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WIE DRIE SIMPELE VRAGEN 
BEANTWOORDT, MAAKT 

EEN ENORME SPRONG IN DE 
NIEUWE ADVIESWERELD

Adviseur Ozewald Wanrooij formuleert het als volgt: “Binnen een bran-
che die zo sterk aan verandering onderhevig is en waar het bestaans-
recht zo onder druk staat, verwonder ik mij er voortdurend over dat er 
zoveel weerstand bestaat ten opzichte van iedere mening of zienswijze 
die afwijkt van wat we gewend zijn. Waarom is het zo lastig om de 
eigen toegevoegde waarde eens ter discussie te stellen en open te staan 
voor meningen van anderen? Het vasthouden aan de eigen overtuigin-
gen en het bestrijden van verandering leidt uiteindelijk tot een situatie 
waarin onze mening niet meer telt en we de veranderingen opgelegd 
krijgen. Ik kies hier niet voor en heb liever zelf het stuur in handen en 
hoop dat zoveel mogelijk collega’s hetzelfde zullen doen.”

KIES EN ZE KIEZEN JOU. Dat is de titel van een veelgelezen boek 
van trainer/coach en spreker Judith Webber (PureHuman), die op 29 
oktober de New Financial Day in Amsterdam opent met een inspira-
tiesessie. In haar boek stelt ze drie essentiële vragen. Waarom doe je 
wat je doet; met wie wil je dat doen en hoe wil je dat doen? De vragen 
zijn simpel. Wie ze kan beantwoorden, maakt een enorme sprong in de 
nieuwe advieswereld. ««

Het klinkt dramatisch. En het is nog waar ook. In de nieuwe advies-
wereld is er geen plaats meer voor de ouderwetse tussenpersoon. Deze 
tussenpersoon typeert zich aan de ene kant door een enorme inzet voor 
zijn klanten, waarvoor natuurlijk alle lof, maar aan de andere kant een 
mentaliteit die niet meeverandert in deze snel veranderende tijden. 
Deze tussenpersoon zegt dat hij persoonlijk advies geeft, maar bedient 
met zijn kantoor van twee of drie medewerkers 3.000 klanten. Hij weet 
niet welke klanten rendabel zijn en welke niet. Hij rent achter iedere 
klant aan, ook als het klanten zijn die niet bij hem passen, hem meer 
kosten dan verdiensten opleveren en bovendien morgen vanwege een 
miniem prijsvoordeel weer vertrekken. Deze tussenpersoon is vaak nog 
product georiënteerd en probeert vooral nieuwe klanten in te lijven, 
terwijl hij het goud in zijn huidige portefeuille niet ziet. Die tussenper-
soon heeft inderdaad zijn langste tijd gehad.

In tegenstelling tot alle negatieve sentimenten is er wel degelijk een 
gouden toekomst voor financieel adviseurs. Maar die moeten wel de 
juiste vragen aan zichzelf durven stellen en hun weerstand tegen veran-
dering laten varen. 

KIES!
Het wordt vaker dan ooit beweerd: de tussenpersoon 
vormt een overbodige schakel in de keten en heeft geen 
enkele toekomst. Bovenal wordt hij door Jan en alleman 
gewantrouwd. Het lijkt wel of het een uitstervend ras is 
en dat binnenkort een antropoloog een studie zal maken 
van de laatste der tussenpersonen.
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