
Hoe jij wél met succes 
onderneemt als financieel planner



Wat is succes? 



Wat doet een financieel planner? 



Twee tevreden partijen



NNEK en de adviseur

“Fantastisch en zeer inspirerend”

“Zoals altijd uitstekend georganiseerd, goede 

sprekers, super sfeer en mooie locatie”

“Perfect”

“Zeer leerzaam en passend bij onze werkwijze”

“Geweldig inspiratievol. Telkens lukt het jullie 

toch weer om de hoge verwachtingen na te 

komen.”

“Nieuwe inzichten, inspirerend”

“Top!” 

“Inspirerend”

"Boeiend”

“Prima”

“Zeer, zeer positief!! Goede sprekers, gasten en 

sfeer!”

“Verhelderend en inspirerend. Een aanrader 

voor iedere financieel adviseur die meer inhoud 

wil bieden aan zijn relaties. “
“Leerzaam, met humor gebracht maar op een 

serieuze manier gebracht waarmee je de 

toekomst in kunt op het gebied van beleggen”

“Een waardevolle verrijking van mijn kennis op 

het gebied van beleggen en klantbenadering.”

“Een goed gedoceerde, praktijkgerichte en 

afwisselende training die voor iedere financiele 

specialist van toegevoegde waarde is.”







Trainingen 
• Bootcamp vermogensadvies 10 x per jaar

• Workshop Nationaal Regime

• Marketing- en positioneringstraining

• Social media training

• Presentatietraining

• Workshop psychologie

• Training beleggingsbeleid

• Leergang Vermogensplanner – Bedacht en ontwikkeld met Dukers & Baelemans

• DSI Beleggingsadviseur

• Leergang FFP

• Werkreizen UK en VS



Bijdrage aan de beroepsgroep 

• Oprichting FVP

• Bestuur FVP

• Bestuur VV&A

• Bestuur DSI

• DSI Adviescommissies

• Mogelijk maken directe betaling van klant aan adviseur

• Na lobby van 11 jaar: Lijfrente via onafhankelijk advies

• Lobby voor het in stand houden Nationaal Regime

• Oprichting NNEK KENNIS voor adviseurs





Wij zijn er van overtuigd dat iedereen elke dag 
het leven kan leiden dat hij wil.

Wij doen dit door uitdagende doelen te stellen.

Deze bereiken wij door innovatieve oplossingen 
te vinden en te investeren in duurzame relaties.

Wij inspireren iedereen om ons heen om 
financiële rust en daarmee emotionele rust te 
bereiken.

Onze overtuiging NNEK 



Adviseur voegt waarde toe



Wat kan een adviseur?



Wat hebben we geleerd?
Gemiddeld
Vermogen

Zelf advies 
(Nationaal Regime):
€73.279

Uitbesteden
(Vermogensbeheer):
€24.872

Bron: NNEK-KENNIS.nl



Wat hebben we geleerd?

Succesvolle adviseurs:

• 89% is lifestyle financial planner;
• Plannen het leven, financieren het leven, coachen het 

gedrag van klanten om het ideale leven te 
bereiken/behouden.

• Gemiddelde klant belegt €103.400;

• Adviseur helpt gemiddeld 92 klanten;

• Snapt dat de beta-kant van het werk eindig is.



Wat doen succesvolle adviseurs?

9 Eigenschappen van succesvolle collega’s

• Snappen het gedrag van de klant

• Ondernemende geest

• Doen niet alles zelf 

• Zijn goede luisteraars

• Kiezen voor succes 

+ 4 andere eigenschappen 



Snappen het gedrag van de klant

Luister via:



Ondernemende geest



Doen niet alles zelf
Welke rollen zijn er binnen een financieel 
adviesbedrijf?
• Financieel planner

• Adviseur

• Bemiddelaar

• Marketingmedewerker

• Administratief medewerker

• Controller

• Compliance officer

• Strateeg

• Relatiebeheerder

• IT-medewerker

• …..



39%

33%

23%

2% 3%

Klantcontact

Administratie

Management

Prospecting

Strategie

Huidige tijdsbesteding

Bron: Cerulli Associates



70%

5%

5%

10%

Klantcontact

Administratie

Management

Prospecting

Strategie

Slimme tijdsbesteding



Waardering klant

Weet waar je waarde zit!

Bron: Cerulli Associates

Beta planner Alpha planner



Zijn goede luisteraars

11 + 2 = 13 of 1 (uur)



Kiezen voor succes

• Werken in een niche;

• Leren van anderen;

• Investeren in zichzelf buiten de gebaande paden.

Bron: Forbes



Wij helpen je graag!





Bootcamp - vanaf 49,- tot 578,- ex. BTW



Basecamp – tot 999,- ex BTW

Onderdelen Inhoud

Doelstelling Hoeveel klanten wil je ‘anders’ adviseren dit jaar?
Waar moet een klant mimimaal aan voldoen? 
Etc. 

Dienstverlening Hoe ziet je portefeuille er nu uit?
Wat heb je nodig om klanten goed van dienst te zijn?
Waar wil je naar toe groeien?
Hoe ga je om met beleggen?

Niche Welke niche ga je benaderen?
Wat heb je nodig om deze groep beter te leren kennen?

Marketing Veranderen website
Contentstrategie

Ontwikkelen Leren van collega’s in Nederland of buitenland
Meesterklas

Evenementen Klantenevenementen doorlopend plannen



PEAK – 3.999 ex BTW
Programma
1 dag workshop
1 dag op kantoor

Inhoud

1. Purpose en Plan Waarom doe je wat je doet?
Hoe bereik je dit?

2. Propositie Wat is je dienstverlening?
Wat ervaart een klant?
Storytelling

3. Partijen en proces Met wie werk je samen?
Werk je compliant?
Wat doe je wel en niet?

4. Prijs Wat vraag je?
Wat kost het je?

5. Personeel Heb je de juiste mensen?
Wie zit in je vertrouwde netwerk?

6. Pitch Hoe vinden klanten je?
Wat vertel je hen?



Hoe start je met MAP ©?

Registreer je op www.NNEK-KENNIS.nl

Het portal voor vermogensadviseurs

Geregistreerd Samenwerkend

Evenementen

Experts

Maandelijks blog

Datasheets

Klantlezing

Maak een plan

Open rekening

http://www.nnek-kennis.nl/




3 - 5 dingen om te onthouden

Succesvol ondernemen als financieel planner:

• Investeer in jezelf;

• Bedien een niche;

• Goede dingen doen vs dingen goed doen;

• “Zachte” vaardigheden hebben de toekomst;

• Compleet financieel advies of specialist.

Dan krijg je de klanten die je verdient!



Meesterklas: Investeer in jezelf

• Bibian Mentel

• Jan van Hooff

• Denise Dechamps

• David Hyner

• Michiel van Vugt

• Mystery guest

1 november 10:30 – 19:00 in Maarssen

Normaal 999,- bij NNEK slechts 249, - ex BTW met diner!
Vandaag met 10% extra korting: 224,- ex BTW 

Meld je nu aan en kies een van deze 
boeken als cadeau!


