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SERVJCEABONNEMENT

ABONNEMENTSYSTEEM
kent één bezwaar:

ANGST
Bij een serviceabonnement geldt de klantvraag, wat krijg ik er voor? Bij de
provisie is dat, wat kost dat? Volgens pionier en implementatiecoach Ton van
Hulzen is de klant allang om. De weerstand ligt nog bij het kantoor zelf

D

NederIoodsche Bank gooide roet in
het elerl. Terwijl de mor1ct Zich oriênteert op nieuwe werkmodellen die aansluiten bij de mcotschappelijke opdracht om
r.oast de klant te gaan stoon in plaats 'J{ln
tussen de klonl en de oonbieder. werd de
meest lOgiSChe oplossing gEllrustTeefd. Het
abonnement is 99IlWfzekering. W hel
oordeel VlIO DNB, Tenminste als er !jnnen
het abonnement een onzel\er voavoI is
'gedekt', te weten: schodeofwikkeling wor.ij

neer dat aan de orde is.
FDC heeft de eigen obonnementsvoon
zo ingericht dal el' wel een actie YOOde
adviseur ~
vmt bij de schodeafwik.
keling. moeI dat die oche lormeeI niet
binnen de atsproken van het abonnement
volt Bij schade kan de IOOnlde adviseur
de opdracht gever! om de SChade of te
wikkelen legen een separate vergoeding.
T'NOOdester1ul punt...on hel FDCmodel is
dat et' geen 'o'llffTIeIlQing pIoots vindt van
provisie en abonnement Ten derde is el'
geen sproke von opting out. Iedere klllnt
die instapt, doel op basis ven eeo instemmende wilsverklaring
Heeft DNB deze abonnementsvorm nu wel
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DNB over
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goedgeIleurd? Ton Hulzen, productmanager abonnementen bij hel voIroochtbedri~
FDC is de architect ven hel servicesysteem,
zoals het door FDC in de markt is gezel,
'We hebben ons model voorgelegd aan
DNB en ook een reactie gehad DNB wijst
ons model niet Ol, moor oe gewenste du~

delijkheid het:tlell we niel gekregen: van
Hulzen toont oe s1andaardOO9l die FDC
van DNB kreeg. We Zijn hel met hem eens.
DNB zet niet de voet dwars, moor geeft
ook geen groen licht, De briel is volgens
ons een onduidelijk verhool. Dit woor.
houdt Von HuIZen er niet van om met veel
enltlousKlsme 'zijn praducf in de markt
te zetten. Hij rekent op een poiIhek draagvlak, 'We hebben het besproken met een
Tweede Kamerlid. Deze prees het model.
omdat het za goed in de lijn ligt die we in
Nederland willen volgen, Deze vindt het
een Ironspororlte beloningsvorm waor'bij
niel de aanbieder, moor de kIanI de adviseur betoon, Helzou prachhg zijn als we
een keiharde goedkeuring voo DNB krijgen.
moor ook zonder dat stempel weten we
dat we goed zillen, '
InFinonce
ondefsteunt
hel pleidooi
om spoedig hel
abonnementensvsteem wellelijk te
veronkererl.
In de praktijk levert
volgens Van Hulzen
de onduklelijkheid die DNB
hondhooIt, oieI de belemmering
op voor intermediairS om met
abonnement oon de slog te gaan,
Van Hulzen: 'De echte weerstand
om ll'.'erte stappen van provisie naar het
abonnement, komt voort uit de angst bij de
intermediair zeil. De klOnt snap! best dot
gratIS werk niet bestoot (h~ beloon toch
ook de voorrijIIosJen voor oe lOOdgieIer) en
vroogr 0/ zich welke geldstroom voor hem
'o'Elrtlorgen blijft, als advies wél als groM
wordt oongeboden, Wie eenmaal oe stop
heelt genomen en nieuwe olsproken met
oe klOrlt heeft gemaakt, vraagt zich dan af
waarom hij niet eerder de loden lost van

prcMsie ven ZiJl scI'laOOers heeII gewor.
pen, No een por zien kantoren die met ons
model werken bovendien al dat hun omzet
is toegenomen en dot daomoost ook de
rentabiliteit is verbeterd Wij oomerl de
administratie en !OetUrotie, OIdrocht
van btw, assurontiebelostilg. enz0voort, VOO"onze rekening, Dat scheelt
je ~jd. of een lIe ol een !te die je in kunt
zeilen voor de klant. Op termijn bop! de
rentaDiliteit alleen maar op. Ik bezoek
heel veel kontaren en neem met hen
onder andere de onderlloodsverplidlling
dOOf die op oe portefeuille rust en wal hel
ondertlaud op iedere nieuw oIgeslolen
twotfIeek ~ het konfoo"
betekeol:
De uitkomst von
het rekensomme~e is dot
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op~ er steeds meet' niette declorer9fl
odviesdagen il'l de werkweek von het
kantoor sluipen, 'Veel kantoren zijn don
wel overhJigd, het roor moet om, meor ook
wlen hebben de fl"lOed niet om naar de
klont Ie goon en de boodschop te bren-gen dat ze voortoon voor advies moeten
betalen. De tussenpersonen ZiJ'! bong dol
de klont dot ol nielzol willen ol de tussen-persoon wordt afgerekend op de nieuwe
afspraken:

voo de Iussenpel'SOOfl en Zijn beIooing
Stookje kop niet il'l!let zond en b&gin nu ol
aan een omslag, Beperkje niet alleen lol
finorlCieei advies als de hypoIhook. Go ook
met schade 001'1de slog' Heeft partiCulier
schade nog wel toeIIomst 11de inlermed~
Clre portefeuille? \l{Jn HulZen 'Jo. natwrlijk. Moor slop dan wel \'On die vervelencle
provisie ol, Als je pl'odueten verkoopI en
door provisie voor krijgt. dan ben Je een
kostenpost boYerlOp de kOSten voor het

Cru

Als je vastlegt
wat Je voor
de klont doet,
maak je ook
duidelijk wat
je niet doet

Als we het cru stellen, sclvikken inlemledioifS er voor terug om hun toegevoegde
waarde meetboor te maken. 'Door komt
het inderdaad vaak op neer. Daarmee
is niet gezegd dat ze geen toegevoegde
woorde hebben, moor dol ze geen goed
beeld hebben voo WOl ze nu precies doen
voor de klant Je Ziet dol rneoseo die ol wel
hun toegevoegde 'MJOl'de kennen geen
problemen hebben met die afspraken,
loten we eerlijk zijn. De klant heeft niet
alleen verzekeringen en andere finonciêle
producten nodig. moor ClOlIeen goed
advies. De splitsing tussen product en
advies is nieuw en heeft voordelen en
oodelen, Nu Zie je dot tussenpersonen hun 't'llrantwoordelijk over de producten graag delen meI de aanbieder,
Waar nu precies de grens ligt tussen
advies en product is in de nu geldeode
otsproken met de klant onduidelijk. De
tussenpersoon kon zich achter die oodu~
delijkheid verschuilen, Met ingang
val'l het provisfeverbod
per 2013 kOn er
geen sprake
meer zijn
vonoodu~
delijkheid
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diensten

product. Dan legje het affagen inlerne!.
'Wat kost die lussenpersoon eigenlijk?',
vroogt de klant zich dan ol. Als je mei een
abonnement werId, dan luidt de vraag:
'Wat krijg ik er wor?' welke vraag wil je als
intermediair nu hel liefst beonlWOOrden?'
ligt hel zo simpel? 'Jo moor je moet even
het lef hebt>en om een nieuwe onbekende
weg in te slaan:
Traditioneel
Van HuIZen heeN zen bij FOC Ell'ldhcMln
ervaring opgedaan mei het werken mei
aOOnnementen.ln zijn lange ltfvoring 01S
lOOndienstogen!, occounfmanoger en
intermediair kon hij de 'adviesgesprekken
oude sti~' en die als onderdeel van het
obOnnement, goed met elkoor vergelijken.
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beeld ""van
de traditionele
IlJssenpersoon
(dot was ik zeN ClOll.)
die bij de klant Zit, een
probleem sehelsI en dan
een product oonbiedt ols 0plossing. De klanl heeft dot kuns~e
heus wel door. Wonf te vaak
eindigt een inventarisatie met hel
'o'OOrstellenvan een polis, Als je een
zuiver adviesgesprek voert, don beéindig
je hel gesprek met de invenlorisotie. Don
bliJk1er bijvoorbeeld een WIA-nsico.lk vind
dol de klant dot of moel dekken, moor dot
vindt de klanl zelf niet als ik hem direct op
een polis Irakteer. Als ik pra~isie vang. don
is de polis het doel van hel gesprek, denkt
de klant Binnen de obOnnementsotspraak
word ik voor het odvies tieIoon en leYer ik
hel product fegen kOstprijS, Dot heb ik de
klooI uitge~d. Juisf als ik dol oIdekken
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niet in hel odviesgespfek meeneem. don
be~ de klonllcrter zelf op meI de vroog of
we eens willen voorrekenen wat het afdek.
ken von hel risico kost Het is loch belochelijk dot een klonl niet het product otnooml,
dot hij echt nodig heeft, omdat mijn belang
hem in de weg stoot. Als je een poor keef
hebt meegef'OOlJkt. dat je klant groog
betaalt voor 1fl objectieve advies, don ~ de
barrière die je zelf meeneemt 't'llr(!wenen,
Als.te wilt overstappen naor een aOOnn&ment don moet je nog één keer 'verl<.open',
namelijk hel obomement. Doomo zul ]El
'o'OOl1oonalleen oog adviseren:
0, zIt dat zo
Van Hulzen claimt dot het ap dit moment
in de markt het enige systeem is dot alle
aspeclen van het W9fiwn met atlonll&menten 0lTIYlJI,In de txJdIoffK:e, zowel als
001'1de voorkant. van Hulzen: 'we heti>en
meerdere modules, zoals nwomeelc. en
schode, ontwikkeld en per module ook de
standaardovereenkomsten
ontwikkeld,
Het intermediair dot door mee werkt, kon
de kIOnl zo precies loten Den woor hij op
kOn rekenen. Eén keer in de dne joor een
ondertloudsgesprek, enzO'JOOf1: De MreenkOmslen en voorwoorden zijn oodltf
consumenten getoetst. 'Het grote verschil
dot de klanl ziet tussen provisie en hel
atlonnement is dot nu ineens wel duidelijk
is 'MJor deze op rekenen. '0, zit dot zo
Doen jullie dot allemOOl?' Tegelijkertijd is
ook glasheldef wat niet in hel ot>onoement
Zit, Als een klant met een schOdeOtlonnement wel eenmalig advies wil over
biJVOOrbeeld een UPO, don brengen we dot
adviesgesprek opart in rekening, Ook voor
mij was dot de 99fSIe keer echt 'Nennen,
moor voor de klant niet. Als ik terugkijk wat
de invoering van het abonnement bij ons
betekende, don Zien we ook een ster1le
groei In decklfabele uren.'
Hoe breng .te die nieuwe werkwijze en de
bijt>ehOrende afspraken over hel voetlicht?
Van HuIZen heeft op bcJsjs van zijn llfVllring
een presenlohe gemookt die het intermediair kon gebruiken om hef abonnement te
verkopen. Wie meer wil weten over serviceatlonnementen kOn veel opsfeken dOOf de
discussies te volgen in de linkedln Groep
'5erviceobonnementen in de praktijk' Een
zeer inferessanfe diSC'Js~e goot over de
waardeopbouW van hel k1anlenbesfOnd in
vefgel~king met de IrOdllionele prcMSiepOrleleuille van HiJzen: 'Als je ziet WOl er in de
toekomst nog te gebeuren sloot, prcMsie~ertlod, interne!, Wft-pensioen, enzovoort,
dan \joon wij ervon urt dat een portefeuille
gewaardeerd gaat worden op de bliJV1l!1Oe
waarde van de abonnementsornzet en de
omzet lil Iocturotie van decIarobele uren.
Ook daarin Zie ik alleen moor voordelen:
(EckfKJrdf llilfer)1!J

'Slap hij partU-~linJch'ld, lij
l'Qndit m1lflmd, pn"w. Abjt protiuth r~1 m daar
pnriW voor krijgt. Jan bm jt
tnf
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