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Voorwoord

“Vakmanschap en leiderschap”
 
Adviseurs die waardevol voor hun klanten zijn, zijn duurzaam succesvol.
Zij durven te kiezen, ontwikkelen zich altijd in hun vak en zij zoeken steeds naar
wegen om het nog beter te doen. Of om iets heel anders te doen dan ooit, als
dat in het belang is van de klant en het professioneel invullen van zijn behoefte
aan ondersteuning. Daarbij hoort ook de zoektocht naar nieuwe 
verdienmodellen.
 
Er zijn meer facetten die ertoe doen. Dat zien we ook terug in de ontmoetingen
die we hebben en de dialogen die we aangaan. Zo leverden de keukentafel
sessies bij vakmensen als Jonnie en Thérèse Boer van De Librije, schoenen
fabriek Van Bommel en de jeugdopleiding van Ajax waardevolle inzichten op. 
Hier wordt dagelijks het bewijs geleverd dat vakmanschap alles te maken heeft 
met een afgewogen balans tussen de ‘harde’ en ‘zachte’ kanten van dienst
verlening. Dit evenwicht schept ruimte en draagvlak om te innoveren en klanten 
te binden.
 
Leidinggeven aan vakmensen gaat ook over het scheppen van ruimte. 
Voor de ontwikkeling van het vakmanschap van de adviseurs en voor het 
ontwikkelen van een organisatie die vakwerk en vernieuwing stimuleert.
 
In een tijd waarin vertrouwde businessmodellen snel achterhaald zijn, is
vernieuwen onmisbaar. Net zoals het aan de dag leggen van inlevingsvermogen,
het waarmaken van verwachtingen. Daarmee toon je als adviseur je rol én je
waarde. Dat is vakmanschap.
 
Veel leesplezier.
 
Jack Hommel
directeur zakelijk Avéro Achmea
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Vakwerk … sine qua non

De financieel adviseur staat voor verschillende uitdagingen. Eén van de meest 
intrigerende is de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen. Hoe zorgt u er voor 
dat u niet alleen een waardevol advies levert, maar ook naar waarde wordt 
beloond? Met andere woorden: hoe eigent u zich waarde toe? 
Voor het creëren van nieuwe verdienmodellen is de ontwikkeling van de ‘zachte 
kanten’ van een organisatie essentieel, bleek uit eerder onderzoek van de 
Erasmus Universiteit. Ook vakmanschap – in de brede zin van het woord – 
behoort daartoe. Dat hebben we nader onderzocht, in opdracht van 
Avéro Achmea en met hulp van Universiteit Twente. Uit diverse literatuur en  
interviews met mensen in het veld kwam een mooi beeld over vakmanschap  
naar voren.  
Het vakmanschap van een financieel adviseur gaat over het vermogen om een 
waardevol advies zodanig te presenteren, dat een klant de waarde ervan inziet 
en bereid is een redelijke vergoeding daarvoor te betalen.
Maar vakmanschap betekent ook een voortdurende professionele ontwikkeling 
en het vermogen om vandaag, morgen én overmorgen goed advies te leveren. 
De behoeften van klanten staan immers niet stil. Net zo min als de technologieën 
die een vakman ondersteunen en de normen die door de maatschappij en 
wetgever worden opgelegd. 
Vakmanschap is noodzakelijk om succesvol nieuwe verdienmodellen te ontwik
kelen. Tegelijkertijd is vakmanschap een license to operate: het vakmanschap 
van een financieel adviseur wordt getoetst en gecertificeerd in het kader van de 
Wft. Zonder diploma, geen (actief) vakman. Maar nog veel belangrijker: vakman
schap leidt tot vakwerk. En vakwerk leveren geeft voldoening. Zonder deze 
voldoening is het lastig meekomen in een branche die onder druk staat. Vakman
schap is kortom een conditio sine qua non: zonder vakmanschap geen financieel 
adviseur. 

Niels van der Weerdt, Erasmus Universiteit Rotterdam

Mark van Vuuren, Universiteit Twente
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Leeswijzer

Wat we verstaan onder vakmanschap en hoe u uzelf een spiegel kunt voor
houden om uw vakmanschap zuiver te beoordelen, vertellen we in deze publi
catie. Eerst laten we u het vakmanschap zien vanuit verschillende perspectieven. 
U zult merken dat het begrip vakmanschap in de loop der jaren een andere 
lading heeft gekregen. In het tweede hoofdstuk gaan we daar nader op in. We 
beschrijven hoe de relatie tussen de adviseur en de klant is veranderd. Daarna 
ontleden we het hedendaags vakmanschap in hoofdstuk drie. We beschrijven de 
verschillende facetten van vakmanschap, de kwaliteiten van een adviseur en 
vier stereotype profielen, met elk hun eigen sterktes en aandachtspunten.  
Het vierde hoofdstuk belicht de keuzes ten aanzien van de verdere ontwikkeling 
van vakmanschap. We presenteren daarin ook de Vakspiegel, een online zelf
assessment voor de financieel adviseur, en het Voorzieprogramma van 
Avéro Achmea voor adviseurs. 

Door het boek heen geven we voorbeelden van het vakmanschap van Jonnie 

en Thérèse Boer van restaurant De Librije, van de broers Van Bommel van de 

Schoenfabriek in Moergestel en van de aanpak van de jeugdopleiding bij Ajax 

door Wim Jonk en Ruben Jongkind. 
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1. Vakmanschap vanuit 
verschillende gezichtspunten

Vakmanschap is een begrip dat u op verschillende manieren 

kunt interpreteren. Het roept associaties op met iemand die 

op hoog niveau presteert, iemand die door veel oefening en 

ervaring een constante kwaliteit kan leveren. Maar een vakman 

kan ook iemand zijn die altijd zoekende is of juist verrast met 

innovatieve ideeën. 

Vakmanschap is een begrip met oude en 
nieuwe beelden. U ziet de vonken van de 
middeleeuwse smidse en ruikt de geur van de 
lederen blaasbalg. Tegelijkertijd denkt u aan de 
precisie van een anesthesist die in de operatie
kamer exacte hoeveelheden narcose toedient, 
voordat een chirurg met vaste hand een 
levensreddende operatie begint. 

Een vergelijkbaar beeld is te schetsen van de 
financieel adviseur: bekwaam, technisch, 
zoekend, altijd trots, nooit tevreden. Want in  

dat spanningsveld opereert de vakman: hij ís 
een expert, maar reikt altijd naar verder, hoger, 
beter. Om te duiden hoe een financieel advi
seur zijn vakmanschap laat zien, onderscheiden 
we vakmanschap vanuit vier perspectieven. 

Vakmanschap is … kennis
Op het eerste gezicht gaat vakmanschap over 
het bezitten van kennis. In elke nieuwe situatie 
put de vakman uit een bron van betrouwbare 
informatie, kennis en verbanden tussen losse 
gegevens. Niet iedereen kan overal expert in 

In De Librije wordt soms verwezen naar het smaakpalet dat chef-kok 

Jonnie Boer heeft ontwikkeld. Dat is niet te omschrijven, blijkt als mede-

werkers hoofdschuddend voor zich uit staren als wordt gevraagd hoe  

dat proeven werkt. Op het trainingsveld van Ajax zijn intuïtieve passeer-

bewegingen te zien die voortkomen uit eindeloos oefenen. Het zijn de 

beste trainers die deze vaardigheid naar boven weten te halen.

Voorbeeld
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zijn. Dus richt u zich in een situatie die daarom 
vraagt tot de vakman die hierin specialist is. 
Zonder kennis, geen vakman. Pas met een visie 
waarin kennis op waarde kan worden geschat 
en hoofdzaken van bijzaken worden 
gescheiden, is het mogelijk vakwerk te leveren. 
Het is niet altijd mogelijk om die kennis expli
ciet te maken.

Het ongrijpbare van die kennis, waarbij iemand 
het ‘gewoon ziet’ of ‘zo doet’ draagt bij aan het 
aura van vakmanschap als iets bijzonders. 
Tegelijkertijd maakt dit het verwerven van die 
kennis lastig, want de regels en kneepjes van 
het vak zijn niet zomaar overdraagbaar. Voor 
financieel advies geldt deze dynamiek ook. 
Permanente educatie is dan ook een vast 
onderdeel van vakmanschap. 

Vakmanschap is … kennis in actie
In de tweede plaats betekent vakmanschap dat 
het bezit van die kennis wordt ingezet. Het gaat 
niet om dorre theorie, maar om bruikbaar en 
toepasbaar materiaal. Vakmanschap is kennis in 
actie, een activiteit in plaats van een eigen
schap. De vaardigheid en handigheid die de 
toepassing van kennis mogelijk maken, zijn 
even belangrijk als de kennis zelf. Omdat 

vakmanschap niet zo gemakkelijk te voor
spellen is, wordt vertrouwen een belangrijk 
aspect van vakmanschap. Pas achteraf kan 
geconstateerd worden dat er vakwerk is 
geboden. Ook voor financieel adviseurs geldt 
dat het leveren van vakwerk pas zeker is, als 
de klant het eindproduct in handen krijgt. 
 
Vakmanschap is … continu in ontwikkeling
Dat brengt het derde element voor het voet
licht: wat vakmanschap is, bepaalt iemand niet 
alleen. Vakmanschap is iets dat we samen 
bepalen. Het is een vergissing te denken dat 
vakmanschap een persoonlijk bezit is van de 
vakman. Vakmanschap is een collectief succes. 
Zonder derden bestaat er geen norm voor wat 
geldt als kwaliteit. Hiervoor is een voortdurende 
dialoog nodig. Zo ontstaat een gedeelde visie 
op de kenmerken van vakwerk en van een 
vakman. Aan de ene kant is vakmanschap een 
kwaliteitskenmerk van het geleverde (vak)werk. 
Aan de andere kant is een vakman een profes
sional, met een houding en standaarden 
waaraan men gehouden is en waaraan de 
vakman graag voldoet. 
Vakmanschap betekent expertise en motivatie. 
Dit ontstaat in conclaaf met andere professio
nals en klanten. De relatie met professionals is 

In de context van de opleiding van jonge voetballers op Ajax’ trainings-

complex De Toekomst wordt dat heel duidelijk. Of het nu gaat om de  

prestaties van het team of de ontwikkeling van een individuele voetballer, 

vakwerk blijkt pas aan het eind van de competitie. Of als de speler zijn doel 

bereikt: spelen in het eerste elftal. Dat vraagt niet alleen om een trainer met 

alle benodigde kennis, maar ook de inzet van die kennis gedurende de 

opleidingsjaren. Jaren waarin de omstandigheden veranderen, waarin de 

trainer zijn kennis voortdurend moet aanspreken en daarbij nieuwe kennis 

vergaart én toepast.

Voorbeeld
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continu in ontwikkeling: men bespreekt voort
durend de uitdagingen, kansen en dilemma’s 
waarvoor vakmensen staan. Met name de ethi
sche dilemma’s waarmee een branche wordt 
geconfronteerd, leiden vaak tot een verande
ring van de definitie van goed vakmanschap. 

Vakmanschap is … praktische wijsheid
Maar vakmanschap is ook een praktische vorm 
van wijsheid: in elke unieke situatie weten wat 

het goede is om te doen. Om kunnen gaan met 
dilemma’s. Voor een adviseur is integriteit van 
eminent belang, maar dat is commercie ook  
en soms zijn verschillende handelswijzen 
verdedigbaar. Op abstract niveau zien we  
spanning ontstaan tussen enerzijds het steeds 
complexer worden van financiële producten  
en anderzijds de roep om transparantie. Iets 
transparant en begrijpelijk maken, vraagt  
vaak om vereenvoudiging. Maar door iets te 

In de praktijk van de financieel adviseur doen zich ook dergelijke vraag-

stukken voor, waarbij praktische wijsheid nodig is om tot een verdedigbare 

handelswijze te komen. En vaak zijn er meerdere handelswijzen te verde-

digen … Dan komt het niet alleen aan op praktische wijsheid, maar ook op 

de persoonlijke invulling van vakmanschap. Een vakman heeft voor elke 

situatie én de kennis in huis om het beste te leveren én de passie om die 

inzet ook daadwerkelijk te leveren door die kennis toe te passen. 

Wat ‘echt’ vakmanschap inhoudt, is onderhevig aan verandering en wordt 

bepaald door de meest eigenwijze top-vaklieden. Jonnie Boer: ‘Op een 

gegeven moment draait het om. Dan is het niet dat wij vakmanschap doen, 

maar dat wat wij doen vakmanschap is.’

Ook op De Toekomst is het begrip van vakmanschap – door toedoen van 

Wim Jonk en Ruben Jongkind – aan ingrijpende veranderingen onderhevig. 

Waar een jeugdtrainer voorheen het elftal zodanig moest trainen en moti-

veren dat zij elke zaterdag weer van de tegenstander konden winnen, is 

dat nu geheel anders. Niet het elftal, maar de individuele speler staat 

centraal. Het gaat er niet langer om dat het jeugdelftal kampioen wordt, al 

is dat natuurlijk nog altijd een hoog goed. De jeugdspeler moet zich  

optimaal ontwikkelen, zodat hij ooit in de Champions League kan spelen. 

De jeugdtrainer is van coach van een elftal, mentor van de individuele 

speler geworden en dat stelt andere eisen aan zijn vakmanschap.

Voorbeeld

Voorbeeld
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vereenvoudigen, gaat de nuance en specifici
teit verloren. Ook in de dagelijkse praktijk van 
een adviseur doen zich dilemma’s voor. Soms 
zelfs in de vorm van een duivels dilemma.  
Er zijn dan afwegingen te maken die tot een 
geheel andere handelswijze leiden en elk voor 
zich verdedigbaar zijn. Wat is dan wijsheid?

De klasse van een vakman ligt in de praktische 
wijsheid om telkens een weloverwogen besluit 
te nemen over een passende en verdedigbare 
handelswijze. Niet alleen de wijze waarop 
financieel adviseurs met hedendaagse dilem
ma’s omgaan verandert. Ook de relatie met 
klanten is de afgelopen tijd sterk aan verande
ring onderhevig. Daarom verdient dit onder
werp een eigen hoofdstuk. Het besef dat 
vakmanschap een relationeel gegeven is, leidt 
ertoe dat de dynamiek bij klanten doorwerkt. 
Dat gebeurt in de manier waarop vakwerk  
geleverd wordt en het vakmanschap beleefd 
wordt.

Praktische wijsheid: de bron van dit begrip gaat terug tot Aristoteles, de 

Griekse filosoof uit de 4e eeuw voor Christus. Aristoteles staat bekend als 

de grondlegger van de deugdethiek. De belangrijkste deugd is volgens 

Aristoteles de Phronèsis, ofwel ‘praktische verstandigheid’, verstandigheid 

die in de praktijk schuilt. De Phronèsis is het inzicht dat zorgt voor het 

kiezen van de ‘goede’ handelswijze en het bepalen van het midden tussen 

verstand en gevoel. Dat inzicht komt bijvoorbeeld tot uiting bij de deugd 

heldhaftigheid. Heldhaftigheid is een deugd, maar men kan ook té moedig 

zijn. Dan spreken we niet langer van heldhaftig gedrag, maar van roekeloos 

gedrag. Dus wat is de juiste hoeveelheid moed? Dat vereist praktische  

wijsheid. Eerlijkheid is een deugd, maar dat is zachtaardigheid ook. Vaak 

zal men moeten afwegen of de situatie vraagt om eerlijkheid of om zacht-

aardigheid. Wat stelt mensen in staat om dat uit te vinden? Dat is praktische 

wijsheid. 

Voorbeeld
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2. Vakmanschap verandert

De professionele identiteit van een beroepsgroep is het 

samengestelde antwoord op twee vragen: wie zijn we en 

wat doen we? De antwoorden liggen niet vast, maar worden 

voortdurend afgestemd met anderen die een beroep doen op 

de verwachte expertise. 

Wanneer de vakman een nieuwe rol aanneemt, 
vraagt dat een aanpassing van de klant. Dat 
kan op allerlei manieren. Vakmensen die 
besluiten hun diensten vooral online aan te 
bieden, stellen hun klanten voor de uitdaging 
daarmee om te gaan. Zij zullen die aanpassing 
moeten volgen. Bij centralisaties wordt niet één 
persoon, maar een groep het aanspreekpunt. 
Daar kunnen allerlei goede redenen voor zijn, 
maar het heeft wél invloed op klanten. Omge
keerd is het ook evident dat wanneer de rol 
van de klant verandert, de rol van de vakman 
niet hetzelfde kan blijven. Juist op dit laatste 
punt is een ontwikkeling te zien die invloed 
heeft op veel vormen van vakmanschap: de 
klant wordt mondiger. Vroeger had de arts het 
eerste en laatste woord bij een diagnose. Wat 
de arts zei was waar. Inmiddels is de second 

opinion zo ingeburgerd, dat we bijna over het 
hoofd zien dat een diagnose niet de waarheid 
maar een opinie wordt genoemd. De relatie 
tussen de vakman en de klant verandert. Hier
onder brengen we die verandering in beeld 
aan de hand van drie rollen. 

De financieel adviseur was een 
ontdekkingsreiziger
We zouden kunnen zeggen dat de vakman 
eerst een ontdekkingsreiziger was. De beno
digde kennis om tot een goed advies te 
komen, is volledig in handen van de adviseur. 
Deze bezit het monopolie op die kennis. De 
klant heeft een passieve rol en is volledig 
afhankelijk van wat de financieel adviseur 
aanraadt. De adviseur kan vergeleken worden 
met een ontdekkingsreiziger die het oerwoud 
in verdwijnt. Wat die ontdekkingsreiziger mee 
terug neemt, wordt gezien als het best moge
lijke antwoord op de vraag van de klant ofwel 
‘het beste product’. Er is geen zicht op alterna
tieven. Als de oplossing beantwoordt aan de 
vraag en de (meestal vage) verwachtingen van 
de klant, wordt deze in dankbaarheid aanvaard. 

Tegenwoordig is de adviseur meer een 
boswachter
In de loop der tijd is de kennispositie van 
klanten veranderd. Ingezet door de digitalise
ring en het internet is de beschikbaarheid van 
kennis aanzienlijk toegenomen. Onwetendheid 
is niet langer een gegeven. De radicale veran
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dering is dat de financieel adviseur wel de 
expert blijft, maar dat de klant uiteindelijk de 
keuze heeft om te bepalen wat het beste is.  
Er is vertrouwen nodig, maar de afhankelijkheid 
wordt kleiner. De vakman is meer een 
boswachter dan een ontdekkingsreiziger.  
De weg naar goed advies is een gezamenlijke 
zoektocht. De boswachter helpt de klant die 
door de bomen het bos niet meer ziet. Als 
vakman ziet en onderscheidt hij de keuze
momenten. Hij heeft de leiding en blijft 
daarmee onmisbaar bij het maken van goede 
afwegingen. De klant is een bezoeker die 
wordt rondgeleid, maar die wel zélf bepaalt wat 
hij uit het bos meeneemt. 

En de adviseur wordt steeds meer een gids
De volgende fase is de verdere emancipatie 
van de klant. Waar de boswachter nog de 
leiding had over de reis en de klant mee de 
route bepaalde, wordt een adviseur steeds 
meer een gids. De kennis die nodig is om tot 
een goed advies te komen, is in potentie ook 
aanwezig bij de klant. De financieel adviseur is 
vooral een meedenker: interpreterend en door
vragend. De klant is de leider van de expeditie. 
De gids begeleidt klanten door verbindingen te 
leggen en scenario’s te schetsen. Daarmee is 
het contact veel meer gebaseerd op de 
dialoog. Deze nieuwe relatie vraagt om andere 
vaardigheden, aansluiting zoeken én geduld. 
En juist experts moeten soms wennen aan de 
gelijkwaardigheid met degenen die hun eerst 
om advies vroegen.
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3. Het vakmanschap van 
een financieel adviseur

In voorgaande hoofdstukken bespraken we dat vakmanschap 

gaat over het hebben van bepaalde kennis en het toepassen 

van die kennis in een telkens veranderende praktijk. Een 

beroepsgroep bepaalt zelf en gezamenlijk wat vakmanschap 

precies inhoudt. Het begrip vakmanschap kan dus onderhevig 

zijn aan veranderingen. Ook in de praktijk van financieel 

adviseurs zien we dat de definitie van vakmanschap verschuift. 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de af zon
derlijke ingrediënten van vakmanschap ofwel 
de kwaliteiten van een vakman. We beschrijven 
dit aan de hand van de tweedeling in het werk 
van adviseurs: de inhoudelijke kant en de 
menskant. Daardoorheen loopt een andere 
tweedeling in het adviseurschap: activiteiten 
die de klant ziet (voorgrond) en activiteiten die 
de klant niet ziet (achtergrond). 
In het digitale tijdperk blijkt geregeld hoe 
belangrijk het onderscheid is tussen voorgrond 
en achtergrond. Alleen al een onvoorziene 
reply to all kan de achtergrond ongewenst 
openbaar maken. We zullen dit belangrijke 
onderscheid bespreken voor de inhoudelijke 
en menselijke kanten van adviseren. 

De inhoudelijke kant van adviseren
Iedereen kan zich financieel adviseur noemen, 
los van de eisen die de Wft stelt om daad
werkelijk financieel advies te leveren. Maar om 
uzelf als financieel adviseur een vakman te 
noemen, zult u op de eerste plaats over  

specifieke, diepgaande kennis moeten 
beschikken. Zoals kennis over verzekerings
producten, over specifieke clausules en over 
‘de kleine lettertjes’. Maar ook over de verzeke
ringsmarkt, de verschillen tussen aanbieders en 
over de wetgeving in het algemeen en rele
vante jurisprudentie in het bijzonder. Dit is één 
van de inhoudelijke kanten van vakmanschap. 
Een kant die niet per definitie zichtbaar is voor 
de klant. Deze zal immers moeilijk kunnen 
beoordelen hoe diepgaand en accuraat de 
kennis van de expert is. 
Een andere onontbeerlijke kwaliteit voor het 
geven van een goed financieel advies is inzicht 
in de situatie van de klant en de relevante  
risico’s in het bijzonder. Dat kunnen risico’s zijn 
die de klant als persoon loopt of risico’s die 
betrekking hebben op een onderneming.  
Daarnaast is het essentieel om inzicht te 
hebben in de behoefte van de klant om risico’s 
af te dekken en de mogelijkheden daartoe. Dit 
is een inhoudelijk aspect van het vakmanschap 
van de financieel adviseur. Eén aspect dat niet 
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Het beeld is ontleend aan de schouwburg, waar het vakmanschap van 

acteurs gebaseerd is op zaken die zich onttrekken aan het oog van het 

publiek. Wat zich afspeelt in de coulissen, in de trainingsruimte, bij de 

acteurs thuis, bij de mensen van licht en geluid blijft onzichtbaar, maar is 

essentieel voor de uiteindelijke kwaliteit van de performance. Alles moet 

samenkomen op het podium tijdens het optreden voor het publiek. Dit 

samenspel van handelen op de zichtbare voorgrond en de activiteiten in de 

onzichtbare achtergrond, is ook buiten het toneel te vinden. Afhaalrestau-

rants hebben deze tweedeling vaak sterk gescheiden: de bestelling wordt 

door een luikje doorgegeven en de ingepakte maaltijd wordt ook hierdoor 

teruggeschoven. Klanten krijgen geen mogelijkheid een kijkje in de keuken 

te nemen. De charme van de nieuwe locatie van De Librije is volgens 

Jonnie en Thérèse juist dat het restaurant wél een open verbinding heeft 

met de keuken. De keuken is zelf voorgrond geworden. Toch blijft ook daar 

nog een besloten achtergrond over, voor de onderhandelingen met leve-

ranciers, de gewaagde experimenten met nieuwe gerechten, de 

gesprekken onderling na sluitingstijd en de verslagen van stagiairs.

Voorbeeld
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kan bestaan zonder medewerking van de klant 
en zich dus afspeelt op de voorgrond. 
Een derde inhoudelijke kwaliteit op de voor
grond, heeft meer betrekking op een vaardig
heid dan op kennis. Dit is het vermogen om de 
puzzel te leggen voor de klant. Een vakman 
combineert zijn kennis van verzekeringspro
ducten met de risico’s voor de klant en zijn 
behoeften. Dit is een essentieel ingrediënt van 
vakmanschap, waar de inhoudelijke waarde 
van een advies wordt bepaald. Of een klant die 
waarde ook herkent, hangt voor een belangrijk 
deel af van kwaliteiten die betrekking hebben 
op de menskant. Daar komen we zo op terug, 
want eerst benoemen we de vierde kwaliteit: 
de organisatorische vaardigheden van de  
adviseur. 
Zonder de vaardigheid om administratieve 
processen te organiseren, komt er niet veel 
terecht van een advies. Zowel in de voorberei
ding van een advies als in de afhandeling van 
een polis of claim is een ordentelijke en 
betrouwbare administratie onontbeerlijk.  
Maar de organisatorische vaardigheden van 
een adviseur zullen vaak verder moeten reiken 
dan de administratie alleen. Vaak werkt de 
financieel adviseur samen met andere advi
seurs of specialisten en collega’s van stafafde
lingen. Het vermogen om dergelijke samenwer
kingsverbanden te regisseren of ten minste 
mee te draaien in teams, wordt steeds belang
rijker. Een goed financieel adviseur is een team
speler. Met name bij complexe zaken bestaat 
het leveren van vakwerk uit teamwerk. 

De mens-kant van adviseren
Een advies krijgt pas waarde voor een klant als 
het op zo’n manier wordt overgedragen, dat hij 
het begrijpt en het gevoel heeft een betrouw
baar advies te ontvangen. Interpersoonlijke 
vaardigheden zijn dan ook een essentieel 
ingrediënt van vakmanschap. Zeker in een tijd 
waarin de klant steeds mondiger wordt en de 

rol van de financieel adviseur opschuift naar 
adviseur en facilitator (of boswachter en gids, 
om bij de eerdere metaforen te blijven). Deze 
interpersoonlijke vaardigheden hebben betrek
king op communicatieve vaardigheden die in 
het gesprek met de klant worden ingezet. Dat 
kan een sfeerbevorderende gesprekstechniek 
zijn of het vermogen om iets zonder jargon, in 
begrijpelijke taal uit te leggen en om goed te 
kunnen luisteren. Het interpersoonlijke contact 
speelt zich vanzelfsprekend af op de voor
grond. 
Een ander belangrijk ingrediënt om vakman
schap tot uiting te laten komen op de voor
grond, is een ambiance van vertrouwen. Het 
advies kan nog zo goed zijn en de adviseur 
nog zo’n goede prater, als de klant niet het 
gevoel heeft het advies en de adviseur te 
kunnen vertrouwen, zal deze er waarschijnlijk 
niet veel waarde aan hechten. Het creëren van 
een vertrouwde ambiance is voor een adviseur 
haast zo vanzelfsprekend, dat hij daar nauwe
lijks notie van heeft. Die ambiance wordt beïn
vloed door het samenspel van verschillende 
zaken: de inrichting van het kantoor, het 
(fysieke) voorkomen van de adviseur en 
bijvoorbeeld de opmaak van de website. 
Vertrouwen kan worden gezien als de laatste 
kwaliteit die nodig is om een waardevol advies 
te genereren. 

Diepgaande kennis van verzekeringen,  

gecombineerd met een goed inzicht in de  

risico’s en behoeften van de klant, samen

gebracht in een vlekkeloos administratief 

proces door een goed geolied team en tot slot 

op de juiste wijze en met de benodigde lading 

van vertrouwen overgebracht, maakt een 

advies waardevol. 

Maar vakmanschap vraagt om meer. Vakman
schap vraagt ook dat een adviseur zich blijft 
ontwikkelen en een professionele houding 
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aanneemt. Kortom, vakmanschap heeft ook een 
menskant die zich op de achtergrond bevindt 
en niet direct bijdraagt aan een advies. Een 
vakman heeft passie voor zijn vak. Aandacht 
voor persoonlijke ontwikkeling leidt tot mees
terschap in zelfmanagement. Een vakman 
neemt zelf het initiatief om zwakke punten te 
verbeteren. Een vakman spart met collega’s en 
denkt na over zijn eigen handelen. Persoonlijke 
ontwikkeling komt voort uit de reflectie en de 
tijd die men steekt in leren. Of dat nu het leren 
voor een PEexamen is of het leren van nieuwe 
vaardigheden waarvan de directe opbrengst 

voor een klant of het kantoor nog niet duidelijk 
is, het leren gaat altijd door. 
Een professionele houding komt voort uit het 
kritische en creatieve vermogen van de advi
seur. Dat uit zich in opmerkzaamheid ten 
opzichte van tegenstrijdige details en ethische 
dilemma’s. Een goed adviseur is zeker in het 
huidige tijdsgewricht zeer alert op zaken die 
‘eigenlijk niet kloppen’ of die vragen oproepen. 
Daarnaast is een vakman creatief, nieuwsgierig 
en haalt hij voldoening uit het aandragen van 
nieuwe oplossingen. Door de passie voor het 
vak wil de vakman zich meten met de besten 

Een prachtige vergelijking met het leveren van vakwerk door een adviseur 

kwam naar voren tijdens twee keukentafelsessies. Wat u bij De Librije 

geserveerd krijgt, is niet het werk van één chef-kok maar van een hele 

brigade in de keuken. De ervaring die u bij De Librije krijgt, gaat ook veel 

verder dan alleen het eten: het is de creatie van een complete, uitgebalan-

ceerde ambiance die het zo bijzonder maakt. Alle koks en het bedienend 

personeel kunnen afzonderlijk vakmensen zijn, het eindresultaat is vakwerk! 

Een resultaat dat door een team gezamenlijk wordt bereikt. 

Hetzelfde geldt voor de fabricage van de schoenen van Van Bommel. 

Waarschijnlijk zijn er maar zeer weinig medewerkers die een volledige 

schoen kunnen maken op het niveau van een specialistische schoenmaker. 

Het werk is immers al decennialang opgedeeld in afzonderlijke hande-

lingen. Maar iedere medewerker kan een vakman zijn op één of meer 

onderdelen en gezamenlijk leveren ze absoluut vakwerk af. Ook hier draait 

het om het samenspel tussen medewerkers. 

Een interessant verschil tussen Reynier van Bommel en Jonnie Boer is hun 

vermogen om een complete, puntgaaf afgewerkte schoen te fabriceren 

– dat lukt Reynier naar eigen zeggen niet – of een complete maaltijd te 

bereiden – dat kan Jonnie Boer ook uitstekend zonder hulp van zijn 

brigade. Reynier is weliswaar een uitstekend ondernemer, maar dat is niet 

hetzelfde als vakmanschap. Dit is een belangrijk onderscheid: ondernemer-

schap gaat over andere kwaliteiten dan vakmanschap. Bijvoorbeeld over 

leiderschap, een onderwerp dat we graag een andere keer bespreken, 

maar geen onderdeel vormt van ons begrip over vakmanschap. 

Voorbeeld
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en in de top meedraaien. Een vakman wil daad
werkelijk een professional zijn en spant zich 
hiervoor in, vanuit een intrinsieke motivatie.

Over proactief handelen en vakwerk
Als we naar het geheel van de acht kwaliteiten 
van vakmanschap kijken, komen twee thema’s 
telkens terug: proactief handelen en vakwerk. 
Die thema’s kwamen ook naar voren in de 
gesprekken die we voerden met adviseurs en 
bij De Librije, Van Bommel en Ajax. 
Wat bedoelen we met proactief handelen en 
hoe zien we dat in elk van de acht kwaliteiten 
terug? De term spreekt voor zich, maar krijgt 
telkens een specifieke lading. Proactief 
handelen kan betekenen dat een adviseur 
voortdurend op zoek is naar actuele informatie 
over de bedrijfsrisico’s van zijn klanten. Ook 
controleert hij of het verzekeringspakket nog 
updodate is. Dit is een voorgrondinhoud 
combinatie. 
Op de achtergrond gaat proactief inhoudelijk 
handelen over het op de hoogte blijven van 
nieuwe verzekeringsproducten en wetgeving 
of over het vooruitplannen van werkzaamheden 
en aanpassen van systemen, zonder dat daar 
een acute noodzaak voor is. 
Ook aan de menskant kan een adviseur pro  
actief optreden. Variërend van het regelmatig 
een praatje maken met klanten zonder dat daar 
direct een adviesgesprek uit voort komt, tot het 
actief bouwen aan een vertrouwensband. Op de 
achtergrond kan dat betekenen dat de adviseur 
op zoek blijft gaan naar mogelijkheden om 
zichzelf te verbeteren, bijvoorbeeld door 
regelmatig met vakgenoten te sparren. Maar  
dit kan ook inhouden dat de adviseur het voor
touw neemt in het aankaarten van ethische 
dilemma’s. 
De parallel met financieel advies is dat een 
teamprestatie nodig is om vakwerk te leveren, 
zeker bij meer complexe vraagstukken.  
Een vakman zal dus ook in teamverband zijn 

vakmanschap laten zien. Of dat nu op de voor
grond is of op kantoor, buiten het zicht van 
klanten. Samenwerken en bijdragen aan de 
ontwikkeling van het team en aan het leveren 
van een teamprestaties is onlosmakelijk 
verbonden met het vakmanschap van financieel 
adviseurs. 

Vier profielen van vakmensen
In de voorgaande paragrafen beschreven we 
de acht kwaliteiten van vakmanschap, die over 
de inhoud of over de menskant gingen en zich 
meer op de voorgrond of juist op de achter
grond afspelen. Zetten we de twee assen 
haaks op elkaar, dan ontstaat een matrix met 
vier kwadranten. 
Elk kwadrant (figuur 1) vertegenwoordigt een 
profiel, dat een bepaalde voorkeur of sterkte 
naar voren brengt. Een adviseur zal aan mini
male eisen moeten voldoen ten aanzien van 
alle acht dimensies in de vier kwadranten.  
Maar op sommige dimensies scoort een  
adviseur hoger dan op andere. Daarmee 
worden verschillende voorkeuren, pluspunten 
en aandachtspunten duidelijk. 

De specialist
Een adviseur met dit profiel heeft diepgaande 
kennis van verzekeringen en andere financiële 
producten. Deze kennis strekt zich uit naar de 
verzekeringsmarkt en de regelgeving rondom 
financiële producten. De adviseur onderscheidt 
zich met organisatorische en administratieve 
vaardigheden en door een zeer accurate 
procedurele afhandeling. Het werk is voorspel
baar: afspraak is afspraak en protocollen staan 
niet ter discussie.
Proactief handelen van de adviseur met een 
specialistenprofiel uit zich met name in het 
koppelen van de actuele ontwikkelingen in de 
verzekeringsmarkt aan het aanbod van het 
kantoor. Nieuwe regelgeving wordt gelijk 
verwerkt in de kantoorprocessen. Deze 
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adviseur kent ook de nieuwste verzekerings
producten tot in detail. 
De bijdrage aan het vakwerk dat het kantoor 
levert aan klanten, bestaat vooral uit de inbreng 
van specialistische en uptodate kennis en het 
nauwgezet toepassen van procedures. Het 
resultaat is een financieel advies van hoge 
(technische) kwaliteit, dat op betrouwbare wijze 
tot stand is gekomen. 

De professional
Deze financieel adviseur ontwikkelt zich voort
durend en houdt er hoge professionele stan
daarden op na. De professional is een meester 
in zelfmanagement: hij is reflectief, stressbe
stendig en kent zijn eigen zwakheden als geen 
ander. Deze adviseur is dan ook voortdurend 
bezig zijn kennis bij te spijkeren en hij onder
houdt zijn netwerk met veel passie. Daarnaast 
is hij creatief in het zoeken naar nieuwe oplos
singen en opmerkzaam op tegenstrijdige 
details. 
Proactief handelen van de adviseur met het 
profiel van een professional uit zich met name 
in de aandacht voor bijscholing. Het gaat hierbij 
om veel meer dan de verplichte PEpunten. 
Ook komt hij uit zichzelf naar voren met  
ethische dilemma’s of vraagt daar aandacht 
voor bij anderen. 
De bijdrage aan het vakwerk dat het kantoor 
levert aan klanten, komt vooral naar voren bij 
het ondersteunen van anderen. Deze adviseur 
is als geen ander bereid en in staat om te hulp 
te schieten waar het nodig is. 

De verbinder
Deze financieel adviseur heeft veel aandacht 
voor het contact met de klant. Hij kan goed 
uitleggen zonder jargon te gebruiken, en vooral 
ook goed luisteren en de juiste vragen stellen. 
Van nature heeft deze adviseur het vermogen 
om een goede sfeer te creëren en de klant op 
zijn gemak te stellen tijdens gesprekken.  

Met zijn persoonlijke uitstraling en het fysieke 
voorkomen van zijn kantoor straalt hij betrouw
baarheid uit. Een langdurige relatie met klanten 
is zeer belangrijk voor hem. 
Proactief handelen van de verbinder uit zich 
met name in het regelmatig contact leggen met 
klanten om bij te praten. Ook als dat niet direct 
een gelegenheid tot verkopen betekent. Deze 
adviseur steekt veel tijd in het netwerken, ook 
buiten kantooruren. 
De bijdrage aan het vakwerk dat het kantoor 
levert aan klanten, komt vooral naar voren 
wanneer de klant met vragen of problemen zit. 
Deze adviseur weet de behoeften van de klant 
goed te vertalen naar de organisatie en treedt 
op als belangenvertegenwoordiger. 

De pragmaticus
Deze financieel adviseur weet de specifieke 
bedrijfsrisico’s en verzekeringsbehoeften van 
de klant snel en doortastend naar boven te 
halen. Vervolgens kan hij de puzzel ook daad
werkelijk leggen. Zijn passie bestaat uit het op 
maat samenstellen van het voor iedere afzon
derlijke klant optimale verzekeringspakket. 
Proactief handelen van de pragmaticus uit zich 
met name in het regelmatig informeren naar 
veranderingen bij de klant en het updaten van 
het verzekeringspakket. Deze adviseur wacht 
niet af tot de klant met vragen komt of in de 
problemen komt met claims, maar gaat actief 
op zoek naar potentiële issues. 
De bijdrage aan het vakwerk dat het kantoor 
levert aan klanten, komt met name naar voren 
in het regisseren van alle activiteiten rondom 
een specifieke klantvraag. De adviseur staat 
voor de belangen van de klant en brengt alle 
benodigde expertise om de puzzel te leggen 
bij elkaar.
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4. Hoe ontwikkelt u vakmanschap?

In voorgaande hoofdstukken is het begrip vakmanschap vanuit 

verschillende perspectieven bekeken. Hieruit kwam naar voren 

dat vakmanschap méér is dan het beschikken over specialistische 

inhoudelijke kennis alleen. Vakmanschap gaat over het toepassen 

van die kennis in situaties die telkens om een unieke oplossing 

vragen. Hierbij zijn creativiteit en interpersoonlijke vaardigheden 

nodig. Bovendien betekent vakmanschap morgen niet hetzelfde 

als gisteren. De spelers in het veld bepalen immers samen wat 

vakmanschap inhoudt. De kwalificaties van vakmensen zijn dus 

veelzijdig én veranderlijk. 

Maar hoe zorgt u als vakman en financieel  
adviseur dat u uptodate blijft? Hoe ontwikkelt 
u voortdurend uw kennis, vaardigheden, inzicht 
en beoordelingsvermogen? Vanzelfsprekend 
door uw kennis te blijven bijspijkeren, dat 
dwingt de Wft immers af. Toch zijn hierin 
twee principiële keuzes te maken: versterkt u 
uw sterke kanten of richt u zich op de minder 
ontwikkelde kanten? In dit hoofdstuk gaan we 
hier nader op in. We introduceren ook een 
praktisch hulpmiddel: de Vakspiegel, een 
zelfassessment voor financieel adviseurs. Met 
deze handige tool krijgt een adviseur of de 
directie van een advieskantoor een rijk beeld 
van de staat van het vakmanschap. Tot slot 
presenteren we enkele mogelijkheden om een 
vervolg te geven aan uw ontwikkeling. 

Build what’s strong of fix what’s wrong?
In het denken over verbeteringen bestaat de 
reflex om problemen te zoeken en die met alle 
mogelijke middelen op te lossen. Onderzoek 
wees uit dat ouders die in gesprek gaan met 
kinderen over hun rapport, vooral praten over 
de lage rapportcijfers. Hoe kan een vier een vijf 
en hopelijk een zes worden? Een begrijpelijke 
reflex, die ook in organisaties veel voorkomt. 
Dat blijkt wel uit de inhoud van veel functione
ringsgesprekken en persoonlijke ontwikke
lingsplannen. Op zich is er niets op tegen om te 
zoeken naar oplossingen voor een probleem. 
Sommige lekken moeten immers worden 
gedicht.
Iedere vakman moet zijn vaardigheden en 
kennis van tijd tot tijd bijspijkeren, dus ook een 
financieel adviseur. Juist omdat de eisen die 
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aan een adviseur worden gesteld niet statisch 
zijn, maar met de tijd mee veranderen. Er zullen 
altijd vaardigheden of kennisgebieden zijn die 
op een gegeven moment niet meer voldoende 
niveau hebben. En dat betekent: fix what’s 

wrong! 
Tegelijkertijd is enkelvoudige aandacht voor 
zwakke punten of problemen een valkuil voor 
vakmanschap. Op de onderdelen waarin een 
professional minder goed is, zal het veel vragen 
om echt te excelleren. De grote meerwaarde 
van die professional komt juist naar voren als 
zijn talenten worden aangesproken. Dit is een 
andere benadering: niet alle aandacht naar wat 
minder goed gaat, maar juist naar de 
successen. Hier wordt het vakwerk geleverd en 
bewijst iemand zijn meerwaarde. Dat is de plek 
waar écht een verschil gemaakt wordt. We 
spreken dan van vakmanschapontwikkeling 
door het stimuleren en perfectioneren van 
datgene waar iemand al heel goed in is, en 

mogelijk de beste in kan worden. Build what’s 

strong!

Die uitdaging – build what’s strong – is echt 
anders dan het oplossen van problemen. Excel
lentie is namelijk niet slechts de afwezigheid 
van minpunten. Daadwerkelijk excelleren gaat 
veel verder: aansluiten bij de persoonlijke 
kracht en sterkte van vakmensen, maakt 
energie vrij voor écht buitengewone prestaties. 

De Vakspiegel – zelfassessment voor 
financieel adviseurs
Hoe verkrijgt u nu een min of meer objectief 
beeld van de staat van uw vakmanschap of dat 
van uw organisatie? Hierbij helpt de vergelijking 
met andere adviseurs, maar vooral de feedback 
van klanten en collega’s (figuur 2).  
Zij ervaren immers de verschillende kanten  
van het vakmanschap van een adviseur. 
De Vakspiegel stelt financieel adviseurs in staat 
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Wim Jonk: ‘Je moet zien uit te vinden wat jouw wapen is. Of dat nu het 

uitspelen van een tegenstander is of – zoals in mijn geval – het geven van 

een dieptepass. Als je dat weet te perfectioneren, kun je iets unieks 

brengen voor het team.’

om die feedback op te halen. Ze kunnen  
zichzelf vergelijken en beoordelen op de 
acht kwaliteiten van vakmanschap die we hier
voor beschreven. De Vakspiegel is er voor de 
adviseur zelf: het is geen beoordelingsinstru
ment voor verzekeraars of leidinggevenden. 
Het is ook geen toets van de AFM: u kunt niet 
slagen of zakken. Wel kunt u een veelzijdig en 
geijkt beeld krijgen van uw vakmanschap. 
De Vakspiegel bestaat uit drie onderdelen die 
de adviseur zelf kan invullen en waar hij ook 
klanten en collega’s voor kan uitnodigen. 
Klanten krijgen niet altijd dezelfde en soms iets 
anders geformuleerde vragen dan collega’s. 
Daarna volgt de rapportage voor de adviseur. 

• Het eerste onderdeel bestaat uit een serie 
stellingen die de acht kwaliteiten van vakman
schap afdekken. Dit onderdeel wordt zowel  
aan de adviseur als klanten en collega’s voor
gelegd. Aan de hand van de antwoorden, op 
een zevenpuntenschaal, wordt een score 
berekend voor elk onderdeel. Daarmee 
ontstaat een eerste beeld van de kwaliteiten 
van de adviseur. Dit is zichtbaar gemaakt in een 
interactief spinnenwebdiagram. Een individueel 
adviseur kan zijn eigen resultaten vergelijken 
met het beeld dat collega’s en klanten van hem 
hebben of met de gemiddelde resultaten van 
vergelijkbare adviseurs. 
Op directieniveau bestaat de mogelijkheid om 
de spreiding van de kwaliteiten van meer advi
seurs zichtbaar te maken in het diagram. Daar

voor zijn ten minste vijf adviseurs nodig, die elk 
anoniem blijven. Het kantoorgemiddelde kan 
vervolgens worden vergeleken met verschil
lende vestigingen of met vergelijkbare 
kantoren. 

• Het tweede onderdeel vraagt concreet naar 
de diepgang van de kennis van de adviseur, op 
de vier gebieden van financieel advies: zorg, 
pensioen, inkomen en schade. Een adviseur 
kan zichzelf één tot vijf sterren toebedelen en 
die ook van collega’s ontvangen. Voor een 
klant is deze inhoudelijke beoordeling lastig. 
Wel vragen we klanten om hun ervaring met  
het vakmanschap van de adviseur te delen: 
‘Wanneer toonde deze adviseur nu vakman
schap in het bijzonder voor u?’ De ervaring 
leert dat uit de antwoorden van klanten prach
tige inzichten naar voren komen. Ze verrassen 
soms en geven vaak scherp aan waarmee u nu 
het verschil maakt voor uw klant. 
Op kantoorniveau biedt het scala aan 
antwoorden van klanten een uitstekende 
gelegenheid om te bepalen in hoeverre uw 
strategische positionering ook door uw klanten 
als zodanig wordt ervaren. 

• Het derde onderdeel bestaat uit een tweetal 
dilemma’s. Deze dilemma’s, die iedere adviseur 
zal herkennen uit de eigen praktijk, vragen om 
een afgewogen handelswijze. Daarbij zijn vaak 
verschillende handelswijzen te rechtvaardigen. 
We vragen niet alleen om uw eigen handels

Voorbeeld
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wijze te beschrijven, maar ook de handelswijze 
van een andere, anonieme adviseur te beoor
delen. Hoe passend acht u de andere handels
wijze in het voorgelegde dilemma? Daar waar u 
andere adviseurs – geen collega’s overigens – 
beoordeelt, beoordelen andere adviseurs ook 
uw handelswijze. Zo krijgt u rechtstreeks feed
back van uw vakgenoten. 
Ook bij dit onderdeel kan een gemiddelde 
worden berekend van de waardering van 
antwoorden van de verzamelde adviseurs. 
Daarnaast kunt u uit de antwoorden van de 
verschillende adviseurs afleiden naar welk 
profiel zij neigen. Hieruit kunt u opmaken of 
binnen uw kantoor wel voldoende diversiteit 
aan zienswijzen aanwezig is. 

• De rapportage bestaat voor het belangrijkste 
deel uit het model met de vier profielen van 
adviseurs. Individuele adviseurs worden aan  

de hand van hun antwoorden op het eerste en 
derde onderdeel van de Vakspiegel, gekop
peld aan één van de vier profielen (figuur 3). 
Daar ligt kennelijk de voorkeur en kracht. En 
wanneer u weet waar uw kracht ligt, kunt u ook 
beter invulling geven aan een ‘build what’s 

strong’aanpak. Andersom ziet u ook waar 
minder aandacht naar uit gaat. Zo krijgt u 
inzicht of daar juist wel meer energie in 
gestoken zou moeten worden, bijvoorbeeld bij 
het maken van een persoonlijk ontwikkelplan. 
Wilt u meer weten over de Vakspiegel? Kijk op 
www.vakspiegel.nl. 

Action learning: een actieve aanpak om te 
leren van de praktijk
Of u er nu voor kiest om uw sterke of uw 
minder sterke kanten aan te pakken, de erva
ring leert dat u het meest kunt leren ván en ín 
uw eigen praktijk. Action learning is een actieve 

figuur 3 INHOUD
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aanpak om te leren van een vraagstuk dat 
speelt binnen uw eigen organisatie. Managers 
gaan aan de slag met een team waarin de 
talenten die een bijdrage kunnen leveren aan 
een oplossing, zijn samengebracht. Deelne
mers aan action learningprogramma’s leren 
creatief, innovatief en communicatief te zijn.  
Ze zoeken samenwerking, ook buiten de orga
nisatie, ze leren samen en reflecteren samen. 
Action learning leert mensen te leren van de 
dagelijkse praktijk. 

Een typisch action learningprogramma bestaat 
uit de volgende stappen:
1. Definiëring van het vraagstuk 

Voordat de probleemdefinitie helder op 
papier staat, zijn er al heel wat discussies 
gevoerd. Dat geeft niet, want dit vormt een 
essentieel onderdeel van het leerproces. 

2. Opstellen van scenario’s 

Zodra het team het eens is over de vraag 
die zij als uitgangspunt nemen, is het 
bedenken van acties de volgende stap. 

3. Een keuze maken 

De volgende stap is dat de acties worden 
uitgevoerd. Er is hierbij geen scheiding van 
denken en doen: de mensen die de acties 
bedacht hebben, gaan ze ook zelf uitvoeren. 
De betrokkenheid is daarmee gegaran
deerd.

4. Tussentijdse reflectie en communicatie 

Een belangrijke pijler van action learning is 
de reflectie op de acties. Deze stap is essen
tieel omdat fouten bij het proces horen en 
nooit verdoezeld mogen worden.

5. Vaststellen van de resultaten 

Bij de afronding van het leerproces gaat het 
er om het geleerde te verhelderen en vast 
te houden. Niet alleen de oplossing, maar 
ook de groepsprestatie is van belang. Hoe 
kan het geleerde worden toegepast om de 
ontwikkeling van het individu, de groep en 
de organisatie te bevorderen?

Waarom kan action learning zo effectief zijn? 
Het positieve effect van action learning bestaat 
– volgens de voorstanders – uit het impliciet 
een synergie tot stand brengen van een scala 
aan educatieve, psychologische en organisato
rische theorieën en principes. De eenvoud en 
directe toepasbaarheid van action learning kan 
organisaties helpen bij probleemoplossing, 
teambuilding, het leren als organisatie en het 
ontwikkelen van leiderschap. Aansluitend op 
de ontdekking van ontwikkelpunten met behulp 
van de Vakspiegel, kan een action learn-

ingprogramma praktisch ondersteunen bij het 
daadwerkelijk aanpakken van die ontwikkel
punten. 

Waardevolle ondersteuning van 
Avéro Achmea 
Deze paper en vooral de studie die er aan 
vooraf ging, zijn mede mogelijk gemaakt door 
Avéro Achmea. Avéro Achmea gelooft in de 
waarde van advies en wil met deze publicatie 
en de bijbehorende Vakspiegel adviseurs 
instrumenten in handen geven om hun vakman
schap verder te ontwikkelen. 
De Vakspiegel geeft inzicht in welk profiel uw 
voorkeur heeft, waar uw kracht ligt en waar uw 
aandacht minder naar uit gaat. De vraag die 
dan opkomt is, wat gaat u met deze kennis 
doen om uzelf nog verder te verbeteren? Kunt 
u een persoonlijk ontwikkelplan uitwerken? 
Hiermee kunt u zelf aan de slag, maar 
Avéro Achmea kan hierbij ook een rol spelen.

Wilt u onderdelen van de Vakspiegel nog 
eens professioneel bespreken of toetsen?
Speciaal voor financieel adviseurs is het 
programma Voorzie ontwikkeld, op initiatief van 
Avéro Achmea. Dit programma bestaat onder 
andere uit workshops en beproefde tools die u 
helpen efficiënt en doelgericht te werken. 
Voorzie werkt met vijf thema’s, waaronder  
Mens & Organisatie. Dit thema sluit direct aan 
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bij de uitkomsten van de Vakspiegel. Samen 
met Business School Nederland biedt Voorzie 
een action learningprogramma, afgestemd op 
uw wensen en uitdagingen. Action learning 
staat garant voor praktische toepasbaarheid en 
leren vanuit praktijkvraagstukken. Zo werkt u 
aan een toekomstbestendig kantoor waarbij de 
waarde van uw advies centraal staat. 

Wilt u meer weten over Voorzie en wat het 
programma voor u kan betekenen? Neem dan 
contact op met een van de consultants van 
Voorzie via www.voorzie.nl. 

http://www.voorzie.nl
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5. Over dit onderzoek 

Vorig jaar onderzocht Henk Volberda, hoogleraar aan de 

Erasmus Universiteit, de wijze waarop financieel adviseurs 

anno 2014 waarde creëren en hun businessmodel innoveren. 

Dat resulteerde in een uiterst leesbaar boekwerk met veel 

praktische tips. 

Eén van de bevindingen ging over het belang 
van vakmanschap in een tijdperk waarin de 
vertrouwde businessmodellen snel achterhaald 
worden. 
In februari 2015 zijn we gestart met het onder
zoek naar de betekenis van vakmanschap van 
de financieel adviseur. Wat wordt nu precies 
bedoeld met vakmanschap? Hoe heeft het 
vakmanschap van het intermediair zich ontwik
keld in de loop der jaren? Wat kenmerkt het 
vakmanschap van een adviseur en bestaan er 
wellicht meerdere soorten vaklui, ieder met hun 
eigen kwaliteiten? 
Om deze vragen te beantwoorden, hebben we 
twee sporen uitgezet. Enerzijds is de weten
schappelijke literatuur doorzocht. Dat leverde 
interessante perspectieven op en voorbeelden 
van diverse beroepsgroepen. Anderzijds is een 
serie interviews gehouden met adviseurs, 
directeuren van adviesbedrijven, verzekeraars 
en natuurlijk met klanten. Deze interviews 
stelden ons in staat om de kennis over vakman
schap uit de literatuur te vertalen naar de prak
tijk van de adviseur. We maakten ook dankbaar 
gebruik van de keukentafelsessies van 
Avéro Achmea. Die gaven ons een kijkje in de 

keuken van heel verschillende vaklui. Bij 
restaurant De Librije konden we letterlijk kijken 
in de keuken van Jonnie en Thérèse Boer, 
maar ook bij schoenenfabriek Van Bommel en 
op het trainingscomplex van Ajax kregen we 
inzicht in de wijze waarop vakwerk van de 
hoogste kwaliteit tot stand komt.
Het resultaat is niet alleen een reflectie op het 
begrip vakmanschap en een duiding van het 
vakmanschap van financieel adviseurs, maar 
ook een handzaam visueel model. Dit model, 
waarin alle aspecten van vakmanschap zijn 
ondergebracht, stond aan de basis van de 
Vakspiegel – een zelfassessment voor  
financieel adviseurs. 

Over de Vakspiegel
De Vakspiegel geeft adviseurs een onbevoor
oordeeld, onpartijdig beeld van de staat van 
hun persoonlijke vakmanschap. 
We vinden het belangrijk om te benadrukken 
dat dit instrument er echt voor de financieel 
adviseur zelf is. Het is weliswaar ontwikkeld in 
opdracht van Avéro Achmea, maar als onder
zoekers hebben we onafhankelijk gewerkt. Als 
academici staan we daar immers voor. Het 
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instrument wordt ook door een onafhankelijke 
partij gehost en de anonimiteit van gebruikers 
is gewaarborgd. De informatie die een adviseur 
invoert als hij zijn persoonlijke Vakspiegel vult, 
is alleen voor hem toegankelijk. Noch 
Avéro Achmea, noch de directie van een 
kantoor, heeft toegang tot de persoonlijke 
gegevens van individuele adviseurs. In 
dezelfde lijn kunnen directeuren wel de gemid
delde scores van hun eigen kantoor zien, maar 
niet de scores van andere kantoren. Ook heeft 
Avéro Achmea geen inzage in de resultaten 
van individuele kantoren. 
We zijn er van overtuigd dat u als adviseur met 
de Vakspiegel voor financieel adviseurs een 
instrument in handen heeft waarmee u echt 
waardevolle inzichten verkrijgt. Inzichten die 
soms zullen bevestigen wat u eigenlijk al wist, 
maar die u nu ook onderbouwd heeft 
gekregen.  
En soms zullen de inzichten u verrassen.  
Daarvoor is de hulp van uw collega’s en klanten 
nodig. Zij kunnen u helpen uw zelfbeeld te 
corrigeren en kunnen u laten zien waarmee  
u uw vakmanschap nu werkelijk toont. We 
nodigen u van harte uit om uw collega’s en 
klanten te betrekken bij de ontwikkeling van uw 
vakmanschap. Immers, vakmanschap levert 
vakwerk op … en daar bent u allen bij gebaat. 
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Over de onderzoekers
Dr. Niels van der Weerdt 
is managing director 
van Inscope Consulting, 
een onderneming van 
de Erasmus Universiteit. 
Hier kan hij zijn missie 
waarmaken: een brug 
slaan tussen weten
schap en bedrijfsleven door hoogwaardige 
kennis te laten werken. Voordat hij Inscope 
Consulting oprichtte, werkte hij als universitair 
docent aan de vakgroep Strategie en Onderne
merschap van de Rotterdam School of Manage
ment, Erasmus Universiteit. Hij promoveerde 
daar met een grootschalig onderzoek naar de 
omgeving waarin flexibele en planmatige 
bedrijven optimaal presteerden. Meer dan 
10.000 managers in binnen en buitenland 
gebruikten de door hem ontwikkelde Flexibility 
Scan om hun eigen organisaties tegen het licht 
te houden. Met Inscope Consulting maakt hij 
ook andere modellen en methoden van de 
meest vooraanstaande hoogleraren toeganke
lijk en van waarde voor het bedrijfsleven. 
In het verleden werkte Niels onder andere als 
strategieconsultant voor NetMarketing Neder
land en als projectleider bij het Nederlands 
Centrum voor Sociale Innovatie. 

Dr. Mark van Vuuren is 
universitair hoofddo
cent Organizational 
Communication en 
opleidingsdirecteur 
Communicatieweten
schap aan de  
Universiteit Twente.  
Hij onderzoekt onder andere de manieren 
waarop professionals betekenis verlenen aan 
hun werk, in een omgeving die bol staat van 
technologische ontwikkelingen. Ook verdiept 
hij zich in hoe mensen met exact dezelfde 
taakomschrijving totaal verschillende banen 
kunnen hebben. Mark werd verkozen tot beste 
docent van de universiteit en is zesvoudig 
winnaar van de Best Teacher Award van 
Communication Studies. Ook voor zijn onder
zoek is hij onderscheiden, onder andere met 
de Best Article of the Yearaward van Corporate 
Communications: An International Journal. Mark 
was visiting professor in Canada (Université de 
Montréal), Denemarken (Arhus Business School) 
en Zweden (Linköping). Hij schreef boeken 
over job crafting (‘Mooi Werk’, met Luc Doren
bosch) en impliciete communicatie (‘100% 
consistent’, met Ilse van Ravenstein en Bas van 
Glabbeek).
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Meer lezen?
Onderstaande boeken bieden prettig leesbare 
verhandelingen, waarvan we denken dat ze uw 
inzicht in de ontwikkeling van vakmanschap 
naar een hoger niveau tillen. 
• Gladwell, M. (2010). Uitblinkers.  

Business Contact.
• Perre, M. van der, & ,Kuijlen, T. (2011).  

Ken uw klant. Lannoo Meulenhoff.
• Schwartz, B., & Sharpe, K. (2010).  

Practical wisdom: The right way to do  
the right thing. Penguin.

• Sennett, R. (2014). De ambachtsman:  
de mens als maker. Meulenhoff.

• Van Ravenstein, I., Van Glabbeek,  
B., & Van Vuuren, M. (2012). 100% Consistent: 
De invloed van impliciete communicatie. 
Den Haag: De Communicatiepraktijk.

• Van Vuuren, M., & Dorenbosch, L. (2011).  
Mooi werk. Naar een betere baan zonder 
weg te gaan. Boom.

• Volberda, H. & Heij, K. (2014) Het nieuwe 
businessmodel in financieel advies; Van 
provisie naar waardecreatie. Mediawerf.

Tot slot: een woord van dank
Dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest 
zonder de medewerking van verschillende 
personen. Op de eerste plaats danken wij 
iedereen die volkomen belangeloos tijd vrij 
maakte en onze soms pertinente vragen wilde 
beantwoorden: adviseurs, directieleden en 
klanten van financieel advieskantoren. Ook bij 
Avéro Achmea konden we telkens rekenen op 
de hulp van diverse mensen, ook als we hen 
moesten doorzagen of in het weekend nog 
vragen stelden. 
De Vakspiegel Financieel Advies, het online 
instrument waarmee de financieel adviseur zijn 
vakmanschap tegen het licht kan houden, is 
door Oberon Interactive uit Amsterdam tot  
een waar kunstwerk verheven. Zo ook deze 
publicatie, die door Enof Communicatie uit 
Utrecht werd vormgegeven. 
Dank tot slot aan onze opdrachtgever en het 
team van Avéro Achmea achter de campagne 
De Waarde van Advies. Met hun overtuiging en 
enthousiasme is het ons gelukt om het onder
zoek in hoog tempo uit te voeren en een 
prachtig instrument en boekwerk aan te bieden 
aan het intermediair. 
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