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13.00 uur Ontvangst 
 
13.30 uur Opening door dagvoorzitter Willem Vreeswijk, hoofdredacteur VVP 
 
13.30 uur Ben je klaar voor het confrontatiemoment met de kla nt? 
 
 door Chris de Bruin (Bureau mr de Bruin, Amerongen)  

Bureau mr. de Bruin is een klein kantoor dat twintig jaar bestaat en van het begin af aan 
voorstander van wat nu de Nieuwe Wereld heet of wel: een goed en onafhankelijk advies 
tegen een transparante en nette prijs. Sedert 1 september 2011 wordt uitsluitend nog op 
basis van fee gewerkt: een abonnementensysteem voor beheer en onderhoud en een 
verrichtingentarief voor alles dat daar niet onder valt. Klanten hebben alle begrip gehad voor 
de overgang en zijn voor het overgrote deel gebleven, ook al waren sommige veel duurder 
uit. Voor de simplerisk-producten is er daarnaast een internetkantoor opgericht, en ook daar 
wordt uitsluitend op abonnementsbasis gewerkt. Iedere klant, particulier of zakelijk, kan bij De 
Bruin terecht en kan zelf bepalen hoeveel advies hij af wil nemen en wat hij daarvoor over 
heeft. De Bruin: “Ik sta met verbazing te kijken naar een heel groot deel van de collega’s dat 
nog steeds krampachtig vasthoudt aan het oude provisiesysteem. Zeker in de particuliere 
markt is dat gevaarlijk, want de interne compensatie middels de hoge provisie op leven en 
hypotheken valt weg en daarnaast blijven ze zich afhankelijk maken van aanbieders. 
Collega’s: als u wilt overleven, ga dan naar uw klant, leg hem uit wat u doet en kan en vraag 
daar de prijs voor die er bij hoort. Kunt u dat niet uitleggen, dan klopt er iets niet bij u zelf en 
moet u dat oplossen, want dat confrontatiemoment komt toch.” 

 
 
14.00 uur Hoe stel ik de toekomst van mijn bedrijf veilig? 
 
 door Lennart van Gastel (Het Bespaarhuis) 

Hoe ga ik me onderscheiden van het geweld op internet, banken en direct writers en  
daarmee de toekomst van mijn bedrijf veilig stellen? 
Het abonnement systeem voor het schade- en hypotheek kantoor wat uit gaat van  
toegevoegde waarde van het intermediair en niet gebaseerd is op het uitwisselen van  
provisie naar abonnementsinkomsten of om uitsluitend extra inkomsten te genereren.  
Maar juist om:  
 - Het serviceniveau transparant te maken (en te laten ervaren) 
 - Los te komen van de afhankelijkheid van eenmalige inkomsten en om te zetten in  
doorlopende inkomsten. 
Het Bespaarhuis is een van de meest innovatieve concepten in de financiële sector. Het  
Bespaarhuis won al de Ondernemersprijs, de Innovatieprijs en was tot twee keer toe  
genomineerd voor een Gouden Schild. Het Bespaarhuis is dan ook geen kantoor, maar een  
‘belevingsruimte’ waar de klant graag naar binnen loopt. Van Gastel biedt zijn  
abonnementensysteem, waar hij meer dan een jaar aan gewerkt heeft, aan zijn collega- 
adviseurs aan. 



 

 
 
14.30 uur Wat kan ik mijn klant bieden? 
 
 door Ozewald Wanrooij (Neutralis) 

Wat kan ik mijn klant bieden en wat heb ik hiervoor nodig? Hoe communiceer ik mijn 
toegevoegde waarde en hoe kan ik mij hiervoor laten belonen? Vraagstukken welke inmiddels 
voor veel adviseurs uitdagingen zijn geworden. Ozewald Wanrooij van Neutralis deelt graag 
zijn ervaringen en verteld hoe zij zelf met deze uitdagingen zijn omgegaan.  
Neutralis financial life planners is opgericht in 1999 en werkt sinds 2003 uitsluitend op 
feebasis. Hierbij begeleidt zij haar klanten met haar vier medewerkers in het realiseren van 
hun (levens)doelen. Dit doet zij door een brug te slaan tussen  enerzijds wensen en doelen 
en anderzijds de financiële mogelijkheden. Indien uit het advies blijkt dat er behoefte bestaat 
aan producten (voornamelijk complexe producten) dan kunnen wij hierin voor de klant 
bemiddelen. Met betrekking tot de klanten wordt er geen onderscheid gemaakt naar inkomen, 
vermogen of achtergrond. 

 
 
15.00 uur Pauze 
 
 
15.30 uur Hoe vertaal ik mijn meerwaarde in een nieuw verdien model? 
 
 door Michael Mackaaij (MultiSafe) 

Komend vanuit een wettelijk keurslijf waarin provisie de enige toegestane beloningsvorm was, 
is het niet vreemd dat onze beroepsgroep steeds meer gericht is geraakt op het verkopen van 
financiële producten:daar zat immers de omzet. Tegelijkertijd is de klant daarmee voor een 
deel uit ons gezichtsveld geraakt, verdeeld in klantsegmenten op basis van provisiebelang. Is 
het dan gek dat die klant zich vervolgens richt tot internet? Z'n tussenpersoon ziet en hoort ie 
niet! 
In het nieuwe ondernemen worden we maatschappelijk gedwongen opnieuw te kijken naar 
onze toegevoegde waarde, waarbij de mogelijkheden om te verdienen aan productenverkoop 
steeds meer onder druk komt te staan. 
Michael Mackaaij geeft zijn visie vanuit de ruime ervaring die zijn kantoor MultiSafe inmiddels 
heeft opgedaan in duizenden klantgesprekken. 

 
 
16.00 uur Paneldiscussie 
 
 
17.00 uur Aangeklede borrel 
 
 
18.00 uur Sluiting 
 
 
 
 
 
Schrijf je nu in voor de praktijkdag 
 
wanneer 6 februari 2012 
tijd 13.00 - 18.00 uur 
waar Sint Janskerk in Gouda 
kosten 125 euro per persoon, exclusief BTW 
 
aanmelden www.vvponline.nl/praktijkdag  


