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we geen capaciteit meer voor”, zegt 

Schakel. “We maken een momentop-

name: is er een pensioenregeling, is er 

vermogen? Is dat beide niet het geval, 

dan wijzen we de klant erop dat het 

verstandig is daar iets aan te doen. We 

hebben wel gemerkt dat de drempel 

voor vermogens- en pensioenadvies 

voor klanten - hoogopgeleid of niet 

- heel hoog is. Ze zijn allang blij als je 

ze in drie kwartier voor de helft door 

het traject praat. Principes als rente 

op rente zijn makkelijk uit te leggen en 

dat helpt mensen. Er zijn tegenwoordig 

ook goede standaardoplossingen met 

afbouw van rente- en beleggingsrisico. 

Met twee à drie uur advies van een fi-

nancieel planner kun je een goede basis 

leggen voor vermogensopbouw.”

WAAROM HEBBEN JULLIE 

GEKOZEN VOOR DE DOEL-

GROEP HOOGOPGELEIDEN?

Van der Lubbe: “Als adviesbedrijf moet 

je ergens beginnen, dus wij zijn begon-

nen bij hoogopgeleiden, omdat we dat 

zelf ook zijn. Hoe beter je de doelgroep 

kent, hoe beter je advies erop aansluit. 

Je beste doelgroep is het spiegelbeeld 

van jezelf.”

Schakel: “Wat voor ons belangrijk is, 

is niet het vermogen dat iemand op de 

bank heeft staan, maar het menselijke 

kapitaal dat iemand heeft. Iemand met 

een goede opleiding zal waarschijnlijk in 

staat zijn om een goed inkomen te ver-

dienen. Dat is voor ons belangrijker dan 

het gegeven dat iemand op dit moment 

geld heeft.”

“Als een hoogopgeleide niet toevallig 

ouders heeft die klant zijn bij een private 

bank, is de kans groot dat hij niet goed 

wordt geadviseerd”, vult Van der Lubbe 

aan. “En iemand wil graag worden gead-

viseerd door een gelijkgestemde.”

VIISI WIL EEN EIGEN HYPO-

THEEKLABEL INTRODUCE-

REN. WAAROM?

“Wij kunnen onze doelgroep in het be-

WAAROM IS DE LINK MET 

FINANCIËLE PLANNING ZO 

STERK?

Dutrieux: “Ieder hypotheekadvies is in 

onze ogen financiële planning. Voor een 

starter is het misschien simpel; die is 

al blij als je hem helpt met een fami-

liebankconstructie. Maar bij een onder-

nemer die meerdere bv’s en holdings 

heeft en een huis wil kopen, maak je 

een volledige risicoanalyse. Dan kom je 

er misschien achter dat zijn arbeidson-

geschiktheidsrisico niet goed afgedekt 

is: dat is dan al veel meer financiële 

planning.”

Viisi kijkt altijd naar de risico’s die zich 

in de toekomst kunnen voordoen, zegt 

Tukker. “Veel van onze klanten zijn jonge 

stellen: wat gebeurt er als ze uit elkaar 

gaan? Wie kan dan in de woning blijven? 

Wij geven aan dat ze daarop moeten let-

ten. De hypotheek is een zak met geld, 

maar er zitten heel veel consequenties 

aan vast.”

KRIJGT EEN HYPOTHEEK-

KLANT BIJ VIISI METEEN EEN 

FINANCIEEL PLAN?

“We hebben in het begin wel complete 

adviezen gegeven, maar daar hebben 

Je beste doelgroep  

is het spiegelbeeld 

van jezelf.”
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middelingstraject onvoldoende kwaliteit 

bieden”, zegt Dutrieux. “Dat zorgt voor 

frustratie. Denk aan een promovendus 

die geen hypotheek kan krijgen omdat 

hij geen vast contract heeft. Terwijl 

volgens CBS-cijfers promovendi de 

grootste baanzekerheid hebben. Accep-

tatiecriteria zijn gericht op het moment 

dat iemand een hypotheek afsluit, maar 

je zou ook naar de historie en het toe-

komstperspectief moeten kijken. Ik zou 

liever iemands cv of LinkedIn-profiel 

willen zien dan een werkgeversverkla-

ring. Een maand later kan die persoon 

ergens anders werken, of voor zichzelf 

zijn begonnen. Met een eigen label zou-

den wij onze doelgroep beter kunnen 

bedienen door andere acceptatiecriteria 

te hanteren.”

HOE ZIEN JULLIE DE TOE-

KOMST VAN FINANCIËLE 

PLANNING?

Tukker: “Ik denk dat de basis ligt in een 

online platform, waarop de klant de eer-

ste stappen zelf kan zetten, en daarna 

nog een paar uur met een adviseur voor 

de puntjes op de i. Dan kun je al voors-

orteren op klanten die bereid zijn voor 

advies te betalen.”

Van der Lubbe mist innovatiedrang: 

“Financieel planners zijn over het alge-

meen niet bezig met denken over wat er 

kan worden veranderd, zodat de financi-

ele wereld niet wordt gedomineerd door 

productaanbieders maar door mensen 

die adviseren.” Schakel herkent dat: 

“Het gaat op bijeenkomsten vaak over 

vermogensoverdracht en belastingbe-

sparing. Is dat nu echt waar je mee bezig 

wilt zijn? Hoe je zo veel mogelijk belas-

ting bespaart? Je kunt beter jongeren 

uitleggen dat ze vroeg moeten beginnen 

met geld opzij leggen.”

Het team van advieskantoor Viisi


