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ONAFHANKELIJKHEID IS ABSOLUTE 
VOORWAARDE VOOR ADVISEUR 2.0

Neutralis deed eerder dit jaar veel stof opwaaien on-
der collega-adviseurs met haar visiedocument. Of 
eigenlijk trok vooral het persbericht over het strate-

giedocument de aandacht. “Dat hebben we met opzet zwaar 
aangezet”, zeggen Brummelhuis en Wanrooij nu. “Juist om 
de discussie over de rol van de fi nancieel adviseur op gang 
te brengen. En die discussie hééft plaatsgevonden”, aldus 
Brummelhuis en Wanrooij.
Toch lijkt ze nu weer langzaam weg te ebben. En is de vraag 
of iedere adviseur de boodschap van het Hengelose tweetal 
werkelijk begrijpt. Een boodschap die overigens al veel lan-
ger wordt uitgedragen. Want al in 1999 startten Brummel-
huis en Wanrooij met Neutralis. Van meet af aan bewust op 
feebasis, “want we wilden beloond worden voor de toege-
voegde waarde en niet voor het product dat we verkochten”.
Wanrooij vertelt dat het werken op feebasis nooit een pro-
bleem is gebleken voor klanten. De grootste uitdaging zit 
hem in een goede manier van communiceren. “Het werken 
op feebasis vereist nu eenmaal een volledig andere bena-
dering dan: ‘Beste klant, dat regel ik wel even voor u en we 
moeten nu eenmaal al deze stappen zetten omdat de AFM 
ons ertoe verplicht’.
Het is volgens Neutralis dan ook een fabeltje dat alleen ver-
mogende mensen bereid zijn te investeren in een integraal 
fi nancieel advies. “Door werkelijk van betekenis te zijn voor 
de klant in combinatie met een goede communicatie kan 
een prima winstgevende praktijk worden gerund.”

INTEGRAAL ADVIES
Wanrooij staat op en pakt de Neutralis OR-Tool, die overi-
gens – evenals andere communicatietools – door collega-
adviseurs gratis kan worden gedownload vanaf www.neutra-
lis.nl. Wat hij laat zien, is dat op eenvoudige wijze vanuit een 
productvraag inzicht kan worden gegeven in de toegevoegde 
waarde van productonafhankelijk integraal advies.
“Maar wat gebeurt er nog maar al te vaak?”, zegt Wanrooij. 
“De adviseur vult met de klant een inventarisatieformulier 
in en vinkt plichtmatig een aantal vragen af om vervolgens 
direct naar het product te gaan. Op basis van onze veertien 
jaar ervaring met het werken op feebasis zijn wij er heilig 
van overtuigd dat die manier van werken geen toekomst 
heeft. De klant zal simpelweg niet bereid zijn om hiervoor 
te gaan betalen. Het gevaar schuilt hem erin dat fi nancieel 
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advies steeds verder van de consument af komt te staan en 
deze vanuit de veelheid aan informatie niets doet of genoe-
gen neemt met datgene wat hem kant en klaar wordt aange-
boden in plaats van zelf te bepalen wat hij wil.
“Hier ligt een enorme behoefte die op dit moment door 
slechts enkele adviseurs wordt ingevuld. En het verbaast ons 
eerlijk gezegd dat nog zoveel adviseurs deze mogelijkheden 
niet lijken te zien.”
Brummelhuis: “Of ze zien het wel, maar weten niet hoe ze 
hier handen en voeten aan kunnen geven. Veel collega’s zijn 
nog zoekende. Ondertussen teren veel op hun provisie uit 
schadeverzekeringen. Sommige adviseurs geven zelfs gratis 
complex advies als ze de schadeportefeuille van de klant 
maar mogen beheren.”

DUIDELIJKE ROLLEN
Maar de nieuwe fi nanciële realiteit dringt zich toch echt op. 
In de visie van Neutralis zullen fi nancieel adviseurs op ter-
mijn geen rol meer spelen bij de bemiddeling in fi nanciële 
producten, andere partijen (bijvoorbeeld serviceproviders) 
kunnen dat effi ciënter. De rol van de adviseur wordt advise-
ren, wat natuurlijk ook zijn grootste kracht is.
Wanrooij: “Wij denken dat er een veel duidelijker rolverde-
ling moet komen: consument, adviseur, bemiddelaar en 
productaanbieder. En bij iedere rol horen eigen verantwoor-
delijkheden. De adviseur ís geen verlengstuk van de aanbie-
der. De consument ziet het helaas nog vaak wel zo. Dat heeft 
natuurlijk te maken met het verleden. Daarom denken wij 
dat het heel belangrijk is dat fi nancieel adviseurs zich duide-
lijker positioneren en zich onderling verbinden op waarden 
die door allen gedragen kunnen worden.”
Wat zou zo’n verbindende waarde kunnen zijn? Brummel-
huis en Wanrooij noemen integriteit, eerlijkheid maar vooral 
onafhankelijkheid.
Onafhankelijkheid is ook een absolute voorwaarde om de 
adviseur 2.0 te kunnen zijn die Neutralis zelf al is en andere 
adviseurs graag helpt om dit te worden (met een adviesme-
thodiek, software, workshops en andere begeleiding).
Die adviseur is niet per se een fi nancial life planner, al kiest 
Neutralis daar zelf wel voor. Waar het vooral om gaat, is 
dat de adviseur de mens achter de klant ziet en voor hem 
werkelijk van betekenis wil zijn. “Dat moet echt in je DNA 
gaan zitten”, aldus Brummelhuis. “En het zou best eens kun-
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Leon Brummelhuis en Ozewald Wanrooij:
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nen dat je na zelfonderzoek concludeert dat je het niet in je 
genen hebt en dat je liever verkoopt. Daar is niks mis mee, 
maar dat is dan dus een andere rol.”

JUISTE COMMUNICATIE
Als de innerlijke overtuiging werkelijk is dat je mensen wilt 
helpen, dan volgt het businessmodel vanzelf. Dat is in ieder 
geval de eigen ervaring van Brummelhuis en Wanrooij, die 
ieder 300 klanten bedienen vanuit Neutralis Financial Life 
Planners (de dienstverlening aan collega-adviseurs is vervat 
in Neutralis Business Consultants).
Verder geloven Brummelhuis en Wanrooij dat de klant 
uiteindelijk zelf zijn keuzes moet maken. Maar dan wel op 
basis van een goed inzicht in de mogelijkheden en onmo-
gelijkheden. “Inzicht geven en bewustzijn vergroten, dat is 
eigenlijk wat we doen.”
Brummelhuis: “Onlangs was er een stel dat wilde verhuizen 
van Hengelo naar Winterswijk om dichter bij de familie te 
zijn. Ze zochten hypotheekadvies, maar vonden de rekening 
van 1.350 euro van de bank te hoog. Ik had kunnen denken: 
dan gaan deze mensen ons ook te duur te vinden, want bij 
ons stap je in vanaf 2.170 euro. Maar dan was ik te snel ge-
weest. Ik vertel wat we voor klanten kunnen betekenen en 

dan bepalen zij zelf wel of ze genoeg toegevoegde waarde 
zien. Overigens kunnen wij niet genoeg benadrukken dat de 
juiste communicatie cruciaal is. Bij iedere nieuwe klant weer. 
En probeer dus vooral niet te oordelen. De klanten uit het 
voorbeeld zijn gebleven en uiteindelijk níet verhuisd. Maar 
ze kijken nu veel bewuster naar hun financiële en persoon-
lijke situatie.”
Bewust leven is in onze tijd steeds meer op de voorgrond 
komen te staan. Brummelhuis en Wanrooij zijn er zelf ook 
mee bezig. Zo ontvangen ze klanten alleen tijdens kantoor-
uren. Zodat er ‘s avonds tijd over blijft voor (onder meer) 
het gezin.
Niet toevallig is de kijk van Neutralis op financiële advise-
ring mede gebaseerd op de opkomst van de circulaire eco-
nomie, een economie waarin bedrijven zich realiseren dat 
het streven naar winst niet betekenisvol is, maar het streven 
naar betekenis wel winstgevend.
Brummelhuis en Wanrooij: “Financieel adviseurs moeten 
recht doen aan de samenleving die we met elkaar voor 
ogen hebben en dat ons in staat stelt daar te komen waar 
we naartoe willen. Vaak blijft men echter nog liever binnen 
de bestaande structuren. Maar die zullen steeds meer gaan 
knellen en steeds minder werken.” ««
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