
Intrekken die verloven 
Mei Li Vos (PvdA) liet zich ooit in AMplus ontvallen dat de adviseurs die straks werkloos op straat staan 
omdat niemand hun advies wil kopen, zich maar om moeten laten scholen tot leraar. De inkt was nog 
maar nauwelijks droog of een stroom van kritiek werd over het kleine hoofdje van mevrouw Vos 
uitgestort. Hoe ze het in haar hoofd haalde… 

Nu, een kleine twee jaar later, ligt er een visiedocument van Neutralis ter tafel waarin de bevindingen van Vos, 
op basis waarvan zij tot haar ‘onderwijsaanbeveling' 
kwam, nog eens worden herhaald. Maar nu door stevige kerels uit de sector zelf. Feilloos fileren de mannen van 
Neutralis de advieswereld en versmallen deze tot een uitgeholde sector. En de spelers in het document tot een 
beroepsgroep die nauwelijks of geen invloed meer op hun reilen en zeilen kunnen uitoefenen, omdat de overheid 
alles heeft dichtgetimmerd en afgeregeld en de technologie veel beter en sneller analyseert en adviseert dan een 
mens van vlees en bloed. 

 
Het document was deze maand op AMweb.nl onderwerp van een stevige discussie en heeft tot hoge kijkcijfers 
geleid. Veel hoger dan enig beleids- of visiedocument van het Verbond van Verzekeraars en Adfiz tezamen. 

 
De reacties op het document waren over het algemeen inhoudelijk, to the point en volwassen. Zo zelfs dat ik me 
kan voorstellen dat als het Verbond of als Adfiz nog eens in de verleiding komen hun visie met de sector te 
delen, ze bij de mannen van Neutralis te rade gaan welke toon ze aan moeten slaan. 
Want geloof maar dat de wereld te klein is als niet Neutralis maar een van deze twee organisaties de afzender 
zou zijn geweest. 
We kunnen een aantal lessen hieruit leren. Allereerst kan een boodschap te vroeg komen (Mei Li Vos). Twee: de 
afzender van een boodschap alleen al kan het zicht op de inhoud behoorlijk beïnvloeden. Maar de belangrijkste 
les: de advieswereld zelf is en reageert veel minder verkrampt dan voetstoots uit reacties op meningen en visies 
van officials van binnen of buiten de branche mag worden afgemeten. 

 
Met dit in het achterhoofd wil ik de sprong naar dat andere heikele en actuele dossier maken: PE! Wat zou het 
mooi zijn als de CDFD niet ten hele dwaalt maar ten halve keert en te rade gaat bij adviseurs uit de sector zelf, in 
plaats van (alleen) bij de officials. Als ik Dijsselbloem was, zou ik de verloven van de commissieleden 
onmiddellijk intrekken en ze voor 15 juli (de datum waarop de consultatie op het gebied van PE ten einde loopt) 
nog een pittig gesprek met 
zoveel mogelijk adviseurs laten voeren. 

 
Voor de broodnodige nuance wil ik, parafraserend op Marianne Thieme, nog een ding kwijt: en overigens ben ik 
van mening dat… een sector die zichzelf serieus neemt een 
hoge organisatiegraad kent. 
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