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Gecertificeerd finan-

cieel planner Hendrik 

Schakel (37) besloot 

tijdens zijn studie 

Scheikunde om daar-

naast ook Economie 

te gaan studeren. 

Beide studies hebben 

volgens hem gemeen 

dat het oplossen van 

en nadenken over 

complexe problemen 

centraal staan. Na 

zijn studie begon hij 

als financieel planner 

bij het Duitse advies-

bedrijf MLP. in 2010 

was hij een van de vijf 

oprichters van Viisi. 

Binnen Viisi is Hendrik 

verantwoordelijk voor 

financiële planning 

en advies aan mkb-

bedrijven.
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Hendrik Schakel in het nieuwe pand aan het Surinameplein in Amsterdam.



VIISI ‘FIVE STAR FINANCIAL PLANNING’:

VANAF DE START IN DECEMBER 2010 RICHT VIISI ‘FIVE STAR 
FINANCIAL PLANNING’ ZICH OP HOGEROPGELEIDEN IN DE 
RANDSTAD. DAT DOET HET ADVIESKANTOOR MET LOUTER 
UNIVERSITAIR GESCHOOLDE ADVISEURS. DIE AANPAK 
BLIJKT TE WERKEN: VIISI WON EIND VORIG JAAR EEN FD 
GAZELLE VANWEGE DE RAZENDSNELLE GROEI. “WE 
WAREN VORIG JAAR MET 10 MEDEWERKERS, DAT ZIJN ER 
NU AL 25 EN HET WORDEN ER STEEDS MEER”, ZEGT 
MEDEOPRICHTER EN PARTNER HENDRIK SCHAKEL.

‘ WIJ KOMEN 
NIET BIJ DE 
MENSEN THUIS’

Het Amsterdamse kantoor van Viisi zit ten tijde van het inter-
view nog aan de drukke Overtoom. Binnen is het bedrijvig, de 
medewerkers zitten nog net niet schouder aan schouder. Door 
de partners wordt dan ook de laatste hand gelegd aan een 
nieuw huisvestingscontract in een pand aan het Suriname-
plein, een eindje verderop. Het betekent dat het goed gaat met 

het bedrijf, dat inmiddels vier vestigingen telt. Ze sleepten de FD Gazelle in de categorie kleine 
bedrijven (die wordt uitgereikt aan snelgroeiende ondernemingen) binnen met een groei van 
583 procent. “Zulke cijfers haal je natuurlijk alleen relatief makkelijk als je van heel klein naar 
iets groter gaat. Het wordt een uitdaging om dat te herhalen”, weet Hendrik Schakel.
 
Schakel is in 2010 een van de vijf partners die Viisi (Fins voor vijf ) opricht. De partners zijn 
op dat moment alle afkomstig van MLP, een Duits adviesbedrijf dat de Nederlandse markt 
inmiddels heeft verlaten en dat zich ook puur richt op hogeropgeleiden. De achtergronden van 
de partners zijn gevarieerd, net als die van de mensen die er werken. Schakel: “Ik heb zelf 
scheikunde en economie gestudeerd. Daar kreeg ik wel iets mee van financial planning, maar 
het is een vak dat je nergens leert. We moeten iedereen die hier begint opleiden, wat ze ook 
gestudeerd hebben.”
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Afzetten

Viisi zet zich op haar website op een slimme 
manier af tegen de ‘oude wereld’. Er staat bij-
voorbeeld: “Je hoeft bij ons niet voor leaseauto’s 
en bonussen te betalen.” Schakel: “Niemand 
rijdt hier een auto van de zaak. Dat vinden we 
ook niet goed voor de onderlinge sfeer, het past 
gewoon niet in onze cultural fit.” Ook staat op 
de site dat bij Viisi twaalf uur voldoende is voor 
een standaard hypotheek. “Veel adviseurs den-
ken dat dit 20 uur moet duren”, zo luidt de 
bijgaande veelzeggende tekst.
Het kantoor rekent daarvoor wel ! 150 per uur 
en voor financiële planning ! 200 per uur. Een 
standaardhypotheek kost een klant een fixed 
fee van ! 1.500. Maar, zo staat ook op Inde-
pender en Advieskeuze, Viisi richt zich uitslui-
tend op hbo- en wo-geschoolden en verwacht 
dat zij zich hebben verdiept in de materie. “Dat 
scheelt ons gewoon heel veel tijd. We kunnen 
dan veel gerichter het gesprek ingaan. Ook 
werken we efficiënt; in een hypotheektraject is 
vaak één persoonlijk gesprek op kantoor, 
aangevuld met communicatie via Skype, email 
en telefoon voldoende. Niet elke hypotheek kan 
in 12 uur, maar vaak kan het wel.” Schakel 
benadrukt geen prijsvechter te willen zijn. “Dat 
hoeven we ook niet. Het is gewoon een reële 
prijs, de klant doet veel in de voorbereiding, 
wij werken efficiënt met de best opgeleide 
adviseurs die er zijn.” 

Niveau

Opleidingsniveau is van het grootste belang 
voor Viisi. Sollicitanten dienen zelfs de cijferlijs-
ten van hun middelbare school te overleggen. 
“Kwaliteit is het allerbelangrijkste”, zegt Scha-
kel. “Een hoog denkniveau en een hoog oplei-
dingsniveau vinden we essentieel, dat verwach-
ten onze klanten ook. Wij krijgen weleens 
klanten aan de telefoon die eerst bij andere 
adviseurs zijn geweest en die zeggen tegen ons: 
ik moest de adviseur uitleggen hoe bepaalde 
dingen in elkaar zaten. Dan denken wij: dat 
hoort een branchegenoot toch te weten? Er 

bestaan verschillen in kennis, maar ook in 
passie voor het vak. Dat merk je onder meer op 
bijscholingsdagen. Bij de verplichte Wft-PE 
worden niet altijd de meest slimme vragen 
gesteld, terwijl deelnemers aan de FFP-PE juist 
interessante vraagstukken aansnijden.” Toch is 
het ook bij Viisi voorgekomen dat iemand niet 
meteen de eerste keer slaagde voor de nieuwe 
examens, bekent Schakel. “Maar de tweede keer 
haalt wel iedereen het. Er zitten ook echt wel 
vreemde vragen tussen hoor.”

Meegroeien

Het idee achter het model van Viisi is 
meegroeien met de klanten. “We mikken op 
jonge professionals. Jonge juristen, medici, 
expats, enzovoort. Het zijn vaak stellen waar-
van er eentje minimaal dubbel modaal verdient 
en de ander ook nog een inkomen inbrengt. 
Deze mensen worden vaak in de toekomst 
steeds vermogender. En blijven dan klant bij 
ons. Wij groeien als het ware met ze mee. We 
letten daar ook op, bij nieuwe klanten. Een 
jong stel dat het eerste huis koopt, krijgt een 
van de jongere adviseurs aan zich gekoppeld”, 
legt Schakel uit, die met zijn 37 jaar de gemid-
delde leeftijd behoorlijk omhoog brengt.

Die stellen zijn vaak bereid om een abonnement 
af te nemen zodat ze continu voorzien zijn van 
financieel advies. Een comfortabonnement 
bijvoorbeeld van ! 30 per maand, of een first 

INTERNETBEDRIJF
Een internetbedrijf wil Viisi zich niet noemen, maar alle informatie moet online 

beschikbaar zijn voor de klanten. Ze hebben liever dat klanten hun koopcon-

tract als pdf mailen dan dat het langs wordt gebracht. Wie dat niet zelf voor 

elkaar krijgt, kan de documenten door Viisi laten verwerken naar het gewenste 

format tegen een uurtarief van ! 60. En: één adviesgesprek per hypotheek-

traject volstaat. Ook de marketing gebeurt hoofdzakelijk online. “Vooral via 

Advieskeuze en Independer krijgen we veel leads binnen. Verder proberen 

we door goed met SEO te werken onze site bovenaan in de zoekresultaten te 

krijgen. Het beste werkt het als mensen én goede reclame van vrienden en col-

lega’s krijgen én zien dat de website duidelijk is en online reviews positief zijn.”
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class-abonnement van ! 65 per maand. In dat 
laatste zit dan advies over vermogen tot een ton, 
arbeidsongeschiktheid, pensioen, de lopende 
hypotheek, enzovoort. Hoeveel klanten deze 
laatste abonnementsvorm afsluiten wil Schakel 
niet prijsgeven. “Niet de meerderheid, een deel 
kiest ervoor om voor doorlopend advies een 
uurtarief te betalen.” Schakel ziet absoluut een 
markt voor deze vorm van financiële planning. 
“Mensen zoeken een sparringpartner, iemand 
die met ze meekijkt. De branche lijkt soms het 
idee te hebben dat je onleesbare plannen moet 
opleveren. Dat krijg je ook als je alleen print wat 
de software heeft uitgerekend, maar zo hoeft het 
niet te zijn.”

Schakel prijst zichzelf gelukkig dat zijn kantoor 
nooit met provisie te maken heeft gehad. “Wij 
zien om ons heen veel kantoren daarmee 
worstelen. Ze willen wat ze verloren hebben 
aan provisie terughalen met een abonnement. 
Dat is heel erg vanuit jezelf redeneren. Wij 
hebben het daarentegen van scratch kunnen 
opzetten. Wat heel belangrijk is, is duidelijk 
communiceren wat er niet binnen je abonne-
ment valt. Je kunt nooit alles doen van zo’n 
maandbedrag. Als de klant gaat verhuizen 
komt er gewoon weer een nota voor een hypo-
theekadvies en dat weten ze ook.”  

Supersnel

Van hypotheekverstrekkers verwacht Schakel 
nog wel het een en ander: supersnelle accepta-
tie en een product op maat. “We worden nu een 
van de grotere spelers en hebben bij elke bank 
of verzekeraar wel een aanstelling. Vaak vragen 
we ons af waarom het weken moet duren 
voordat een aanvraag geaccepteerd wordt. Wij 
onderscheiden ons in kwaliteit. Er zijn ook 
adviseurs die heel veel offertes aanvragen die 
niet tot een transactie leiden. Dat gebeurt ons 
zelden, dus wij willen dan ook voorrang.” Op de 
site van Viisi is dat ook te zien: binnen de fixed 
fee is één hypotheekoffertetraject opgenomen, 
“uiteraard na een uitgebreide vergelijking”.

Op termijn zou Schakel naar een op maat 
gemaakt product voor de Viisi-doelgroep willen. 
“Om maar iets te noemen: onze doelgroep heeft 
vaak te maken met tijdelijke contracten, artsen 
in opleiding, wetenschappers die een promotie 
doen. Dat is een ander tijdelijk contract dan een 
uitzendbaan. Het zou mooi zijn als daar in de 
voorwaarden rekening mee wordt gehouden.”
 

Glossy

Maar eerst dus dat ruimere kantoor aan het 
Surinameplein. Wat Schakel en de zijnen 
betreft, is een kantoor aan de Herengracht met 
een glossy entree en dito receptionist niet 
nodig. “Mensen die een marmeren entree en 
kroonluchters belangrijk vinden, zullen dat 
niet bij ons terugvinden. Onze klanten kijken 
daar wel doorheen.” 
Naar de klanten toegaan, doen de adviseurs 
van Viisi overigens nooit. “Vinden we niet 
professioneel, de notaris komt toch ook niet bij 
je thuis? En bovendien: hoe efficiënt is het, al 
die reistijd?” 

’ EEN HOOG DENKNIVEAU  
VINDEN WE ESSENTIEEL’

OPNIEUW MEEDINGEN
De FD Gazellen Awards zijn prijzen die Het Financieele Dagblad uitreikt voor 

de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Het hoofdcriterium is een om-

zetgroei van minimaal 20% per jaar over een periode van drie jaar. De omzet-

groei dient ononderbroken te zijn over de periode van drie jaar en in het eerste 

jaar behoort de omzet minimaal ! 100.000 te bedragen. Het laatste jaar dient 

het nettoresultaat positief te zijn en in de voorgaande twee jaar maximaal 

één jaar verlieslatend. Bedrijven moeten daarnaast financieel gezond zijn. 

Twee belangrijke factoren hierin zijn de waardering voor de jaarrekening en de 

waardering voor het betaalgedrag.  

Viisi dingt in 2015 graag opnieuw mee naar een FD Gazelle. Het zal dan gaan 

om de jaren 2012, 2013 en 2014. Hendrik Schakel: “De markt is nog lang niet 

verzadigd, er is ruimte voor groei. Onze groei hangt op dit moment met name 

af van het vinden van goed personeel. In de Randstad zijn nog genoeg hoog-

opgeleiden om ons op te richten.” Focus is volgens Schakel het belangrijkste 

onderdeel van het succes. “Wij kiezen voor de hoogopgeleide professional. 

Dat maakt het echt makkelijker. Je moet focus aanbrengen, dat kan ik ieder-

een aanraden. Als je creatief bent, is veel mogelijk. Zeg bijvoorbeeld dat je 

iedereen van bepaalde bedrijven in de regio bedient, of maak een speerpunt 

van advies aan vrouwen tussen de 30 en 45 jaar, je kunt alle kanten op.”


