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SWO SPLIJT DE GEESTEN

D
e samenwerkingsovereenkomst tussen aanbieder 
en adviseur is aan vernieuwing toe. De verhou-
dingen zijn immers veranderd; de adviseur staat 

vandaag de dag nadrukkelijk aan de zijde van de klant 
Sommigen vinden zelfs dat er nu helemaal geen SWO 
meer nodig is.
Volgens anderen blijft het een goede zaak om heldere 
afspraken te hebben en die ook vast te leggen. Er is mo-

Verzekeraars om te komen tot een refertemodel SWO 

-
gegevens.

Ondertussen zijn er individuele aanbieders die al nieuwe 
SWO’s hebben voorgelegd. VVP is benieuwd naar de 
ervaringen van adviseurs hiermee.

adviseurs die vindt dat de SWO überhaupt niet meer van 
deze tijd is. Bleukens: “Volgens mij kunnen de SWO’s 
allemaal weg; ze dienen geen klant en geen adviseur. Ze 
zorgen alleen maar voor ongewenste dwang van de aan-
bieder op de adviseur.
“Overeenkomsten worden nu zo’n beetje allemaal aan-
gepast. Vaak onder het mom van ‘verbeteringen’. Maar 
het is niets anders dan proberen de grip te versterken 
ten koste van de onafhankelijkheid van de adviseur. Alle 

te beëindigen indien er niet aan de eisen van de aanbie-

Vier adviseurs geven op verzoek van VVP hun visie op de SWO nieuwe stijl. Ze zijn niet onverdeeld positief 

advies. Samenstelling: Toon Berendsen

ophoepelen.”
-

der mens het leven moet kunnen leven dat hij of zij graag 

haar leven moet zitten. Hierbij zie ik het als mijn taak 

nemen en maatregelen te treffen. Hiervoor heb ik geen 
samenwerkingsovereenkomst nodig. Vervolgens is het 
belangrijk dat mensen in de gelegenheid worden gesteld 

gewenste maatregelen te treffen. De mate waarin een sa-
menwerkingsovereenkomst hieraan dienstbaar is bepaalt 
voor mij de waarde ervan.

volledig durft los te laten en die inzet op een gezamen-
-

nodig is.”

-

gelijkwaardig is. Dat staat bij ons voorop. Als er zaken 

voorop stelt.”

die er te vinden is. Alleen voor nieuwe aanstellingen 
hanteert men nu een exemplaar met minder fouten.

dat ik zelfs even op de zwarte lijst stond. Dit was aanlei-

samenwerkingsovereenkomsten
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-

Het gaat vaak over de grip die men wenst te krijgen op 

vrijwaring van van alles en nog wat en eigendom van de 

overstijgen of in ieder geval daar gelijk aan zijn (met ei-

oog.”
Wanrooij: “Er zijn diverse samenwerkingsovereenkom-
sten aangepast en op de vraag of ze verbeterd zijn vraag 

gelukkig al enkele veranderingen en dan met name in de 
woordkeuze. Zo wordt er bijvoorbeeld niet meer gespro-

-

hersteld werd en ik de zaak kon draaien. Coebergh en 

uitstekend voor elkaar heeft. Dus dan de bal maar op de 

heeft geen bezwaar tegen een samenwerkingsovereen-

-

opgelegd worden gaan soms al zo ver dat je daar als aan-

-
ring dat SWO’s geel – en soms bruin – worden in de kast. 
Uiteraard tot er op enig moment aanleiding is om ze te 

OUBOLLIG

Wat vinden de adviseurs van de vernieuwde SWO’s die 

 »

Nico van Koesveld: “Nieuwe SWO’s of aanstellingsbrieven 

verbeteren wel.”

Aad Bleukens: “Samenwerkingsovereenkomsten kunnen wat mij 

betreft allemaal weg.”
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samenwerkingsovereenkomsten

zien wij een rol voor onszelf weggelegd.”

MISBRUIKT

Tooms vindt dat aanbieders wel degelijk ook eisen mo-

-

-

-

-

-

wil geen 20 minuten aan de telefoon zitten of een gebrek-
kig extranet moeten bezoeken. Ook niet dat men trai-

-
verhouding lijkend. De adviseur moet van alles en maat-

-

SWO’s of aanstellingsbrieven verbeteren wel. Honderd 

“Argenta hanteert min of meer een aanstellingsbrief. 
Daar staan onvoldoende zaken in die geborgd moeten 

-

nu betrokken bij de totaal nieuwe overeenkomst die daar 

de samenwerkingspartner wil in plaats van allerlei niet 

stelt nu ook niet veel meer voor.”

EI MET TWEE DOOIERS

Bleukens: “Als een adviseur voldoet aan de regels van de 
-

-

een paar pagina’s hoeft te tellen. Men heeft iets dergelijks 

-

meest belangrijk vinden – ‘wie doet wat met de klant’ – 
zullen we vervolgens een ei met of zonder dooier of met 
twee dooiers gaan leggen. Als we er al één leggen.”

heb ben ik geen tegenstander van samenwerking. Sterker 

-
werking dan wel gaan over hoe we samen van betekenis 
kunnen zijn en hoe we kunnen bijdragen aan een goed 
leven voor onze relaties. Adviseurs kunnen hierbij de 

-
mijnwinst vervangen moet worden door een duurzame 

-
lopen jaren heb ik overigens geen enkel vertrouwen dat 

»

Berend Tooms: “Voor adviseur doorgaans geen enkele harde eis 

te scoren in SWO.”
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-

-

advieskwaliteit. “Dat zal nooit helemaal dekkend kunnen 
zijn. Zeker nu we van elkaar geen idee meer hebben wie 

Er zijn aanbieders die graag een adviesrapport in willen 

een externe partij zou moeten gebeuren.”
Wanrooij: “Een samenwerkingsovereenkomst mag nooit 
van invloed zijn op de adviesvrijheid van klanten of 

-

dan kan alleen dat het advies zijn. Om dit te waarborgen 
zou advisering nooit een onderdeel mogen zijn van een 
samenwerkingsovereenkomst.

-

steeds verder onder druk te staan. Dit maakt dat wij ons 

onze onafhankelijke positie aan de zijde van onze relaties 
blijven behouden.

-

het uitspreken van haar voorkeur. Daarnaast hebben de 
-

ik ook weinig. En voor aanbieders is het simpelweg een 

distributiekanalen.
-

afhankelijke adviseurs om gebruik te maken van de 

aanbieders die niet zitten met ballast uit het verleden 
-

aanbieders die hierin niet tijdig meegaan voorzie ik een 
««

genoeg zijn om een normale samenwerking aan te gaan. 
“Overige voorwaarden zoals voldoende ervaring opdoen 
met de software omdat je anders niet alle mogelijkhe-

-

oud denken. Ook de smoes van laagste tarief is niet van 

die ijskoud nog steeds een offerte uitbrengen die meer 
-

ding.”

ADVIESKWALITEIT

-
-

viezen en de kwaliteit daarvan. Bleukens: “De klant kan 

uitgaande dat een kantoor voldoet aan de eisen van de 

-

Ozewald Wanrooij: “Geen enkele SWO zet in op gezamenlijke 

waardecreatie voor de klant.”


