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samenwerkingsovereenkomsten

SWO SPLIJT DE GEESTEN
(ETHEETSAMENWERKINGSOVEREENKOMST MAARSOMSLIJKTHETJUISTWELALSOFDENIEUWE37/DEGEESTENSPLIJT
Vier adviseurs geven op verzoek van VVP hun visie op de SWO nieuwe stijl. Ze zijn niet onverdeeld positief
ENDATISZACHTUITGEDRUKT%NEEN37/ZOUZICHALHELEMAALNIETMOETENBEMOEIENMETDEKWALITEITVAN HET
Samenstelling: Toon Berendsen
advies.

D

e samenwerkingsovereenkomst tussen aanbieder
en adviseur is aan vernieuwing toe. De verhoudingen 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 moMENTEELEENINITIATIEFVAN!DkZ /V&$EN6ERBONDVAN
Verzekeraars om te komen tot een refertemodel SWO
NIEUWESTIJL WAARINHETKLANTBELANGCENTRALERSTAAT%EN
MODELDATOVERIGENSEENPAARBELANGRIJKEISSUESMIJDT 
ZOALSWIEERGAATOVERHETCOMMERCIEELGEBRUIKVANKLANTgegevens.
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Ondertussen zijn er individuele aanbieders die al nieuwe
SWO’s hebben voorgelegd. VVP is benieuwd naar de
ervaringen van adviseurs hiermee.
!AD"LEUKENS"LEUKENS!DVIES .OOTDORP ISEENVANDE
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 aanbieder op de adviseur.
“Overeenkomsten worden nu zo’n beetje allemaal aangepast. 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
AANBIEDERSHOUDENZICHHETRECHTVOORDESAMENWERKING
te beëindigen indien er niet aan de eisen van de aanbieDERWORDTVOLDAAN-ENTRACHTTERMENALS@PRODUCTIE
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NATUURLIJKTEVOORKOMEN MAARHETKOMTERGEWOONOP
NEERDATJEPRODUCTIEMOETAANLEVEREN!NDERSKUNJE
ophoepelen.”
/ZEWALD7ANROOIJ.EUTRALIS (ENGELO g)KVINDDATIEder mens het leven moet kunnen leven dat hij of zij graag
WILLEVENENDATIEDERMENSACHTERHETSTUURVANZIJNOF
haar leven moet zitten. Hierbij zie ik het als mijn taak
OMMENSENINZICHTENPERSPECTIEVENTEBIEDENDIEHENIN
STAATSTELLENOMWELOVERWOGENkNANCI¾LE BESLISSINGENTE
nemen en maatregelen te treffen. Hiervoor heb ik geen
samenwerkingsovereenkomst nodig. Vervolgens is het
belangrijk dat mensen in de gelegenheid worden gesteld
OM ALDANNIETBEGELEIDDOOREENkNANCIEELSPECIALIST DE
gewenste maatregelen te treffen. De mate waarin een samenwerkingsovereenkomst hieraan dienstbaar is bepaalt
voor mij de waarde ervan.
g%ENNIEUWEOVEREENKOMSTDIEHETOUDEPRODUCTDENKEN
volledig durft los te laten en die inzet op een gezamenLIJKEWAARDECREATIEVOORDEKLANT BENIKNOGNIETTEGENGEKOMEN(IERBIJVRAAGIKMEDANOOKDIRECTAFOFBIJEEN
DERGELIJKEINZETÌBERHAUPTEENJURIDISCHEOVEREENKOMST
nodig is.”
.ICOVAN+OESVELD6AN+OESVELD&INANCI¾LE$IENSTEN 
g)KTREKMIJNIETSAANVANEEN37/ALSDIEHETKLANTBELANGZOUKUNNENSCHADENOFALSDEOVEREENKOMSTNIET
gelijkwaardig is. Dat staat bij ons voorop. Als er zaken
ZIJNDIEONSNIETBEVALLEN PLEGENWEEENTELEFOONTJE%N
ALSDATNIETWERKT STELLENWEZAKENEVENTUEELVIASOCIAL
MEDIAAANDEKAAK)KGAERVANUITDATALSIKDEZAAK
ONDERDERECHTERZOUBRENGEN DEZEOOKHETKLANTBELANG
voorop stelt.”
6AN+OESVELDISNIETBANGOMHETINDESOCIALMEDIAOP
DEMANLEES(IDDE#OEBERGHVAN).' 4" TESPELEN
6AN+OESVELDg).'HEEFTDEMEESTRESPECTLOZE37/
die er te vinden is. Alleen voor nieuwe aanstellingen
hanteert men nu een exemplaar met minder fouten.
g)KMOESTVORIGJAAREEN).' KLANTHELPEN4OENBLEEK
dat ik zelfs even op de zwarte lijst stond. Dit was aanlei-

Aad Bleukens: “Samenwerkingsovereenkomsten kunnen wat mij

Nico van Koesveld: “Nieuwe SWO’s of aanstellingsbrieven

betreft allemaal weg.”

verbeteren wel.”

DINGOMWATPITTIGERTEREAGEREN WAARNADITNATWEEUUR
hersteld werd en ik de zaak kon draaien. Coebergh en
CONSORTENZITTENNOGSTEEDSINEENIVORENTOREN4ERWIJL
MENOPDEWERKVLOERBIJ).'DEZAKENTEGENWOORDIG
uitstekend voor elkaar heeft. Dus dan de bal maar op de
PERSOONALSHETBEDRIJFVERDERGOEDFUNCTIONEERTu
"EREND4OOMS!SSURANTIEHUIS!DVIESGROEP $EN(AAG 
heeft geen bezwaar tegen een samenwerkingsovereenKOMSTg7E@HEBBENIETSSAMEN DUSVINDIKOOKDATJE
ZAKENMETELKAARKUNTAFSPREKEN(ETZIJNECHTERDOORGAANSEENZIJDIGEOVEREENKOMSTEN DIEOOKEENZIJDIG
GEWIJZIGDKUNNENWORDEN%ISENDIEONSVANRECHTSWEGE
opgelegd worden gaan soms al zo ver dat je daar als aanBIEDER DENKIK NIETZOVEELAANTOEKUNTVOEGEN4ELKENS
BLIJKTERTOCHWELWEERIETSTEZIJN/VERIGENSISMIJNERVAring dat SWO’s geel – en soms bruin – worden in de kast.
Uiteraard tot er op enig moment aanleiding is om ze te
LICHTENOFKENNELIJKTEVERNIEUWENu

$ATZEGTVOLDOENDE MAAROOKANDERE37/SDIEIKVOORGELEGDKRIJGMANKEREN VOORMIJDAN OPDIVERSEPUNTEN
Het gaat vaak over de grip die men wenst te krijgen op
JEADVIEZENINIEDERGEVALWILMENMEEKUNNENKIJKEN 
vrijwaring van van alles en nog wat en eigendom van de
KLANTGEGEVENS 5ITERAARDZIJNEROOK@ONVRIENDELIJKE
EXITCLAUSULES6AAKISAUTOMATISERINGHETGEBREKAAN OOK
EENPUNT+OOPSOMMENBIJINNAMEDETERMALLEENALÏ OF
FAILLISSEMENTENOOKEISENDIEDEEISENVANDE!&-SOMS
overstijgen of in ieder geval daar gelijk aan zijn (met eiGENCONTROLEMECHANISMEN ZIJNMIJVAAKEENDOORNINHET
oog.”
Wanrooij: “Er zijn diverse samenwerkingsovereenkomsten aangepast en op de vraag of ze verbeterd zijn vraag
IKMIJVERVOLGENSAFTENOPZICHTEWAARVAN4ENOPZICHTE
VANDEOUDEOVEREENKOMSTENWAARBIJPRODUCTVERKOOP
ENBELANGENBESCHERMINGCENTRAALSTOND.OU DANZIEIK
gelukkig al enkele veranderingen en dan met name in de
woordkeuze. Zo wordt er bijvoorbeeld niet meer gesproKENOVERDEVERKOOPVANPRODUCTENMAAROVERHETONDERHOUDENVANEENSTRUCTURELESAMENWERKING$ATKLINKT
TOCHALEENSTUKVRIENDELIJKERu
»
6AN+OESVELDg7AARDELOOS NIETAANGEPAST ZEZIJN

OUBOLLIG

Wat vinden de adviseurs van de vernieuwde SWO’s die
ZETOTNUVOORGELEGDHEBBENGEKREGEN
4OOMSg$IEMET).'EN&LORIUSBENIKINMIDDELSKWIJT
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OUBOLLIG UITDEVORIGEEEUW VEELALNOGOPEENGEZAGSverhouding lijkend. De adviseur moet van alles en maatSCHAPPIJENDIEINDEOERTIJDDENKENTEWERKEN DOENEIGENLIJKRESPECTLOOSWAARZEZELFZININHEBBEN.IEUWERE
SWO’s of aanstellingsbrieven verbeteren wel. Honderd
PROCENTGELIJKWAARDIGISHETVEELALNOGNIET
“Argenta hanteert min of meer een aanstellingsbrief.
Daar staan onvoldoende zaken in die geborgd moeten
ZIJN ZOALSDETOEGANGTOTDEKLANTGEGEVENS7ESTLAND
5TRECHTOOK /BVIONHEEFTOPENLIJKDE37/STERKVERBETERDNAARAANLEIDINGVANMIJNKRITIEK"IJ&LORIUSBENIK
nu betrokken bij de totaal nieuwe overeenkomst die daar
KOMTTELIGGEN7ELLICHTOMDATMENGOEDKEURINGVAN
de samenwerkingspartner wil in plaats van allerlei niet
DIRECTBETROKKENEN)MMERS EENGOEDKEURINGVAN!DkZ
stelt nu ook niet veel meer voor.”
EI MET TWEE DOOIERS

6AN+OESVELDg7EMOETENGELIJKWAARDIGEPARTNERSZIJN
$ATONTBREEKTINPROCENTVANDE37/Su
Bleukens: “Als een adviseur voldoet aan de regels van de
!&- DANMOETEENAANBIEDERALLECONTACTENMETDIEADVISEUROOKRESPECTERENENINFORMATIEVERSCHAFFENALSMEDE
AANVRAGENENSCHADESBEHANDELENu
4OOMSg$EVERZEKERAARSZIJNRISICODRAGERENIKBENDE
ADVISEUR METIEDERZIJNOFHAAREIGENVERANTWOORDELIJKHEIDVASTGELEGDINEENDOCUMENTDATECHTNIETMEERDAN
een paar pagina’s hoeft te tellen. Men heeft iets dergelijks
NUGEPROBEERDBRANCHEORGANISATIESENHET6ERBOND 
.UISEREENINSPRAAKRONDEENZULLENERWEERCONCESSIES
WORDENGEDAAN#ONCESSIESDOENHOUDTINDATZAKENNOG
EXACTERWORDENOMSCHRIJVEN ZODATERMINSTENSTWEEPAGINASBIJKOMEN%NOVERWATWIJ ALSADVISEUR NOGHET
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.”
7ANROOIJg/NDANKSHETBEELDDATIKZOJUISTGESCHETST
heb ben ik geen tegenstander van samenwerking. Sterker
NOG IKBENERVANOVERTUIGDDATWEGEZAMENLIJKVANGROTE
WAARDEKUNNENZIJNVOORDECONSUMENT.IETOMDATWE
MOETEN MAAROMDATWEWILLEN(IERBIJMOETDESAMENwerking 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
SCHAKELVORMENTUSSENDEIDENTITEITVANDEAANBIEDEREN
DEIDENTITEITVANDECONSUMENT WAARBIJHETNIETALTIJDOM
HETSCHERPSTETARIEFHOEFTTEGAAN(IERVOORISECHTEREEN
GEHEELANDEREFOCUSNOODZAKELIJKWAARBIJDEKORTE TERmijnwinst vervangen moet worden door een duurzame
WAARDECREATIE/PBASISVANMIJNERVARINGENINDEAFGElopen jaren heb ik overigens geen enkel vertrouwen dat
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Berend Tooms: “Voor adviseur doorgaans geen enkele harde eis
te scoren in SWO.”

DITVANUITDEBRANCHEZELFGAATKOMEN$EVERANDERING
ZALVANUITDECONSUMENTVRAAGMOETENONTSTAANENDAARIN
zien wij een rol voor onszelf weggelegd.”
MISBRUIKT

Tooms vindt dat aanbieders wel degelijk ook eisen moGENSTELLEN ZOLANGDEGELIJKWAARDIGHEIDMAARNIETWORDT
AANGETASTg$EKLANTMAGAANMIJOOKEISENSTELLEN WAAROMDUSNIETOOKAFSPRAKENTUSSENAANBIEDERENADVISEUR
-AARDANWEDERZIJDS)KMOETOPTIJDEEN2#AFREKENEN 
MIJNDIPLOMASOPORDEHEBBEN AANDE7FT EISENVOLDOEN ETCETERA)KBENECHTERGEENFRANCHISENEMERENAL
ZEKERNIETBINNENEENHARDEFRANCHISE:IJMOETENDETELEFOONOPNEMEN MIJNVRAGENBEANTWOORDENENDUSVAAK
DIEVANDEKLANT EENDEUGDELIJKEADMINISTRATIEMOGELIJK
MAKEN MIJADEQUAATINFORMEREN INONZESAMENWERKING
TRACHTENDELASTENENKOSTENTOTEENMINIMUMTEBEPERKEN!PLAZA !$. '23 $"3 
g,AATIKOVERIGENSOPMERKENDATERVOORADVISEURSDOORGAANSGEENENKELEHARDEEISTESCORENISINEEN37/)K
wil geen 20 minuten aan de telefoon zitten of een gebrekkig extranet moeten bezoeken. Ook niet dat men traiNEERTINHETBEHANDELENVANDOSSIERSENOFSCHADESu

Ozewald Wanrooij: “Geen enkele SWO zet in op gezamenlijke
waardecreatie voor de klant.”

6AN+OESVELDMEENTDATDE7FT REGELSENDEWETSTRENG
genoeg zijn om een normale samenwerking aan te gaan.
“Overige voorwaarden zoals voldoende ervaring opdoen
met de software omdat je anders niet alle mogelijkheDENDAARVANKENT ISEENARGUMENTDATNOGALEENSWORDT
MISBRUIKT-ISSCHIENMOETJEDANALSBEDRIJFEENSNAAR
JESOFTWAREKIJKEN ZODATDIEEENVOUDIGERWORDTENWELLICHTBETERAANSLUITOPALGEMENESOFTWARE$ATBLIJFTNOG
oud denken. Ook de smoes van laagste tarief is niet van
BELANGENGAATNIETMEEROP)KSCHAAMMIJVOORCOLLEGAS
die ijskoud nog steeds een offerte uitbrengen die meer
DANEENHALFPROCENTTEDUURIS$ITGRENSTAANMISLEIding.”
ADVIESKWALITEIT

)NIEDERGEVALMOGENAANBIEDERSDE37/SVANDEADVISEURSNIETGEBRUIKENOMZICHTEBEMOEIENMETDEADviezen en de kwaliteit daarvan. Bleukens: “De klant kan
DEADVIESKWALITEITVANKANTORENZELFBEOORDELEN ERVAN
uitgaande dat een kantoor voldoet aan de eisen van de
!&-u
/OK6AN+OESVELDMEENTDATAANBIEDERSZICHMAARMOETENBASERENOPDE!&- INSCHRIJVING KLANTBEOORDELINGEN

ZOALSBIJ)NDEPENDEREN!DVIESKEUZENLENDEZWARTELIJST
g%VENTUEELMETONDERSCHRIJVINGVANDEGEDRAGSCODEZOALSVAN.EUTRALISAANGEVULD/MGEKEERDTROUWENSHOE
MOETENWIJDEKWALITEITVANVERZEKERAARSBEOORDELEN
(EBBENWIJOOKTOEGANGTOTHUNPROCESOMTECONTROLERENOFERGEENFOUTENZIJNGEMAAKTu
4OOMSDENKTNIETDATDE37/ZICHLEENTVOORSTURENOP
advieskwaliteit. “Dat zal nooit helemaal dekkend kunnen
zijn. Zeker nu we van elkaar geen idee meer hebben wie
WEZIJN BEHALVEDANAANDEHANDVANCIJFERS7ESPREKEN
NOOITMEER METELKAAR EENUITZONDERINGDAARGELATEN
Er zijn aanbieders die graag een adviesrapport in willen
ZIEN.OU DATZALNIETGEBEUREN-ISSCHIENDATDITDOOR
een externe partij zou moeten gebeuren.”
Wanrooij: “Een samenwerkingsovereenkomst mag nooit
van invloed zijn op de adviesvrijheid van klanten of
DIENSADVISEUR(ETENIGEGOEDEADVIESISEENPRODUCTONAFHANKELIJKADVIES)NDIENHETVOORDEKLANTHETBESTEIS
OMGEENGEBRUIKTEMAKENVANEENkNANCIEELPRODUCT 
dan kan alleen dat het advies zijn. Om dit te waarborgen
zou advisering nooit een onderdeel mogen zijn van een
samenwerkingsovereenkomst.
g$E!&-ENIKVERSCHILLENHIERINDUIDELIJKVANMENING
AANGEZIENDE!&-VIADEAANBIEDERSGRIPWILUITOEFENENOPDEADVIESKWALITEIT-IJNWAARSCHUWINGDATDIT
AANBIEDERSDEMOGELIJKHEIDTOTPRODUCTIESTURINGBIEDT
WORDTVOLLEDIGGENEGEERD$EPRODUCT ONAFHANKELIJKHEID
VANIEDEREECHTONAFHANKELIJKEADVISEURKOMTHIERDOOR
steeds verder onder druk te staan. Dit maakt dat wij ons
BINNEN.EUTRALISMOMENTEELBERADENOFEENCONTINUATIE
VANONZESAMENWERKINGENNOGWELMOGELIJKIS WILLENWIJ
onze onafhankelijke positie aan de zijde van onze relaties
blijven behouden.
g5ITEINDELIJKISDECONSUMENTGEBAATBIJEENVRIJETOEGANGTOTkNANCI¾LEPRODUCTEN$E!&-HEEFTAANGEGEVEN
HIERINNIETSTEKUNNENBETEKENENENBEPERKTZICHTOT
het uitspreken van haar voorkeur. Daarnaast hebben de
MEESTEADVISEURSNOGkNANCI¾LEBELANGENBIJDESAMENWERKINGMETAANBIEDERS DUSVANUITDEZEHOEKVERWACHT
ik ook weinig. En voor aanbieders is het simpelweg een
AFWEGINGTUSSENHETOMZETPOTENTIEELVANDEVERSCHILLENDE
distributiekanalen.
g(ETISDUSAANDECONSUMENTENDEECHTEPRODUCTONafhankelijke adviseurs om gebruik te maken van de
AANBIEDERSDIEDECONSUMENTEENVRIJETOEGANGTOTHUN
PRODUCTENBIEDEN)KZIEGROTEMOGELIJKHEDENVOORJONGE
aanbieders die niet zitten met ballast uit het verleden
ENDIEEFkCI¾NT ONLINE BEGRIJPELIJKEkNANCI¾LEPRODUCTENRECHTSTREEKSAANDECONSUMENTAANBIEDEN6OORDE
aanbieders die hierin niet tijdig meegaan voorzie ik een
HOPELOZEINHAALRACEu««
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