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Hendrik Schakel en Frank Tukker:
“WIJ VINDEN HET NIET ERG  
OM HARD TE WERKEN.”
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KwaliTeiTSSpeler onder adviSeurS 
HeeFT baaT bij ScHerp TarieF 

De nieuwe realiteit dwingt hypotheekadviseurs hun waarde te bewijzen, schrijft Matthijs Mons elders in dit 
themanummer. Enerzijds kunnen ze dit doen door aan de kwaliteitsknop te draaien. Dat is echter niet eenvoudig 
in een prijsgedreven markt. Klanten kunnen kwaliteit nog nauwelijks herkennen en aanbieders mogen er 
niet op differentiëren. Aan de andere kant kunnen adviseurs de prijs verlagen. Maar dat kan alleen door het 
adviesproces efficiënt in te richten. Met kwalitatief hoogstaand hypotheekadvies tegen een scherp tarief slaagt 
het jonge Amsterdamse advieskantoor Viisi erin het beste van twee werelden te combineren.

tekst: Lennart Kik, beeld: Jiri Büller

VERDIEPEND
hypotheken

Hendrik Schakel (35) en Frank Tukker (37) kennen 
elkaar van hun tijd bij Marschollek, Lautenschläger 
und Partner (MLP), waar ze samen met onder meer 

Hergen Dutrieux en Tom van der Lubbe een Nederlandse 
vestiging van dit Duitse beursgenoteerde financieel advies-
bedrijf opzetten. Hoewel de Amsterdamse vestiging prima 
rendeerde, besloot MLP zich bij het uitbreken van de crisis 
te concentreren op de thuismarkt en alle buitenlandse kanto-
ren te sluiten. Omdat ze het goed konden vinden met elkaar 
(en hun klanten) en goede banden hadden met banken en 
verzekeraars, besloten deze vier financieel planners eind 
2010 – samen met een toenmalige vijfde collega – het bedrijf 
Viisi (Fins voor ‘vijf’) op te richten. 
Evenals MLP richt Viisi zich op academici: medici, juristen, 
techneuten, economen en bedrijfskundigen. Zelf zijn de 
planners ook hoog opgeleid: Schakel is van huis uit schei-
kundige en Tukker econoom. Hun collega’s zijn opgeleid 
als actuaris (Dutrieux), historicus (Van der Lubbe), fiscalist 
(Daan Dutrieux) en notarieel jurist ( Jantien Schipper, die 
per 1 januari is begonnen). “Van MLP hebben we een aantal 
goede dingen meegenomen”, zegt Schakel. “We kijken zo-
veel mogelijk welke klanten passen bij de consultant en we 
willen een langere termijnrelatie aangaan met onze klanten. 
Anders dan MLP werken we vanaf het begin zonder provi-
sie, maar met duidelijke tarieven. Dat is positief ontvangen 
door onze klanten.”
In totaal bestaat het team nu uit vijf adviseurs, twee backof-
fice medewerkers en een schoonmaker (die ook in dienst is). 
Behalve een financieel adviespoot runt Viisi ook een make-
laardij en een werving & selectiebureau. “Viisi Real Estate 
werkt nu met externe makelaars, maar we zijn van plan zelf 
een makelaar in dienst te nemen en er een NVM-kantoor 
van te maken. We nemen de tijd om iemand te vinden die 
volgens onze cultuur kan werken”, aldus Tukker. Van fi-
nanciële bemiddeling naar arbeidsbemiddeling is niet zo’n 
grote stap als het lijkt. “Als financieel planner ben je een van 
de eerste mensen die hoort dat je klant op zoek is naar een 
nieuwe baan”, zegt Schakel. “Als mensen lange tijd klant zijn 
en weten dat wij ook bemiddelen op de arbeidsmarkt, dan 

is het vrij eenvoudig om potentiële werknemers te koppelen 
aan een werkgever en vice versa.”
Volgens Schakel hebben klanten waardering voor de doel-
groepbenadering van Viisi. “In Nederland heeft de financi-
eel adviseur niet zo’n beste naam, maar in andere landen is 
het een eerzaam beroep. Hier moeten hoogopgeleide klan-
ten een zekere schroom overwinnen, maar als ze merken dat 
de adviseur kennis van zaken heeft, dezelfde achtergrond 
heeft en een beetje weet hoe de dingen werken die voor jou 
als klant spelen, dan vinden mensen dat heel prettig.”

ScHerp advieSTarieF
Wat zijn jullie inspiratiebronnen en welke fouten heb je 
willen voorkomen bij het opzetten van een nieuw kantoor? 
Tukker: “Iedereen kent de praktijken waar heel snel heel 
veel werd verdiend en waar mensen niet goed te woord wer-
den gestaan of ronduit verkeerde adviezen kregen. Daar wil 
je uiteraard niets mee te maken hebben. Gelukkig gaat dat 
er nu best hard uit. Je kunt niet meer zo makkelijk veel geld 
verdienen. Vroeger ontving een adviseur 2 of 3 procent van 
de hypotheeksom. Bij een hypotheek van 1 miljoen euro 
kreeg je in het gunstigste geval 30.000 euro en kon je een 
paar maanden rustig aan doen. Wij werken met een stan-
daard adviestarief van 1.500 euro. Dat trekt toch een ander 
soort adviseurs aan.”
Sinds oktober 2012 hanteert Viisi dit scherpe adviestarief. 
Tukker: “We zagen aankomen dat er straks alleen annuïtaire 
hypotheken zouden overblijven en dat rentekortingen min 
of meer worden verboden. We voorzagen dat de tarieven 
over de hele breedte fors omlaag zouden gaan. Dan kun je 
beter het voortouw nemen en je dwingen om zo efficiënt 
mogelijk te werken dan afwachten en op het moment dat het 
niet anders kan je tarief verlagen.”
Kort daarna barstte de tarievenstrijd los en kwam de Rabo-
bank met haar adviestarief van 1.750 euro. “We waren heel 
blij dat we al daarvoor onze tarieven scherp hadden. Wat 
ons betreft is het Rabo-tarief helemaal niet zo laag. Zeker als 
je kijkt naar het vaste aanspreekpunt dat mensen heel pret-
tig vinden en het hoge opleidingsniveau van de adviseur,  »
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hypotheken

dan denk ik dat wij het helemaal niet slecht doen ten op-
zichte van de Rabobank. Op het moment dat je een NHG-
hypotheek afsluit en er is een orv-advies nodig, dan is dat 
bij ons inbegrepen. De premies en de rente moet de klant 
nog betalen, qua hypotheekadvies is hij dan helemaal klaar. 
Uiteraard adviseren wij daarnaast over financiële plannings-
onderwerpen als arbeidsongeschiktheid, pensioen, sparen en 
beleggen.”
Hoe kun je dat er voor doen? “Door efficiënt en hard te 
werken. Het maakt veel uit of je voor een hypotheek 20 uur 
bezig bent of 12 uur. Wij denken weleens dat mensen door 
de makkelijke manier van geld verdienen in het verleden lui 
zijn geworden. Wij vinden het helemaal niet erg om hard 
te werken. Ik denk dat wij per uur meer handelingen kun-
nen doen dan de gemiddelde adviseur. Omdat wij heel veel 
online doen en omdat we een probleem dat zich aandient 
meteen oplossen. Dat is bij hypotheken heel belangrijk. We 
verwachten van onze klanten dat ze relatief snel begrijpen 
waar het om gaat. We maken weinig mee dat we telkens het-
zelfde moeten uitleggen. Dat staat ook in de voorwaarden. 
Ook bijzondere situaties als echtscheidingen, fiscale voortzet-
tingen of de financiering van woonboten kunnen we prima 
doen. Dan bellen we wel van tevoren met de bank om na te 
gaan hoeveel extra tijd dat kost en dan rekenen we daar wat 
extra voor. Maar ook in die gevallen blijven we nog steeds 
scherp. Voor ondernemers rekenen we 2.000 euro. Daarmee 
zitten we onder de meeste tarieven voor standaard loondien-
sters van andere partijen.”

Kun je ook ondernemers in deze tijd aan een hypotheek hel-
pen? Tukker: “Het is wel wat moeilijker dan vroeger, maar 
ook weer niet zo lastig. Dat komt door onze hoogopgeleide 
doelgroep. Ik had laatst een ondernemer die één jaar actief 
is. Doordat hij als strategisch consultant vanaf dag één volop 
opdrachten had als ondernemer, was er geen probleem 
voor de bank. Als je als zzp’er meer gaat verdienen dan bij 
je werkgever, dan is dat op zich nog steeds te doen. Het ligt 
wel aan het verhaal.”

SamenwerKing meT banKen
Bij de meeste grote geldverstrekkers heeft het kantoor een 
directe aanstelling. Dit geldt ook voor de Rabobank, die 
naar verluidt de samenwerking met het intermediair zou 
willen afbouwen maar in de grote steden vooralsnog warme 
banden met het advieskanaal onderhoudt. Wat zijn de er-
varingen van Viisi? Tukker wil geen negatief beeld schetsen 
van een samenwerkingspartner, maar ziet wel een verschil in 
processen tussen bijvoorbeeld partijen die volledig digitaal 
werken en partijen die nog geen HDN gebruiken en offer-
tes nog per post versturen. Qua verwerking merken we dat 
digitaal werkende partijen een factor tien sneller zijn. Bij een 
aanvraag voor een starter heb ik vaak binnen het uur een 
offerte. Als de klant alles compleet aanlevert, kan er bij der-
gelijke partijen binnen twee weken gepasseerd worden.”
Zien jullie de verhoudingen in de advieswereld verzake-
lijken? “De rollen worden omgedraaid. Wij gaan meer de 
aanbieder beoordelen dan omgekeerd. Hoewel ook de aan-
bieders strenger worden. Zo heeft de Rabobank onlangs een 
audit bij ons gedaan. In eigen huis hebben ze zelf allerlei 
zware controles gehad. Dan kan het niet zo zijn dat ze via 
het intermediair weer klanten erbij krijgen die niet door de 
compliance zouden komen. Bij zo’n audit moet je aantonen 
dat jouw bedrijfsvoering en interne controle ook klopt. Wij 
zijn daar goed doorheen gekomen.”
Andere adviseurs zeggen dat er niet zoveel veranderd is... 
Schakel: “Natuurlijk, het is people’s business en als je ac-
ceptanten kent bij een bank gaat het echt wat makkelijker in 
bepaalde moeilijke situaties. Maar als het tegen de regels is, 
is en blijft het nee.”
Tukker: “In de oude wereld kwam de accountmanager een 
kopje koffie drinken en kreeg je kaartjes voor Ajax of zelfs 
voor een vakantietripje. Nu zeggen we: eigenlijk zouden wij 
een uurtarief in rekening moeten brengen voor de account-
manager die hier op bezoek wil komen. Wij zijn tegen een 
scherp tarief zoveel mogelijk klanten aan het helpen. Het 
kost óns geld als hij iets over zijn producten komt vertellen. 
Neemt niet weg dat sommige accountmanagers ook inhou-
delijk goed onderlegd zijn. Ze helpen bijvoorbeeld met het 
vergelijken van voorwaarden.”

KlanTbeoordeling
Over de omvang van de portefeuille doen Schakel en 
Tukker “uit concurrentieoverwegingen” geen uitspraken 
(hoewel bekend is dat het kantoor begin 2012 1.200 klanten 
in de boeken had). “We groeien hard. Eind vorig jaar had-
den we een hausse aan klanten die tot op de huidige dag 

 »

Frank Tukker: “Wij gaan meer de aanbieder  

beoordelen dan omgekeerd.”
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zou zo iemand veel duurder moeten zijn dan een brommer-
monteur?”
Geeft dat aan wat het ‘eindbeeld’ zou kunnen worden? 
“Klopt. Het is jammer dat de gebruikers van Advieskeuze 
de vooropleiding van de adviseur nog niet goed kunnen 
terugvinden. Ook in de financiële dienstverlening moet 
steeds duidelijker worden: is de adviseur iemand zonder 
vooropleiding, is het een hbo’er of heeft hij universiteit ge-
daan? En heeft de adviseur alleen SEH of bijvoorbeeld ook 
een FFP-diploma? Bij juridische deskundigen is het logisch 
dat je meer betaalt voor een advocaat dan voor iemand die 
gewoon jurist is. Op het moment dat je echt weet dat je be-
taalt voor financieel advies – en dat wordt nú pas duidelijk 
- kun je je ook afvragen wat de waarde van dat advies is. Ik 
ben van mening dat de waarde van het advies afhankelijk 
is van de adviseur. Natuurlijk is een universitaire opleiding 
geen garantie dat het advies goed is. Maar bij een verschil in 
opleiding is de kans groter dat degene die al z’n diploma’s 
heeft een goed advies geeft dan iemand die deze opleidin-
gen niet heeft gedaan.” 
Financieel advies voor de ‘onderkant van de markt’ kan 
straks alleen als er een betaalbare vorm voor komt? “Zeker. 
Wij richten ons hier niet op, maar er zullen vast adviseurs 
zijn die deze markt willen blijven bedienen. En die tegen 
een veel lager tarief kunnen werken. Deze mensen kunnen 
dan niet volhouden dat een hypotheekadvies dertig uur 
werk met zich meebrengt. Ik vind dat vrij veel. Vijftien uur 
lijkt mij al prima. Bij 60 euro per uur, kom je dan op een 
richttarief van 900 euro.” ««

aanhoudt. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe mede-
werkers. De eis blijft dat mensen een universitaire opleiding 
hebben in combinatie met FFP of MFP. Nieuwe medewer-
kers starten in beginsel als hypotheekadviseur, maar we 
willen wel dat ze volledig financieel planner worden. We 
zitten sinds kort ook in Den Haag. We werken daar vanuit 
een business center. We zouden daar graag een fulltime 
medewerker voor werven. Sterker nog, we willen dat graag 
in Utrecht en Rotterdam ook doen. Het is puur een kwes-
tie van weer iemand vinden die ook jong is, op de nieuwe 
manier denkt, bereid is hard te werken en een vergelijkbare 
achtergrond heeft.”
Hoe belangrijk zijn klantbeoordelingen voor jullie? Tukker: 

“We werken nu vooral met Independer, maar de rol van Ad-
vieskeuze.nl neemt toe. Een voordeel van Advieskeuze is dat 
het een onafhankelijke partij is en geen dochter van een ver-
zekeraar waarvoor het cross-sellen van eigen producten ook 
een belang is. Tegelijkertijd zien we dat de klant Advieskeu-
ze.nl nog niet zo goed heeft gevonden als Independer. Het 
wachten is op het bereiken van het tipping point voor Advies-
keuze. Nu de Consumentenbond zich hier achter heeft ge-
schaard, zou dat mogelijk snel kunnen worden bereikt. Op 
de Consumentenbond is best wel wat aan te merken, omdat 
de prijs in haar oordeel over financiële dienstverlening vaak 
te zwaar weegt. Maar ik meen dat beide partijen de ambitie 
hebben om de klant centraal te zetten en dat doen wij ook. 
Tegen Christian Bouter (oprichter Advieskeuze.nl, LK) heb 
ik gezegd: ‘Ik hoop niet dat het intermediair jullie groot gaat 
maken, zodat jullie het bedrijf weer kunnen doorverkopen 
aan een financieel dienstverlener.’ Dat is nu expliciet vastge-
legd.”

KwaliTeiTSSpeler 
Wat zijn jullie vooruitzichten? Tukker: “We hebben het bijna 
drukker dan we aan kunnen. Ik denk dat de totale markt 
zeker zal krimpen, maar als wij erin slagen een groter deel 
van de kleiner wordende taart te pakken zitten we goed.”
Verwacht je nog een verdere druk op de tarieven? “We 
zouden nog wat verder omlaag kunnen als het zou moeten. 
Maar het is de vraag of we dat willen. We vinden het niet 
erg wat duurder te zijn dan de Rabobank, omdat we veel 
meer bieden dan de bank. Wij willen in de eerste plaats een 
kwaliteitsspeler zijn, dat is voor ons belangrijker dan prijs.”
“Eigenlijk is het gek dat wij een van de scherpste tarieven 
hebben, terwijl onze adviseurs de hoogst opgeleide in de 
markt zijn. Wat ons betreft zou een adviseur zonder oplei-
ding voor 40 euro per uur moeten kunnen werken. Waarom 

“WAAROM ZOU EEN LAAG 
OPGELEIDE ADVISEUR
DUURDER MOETEN ZIJN DAN 
EEN BROMMERMONTEUR?”

Hendrik Schakel: “Het helpt als adviseur een zelfde 

achtergrond heeft als zijn klanten.”


