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DUURZAME VERBINDING

H
et beste kan ik dit toelichten aan de hand van 
een praktijkvoorbeeld waarbij een cliënt (51) 
aan mij de vraag stelde of hij op de leeftijd van 

60 jaar zou kunnen stoppen met werken. Na zijn volle-
dige fi nanciële situatie in kaart te hebben gebracht heb ik 
hem geadviseerd hoe hij zijn zaken fi scaal en fi nancieel 
moest optimaliseren. Vervolgens hebben wij alle admi-
nistratieve handelingen voor hem verricht waarna hij met 
het adviesrapport onder de arm naar huis vertrok. 

Een jaar later nam hij contact met mij op en vertelde 
mij dat hij met een zware burn-out thuis zat. Hij bleek al 
jaren met grote tegenzin naar zijn werk te gaan. Dit was 
dus de achterliggende reden geweest voor zijn wens om 
eerder te stoppen met werken. Ondanks dat ik een goed 
onderbouwd advies heb gegeven en aan alle richtlijnen 
van de Wft had voldaan, had ik verzuimd om echte 
waarde te bieden. 
Help ik mensen echt door ze te vertellen wat goed voor 
ze is of help ik ze meer met het verkrijgen van inzicht en 
het vergroten van kennis? Help ik mensen die hun kleine 
lijfrentepolis willen laten uitkeren echt met het opstellen 
van een uitgebreid adviesrapport inclusief risicoanalyse 
of help ik ze meer door ze te laten zien hoe ze zelf een 
direct ingaande lijfrente via internet kunnen regelen? 
Help ik mensen echt door ze te verplichten een onder-
houdsabonnement van mij af te nemen of kan ik ze beter 
inzicht geven wanneer en waarvoor ze contact met mij 
kunnen opnemen?
Ik geloof dat echte toegevoegde waarde ontstaat wan-

Wat is de waarde van advies? Een vraag die mij als adviseur voortdurend bezighoudt en waarvan het antwoord 
voor mij in de loop van de jaren een andere invulling heeft gekregen. Door de ervaring die wij binnen 
Neutralis sinds 1999 met het werken op feebasis hebben mogen opdoen, ben ik ervan overtuigd dat we 
afscheid nemen van de dienstverlening zoals wij deze nu kennen en er een nieuwe dienstverlening ontstaat.
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neer ik mensen help onafhankelijk te worden van mijn 
oude dienstverlening. Door mensen te helpen achter het 
stuur van hun eigen leven te zitten, zodat ze in staat zijn 
de juiste keuzes te maken. Keuzes die bijdragen aan het 
leven dat mensen graag willen leven. 

BIJZONDER POSITIEF

Juist door mensen te helpen met hun onafhankelijkheid 
ontstaat duurzame verbinding. Dit vraagt veel vertrou-
wen want hiervoor dien je eigen zekerheden op te geven. 
Inmiddels kan ik uit ervaring spreken dat deze wijze 
van waarde toevoegen bijzonder positieve effecten kent. 
Mensen zullen vaker en gerichter een beroep op je doen, 
omdat ze zich beter bewust zijn van de toegevoegde 
waarde die het hun brengt. 
De mond-tot-mondreclame zal toenemen net als de be-
reidheid om in jouw dienstverlening te investeren. Men-
sen investeren immers niet meer in een advies of in een 
product maar in zichzelf. En tot slot zal de voldoening bij 
jouw medewerkers en jezelf toenemen. Wat is er tenslotte 
mooier dan mensen te helpen het leven te leven dat ze 
graag willen leven? ««

DE WAARDE VAN ADVIES
visie

“MENSEN HELPEN ACHTER 
HET STUUR VAN HUN EIGEN 
LEVEN TE ZITTEN.”

NEUTRALIS BUSINESS MODEL

De kennis, inzichten en praktijkervaring die 

Neutralis sinds 1999 heeft opgedaan met het 

adviseren op feebasis is samengebracht in 

het Neutralis Business Model. Met dit model 

heeft Neutralis inmiddels ook diverse collega’s 

geholpen om invulling te geven aan de rol van 

de adviseur van de toekomst.
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OZEWALD WANROOIJ:

“MENSEN ZULLEN VAKER
EN GERICHTER EEN BEROEP 
OP DE ADVISEUR DOEN.”


