en sneller aan zijn beloning komt in vergelijking met
provisie (overigens zou het gemiddelde uurtarief voor
een hypotheekadviseur volgens D & O ongeveer 125
euro moeten bedragen).
Net zo belangrijk is echter de vraag hoe zijn eigen
medewerkers en zijn klanten hierover denken. Volgens
Astrid van de Bovekamp zijn veranderingen stressverhogend. Dat kan ervoor
zorgen dat medewerkers in
de put terechtkomen, en daar
misschien ook lang in blijven
zitten. Onderzoek van D & O
laat zien dat maar liefst 40
procent van de assurantiekantoren hiermee te maken
heeft (gehad) in 2010.
Het is dus van belang op welke manier de medewerkers worden ingelicht over de verandering naar
directe beloning. Astrid van de Bovekamp vindt dat
voorkomen moet worden dat zij een strategisch
verhaal over zich heen gestort krijgen zonder dat
duidelijk is wat ze er zelf mee opschieten. ‘Vermijd
in de communicatie richting medewerkers ook alles
wat met ‘verlies’ te maken heeft (‘Als we dit niet
doen, verliezen wij klanten en jij je baan’). Denk juist
in termen van groei. Vertel bijvoorbeeld dat er nu
juist zorgvuldiger met klanten wordt omgegaan dan
vroeger en dat medewerkers niet langer verkoper zijn,
maar adviseur. Vertel ook aan de medewerkers dat zij
daardoor meer tevredenheid in hun werkzaamheden
zullen gaan ervaren.’
Het is daarnaast van belang op welke manier mede-

werkers het ‘directe beloning verhaal’ aan de klant
vertellen. ‘Veel medewerkers van assurantiekantoren
zijn sociaal ingesteld en vinden het moeilijk om bij
directe beloning opeens eerst over geld te praten
met klanten’, aldus Van de Bovekamp. ‘Ze zijn ook
vaak onzeker over het bedrag dat ze moeten vragen,
omdat ze zelf niet geloven dat ze het waard zijn. De
medewerker moet natuurlijk
wel zelf geloven in de boodschap, anders kan dat klanten juist afschrikken.’
Volgens Van de Bovekamp
willen klanten vaak vooral
antwoord hebben op vier vragen: wat kost het, wat
doen jullie daarvoor, kan ik het ook zelf en wat levert
het mij op? ‘Probeer de standpunten van de klant te
begrijpen. Daar kun je alleen achter komen door hem
eerst vragen te stellen over zijn persoonlijke motieven.’
Om dit alles te bereiken moet de adviseur zelf met
zijn medewerkers praten en met hen oefenen vlot en
overtuigend over te komen.

Veranderingen zijn
stressverhogend

Eerste hulp bij marketing
‘Ga vreemd.’ Deze tip van Rob Adams van Six Fingers
was blijkbaar interessant genoeg om twee keer een
volle zaal te trekken. Omdat hij zijn verhaal ondersteunde met interessante en soms komische films en andere
voorbeelden, bleven ze tot het eind toe geboeid luisteren. Adams, die bij zijn workshop samenwerkte met
For All Finance, probeerde het intermediair duidelijk te
maken dat er veel te leren valt van marketingactiviteiten

in andere branches. Daar kon hij genoeg voorbeelden
van geven. Van een pizzaverkoper in Denemarken tot
een online schoenenverkoper uit de VS. Zijn overtuiging
is dat je jezelf moet onderscheiden van je concurrenten
en niet hetzelfde moet doen. Dan blijft als enige onderscheid de prijs van je product/service over. Voor goede
marketing hield hij zijn gehoor voor dat je je aan zes
zaken moet houden: focussen op waarin je het beste
bent, geef aan waarom jouw product/service belangrijk is, geef houvast, laat zien dat jouw manier werkt,
verbreed je inkomensbasis en, als laatste, voeg lol toe.

Serviceabonnementen in de praktijk
Het Nederlands Volmachtbedrijf probeerde, bij monde
van directeur Ron Schulte Fischedick en product manager Ton van Hulzen, in zijn workshop het intermediair
te winnen voor hun serviceabonnementensysteem. In
hun visie werkt de adviseur van de toekomst met vaste
tarieven (uurtarief) en serviceabonnementen voor
onderhoud. Intermediairs die het systeem willen afnemen, moeten ervan uitgaan dat het zo’n 900 uur duurt
eer hun bedrijf erop is aangepast. Maar daarna gaat de
adviseur er volgens de initiatiefnemers op vooruit. Zijn
verdiensten zullen omhoog gaan.

Zorgplicht en Wft
Op de twee hier niet behandelde workshops komt
InFinance later uitgebreid terug. Dat zijn ‘Het spanningsveld tussen beloning en zorgplicht’ van Dik van
Velzen (Nibe-SVV) en ‘Leidinggeven en de Wft’ van Ron
Botman van Botman Consultancy..
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