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Meinders erkende dat er altijd wel een beetje een di-
lemma blijft voor de adviseur. Maar zijn boodschap 
was er niet minder duidelijk om: werkelijk compliant 
ben je niet als je alleen maar lijstjes afvinkt. “Het moet 
in het in DNA van de adviseur zitten om zijn werk goed 
te doen. Compliance is niet overbodig, maar de gede-
tailleerdheid van sommige wet- en regelgeving irri-
teert me wel.”

WinterbanDen
En louter denken vanuit compliance kan leiden tot bij-
na schokkende situaties. Meinders: “Op 5 februari 2010 
raakte een busje met schoolkinderen bij Emmen op een 
niet-gestrooid viaduct in de slip, ging door de vangrail 
en landde op de A37. Kinderen gewond. Wat bleek: het 
busje stond niet op winterbanden. Volgens de vervoer-
der verplichtte het contract met de gemeente daar niet 

DE AFM ziEt liEVER EEN pAAR gOEDE 
gEspREksNOtitiEs wAARiN écht iEts 
stAAt OVER DE klANt DAN EEN VER-
plicht cOMpliANcENuMMER. AlDus Ri-
chARD MEiNDERs (sVc gROEp) iN zijN 
DiAlOOgsEssiEs OVER iNtERNE ORgA-
NisAtiE EN cOMpliANcE. DOE Dus DE 

MOEitE OM DE klANt tE 
lEREN kENNEN. Als ADVi-
sEuR zOu jE sOwiEsO NiEt 
ANDERs MOEtEN willEN.

Adviseer 
uit de grond 
van je hart

tEkst TOON BERENDSEN |  BEElD RODNEY KERSTEN

V
olgens Meinders wordt er nog veel te 
‘plat’ gedacht door adviseurs. In de zin 
van: waar haal ik tijd en geld vandaan 
om de klant werkelijk te leren kennen 
zodat ik hem echt passend kan advise-
ren?

Meinders “Gemiddeld vragen hypotheekadviseurs per 
dossier 2.500 euro. In de dvd staat dan: 1.250 euro voor 
advies en 1.250 euro voor bemiddeling. Maar bemidde-
ling kost echt geen 1.250 euro, reken ook maar niet dat 
de klant dit betaalt als je hem apart factureert. Er zit 
dus nog wel wat ruimte in, helemaal als je het dossier 
compleet laat maken door een service provider. Toege-
geven: kost een paar honderd euro, maar het neemt je 
ook veel werk uit handen.

“Maar het is maar hoe je er tegen aan kijkt: koopt de 
klant een huis of begint hij met vermogensvorming? 
De laatste benadering zet het klantbelang veel meer 
centraal en ook nog eens op de lange termijn.” Toen hij 

zelf nog adviseur was, probeerde Meinders altijd verder 
te kijken dan de directe vraag. En als hij geen advies uit 
de grond van zijn hart kon geven, dan deed hij dat ge-
woon niet.

Dilemma
Een deelnemer aan de sessie die VVP bijwoonde, merk-
te op dat het dan aardig richting financiële planning 
gaat. En niet iedere klant is bereid daar veel geld voor 
op tafel te leggen. Een adviseur reageerde dat 750 euro 
wel zo’n beetje het maximum is dat zijn klanten voor 
een financieel plan over hebben.

Een andere deelnemer meende dat de digitalisering pri-
ma kan helpen om op een kostenefficiënte manier de 
klant beter te kennen. “Je kunt de klant vragen om vast 
een aantal zaken in te vullen.”

Meinders gaf een Amerikaans voorbeeld waarin met 
behulp van Big Data bijna vanzelf een sluitend klant-
profiel ontstaat.

toe. Dus ze waren compliant geweest. Sterker nog, had-
den ze het wel gedaan, dan waren ze te duur geweest 
en had men het contract helemaal niet gehad.

“Maar wat is nu eigenlijk de primaire taak van de ver-
voerder? Is dat het compliant uitvoeren van een over-
eenkomst? Of is dat ervoor zorgen dat kinderen veilig 
op school komen?” n

Richard Meinders: 
‘Koopt de klant een 

huis of begint hij met 
vermogensvorming?’

‘Werkelijk compliant 
ben je niet als je alleen 

maar lijstjes afvinkt’


