER DIT JAAR ‘HOT’ IN HUN VAKGEBIED? HET ONDERNEMERSPANEL BESTAAT UIT: 

EDWIN BOSMA (BHB OVERNAMES EN ADVIES), ASTRID VAN DE BOVEKAMP (AVDB ADVIES), 

MAARTEN KALKWIEK (BERCULO ADVOCATEN), BOB KLIJN (HERENVEST), RICHARD 

MEINDERS (SVC COMPLIANCE) EN ROBERT SNEL.

Als dga in de financiële dienstverle-

ning heb je twee opties: of je doet er je 

voordeel mee of je doet het minimale 

op ICT-gebied. 

 D
it laatste betekent in feite dat je 

zolang mogelijk doorgaat op het 

traditionele provisiemodel en gebruik 

maakt van standaardtoepassingen van 

Anva, CCS, Assistent, Assupro of Dias. 

Heel veel kantoren zullen deze ‘cash 

cow’-strategie nog wel vijf jaar op een 

rendabele wijze volhouden. Risico is 

wel dat je elk jaar verder komt af te 

staan van je klanten en je leveranciers. 

Zij veranderen immers wel.

 

Er zijn ook assurantiekantoren die an-

dere keuzes maken. Ook daar twee op-

ties: enerzijds als stand alone-kantoor 

investeren in nieuwe bedieningscon-

cepten en gebruik maken van de be-

staande ICT-mogelijkheden. Voor een 

volmachtkantoor met 10 à 15 medewer-

kers betekent dit anno 2016 jaarlijkse 

ICT-kosten van zo’n 50.000 euro. De di-

gitalisering van processen binnen het 

intermediair moet dan als doel hebben 

om dichter bij de klant te komen, op 

een zo efficiënt mogelijke wijze. Mis-

schien nog wel belangrijker is dat het 

kantoor deze kosten weet te laten ren-

deren. Gevolg is dat de dga zich steeds 

meer met strategische keuzes moet be-

zighouden. 

Een tweede optie is aansluiting zoeken 

bij een serviceprovider die een state 

of the art-fabriek heeft staan waarbij 

je diverse diensten (bijv. geïnformeerd 

verlengen)  ten behoeve van je klanten 

kunt afnemen en waar de inkoop soe-

pel geregeld is. In dat geval heeft de dga 

zijn handen vrij om inhoudelijk met 

zijn klanten bezig te zijn. De back- en 

midoffice zijn uitbesteed. 

Een deel van de markt kiest voor de 

‘cash cow’-strategie. Vaak gaat het hier-

bij om kantoren met een dga die zich in 

de herfst van zijn carrière bevindt. Om 

problemen in de oudedagsvoorziening 

te voorkomen dienen deze dga’s er re-

kening mee te houden dat hun onder-

neming dan niet meer de waarde heeft 

waar ze nu op rekenen.  

ICT dringt door tot in alle haarvaten
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Een optimaal lenige organisatie door 

wendbare, gemotiveerde en zich ont-

wikkelende medewerkers, wordt voor 

veel financieel dienstverleners ‘hot’ 

in 2016. 

 O
m een financieel gezond bedrijf te 

worden of te blijven, moet je mee 

kunnen gaan met de ontwikkelingen 

in de markt. Door alle ontwikkelingen 

verandert het werk van de medewer-

kers voortdurend. Vergelijk het met alle 

technische snufjes: wat vandaag mo-

gelijk is, is morgen weer verouderd. Het 

is voor organisaties dan ook essentieel 

dat medewerkers het vermogen heb-

ben om snel en flexibel nieuw effectief 

gedrag te ontwikkelen. 

Hoe meer ‘lenige’ medewerkers een or-

ganisatie heeft, hoe toekomstbestendi-

ger het bedrijf zal zijn. Lenige medewer-

kers zijn als volgt te herkennen:

• voortdurend nieuwsgierig;

• omarmen het nieuwe;

• leren van anderen;

• staan open voor andere waarden en 

culturen;

• gaan positief om met tegenslag;

• onderzoeken en denken na;

• gemotiveerd om zich te ontwikkelen;

• optimistisch in onzekere en onduide-

lijke situaties;

• staan open voor feedback;

• halen nieuwe inzichten uit hun erva-

ringen.

Lenige medewerkers kunnen makkelij-

ker nieuwe competenties aanleren en 

zijn dus ook makkelijker in staat zich 

nieuw werk aan te leren. Je weet im-

mers nooit vooraf wat er precies gaat 

veranderen en in welk tempo, maar 

met een groep lenige medewerkers 

weet je wel dat je de benodigde veran-

deringen kunt invullen. Hoe die er dan 

ook gaan uitzien.

Professioneel aansturen op HR is het 

middel om de lenigheid van de organi-

satie te vergroten. De meeste medewer-

kers zijn uit zichzelf niet meer zo le-

nig. Je kunt lenigheid wel ontwikkelen 

en stimuleren als werkgever. Als je dit 

niet doet blijven de medewerkers stijf 

en stram; leren zij weinig of niets van 

nieuwe ervaringen en houden zij vast 

aan oude gewoonten. De organisatie 

wordt dan ook stijf en stram en komt al 

knarsend en piepend tot stilstand. Niet 

investeren in lenigheid en HR is voor 

organisaties de grootste valkuil.   

Zorg voor een lenige organisatie

In tijden van crisis zie je vaak de 

mooiste innovaties opbloeien. Het 

lijkt erop dat wij de crisis achter ons 

hebben gelaten, maar welke innova-

ties zijn er opgebloeid? In 2016 wordt 

het ‘hot’ om te innoveren, door jezelf 

opnieuw uit te vinden. 

 S
imon Sinek introduceerde enke-

le jaren geleden de ‘Gouden cirkel’ 

theorie. Met deze theorie verklaart hij 

waarom sommige bedrijven en perso-

nen zo succesvol zijn. Hij doet dit van-

uit drie cirkels ‘Wat’, ‘Hoe’ en ‘Waarom’. 

Veel ondernemers en hun medewerkers 

kunnen goed uitleggen wat ze doen 

en vaak ook nog wel hoe ze het doen, 

maar het zijn de bedrijven die kunnen 

vertellen waarom ze de dingen op hun 

manier doen die echt succesvol zijn. Zij 

hebben tevreden klanten die ware am-

bassadeurs van hun 

bedrijf zijn. 

Met de ‘Gouden cirkel’ 

theorie denk je samen 

met de belangrijk-

ste stakeholders van 

jouw onderneming 

na over het ‘waarom’. 

Wat geeft jou en je 

medewerkers ener-

gie? Hoe kun je het 

verschil maken voor 

je klanten? Zodra dit bepaald is kan 

worden nagedacht over het ‘hoe’, om 

tenslotte bij de uiteindelijke dienstver-

lening aan de klant uit te komen, het 

‘wat’. De financieel dienstverlener die 

zich op deze wijze opnieuw uitvindt en 

dit concretiseert in een ondernemings-

plan is klaar voor de toekomst.

De grootste valkuil 

is te denken dat alles 

weer zijn gewone gan-

getje gaat, nu de crisis 

voorbij is. De economi-

sche opleving wordt 

gestuurd door de cen-

trale banken. Overhe-

den en burgers heb-

ben meer schulden dan 

voor de crisis, de werk-

loosheid neemt niet 

af en het verschil tus-

sen arm en rijk wordt 

steeds groter. Bedrijven 

hebben veelal niet veel ‘vet op de bot-

ten’, waardoor een volgende crisis ze 

sneller fataal wordt. Zorg dat je daar 

niet bij bent!

Tip: Kijk eens op YouTube naar de TED-

talk van Simon Sinek.  

Vind jezelf opnieuw uit
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De AFM zet zich onverminderd in om 

de zelfstandigheid van het interme-

diair ten opzichte van aanbieders te 

waarborgen. Tegelijkertijd krijgt het 

intermediair met steeds meer regels 

en kosten te maken, waardoor het be-

langrijk is om schaalvoordelen te cre-

eren.

 A
ssurantieadviseurs zullen op kwa-

liteit en compliance moeten con-

curreren om elkaar te slim af te zijn. In 

combinatie met gunstige economische 

vooruitzichten zal de consolidatieslag 

in het intermediair hierdoor in een ver-

snelling zal komen. Dit jaar zullen ad-

viseurs zich nog sneller moeten aan-

passen aan een veranderende markt. 

Personeel moet bereid zijn om die ver-

anderingen bij te benen en een meer 

proactieve en dienstverlenende rol aan 

te nemen dan ooit tevo-

ren. Iedereen moet zich 

afvragen wat zijn toege-

voegde waarde is waar-

om hij de aan de klant in 

rekening gebrachte fee 

waard is. Aan personeel 

worden steeds hogere 

eisen gesteld en daarom 

is specialisatie noodza-

kelijk. Om een succesvol 

full service kantoor te 

voeren zijn schaalvoordelen dus inte-

ressant. 

Steeds meer organisaties zoeken schaal-

voordelen in de mogelijkheid van een 

overname van een ‘concullega’. Een 

overname die slaagt levert grote voor-

delen op voor koper en verkoper. Mis-

lukt de overname, dan zijn de kosten 

echter enorm. De beste 

manier om het risico op 

een mislukking te ver-

mijden is door goed on-

derzoek te doen naar de 

over te nemen onderne-

ming. Onderzoek naar 

naleving van nieuwe re-

gelgeving is daarbij es-

sentieel. Niet alleen om 

het risico op maatrege-

len door de AFM te voor-

komen, maar ook omdat 

een gebrek aan naleving 

betekent dat de onderneming niet met 

de tijd is meegegaan.  

Door margeverkrapping zal ieder as-

surantiekantoor zich – naast het gene-

reren van omzet – moeten bezighou-

den met een efficiënte bedrijfsvoering. 

In het traditionele assurantiekantoor 

kan dat in hoofdlijnen op twee ma-

nieren.

 I
n de eerste plaats door werkzaamhe-

den slimmer te doen. Stel bijvoorbeeld 

je medewerkers eens de vraag waarom 

ze hun dagelijkse werkzaamheden nog 

steeds op dezelfde manier doen. Kan 

het slimmer? Wat kan een samenwer-

king met goed geautomatiseerde ser-

viceproviders opleveren? 

En kijk bij de inkoop van verzekeringen 

niet alleen naar prijs en voorwaarden, 

maar houd ook rekening met de hoe-

veelheid tijd die jij en je klant kwijt zijn 

om de verzekering tot stand te laten ko-

men en vervolgens te onderhouden. Zo 

kun je met minder handjes meer werk 

aan of, liever nog, met dezelfde FTE 

meer handel doen. Want met het effi-

ciënter organiseren alleen ben je er nog 

niet. Je moet wel een plan hebben, om 

dit vervolgens te gelde te maken.

De tweede manier om naar je marge te 

kijken is, om goed antwoord te kunnen 

geven op de vraag: ‘wat doen wij voor 

welke klant?’ Dat geldt ook voor kanto-

ren die nog uitsluitend op provisie wer-

ken. De tijd is voorbij dat je hardwer-

kende medewerkers op basis van het 

solidariteitsprincipe iedere klant even 

veel service bieden. Je moet je klanten 

durven te vragen of ze bereid zijn voor 

deze uitgebreide dienstverlening te be-

talen. Natuurlijk moet je een klant dan 

wel kunnen uitleggen wat die dienst-

verlening inhoudt. Want iedere klant 

die een (aanvullende) nota moet beta-

len zal vragen: ‘wat doen jullie daar dan 

allemaal voor?’

Uiteraard zijn er ook kantoren die al 

met gesegmenteerde dienstverlening 

en bijbehorende servicecontracten wer-

ken. Voor deze kantoren is het zaak om 

middels een slimme tijdsregistratie te 

meten of de ingeschatte tijd die men 

voor de klant in de prijsafspraak heeft 

ingecalculeerd, ook daadwerkelijk waar 

wordt gemaakt. Aan de ene kant om 

het tarief aan de klant te kunnen on-

derbouwen en aan de andere kant om 

de eigen marges in de gaten te hou-

den.   

Geef tegengas aan margeverkrapping

Compliancy en consolidatie

Reacties, opmerkingen en vragen 

aan het VVP Ondernemerspanel 

zijn welkom op vvp@nijgh.nl
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