
DAG PROVISIE, HALLO 
RISICOMANAGEMENT!

DOOR BARBARA STOOPMAN

Als adviseur spreek ik bijna elke dag 
met ondernemers en een van hen 
vertelde me onlangs een verhaal waar 
mijn oren van gingen klapperen. Zo’n 
drie jaar geleden had deze man een 
ziekteverzuimverzekering afgesloten 
via zijn adviseur. Die had sindsdien 
niks meer van zich laten horen. Laat 
het even bezinken: drie jaar, nul keer 
contact. Nu was er een naberekening 
gekomen van bijna 14.000(!) euro; 
de klant bleek niet goed te zijn 
geïnformeerd. En nog steeds geen 
belletje van zijn adviseur. 

AFSCHEID NEMEN VAN PROVISIE
Van mensen van buiten onze branche 
komen er nog wel eens verwijten op ons 
af. We zouden makkelijk geld verdienen 
en het belang van de klant niet altijd 
vooropstellen. Dit soort voorbeelden 
houden dat imago in stand. Helaas, 
moet ik erbij zeggen. Naar mijn stellige 
overtuiging is er maar één manier waarop 
we dit beeld als beroepsgroep kunnen 
bijstellen: een omslag maken en gaan 
werken op basis van risicomanagement. 
Het nieuwe verzekeren, noem ik dat in 
mijn boek (zie volgende pagina).

RISICOMANAGEMENT
Risicomanagement gaat veel verder dan 
assurantieadvies. Het afsluiten van een 
verzekering hoeft immers niet altijd de 
beste oplossing te betekenen. Soms 

past het dragen van een aanvaardbaar 
risico beter bij de fase waarin een 
ondernemer verkeert. Adviseurs die 
voor het merendeel van hun klanten nog 
steeds vasthouden aan provisies, zullen 
deze overweging minder snel maken. Met 
als gevolg dat klanten misschien niet het 
beste advies krijgen. 

STAPJE VOOR STAPJE
Voor een assurantiekantoor dat al 
decennialang met provisies werkt, 
is het overstappen op vaste fee’s en 
servicecontracten best moeilijk. Dat snapt 
iedereen. En het gaat ook niet van de 
ene op de andere dag. Het is belangrijk 
dat je je organisatie stapje voor stapje 
meeneemt in deze verandering. Begin 
eens bij nieuwe klanten, adviseer ik 
daarom. Doe zo ervaringen op en ontdek 
gaandeweg wat goed werkt. Vervolgens is 
het een kwestie van je bestaande klanten 
identificeren die openstaan voor zo’n 
verandering. Vaak zijn dat jonge bedrijven, 
actief in branches waar de veranderingen 
elkaar sowieso in rap tempo opvolgen. 

SUPERTRANSPARANT
De manier aanpassen waarop je met 
klanten communiceert is een volgende 
stap in de verandering. Ik reken voor een 
eerste risicoanalyse een vast bedrag. 
Ondernemers weten precies wat ze 
kwijt zijn. Is de klant tevreden, dan leg ik 
een servicecontract voor. Dat gaat over 
het verzorgen en onderhouden van de 

hulplijn - RISICOMANAGEMENThulplijn

BARBARA STOOPMAN
Barbara Stoopman richtte 

ruim zeven jaar geleden 

Nouveau Consultancy op. 

Daarvoor werkte ze onder 

meer bij TDA Groep, Van 

Stigt Thans Assurantiën 

en Rabobank Ridderkerk 

Midden-IJsselmonde. Haar 

bedrijf richt zich vooral 

op risicomanagement voor 

ondernemers. Daarnaast 

geeft ze financieel advies 

en assurantieadvies, en 

biedt ze hulp bij onder meer 

ingewikkelde schadedossiers.

18  PAARS    19



Ik weet één ding zeker: de rol van de 
inkomensadviseur gaat drastisch veranderen. 
Hoe, dat weet ik niet precies, maar dat het 
gaat gebeuren, staat als een paal boven water. 
Adviseurs moeten daarom oprecht nadenken 
over een nieuwe invulling van hun rol. 

Tijdens de voorbereidingen van onze jaarlijkse 
Kennisdag voor MKB-adviseurs werd het beeld 
nog scherper: de collectieve inkomensmarkt wordt 
nu nog te veel gedomineerd door administratieve 
processen. De gemiddelde inkomensadviseur is 
daardoor misschien te veel een prijsvergelijker. Een 
administrateur die de polisvoorwaarden vergelijkt. 
Deze werkzaamheden gaan echter meer en meer 
overgenomen worden door slimme datasystemen. 
Natuurlijk, deze systemen hebben niet, in ieder geval 
nog niet op korte termijn, de finesse van een adviseur. 
Maar toch zullen zij in de toekomst voor het gros van 
de aanvragen een keuze uit alle verzekeringsopties 
kunnen faciliteren. Combineer dit met verzekeraars 
die hun administratie steeds beter op orde 
krijgen (blockchain?) en je aanschouwt de nieuwe 
werkelijkheid. Veel adviseurs zien nu nog een rol voor 
zichzelf in de administratie voor de verzekeraar die zij 
verrichten. Maar deze rol gaat steeds kleiner worden 
en gaat uiteindelijk zelfs helemaal weg. Daar ligt de 
toegevoegde waarde niet meer. 

EEN MKB’ER HEEFT GEEN HR-MANAGER,  
SPRING IN DIT GAT
Wat te doen? Is er dan geen taak meer voor de 
inkomensadviseur? Zeker wel, alleen een andere dan 
we nu gewend zijn. Ik denk dat we het meer en meer 
moeten zoeken rond het personeel van de mkb’er. De 
gemiddelde mkb’er heeft geen HR-manager. Vaak is het 
een secretaresse die personeel ‘erbij doet’. Een adviseur 
kan in dit gat springen. Hij kan zich bijvoorbeeld 
gaan richten op de vitaliteit van het personeel. Of 
de ondernemer helpen om de juiste preventieve 
maatregelen te nemen ter voorkoming van verzuim. 

Ik realiseer me dat dit een totaal andere invulling is 
van het adviseurschap dan het huidige denkbeeld. 
En dat het niet gemakkelijk zal zijn. Praten met een 
ondernemer over risico’s rond personeel is sowieso 
lastig. Voornamelijk omdat ondernemers de risico’s 
rond personeel onvoldoende ervaren. En daarbij 
hebben ze überhaupt geen ‘zin’ in dit thema. Volgens 
mij is bij het gros van de mkb-ondernemers het 
personeel hun ‘overkomen’. Ze hebben hen nodig om 
het werk gedaan te krijgen, maar ze hebben helemaal 
geen zin om te ‘managen’. Ze bedoelen het heus goed 
met hun medewerkers, ze zijn begaan met hen, ze 
bouwen een band  op, maar alles eromheen, daar 
zitten ze gewoonweg niet op te wachten. Als iemand 
ziek raakt ervaren ze het daardoor vaak als een hoop 
gedoe. Naast het feit dat het hun gewoon geld kost. 

Beste adviseur, in dat gat kun jij springen. Zonder te 
pretenderen dat je de nieuwe HR-manager wordt. 
Maar bedenk eens welke praktische taken je op je 
kunt nemen. Naast natuurlijk de al lopende financiële 
kant die jou bekend is. Hoe de verzekeringen en 
schadeafwikkeling geregeld moeten worden is van 
oudsher jouw kracht. Maar nu verder. Wat kun je nog 
meer op dit vlak voor de ondernemer betekenen? 
Je bent zelf ook mkb’er. Je weet hoe het voelt om 
personeel te hebben. Je kunt je als geen ander in de 
klant verplaatsen. 

De een zal affiniteit hebben met het optimaal 
inrichten van de werkplek. De ander is meer 
geïnteresseerd in stress, of beweging. Die stimuleert 
bijvoorbeeld een abonnement bij de plaatselijke 
sportschool. Ik noem maar wat. Wees creatief en volg 
jouw weg, dat is waarom je al jaren zo succesvol bent. 
Kom in ieder geval in beweging. Claim jouw positie, 
want niets blijft zoals het was!  

Bernardo Walta 
directeur De Goudse
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COLLECTIEVE 
INKOMENSMARKT 
GAAT OP Z’N KOP

verzekeringen. Ook nu weer weet de 
klant precies wat hij voor mijn diensten 
betaalt en na een jaar kan hij kiezen: we 
gaan door of nemen afscheid. Zonder 
kleine lettertjes en dus supertransparant. 
Bovendien ben ik door deze manier van 
werken altijd onafhankelijk en vul ik 
mijn zorgplicht goed in. Mochten er nu 
klanten zijn die op eigen verzoek wél op 
provisiebasis bediend willen worden, 
wees dan in ieder geval duidelijk over het 
bedrag dat jij verdient.  

ADVISEURS OP TRAINING
Je klanten zijn overigens niet de enige 
groep waarmee je aan de slag moet. 
Vergeet ook de interne organisatie niet. 
Adviseren op basis van risicomanagement 
vergt andere vaardigheden en vooral 
andere gesprekstechnieken dan enkel een 

verzekering verkopen. Het kan zijn dat 
daarvoor een training nodig is voor jou of 
je medewerkers. Investeer daar dan in. Zo 
leg je de basis voor een gezonde toekomst 
van je organisatie. Blijven vasthouden aan 
het provisiemodel is naar mijn mening 
gewoon niet meer van deze tijd. Het is 
ook niet zo verwonderlijk dat de nieuwe 
generatie adviseurs vrijwel volledig kiest 
voor risicomanagement, vaste fee’s en 
servicecontracten. 

EEN BEDRIJFSADVISEUR
Dat je omzet daarmee omlaag gaat, is 
niet per definitie waar. Als risicoadviseur 
zie je namelijk veel nieuwe kansen op 
je afkomen. Zo doe ik tegenwoordig 
veel meer advieswerk dat losstaat van 
verzekeringen. Neem bijvoorbeeld 
zoiets als verzuim. Je kunt alleen een 
polis aanbieden, maar ook een volledig 
servicecontract dat de klant van A tot 
Z ontzorgt. Zo word je steeds meer 
een bedrijfsadviseur en lever je écht 
toegevoegde waarde voor je klant. • 

Barbara Stoopman was een van de 
sprekers tijdens de Kennisdag voor 
mkb-adviseurs, op 24 september 
jongstleden in Spant! in Bussum. 
Deze keer was er speciale aandacht 
voor het risicobewustzijn van 
ondernemers en de rol van het 
intermediair als professioneel 
risicomanager. 

In haar verhaal ging Stoopman 
in op het leggen van een brug 
tussen risicomanagement en 
assurantieadvies. Hoe krijg je klanten 
mee in jouw advies? Wat zeg je tegen 
ondernemers die niet meteen staan 
te juichen als je een servicecontract 
aanbiedt?

Het Nieuwe Verzekeren
Dit voorjaar verscheen Stoopmans 

eerste boek: Het Nieuwe 

Verzekeren. Ze wil hiermee laten 

zien hoe adviseurs in beweging 

komen op het gebied van risico-

management, nazorg en het 

contact met klanten. Op die manier 

is er ook in de toekomst nog een 

belangrijke rol voor de adviseur 

weggelegd. De Goudse geeft vijf 

van haar boeken weg. Wilt u  

hier kans op maken? Stuur dan 

uiterlijk voor 1 december 2019  

een mailtje met ‘actie Barbara’  

en uw contactgegevens naar 

paars@goudse.com.

‘ALS RISICOADVISEUR ZIE 
JE VEEL NIEUWE KANSEN 
OP JE AFKOMEN.’
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