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O

Winnaars!

Ook zo genoten van de videoportretten van de oud-winnaars van de verkiezing Financieel
Planner van het Jaar? Wij mochten de compilatie voor het aanstaande FFP Congres al bekijken
met daarin ook niet eerder vertoonde beelden. Wat een doorleefde passie voor het vak en wat
een oprechte warmte voor hun klanten! Van Bob Buwalda in Joure die op gezegende leeftijd nog
steeds klanten bedient tot William van der Maas die aan de oevers van de Nieuwe Waterweg
dromen van klanten laat uitkomen. Daar doen we het voor!
Voor ons zijn alle FFP-leden winnaars. Zij hebben er immers ooit bewust voor gekozen om dit
vak te kiezen, zich te bekwamen in alle aspecten van financiële planning, zich onder toezicht te
plaatsen van een Stichting en – jaar in, jaar uit – bij te blijven qua kennis en vaardigheden. In de
overtuiging dat hun klanten uiteindelijk het meest gebaat zijn bij integrale advisering, los van
producten of productadvisering. Financiële planning is het winnende adviesconcept. Daar
waren de initiatiefnemers van FFP in 1996 met hun vooruitziende blik al van overtuigd en dat
onderstrepen wij 25 jaar later nogmaals.
Zoals Iris Brik het kernachtig in haar videobijdrage verwoordde: van vuilnisophaler tot CEO.
Van een eenvoudige belastingaangifte tot een complexe bedrijfsoverdracht. Een financieel
planner kan voor iedereen en voor elke situatie van betekenis zijn. Waarom? Omdat hij - en
gelukkig steeds meer zij – ontzorgt en ontwart, inzicht en overzicht biedt én misschien het
allerbelangrijkste, financiële rust brengt.
Was het in 1996 nog een clubje van goedwillende en hardwerkende vrijwilligers, in 2021 staat er
een professioneel bureau om de leden dag in dag uit te ondersteunen en de juiste voorwaarden
te creëren zodat de FFP-leden kunnen floreren. Wij proberen perspectief en inspiratie te bieden:
zo kijken we uit naar 9 december. We kijken uit naar de visie op de eindigheid van ons huidig
economisch systeem (Hans Stegeman, Triodos), op het gedrag van consumenten na de

ACTIVE AND INDEX
EQUITIES AND BONDS
MULTI-ASSET
FUNDS AND ETFS

pandemie (Damiaan Denys, psychiater) en op het veranderende klimaat (Helga van Leur,
klimaatdeskundige). En o ja, er zijn ook nog 21 verschillende expertmeetings. Inspiratie volop!
Dit jaar vieren we 25 jaar financiële planning in Nederland. In leeftijd ben je dan jongvolwassen.
We staan op de drempel van een nieuwe levensfase, een volgende fase van 25 jaar. Dat doen we
met een nieuwe titel: CFP® (certified financial planner). Maar welke titel je er ook op plakt: er
staat ons een mooie toekomst te wachten. Dat zijn niet alleen onze woorden, maar ook die van
de oud-winnaars Financiële planner van het jaar in de compilatievideo. Zien?
Van harte uitgenodigd op 9 december in het NBC in Nieuwegein!

This document is directed at professional
investors and should not be distributed to,
or relied upon by retail investors. The value
of investments, and the income from them,
may fall or rise and investors may get back
less than they invested.

Schrijf je in op www.ffpcongres.nl en hef daar samen met ons het glas op.
Rob van den Aker, voorzitter Vereniging FFP
Sjaak de Graaf, voorzitter Stichting CFP

Issued by Vanguard Group (Ireland) Limited
which is regulated in Ireland by the Central Bank
of Ireland.
© 2021 Vanguard Group (Ireland) Limited. All rights
reserved.
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JONG & OUD

Met precies vijftig jaar leeftijdsverschil zijn ze beiden in een andere financiële wereld
gerold. Timon Schumacher (22) is het jongste lid van FFP en stoeit in zijn vrije tijd
met cryptocurrencies. Henk Vriesman (72) behoort tot de oudste leden van FFP en
herinnert zich het provisietijdperk nog als de dag van gisteren. Ze maken kennis met
elkaar tijdens een wandeling door boswachterij De Vuursche. Zijn het de verschillen
of de overeenkomsten die zegevieren?
Timon Schumacher en Henk Vriesman:

‘We zijn allebei op een
zonderlinge manier in
het vak terecht gekomen’

A

A-typisch
HV Waarom
TS

TS

ben jij dit werk gaan doen?

jonge klantenkring. Maar wat je noemt, is naar mijn mening

Ik wilde als klein kind al accountant worden. Ik ben alleen

ook wel de meerwaarde die we met financiële planning

best wel uitgesproken en extravert. Misschien niet helemaal

kunnen bieden: inzicht en rust. Ik zie elke dag in de praktijk

passend binnen de accountancy. Maar ik wilde wel iets met

hoe fijn mensen het vinden om met mij te sparren over

cijfers doen. Ik zie snel verbanden.

allerlei life events. Helpen met het creëren van overzicht en

HV Dat

herken ik wel. Ik ben ook een cijferhoofd. Ik heb altijd

FFP Mijlpalen

een spreadsheet in mijn kop. Maar dat cijfermatige is niet

1994

Ik doe inderdaad haast niet anders. Ik heb dan ook een

het denken in oplossingen is echt geweldig.
HV Toch

zie ik bij veel vakgenoten nog fiscaal geneuzel. Ik

het enige benodigde voor een financieel planner. Je moet

geloof niet dat mijn klanten daar bij gebaat zijn.

ook goed kunnen luisteren en ook een beetje onderwijzen,

Vermogensopbouw zou de kern van het vak moeten zijn.

denk ik. Door te laten zien hoe iets werkt en wat er nodig is

Aan klantzijde valt me op dat veel mensen niet weten wat

om een bepaald doel te bereiken. Aan klanten laten zien

financiële planning is, dus dan gaan ze er ook niet een paar

hoe ze hun vermogen kunnen vergroten.

duizend euro voor betalen.

25 jaar FFP in 25 mijlpalen. Onbegonnen werk
natuurlijk. Zeker voor een beroepsorganisatie
in de dynamiek van een snel veranderende
sector. We hebben toch een poging gewaagd
en ons met name geconcentreerd op
belangrijke gebeurtenissen binnen de

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

De Stichting Federatie Financiële
Planners (FFP) wordt opgericht.
Volgens de initiatiefnemers, onder
aanvoering van voorzitter Leo Stevens,
is de Stichting hard nodig “vanwege
de toenemende complexiteit van de
verzorgings- en beleggingsbehoefte
van de consument die steeds hogere
eisen stelt aan de deskundigheid
en veelzijdigheid van de financieel
planner”.

De examencommissie met daarin
roemruchte namen als Cees Baard,
Steven van Eijck, Roelof Meijer en
Jan van Ewijk handelen ruim 1.400
dossiers af van financieel adviseurs die
op basis van een dispensatieregeling
opgenomen willen worden in het
register van de Stichting FFP.
Ongeveer de helft ervan wordt positief
beoordeeld.

In januari wordt de
Vereniging FFP
opgericht. Eerste
voorzitter wordt
Arend Klomp. De
vereniging wil
zich richten op
belangenbehartiging
en andere vormen
van dienstverlening
voor leden en derden.

Leo Stevens draagt de
voorzittershamer over
aan mr. Henk Koning,
toen nog president
van de Algemene
Rekenkamer en
oud-staatssecretaris
van Buitenlandse
Zaken en Financiën.

Bij de millenniumwisseling zijn
er 1.168 gecertificeerd financieel
planners ingeschreven in het register.
Het aantal examenkandidaten stijgt
explosief. Zijn er bij de eerste editie
52 deelnemers, in 2000 melden zich
maar liefst 1.080 examenkandidaten
bij de poorten van de Jaarbeurs.

FFP viert haar eerste lustrum. In
oktober wordt dit gevierd met een
bijeenkomst in het Hart van Holland.
Daarin wordt voor het eerst gepleit
voor bredere bekendheid van het
FFP-keurmerk bij consumenten:
‘geen erkenning zonder herkenning’.
Er zijn op dat moment 1.500 financieel
planners lid van de vereniging.

Met de potentiële aanwas voor de
vereniging zit het wel goed: maar
liefst 1.055 kandidaten melden zich
voor het zware FFP-examen.

FFP schrijft de 2000e
planner in. Het is
ing. Ruud Reijga
van Rabobank
Noordoostpolder in Urk.
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Voor het eerst is FFP ook op het
internet te vinden met een eigen
website: www.ffp.nl

Eind 1997 wordt de gedragscode van
FFP van kracht met richtlijnen voor het
ethisch verantwoord uitoefenen van
het beroep van financieel planner.

vereniging en stichting.

1995

‘Voor een financieel adviseur was het vroeger easy money.
Als je een goede verkoper was, dan liep je zo binnen.’

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
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TS

Waar we ook nog mee kampen, is dat veel oudere mensen

gingen stappen, was ik aan het studeren. Ik ben jaren niet

beschadigd zijn door woekerpolissen en andere

op vakantie geweest. Altijd maar werken en studeren.

wanproducten die onze sector meende aan ze te moeten

Ik wilde gewoon graag alles weten. Daar ben ik wel in

verkopen.

doorgeslagen. Op een gegeven moment was ik alleen maar

Dat heb ik natuurlijk allemaal wat minder bewust mee-

moe. Zo moe. Toen heb ik even een stap terug moeten doen.

gemaakt. Van de 25 jaar dat FFP bestaat, ben ik maar een

HV Dan

HV Hoe
TS

heb je dat tot dusver ervaren?

TS

Het blijft wel een zoektocht, hoor. Ik maak me veel te druk;

Ik zie FFP als een organisatie die alle specialisten verbindt

ook in mijn vrije tijd ben ik soms met werk bezig. Al zie ik

en zorgt dat ze van elkaar kunnen leren, zodat ze klanten

veel dingen ook als hobby. Zo beleg ik in alles wat ik ook

nog beter kunnen helpen. Dat is iets waar ze vooral mee

aan mijn klanten adviseer. Als ze vastlopen in een app, kan

door moeten gaan.

ik hen precies laten zien hoe ik het zelf doe. En het straalt
natuurlijk vertrouwen uit als ik zelf ook investeer in de

‘Ik heb gewoon
een oude ziel’

producten die ik adviseer.
HV Je

maar één ding draait. Ik ken mensen die tijdens hun werk

En wat is jouw achtergrond? Hoe ben jij in dit vak gerold?

HV Ik

kunt ook te veel arbeidsethos hebben. Het is wel

belangrijk dat je een goeie hobby vindt en je leven niet om

Oude ziel
TS

heb je op jonge leeftijd al een waardevolle les geleerd:

waar je grenzen liggen.

klein gedeelte lid.

alleen over hun werk konden praten en na hun pensioen

heb tot mijn vijftigste in de olie-industrie gewerkt. Reisde

gingen golfen en ze vervolgens alleen dáár nog over konden

de hele wereld over. Woonde in Aberdeen, Dubai, Oman,

praten.
Ik wil ook gaan golfen...

Abu Dhabi – en ondertussen flink verdienen. Toen ik

TS

Abraham zag, heb ik een sabbatical genomen en ben ik als

HV Moet

je ook zeker doen. Als het maar niet het enige is wat

je doet.

hobby financiële planning gaan studeren. Dat kwam zo.
Toen ik in Oman zat rond 1985, belegde ik zelf al aardig.

TS

Tja, ik vis af en toe nog. Beetje stoeien met crypto.

Daar was geen toezicht op. Het ging lange tijd heel lekker.

En ik vind de geschiedenis van de 2-euro-munt razend

Ik maakte behoorlijk wat rendement, totdat ineens in

interessant. Dan wordt er weer een pakketje bezorgd en

Madrid de telefoon niet meer werd opgenomen. Geld weg.

zeggen ze tegen mijn moeder: “Ik heb hier een pakketje

Toen ben ik het zelf maar gaan doen, maar ook dat gaf

munten voor uw man.” Ach ja, ik heb gewoon een oude ziel.

scheuren in de broek. In 2001 heb ik mijn studie afgerond
TS

en ben ik als financieel planner aan de slag gegaan.

Duistere praktijken

Gaaf dat je dat echt vanuit je passie hebt gedaan.

TS

Die provisietijd. Ik heb daar een hoop schimmige verhalen

Naam:

Timon Schumacher

Leeftijd:

22

jonge leeftijd financieel planner bent geworden. Blijkbaar

Woonplaats:

Veenendaal

zijn we allebei op een wat zonderlinge manier in het vak

adviseur was het easy money en de klant vroeg zich niet af

Woonplaats:

Bergen (NH)

Werkzaam als:

Financieel planner bij Stargroup

terecht gekomen.

waar al dat geld naartoe ging. Als je een goede verkoper

Werkzaam als:

Zelfstandig financieel planner, verbonden aan de

Actief voor FFP als:

Oud-winnaar Student Award 2020 en jurylid Verkiezing

Maar het heeft me ook wel het nodige gekost.

was, dan liep je zo binnen. Zorgen dat de klant een hoge

Doordeweeks werkte ik, als vrienden in het weekend

hypotheek afsloot, zodat je zelf flink wat provisie kon

HV Dat

TS

Financieel Planner van het Jaar 2021

over gehoord. Hoe heb jij dat ervaren?

is bij jou volgens mij niet anders gegaan, als je al op zo

HV Provisies,

woekerpolissen, gratis hypotheken. Als financieel

Naam:

Henk Vriesman

Leeftijd:

72

Triangel Groep
Actief voor FFP als:

Organisator reis naar FPA Conference in de Verenigde Staten

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

In opmaat naar de fusie
van de vereniging en
de stichting FFP, wordt
in december 2004 de
eerste nieuwsbrief
‘FFP Nieuws’ gepubliceerd.

Ruim zes jaar trekken
stichting en vereniging
gescheiden op. Op 1 januari
2005 fuseren ze. De nieuwe
organisatie telt dan bijna
2.400 leden en start met
een nieuwe voorzitter:
Henk Duthler.

Naarmate FFP zich meer en meer
ontwikkelt tot volwaardige beroepsorganisatie wordt ook de lobby naar
de Haagse politiek belangrijker. De
vereniging speelt zich in de kijker
door in oktober een verkiezingsdebat
in de Haagse Grote Kerk te organiseren.
Met de fractieleiders van de vijf
grootste partijen (CDA, GroenLinks,
PvdA, SP en VVD) wordt er onder
leiding van Matthijs Bouman stevig
gediscussieerd over onderwerpen
als de beperking/afschaffing van
de hypotheekrenteaftrek en de
levensloopregeling.

Onder de titel ‘Typisch een vraag voor….’ gaat een voor
FFP-begrippen omvangrijke consumentencampagne
van start. Hart van de campagne is de website
‘Typischeenvraagvoor.nl’ waarop belangrijke vragen
over alle life-events zijn samengebracht. De site wordt
ondersteund door middel van radiocommercials op
BNR, SkyRadio en NPO-Radio 1, 2 en 3. Ook FFP-leden
kunnen aanhaken bij de campagne. De campagne kent
een looptijd van drie jaar.

Ledencommunicatie vindt
tot 2008 voornamelijk
plaats via een nieuwsbrief;
in 2003 uitgebreid en
omgedoopt tot FFP
Journaal. Vanaf 2008
krijgen de FFP-leden
vier keer per jaar een
volwaardig magazine
op de deurmat:
FFP Magazine.

FFP start de pilot
‘Financiële Scan op de
werkvloer’. De scan is
ontwikkeld in samenwerking met Centiq,
voorloper van het platform
Wijzer in Geldzaken.
De scan geeft werknemers
inzicht in hun financiële
situatie.

In maart 2010 houdt
FFP opnieuw een
Verkiezingsdebat met de
fractiespecialisten van
CDA, D66, PvdA, SP en
VVD in de Haagse Grote
Kerk. Inzet van de politieke
discussie is onder meer
het FFP-voorstel om de
fiscale hypotheekrenteaftrek te beperken. Ook
de betaalbaarheid en
houdbaarheid van
pensioenen en de fiscale
aftrekbaarheid van
financieel adviezen staan
op de agenda.

In oktober organiseert
FFP – na een pauze van
10 jaar – weer een congres
voor leden en stakeholders.
Met 300 deelnemers kun
je spreken van een voorzichtige start. Inmiddels is
het FFP Congres niet meer
weg te denken van de
jaarkalender van FFP; in
2021 vieren we de tiende
editie met een Jubileumcongres in het kader van
het 25-jarig bestaan van
FFP en verwachten we
zo’n 1.000 bezoekers.

In februari opent FFP met een slag op de gong
de handelsdag op de Amsterdamse beurs. Het
startsein van de handel door middel van de
gongceremonie is een eeuwenoude traditie. Het
luiden van de gong door FFP-voorzitter Marc van
Poeteren vindt plaats op persoonlijke uitnodiging
van het bestuur van NYSE-Euronext.

2004

2005
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2006

Het versterken van contacten binnen en buiten de doelgroep krijgt vorm onder de noemer ‘Gluren bij de buren’.
Het betreft informatieve bijeenkomsten met aanpalende
organisaties zoals KNB (notarissen) en VMSN (mediators
en scheidingsbemiddelaars). Binnen FFP worden zes
kennisgroepen in het leven geroepen die het bestuur
adviseren en zich ook richten op kennisdeling tussen leden.

2007

2008

2009

2010

2011

Vanaf het voorjaar gaat de Stichting Certificering
FFP aan de slag met een volledig nieuwe set
leerdoelen, aangepast aan de eisen van de tijd.
Met meer aandacht voor integrale vaardigheden.
Geen grote hallen meer waar honderden adviseurs
’s ochtends zitten te zwoegen op meerkeuzeopgaven en ’s middags nog een zware casus voor
de kiezen krijgen. Maar een examentraject dat zich
over een langere periode uitstrekt.

2012

2013
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TS

Ik heb zelf ook wel de ambitie om voor mezelf te beginnen,
maar vind dat ik eerst nog wat jaren voor een werkgever
moet werken. Ik krijg daar heel veel vrijheid. Om te leren,
om dingen te proberen, om te groeien. Dat is wel gaaf hoor.
Maar ik heb misschien nog niet de kennis en leeftijd om het
al helemaal zelf te doen. Soms moet ik ergens voor een
groep een presentatie geven over pensioen en dan
verwachten ze gewoon een grijze man. En dan komt er
zo’n jonge knul!

HV Ik

kan me voorstellen dat dat soms lastig is. Maar je kunt

daar ook je voordeel uit halen. Als je voor jezelf begint,
probeer dan een doelgroep of niche te vinden die
collega-planners liever links laten liggen. Zo heb ik dat
ook gedaan. Ik heb me begin van deze eeuw toegelegd
op beleggen. In 2004 ben ik begonnen om voor klanten
portefeuilles van ETF’s te bouwen. Mijn meeste collega’s
wisten daar de ballen van. En omdat ik zelf expat was
geweest, heb ik me op die doelgroep gericht. Jij hebt nu

TS

opstrijken. Ik heb dat nooit zo gewild. Dat was ook een van

een jonge doelgroep te pakken. Die zou mooi met jou mee

de redenen dat ik het anders ging aanpakken.

kunnen groeien.

Wel bijzonder dat je zo bewust daar niet voor koos. Ik weet
niet beter, want toen ik begon was het provisieverbod al

Jong van geest

min of meer gemeengoed. Dat verbod heeft je zeker wel

TS

veel goeds gebracht?

HV Ja,

HV Dat

kun je wel stellen. Voorheen was je een goede

TS

financieel planner als je goed kon verkopen. Vanaf 2013

wel door moeten lopen.
we gaan nog de goede kant op. Alleen weten we niet

HV Je

bent niet de eerste, en zeker niet de laatste, die dat

moesten verdienen. Ze moesten ondernemer worden.

waar we uitkomen. Maar dat is in Nederland niet zo erg. Ik

vraagt. Maar zo lang ik fit ben en bij kan blijven, wil ik dit

Ik had toen al lang en breed mijn eigen koers bepaald.

ben ook reisgids, in Oman. Men denkt dan aan woestijnen.

wel blijven doen.

Als zelfstandig ondernemer?

Die heb je daar natuurlijk ook. Maar er zijn ook prachtige

TS

bergen. Ik vind het een van de mooiste landen. Heel veilig.

HV Zeker.

Ik ga er regelmatig wildkamperen. Daarom ben ik hier in het

TS

HV Ja,
TS

ik loop wel even voor.

Als ik zo naar dit paadje kijk, vraag ik me toch af of we hier

HV Ja,

moesten veel collega’s ineens leren hoe ze echt geld

TS

Gaan we nog goed, Henk?

ik ben direct als zelfstandige gestart.

Dat vind ik wel gaaf, dat je dat durfde.

HV Hoe

zie jij de toekomst voor jezelf dan?

‘Ik beleg in alles wat ik ook
aan mijn klanten adviseer’

Dat reizen is wel een dingetje bij jou, he?

HV Absoluut.
TS

En het reizen ook.

Als ik jou zo zie en hoor – zo jong van geest – denk ik dat ik
daar wel voorbeeld aan wil nemen; meer gaan reizen.

bos ook in mijn element. Ik sta graag dicht bij de natuur.
TS

Het werk houdt je fit?

HV Ga

Dat is mijn grootste hobby.

TS

Ook een druk leven, dus. Hoelang ben je nog van plan te

HV Ik

blijven werken?

maar een keer met me mee. Ik wil je wel gidsen.

Dat lijkt me heel tof. En jij? Wat denk jij als je mij ziet?
zie veel bekends. Ik herken veel van jou in mezelf. Die

passie, de vlotte babbel. Net als ik actief voor de FFP

‘Soms moet ik voor een groep
een presentatie geven over
pensioen. Dan verwachten ze
vaak een grijze man.
En dan komt er zo’n jonge knul!’
Vereniging. Maar die gedrevenheid van jou, dat zie je
tegenwoordig niet veel meer. Als ik jou zie, dan zie ik een
gozer die je voor 100 procent kunt vertrouwen. u

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

In juni wordt de opzet van het nieuwe
FFP-examen opgeleverd. Daarvoor wordt
samenwerking gezocht met exameninstituut CITO. Vanaf dat moment worden
de examens niet meer in eigen beheer
uitgevoerd.

Om de kloof tussen bestaande en nieuwe leerdoelen te dichten is er een overgangsprogramma waar
alle leden van FFP aan deelnemen. Het betreft een
tweedaags onderwijsprogramma met training van
vaardigheden en competenties. Dit programma
loopt door tot in 2015.
FFP haalt een belangrijke slag binnen: het
ministerie van Financiën besluit om het
FFP-diploma aan de vier oude Wft-examens Basis,
Leven, Consumptief Krediet en Hypothecair
Krediet gelijk te stellen. Die gelijkstelling versoepelt
voor veel FFP-leden de overgang naar het nieuwe
wettelijke vakbekwaamheidsregime. Minister
Dijsselbloem maakt dit nieuws
hoogstpersoonlijk in een videoboodschap
bekend tijdens het FFP Congres in oktober.

FFP viert haar 20-jarig jubileum. In
april wordt een wetenschappelijk
symposium op de Erasmus Universiteit in Rotterdam georganiseerd.
Ter gelegenheid daarvan volgt
ook een speciale uitgave
“Financiële Planning. Inzichten
uit Wetenschap en Praktijk”.

‘Content en connectie’.
Dat zijn de kernwaarden
van FFP. Het begrip ‘content’
krijgt In 2017 een nieuwe
impuls: dan wordt de
kennisportal MijnFFP
volledig vernieuwd. Via
dit besloten ledenplatform
worden FFP-leden op
alle mogelijke manieren
voorzien van up-to-date
nieuws. Ook de
consumentenwebsite
FFP.nl krijgt een nieuwe
inhoud en look-and-feel.

FFP start met een volledig
nieuw systeem van
permanente educatie,
dat is gebaseerd op een
puntensysteem.
Alle onderdelen zijn
toegankelijk via de
nieuwe PE-learningtool
op mijnFFP.

FFP gaat de samenwerking
aan met een nieuw
exameninstituut: het
Examenadviesburo in
Nieuwegein. In het
nieuwe examen wordt
extra aandacht besteed
aan het toetsen van
beroepsvaardigheden.
Ook introduceert FFP het
aspirant lidmaatschap,
gericht op cursisten die de
opleiding voor financieel
planner volgen.

FFP, SEH en RFEA richten het VFBO
op: het Verbond van Financiële
Beroepsorganisaties. Een
krachtenbundeling die circa 10.000
financieel adviseurs en -planners
samenbrengt. Het VFBO kan
hierdoor meer invloed uitoefenen
in de politiek en een krachtige
stem naar overheid, autoriteiten
en andere relevante spelers in de
financiële adviesmarkt zijn.

De titel FFP gaat per 1 januari 2022 op in het
keurmerk CFP® (= Certified Financial Planner).
Om de leden hierop voor te bereiden wordt
er een uitgebreid ondersteuningsprogramma
opgetuigd. Zij moeten immers alle
communicatiemiddelen aanpassen.

Tijdens het FFP Congres vindt de finaleronde
plaats van de eerste Verkiezing FFP
Financieel Planner van het Jaar. Winnaar
is Greet Vernooij, die toevalligerwijs in
hetzelfde jaar ook winnaar is van de
verkiezing bij de Stichting Persoonlijke
Financiën van Roelof Meijer. In 2016 worden beide verkiezingen samengevoegd,
waardoor er vanaf dat moment nog maar
één Financieel Planner van het Jaar is.

Op het FFP Congres 2015
in oktober wordt de fusie
tussen Stichting Certificering FFP en FPSB Nederland
bekendgemaakt en in december officieel beklonken.
Vanaf dat moment is er
nog maar één stichting die
waakt over de kwaliteit van
de titel CFP® en FFP.

2014

2015
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In 2015 start FFP met
het platform Kennis &
Actualiteit (K&A), waarmee
leden permanent worden
voorzien van actuele
vakkennis.

2016

Het jubileumcongres in oktober
wordt bezocht door een
recordaantal van meer dan
duizend enthousiaste deelnemers.
In december verhuist het
FFP-bureau van Baarn naar
Amsterdam Zuid Oost.

2017

2018

2019

Door corona kan het jaarlijkse
FFP Congres niet doorgaan en
wordt gekozen voor een volledige
online editie van het FFP-forum

2020

FFP bestaat 25 jaar. Vanaf mei zijn er
diverse jubileumactiviteiten, zoals een
Bomendonatie-actie in samenwerking
met Staatsbosbeheer. Zes oud-financieel
planners worden geportretteerd door
middel van een video en staan op die
manier symbool voor 25 jaar financiële
planning in Nederland.

2021

2022

2023
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TR E N D S VA N D E T W E NTI E S
Met het jubileum als mijlpaal grijpen we de gelegenheid aan om stil te staan bij het vakgebied en vooruit te blikken naar de toekomst. Dat doen we met drie leden uit de FFP Ledenraad. Hoe kijken zij naar financiële planning, naar FFP en naar de toekomst?

Paulien Koopman:

‘Ik draag het keurmerk actief uit’

W

Al 25 jaar is de Emmeloordse Paulien Koopman
werkzaam bij de Rabobank; de afgelopen vijf jaar
als vermogensplanner voor het noordelijke deel van
Nederland. Tot haar klantenkring behoren, naast
particulieren en MKB ondernemers, voornamelijk
agrariërs. “Ik wil klanten helpen hun wensen,
doelen en dromen te verwezenlijken.”

Wat vind je zo mooi aan het vak?
“Ik begon ooit als cliëntadviseur om mensen te helpen die rood
stonden. Ik hielp mensen de boel weer op de rit te krijgen
en dat vond ik mooi om te doen. Natuurlijk een heel andere
doelgroep dan de klanten die ik nu bedien. Ik heb me binnen
private banking gespecialiseerd in planning voor agrariërs en
dat gaat over heel andere vraagstukken. Voornamelijk over
bedrijfsoverdracht. Wie neemt straks de boel over? En hoe
behandel je alle kinderen gelijk? Maar ook hier zitten klanten
met financiële vraagstukken bij die ik probeer te helpen weer
inzicht en overzicht te krijgen. Als ik zie dat het kwartje bij hen
is gevallen, dan heb ik mijn werk goed gedaan.
Welke klant ik ook voor me heb, ik probeer altijd diens wensen,
doelen en dromen te verwezenlijken. Om het menselijke en
financiële samen te brengen. Daarom zit ik in dit vak.”

Wat betekent FFP voor jou?
“FFP betekent voor mij vakbekwaamheid. Ik draag het
keurmerk actief uit. Het geeft mij immers de erkenning richting
klanten dat ik onafhankelijk adviseer en over de benodigde
kennis beschik. Ik vind het keurmerk en waar het voor staat
dusdanig belangrijk, dat ik vorig jaar ben toegetreden tot de
ledenraad. Zo kan ik een steentje bijdragen om ons werk de
bekendheid te geven die het verdient.”

Welke trends voorspel je voor de komende vijf jaren?
“Laat ik beginnen met terugkijken. Want de belangrijkste
ontwikkeling die ik de afgelopen 25 jaar heb meegemaakt, is
de digitalisering. Ik heb nog de tijd meegemaakt dat je met
microfiches afschrijvingen aan het terugzoeken was. Nu wordt
data steeds beter ontsloten.
Als ik naar de toekomst kijk, verwacht ik een verdergaande
digitalisering op allerlei fronten. En doordat veel informatie
steeds toegankelijker gemaakt wordt, komen klanten steeds
beter geïnformeerd bij ons aan tafel. Dit betekent dat jouw
kennis als financieel planner diepgaander moet zijn. Je moet
kunnen toetsen of dat wat de klant gevonden heeft, correct
is en dat in het juiste perspectief plaatsen. Dan heb je toch
een ander soort gesprek dan wanneer een klant vrij blanco

‘Je kennis als
financieel planner
moet diepgaander zijn’

aanschuift.
Ik hoop dat de digitalisering er ook voor zorgt dat een steeds
grotere groep het belang van financiële planning inziet en zich
bij de belangrijke momenten in het leven laat bijstaan door
een financieel planner.”
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TR E N D S VA N D E T W E NTI E S

Leon van Gorp:

Lisette Spork:

‘Het gesprek gaat steeds vaker
over de laatste levensfase’
Hij vindt financiële planning zo belangrijk, dat hij vijf jaar geleden toetrad tot de
ledenraad van FFP. Leon van Gorp is financieel planner bij Blue Accountants en ziet
de toekomst van het werkgebied zeer zonnig tegemoet.

W

Wat vind je zo mooi aan het vak?

Ik zie financiële planning binnen de accountancy als een grote

“Ik heb 25 jaar bij de Belastingdienst gewerkt. Toen ik daar

toegevoegde waarde, juist vanwege die menselijke aandacht.

wegging, wilde ik iets met financiële planning doen. Ik wilde

De ultieme planner is degene die het fiscale, juridische en

ondernemers bijstaan. De combinatie van zakelijk en privé is

cijfermatige combineert met de menselijke component. Een

wat mij daarin zo aantrekt. Dat je mensen vooruit kunt helpen.

zeldzaam ras.”

Het samen over dromen en ambities hebt. Voor je klant een
oplossing probeert te bedenken. Als een klant blij het kantoor

Wat betekent FFP voor jou?

verlaat, geeft me dat een voldaan gevoel.

“Ik vind dat FFP de afgelopen jaren inhoudelijk flink gegroeid
is. Ze mogen trots zijn op het PE-aanbod. Webinars, artikelen,
LinkedIn-berichten; de hele structuur om te zorgen dat je bij
blijft, hebben ze fantastisch geregeld. De uitdaging voor de
vereniging is nu om er nog meer voor de leden te zijn, om nog
meer voor de leden te doen.”

‘Mensen zijn het financiële
inzicht en overzicht vaak kwijt’
Met haar kantoor LS personal finance bedient
Lisette Spork het topsegment in de markt. Haar
ervaring is dat ondernemers met een totaal
vermogen van 1 tot 10 miljoen vaak tussen de wal
en het schip vallen: te weinig belegbaar vermogen
voor de bank. “Ik ben gelukkig volledig
onafhankelijk en mag overal iets van vinden.”

W

Wat vind je zo mooi aan het vak?
“Het is werkelijk nooit saai. Ik stel mijn klanten vragen die ik
anderen nooit zou stellen. Het is bizar hoe veel ondernemers
mij vertellen. We hebben al gauw diepgaande gesprekken.
Over hun onderneming, relaties, afscheid nemen. Door die
connectie kan ik mijn klanten daadwerkelijk verder helpen.
Vaak krijg ik als reactie op mijn factuur zelfs een dankjewel.
Ik vind het dus erg dankbaar werk en gewoon een fantastisch

Welke trends voorspel je voor de komende vijf jaren?
“Een trend die al is ingezet, is de toenemende aandacht
richting de laatste levensfase. Mensen worden ouder, zijn
vaker ziek, terwijl de ouderenzorg anders is ingericht. Wat

‘De ultieme planner
combineert het fiscale,
juridische en
cijfermatige met de
menselijke component’
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vak.”

‘Succes is niet helemaal maakbaar’

betekent dat voor je klant? Ik zie al dat klanten daar uit zichzelf

Wat betekent FFP voor jou?

vaker over beginnen. Ze willen hun levenstestament goed op

“Via FFP heb ik een hoop vakgenoten leren kennen en dat is

orde hebben, voorbereid zijn voor het geval ze straks niet meer

voor mij heel waardevol. Voor mij zou FFP nog meer kunnen

helder kunnen denken. Wie moet dan het bedrijf overnemen?

bijdragen als we meer uitdragen hoe mooi ons vak is. Ons

Hoe kunnen ze dat fiscaal vriendelijk overdragen? Waar en

ledenbestand veroudert. Met mijn 44 jaar behoor ik tot de

hoe willen ze dan wonen? Die toegenomen aandacht wordt

jongere garde. Daar maak ik me wel zorgen over. Ik denk dat

Enerzijds typisch Gooise wijken, anderzijds lijken er ook steeds

mede ingegeven door de onzekere toekomst van de

we meer werk zouden moeten maken van het aantrekken en

meer mensen afhankelijk te zijn van de voedselbank. Dat vind

bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR) en de impopulariteit van

enthousiasmeren van jonge planners.

ik moeilijk om te zien. In veel gevallen ontstaan zaken door

erfbelasting.

Verder zouden we meer moeten lobbyen, bijvoorbeeld om

domme pech of onwetendheid. En dan zie je maar weer:

financiële planning voor iedereen – dus ook particulieren -

succes is niet altijd maakbaar.

Ik voorzie ook dat de ingezette digitaliseringsslag ons veel

toegankelijk te maken. Mensen steken hun kop in het zand,

Terug naar je vraag: trends. Ik wil niet sceptisch klinken, maar

moois gaat brengen. Computers gaan nooit de rol van de

zijn vaak niet bezig met hun financiële toekomst. Dat vind ik

ik denk dat er voor veel mensen over vijf jaar niet veel is ver-

financieel planner vervangen – simpelweg omdat ze menselijke

een kwalijke zaak. De overheid zou fiscaal kunnen stimuleren

anderd ten opzichte van de huidige situatie. Wil er verandering

relaties niet kunnen nabootsen – maar ze kunnen ons wel

dat particulieren bijvoorbeeld iedere vijf jaar een financieel plan

komen, dan is een focus op integrale financiële planning vanuit

fantastisch ondersteunen. En dat doén ze al. Het verzamelen

kunnen laten maken. Daar zouden we ons vanuit FFP, of VFBO,

beroepsgroepen als accountancy en banken nodig. Ook zal er

van documenten gaat tegenwoordig veel sneller en beter.

hard voor kunnen maken richting de politiek.”

iemand moeten worden aangesteld met visie en een integraal
beleid. Iemand die de noodzaak van financiële planning én

Daardoor wordt het goedkoper en daarmee ook voor veel
meer mensen bereikbaar. Dat vind ik een zeer goede

Welke trends voorspel je voor de komende vijf jaren?

opvoeding – bijvoorbeeld op school – over de bühne weet te

ontwikkeling, want waarom zou financiële planning alleen

“Ik vrees dat het allemaal nog individualistischer wordt en dat

brengen. Als mensen er het belang van inzien, dan kun je pas

weggelegd moeten zijn voor de beter bedeelde mensen?”

de ongelijkheid blijft toenemen. Dat zie ik hier in het Gooi al.

echt wat betekenen.” u
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FFP BOMENACTIE

Wat FFP vraagt voor haar 25e verjaardag?

Een compleet FFP-bos!
Kort voor de zomer hebben we het startschot
gegeven voor de FFP Bomenactie: alle leden kregen
toen per post een Boombommetje toegestuurd.
Dit in het kader van het jubileumthema ‘Bomen
over de toekomst’. Samen met Staatsbosbeheer
gaan we aankomende winter 4.000 bomen planten.
Waarom zijn die bomen zo hard nodig?

N

We wijzen wel vaak naar landen als Brazilië als het gaat om
ontbossing, maar zelf hebben we eeuwenlang hetzelfde
gedaan. Het is dus tijd voor een inhaalslag.

Stikstof of koolstofdioxide

Crowdfundactie

Dat we te veel stikstof (of beter: stikstofoxide en ammoniak)

Bomen zorgen voor verkoeling, helpen te ontstressen, filteren

en CO2 uitstoten, is voor de meeste mensen een bekend

de lucht, slaan CO2 op en produceren de zuurstof die wij als

gegeven. Wat mensen vaak niet weten, is dat bomen die

mens nodig hebben. Er is nu actie vereist om straks nog schone

stoffen opvangen. Zo zetten ze CO2 om tot zuurstof.

lucht te kunnen ademen. Iets wat gecertificeerde financieel

Zuurstof die wij weer inademen. Maar bij een groot overschot

planners zullen begrijpen, omdat ze niet anders doen dan

aan schadelijke stoffen, kunnen de bomen het niet meer

vooruit kijken.

aan. Stikstof verzuurt de bodem en heeft er mede voor gezorgd

Help mee door bomen te planten en de boodschap te

dat de afgelopen jaren veel eikensterfte optrad. Vandaar dat

verspreiden. Eén boom kost slecht € 5,75 dus voor nog geen

de politiek nu inzet op verlaging van de uitstoot en verhoging

145 euro kun je 25 bomen doneren. En je klanten kunnen de

van het bosareaal.

actie natuurlijk ook ondersteunen. Doe je mee?

Nu we 25 jaar bestaan, hebben we de tijd genomen voor
bezinning. Wat vinden we belangrijk? Waar willen we ons voor

Samenwerking Staatsbosbeheer

inzetten? Aan welk maatschappelijk vraagstuk willen we ons

Staatsbosbosbeheer heeft de opdracht gekregen om een

committeren? We zagen een duidelijke link met bomen: die

aanzienlijk deel van de afgesproken 10 procent aan extra

zijn – net zoals financieel planners - ontzettend hard nodig.

bomen te planten. De organisatie heeft al eeuwenlang een

Doneer nu!

En je plant ze voor de langere termijn. Voor de volgende

groot areaal bos in beheer en richt zich op aanplant in

Scan de QR-code of ga naar

generatie. Daarom hebben we dit op ons verlanglijstje gezet:

Nederland. Dat is een van de redenen waarom we met

Buitenfonds.nl/crowdfunding/

het realiseren van een FFP-bos.

Staatsbosbeheer de samenwerking zijn aangegaan.

projecten/project/FFP
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Congrespartners die de FFP Bomenactie
ondersteunen zijn:
Omniplan, met 105 bomen
Dukers & Baelemans, met 100 bomen
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Een jaar geleden werd het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) opgericht.
Binnen dit samenwerkingsverband zoeken we rondom belangrijke, relevante en
actuele thema’s aansluiting met politiek en relevante stakeholders. Het VFBO is van
start gegaan met de thema’s eigen woning, box 3 en pensioen.

Beleggen in
waterstof
De energie van de toekomst

Eigen woning, box 3 en pensioen
eerste speerpunten van VFBO

H

Het verbond is een initiatief van Federatie Financieel Planners

Maar we houden niet alleen door raadpleging en informatie

(FFP), Stichting Erkend Hypotheekadviseurs (SEH) en Register

naar de leden een vinger aan de pols. VFBO voert ook lobby

Financieel Echtscheidingsadviseurs (RFEA). Gezamenlijk

in Den Haag en bij andere stakeholders. Na de brief van

hebben zij afspraken gemaakt voor een krachtige samenwerking

31 augustus 2021 van staatssecretaris Vijlbrief over het

in de wereld van financieel advies. Het VFBO vertegenwoordigt

Wetsvoorstel wijziging eigenwoningregeling in partnerschaps-

ruim 10.000 financieel adviseurs/planners met ieder hun eigen

situaties en bij overlijden heeft VFBO de lobby gericht tot

specialisme.

Tweede Kamerleden en betreffende stakeholders. Dit om te
voorkomen dat de regeling nog
complexer zou worden en om te

Waterstof wordt door velen1 gezien als de oplossing van het
klimaatprobleem. Het kan volledig duurzaam uit water worden
opgewekt, via wind- en zonne-energie. Motoren die draaien
op waterstof hebben als enige afvalproduct puur water2. Zo
is de cirkel rond. Niet voor niks zetten overheden wereldwijd
massaal in op deze veelbelovende nieuwe technologie3.

adviseren dat de Eigen Woning
naar box 3 moet gaan.

Box 3
In de discussie over box 3 wat
betreft het belasten tegen
werkelijk rendement zijn

U kunt nu beleggen in deze opkomende sector met
veel groeipotentieel via de VanEck waterstof-ETF.

diverse artikelen geschreven,
vele gesprekken gevoerd en is
een ledenenquête gehouden.

VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF
ISIN IE00BMDH1538

Vervolgens is op 7 oktober
2021 een live paneldiscussie
uitgezonden met Marit Muller

Let op: Beleggen brengt risico's met zich mee. Waterstoftechnologie
is nog volop in ontwikkeling. Er moeten nog veel technische en
infrastructurele ontwikkelingen plaatsvinden, voordat deze
technologie volledig tot ontplooiing kan komen.

(fiscaal journalist), Edwin Heithuis
(UvA, fiscale economie) en Conny
Weber (VFBO). Uit deze discussie
kwam naar voren dat er nog

Rob van den Aker (FFP), Anneke Janssen (RFEA) en Ron Dukers (SEH)
ondertekenen de afspraken tot samenwerking binnen VFBO-verband.

een lange weg te gaan is voor
een herziening in box 3.

De drijfveer van alle deelnemende partijen is het belang van

Maar VFBO zal zich blijven inzetten voor passende box-3-

de consument te dienen in een wereld waarin financiële

scenario’s op de kortere termijn.

gezondheid steeds belangrijker wordt. In de complexe wereld

www.vaneck.com/nl/nl/waterstof-etf | NLinfo@vaneck.com

van financieel advies vormt het VFBO een krachtige stem

Pensioen

naar overheid, autoriteiten en andere relevante spelers in de

Pensioen is een zeer actueel thema vanwege het wijzigende

financiële adviesmarkt.

pensioenakkoord. Dit thema raakt iedere consument. VFBO

1

Zie bijvoorbeeld https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/overheid-stimuleert-de-inzet-van-meer-waterstof of https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/
energietransitie/roadmaps/co2-neutrale-industrie/waterstof-voor-een-duurzame-energievoorziening/tien-dingen-die-je-moet-weten-over-waterstof/
2
Zie bijvoorbeeld https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/11/f27/fcto_fuel_cells_fact_sheet.pdf
3
Zie bijvoorbeeld https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/hydrogen_en
Belangrijke kennisgevingen
Let op: beleggen brengt risico‘s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. Waterstof is een nieuwe technologie die zich nog moet bewijzen.
Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies.
VanEck Asset Management B.V. en de aan VanEck Asset Management B.V. gelieerde bedrijven wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beleggings-, desinvesterings- of aanhoudbeslissingen die de belegger neemt op basis van deze informatie. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen. VanEck Asset
Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Vectors™ Hydrogen Economy UCITS ETF (de „ETF“), een subfonds van VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een
aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt,
daalt ook de waarde van de ETF. Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn
kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com en op aanvraag bij de beheermaatschappij. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar
in enkele andere talen. © VanEck Asset Management B.V.

heeft daarom een consultatie-reactie geschreven op het

Eigen Woning

Wetsvoorstel toekomst pensioenen. Onze standpunten zijn

Na een enquête onder alle leden over het thema Eigen Woning

gericht op de financiële gezondheid van de consument in

werd op 5 maart 2021 onder leiding van Jelle van den Berg

bijvoorbeeld keuzebegeleiding van pensioen en het

(DUOberg) een live paneldiscussie gehouden. Met Peter

nabestaandenpensioen. u

Kavelaars (Erasmus Universiteit), Steven Waaijenberg (D66)
en Paul van de Ploeg (VFBO) waren wetenschap, politiek
en deskundigheid vertegenwoordigd. De hoofdvraag: op
welke manier moet de woning naar box 3 gaan?
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Bianca Wateler, CFP© en bestuurslid KPS:

Raakvlakken
Bianca ziet veel overlap tussen pensioen en

‘De branches pensioen en financiële
planning vullen elkaar heel goed aan’
Bianca Wateler CFP® is onlangs toegetreden tot
het bestuur van de Kring Pensioenspecialisten
(KPS). In dit artikel vertelt zij over de activiteiten
van KPS, zoals de onlangs opgerichte werkgroep
‘Financiële Planning’. Bianca ziet veel raakvlakken
tussen de pensioenwereld en financiële planning.
“Samen kunnen we voor de klant tot een betere
oplossing komen.”

K

financiële planning. “Er zijn veel raakvlakken
en de beide disciplines vullen elkaar aan.
De pensioensector ontwikkelt producten en
richt beleggingen in. Die sector is vooral op
collectief niveau actief. De financieel planner
kent juist de eindgebruiker (de klant) en weet
waar de behoeftes liggen. Door dit meer te

Beleggingen, Internationaal en sinds kort ook Financiële

linken met elkaar, kunnen we tot een betere

Planning. “De werkgroepen zijn eigenlijk deelnetwerkjes

oplossing voor de klant komen.”

binnen het KPS-netwerk”, licht Bianca toe. “Leden kunnen
zich aansluiten bij een werkgroep om binnen het thema

Als zowel FFP-lid als KPS-lid juicht ze een

bijvoorbeeld artikelen te schrijven, reacties op internet-

grotere verbinding van harte toe. “Beide

consultaties voor te bereiden of bijeenkomsten te organiseren

branches, financiële planning en pensioen,

voor KPS-leden. De werkgroepen bestrijken gezamenlijk alle

kunnen samen sterker worden. Vanuit

relevante domeinen binnen de pensioensector.”

financiële planning zou dit kunnen door
contact te leggen met pensioenadviseurs

Handelingsperspectief

die werkgevers helpen. Zij weten namelijk

Bianca heeft, samen met twee compagnons, een eigen

waar behoefte aan is en kunnen ook financieel

financieel planningskantoor. Dat richt zich op zowel particuliere

planners inschakelen. Zoek de verbinding!”

klanten als op werkgevers. “Bij particuliere klanten, inclusief

KPS is een netwerk van specialisten binnen de pensioen-

ondernemers, heb je het vaak over bredere financiële planning.

Begeleiding pensioenkeuzes

sector met uiteenlopende vakdisciplines. Allerlei specialismen

Er is vaak een specifieke aanleiding om naar hun financiële

Samenwerking tussen pensioenprofessional

lopen dwars door elkaar heen, zoals actuariaat, accountancy,

toekomst te kijken. Dat kan zijn een erfenis, schenkingen,

en financieel planner wordt nog relevanter

advocatuur, communicatie en HR. De circa 300 leden hebben

eerder stoppen met werken of het investeren van spaargeld.”

onder het nieuwe pensioenstelsel. Daarin

diverse achtergronden: pensioenfondsen, levensverzekeraars,
ppi’s en vermogensbeheerders. Maar ook de advieswereld is
vertegenwoordigd.
Samen vormen zij een platform, waar leden hun kennis en

worden alle pensioenregelingen een

‘Mensen willen duiding van de
cijfers op pensioenoverzichten.’

premieovereenkomst. Dat geldt in principe
ook voor de opgebouwde aanspraken. Aan
pensioenuitvoerders wordt de zogenoemde
Bianca Wateler (1972) is actuarieel analist (verzekeringswiskundige) en werkte onder meer

‘open norm keuzebegeleiding’ opgelegd.

ze onder andere in studiebijeenkomsten, webinars, congressen

Bij werkgevers staat het onderwerp pensioen vaak centraal.

tien jaar als pensioenconsultant bij PwC. Sinds 2015 is ze zelfstandig ondernemer, sinds 2020

Dit houdt in dat zij hun deelnemers moeten

en werkgroepen.

“We worden ingeschakeld om medewerkers hun financiële

als partner van DURF financieel planners. Ze haalde in 2016 haar FFP-diploma. Bianca is

begeleiden in de diverse keuzeonderdelen.

toekomst te laten begrijpen en de gevolgen van bepaalde

getrouwd en heeft twee kinderen. Daarnaast is zij gek op haar honden en op tuinieren.

ervaring over ‘inkomen voor later’ met elkaar delen. Dit doen

Kennis delen

keuzes te laten inzien. We spreken medewerkers aan de hand

“De grote vraag is of zij hiervoor de

“Iedereen die een haakje met pensioen heeft, kan in principe

van vragen die zij hebben. Bijvoorbeeld over minder gaan

volledige informatie hebben. KPS denkt van

aansluiten bij KPS”, zegt Bianca Wateler. Zelf is ze nu tien jaar

werken, vervroegd met pensioen of waardeoverdracht van

een pensioen heeft opgebouwd dat vanaf 65 jaar gaat uitkeren.

niet”, zegt Bianca. “Hoewel de pensioenadviseur noch de

lid van de club en sinds kort dus actief als bestuurslid. “De

pensioen. Maar het kan ook gaan over de financiële gevolgen

“Op mijnpensioenoverzicht.nl wordt aangegeven wat het bruto

financieel planner wordt genoemd in deze wetgeving, zijn

slogan van KPS is: Delen is vermenigvuldigen. We delen kennis

van bijvoorbeeld ontslag, overlijden of arbeidsongeschiktheid.”

opgebouwde pensioenbedrag is en wat dit straks netto betekent.

juist deze partijen noodzakelijk in die keuzebegeleiding.

om diverse redenen: om slimmer te worden, een bredere kijk

“We geven mensen handvatten, hoe zij zelf eventuele tekorten

Hierbij wordt natuurlijk geen rekening gehouden met het feit dat

Belangrijk is dat de deelnemer het volledige plaatje in beeld

te geven op het pensioenvak, maar ook om bij te dragen aan

kunnen oplossen: het handelingsperspectief. Zo wordt het een

deze werknemer misschien nog werkt op 65-jarige leeftijd. Het

krijgt. Ook om deze reden is het belangrijk dat er een sterke

maatschappelijke discussies. Daarnaast geven we steeds vaker

gedeelde verantwoordelijkheid. Als medewerkers zien dat ze

pensioenoverzicht geeft geen compleet beeld. Daardoor kunnen

verbinding is tussen financiële planning en de pensioensector

onze input bij consultaties voor nieuwe wet- en regelgeving.”

zelf ergens invloed op kunnen uitoefenen, kunnen ze ook zelf

mensen op het verkeerde been worden gezet.”

en dat beide partijen delen in elkaars netwerk.” u

Leden van KPS kennen geen PE-verplichting. Wel faciliteert

de regie nemen over hun eigen financiële fitheid.”
“Vaak kijk ik samen met de werknemer naar de complete situatie.

KPS via haar bijeenkomsten de mogelijkheid om PE-punten
te behalen voor bijvoorbeeld leden van FFP, het Actuarieel

Rol voor financieel planners

Hiervoor gebruik ik een tool, waarin ik ook de situatie van de

Genootschap, NBA of de Pensioenorde.

Financieel planners zijn uitstekend in staat om het pensioen-

partner, de eigen woning, de hypotheek, de lijfrentepolissen en

bewustzijn bij mensen te vergroten, is Bianca’s overtuiging.

het vermogen betrek. Zo ontstaat een breder plaatje. Dit hele

Deelnetwerken

“Met name het duiden van de cijfers die op de overzichten

proces kan een financieel planner uitvoeren. En met behulp van

Binnen KPS zijn twaalf werkgroepen actief. Die houden zich

staan, dat vinden mensen belangrijk.”

pensioenoverzichten kan een financieel planner prima het

bezig met verschillende thema’s, zoals Communicatie,

Ze illustreert dat met een praktijkvoorbeeld van een klant die

pensioenverhaal invullen en uitleggen wat er precies staat.”
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‘Hoe belangrijk pensioen
ook is, de financiële
planning daaromheen is
net zo belangrijk.’
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Pensioenzekerheid is de belangrijkste reden waarom klanten
een beroep doen op een financieel planner. Dat vinden
niet alleen financieel planners in Nederland maar ook hun
collega’s in het buitenland.
Hanneke Wolff CFP®

Paulien Koopman CFP®

Pascale Schyns CFP®

Lisette Spork CFP®

Enzo van der Velde CFP®

Leon van Gorp CFP®

Theo Roelfsema CFP®

Robin Klokgieters CFP®

Jacco Los CFP®

Pensioenzekerheid volgens financieel
planner belangrijkste klantbehoefte

D

Dit blijkt uit onderzoek van Financial Planning Standards Board

zekeraars 3% en beleggingsinstellingen 4%. Daarentegen zijn in

Ltd. (FPSB). Daaraan deden eerder dit jaar 4.250 planners uit

Nederland meer planners werkzaam voor accountantskantoren

23 landen aan mee. Onder de respondenten waren bijna

en belastingadviseurs dan in het buitenland: 12% tegen 2%.

200 Nederlandse planners.

Richard Bloedjes CFP®

Willem van der Mark MFP CFP®

Pascal Britton CFP®

Marcel Hillekens MFP CFP®

FPSB deed in 2021 nog een ander, wereldwijd onderzoek,

als hun internationale collega’s: naast (1) pensioenzekerheid

naar de taken en vaardigheden van een financieel planner.

zijn dat (2) vermogensoverdracht naar volgende generaties,

Daaraan namen bijna 12.000 CFP-professionals deel.

(3) vermogensplanning, (4) het langlevenrisico en daarmee

De vier belangrijkste vaardigheden in hun ogen:

gepaard gaande zorgkosten en (5) belastingadvies.

1. Vertrouwen bouwen: Door woord en daad kunnen
aantonen dat een financieel planner eerlijk en professioneel

Een opvallend verschil is zichtbaar in de vakgebieden waarin

25 jaar FFP en 25 jaar ledenraad

financieel planners zich verder zouden moeten bekwamen.
Internationaal staat vermogensplanning in de top-3 (met 57%),

‘Wij willen sparringpartner zijn
van het FFP-bestuur’

O

Taken en vaardigheden

Zij denken over de vijf belangrijkste klantbehoeften hetzelfde

terwijl in Nederland ‘maar’ 37% dat heel belangrijk acht.

is in de omgang met een cliënt;
2. Effectief communiceren: In staat zijn actief te luisteren en
non-verbale vaardigheden te gebruiken bij gesprekken met
een nieuwe cliënt;
3. Professionaliteit: Blijk kunnen geven van persoonlijke

Advieskosten of vertrouwen
Financieel planners verwachten van alle trends dat fintech

verantwoordelijkheid en effectieve werkprocedures;
4. Naleving van regelgeving: In staat zijn de wet- en

het meeste invloed gaat hebben op hun adviespraktijk.

regelgeving en beleid op het gebied van compliance te

Nederlandse planners zetten ESG-factoren (Environmental,

begrijpen en na te leven.

Onlangs formuleerden we met alle ledenraadsleden gezamenlijk

werknemers, ondernemers, zzp’ers, overheid etc.) zou zich hier

Social and Corporate Governance) op de tweede plaats.

een doelstelling die we zullen uitdragen vanuit onze statutaire rol:

inmiddels bewust van moeten zijn. Zeker door de steeds verder

Daarentegen zien buitenlandse planners wijzigingen in wet- en

“De praktijken en beginselen van CFP-professionals liggen op

‘De ledenraad wil een sparringpartner zijn van het verenigings-

terugtredende overheid. Dat bewustzijn is nog niet voldoende

regelgeving en economische instabiliteit als meer impactvol.

één lijn met de belangen van cliënten”, concludeert Noel Maye,

bestuur om samen de belangen te behartigen van alle leden.

aanwezig. Hier is voor onze vereniging een belangrijke taak

De ledenraad is onafhankelijk, controleert, adviseert en draagt

weggelegd.

namens alle leden gevraagd en ongevraagd ideeën aan.’

CEO van FPSB. “Mensen die deskundig advies zoeken voor
Opvallend zijn verder de antwoorden op de vraag waarom

hun financiële en levensdoelen zouden uit deze vaardigheden

mensen géén gebruik maken van financiële planning. Volgens

vertrouwen moeten putten.” Volgens hem geeft het onderzoek

Vraag iemand die niet in onze sector werkt wat een financieel

Nederlandse planners spelen advieskosten daar een voorname

FPSB en haar netwerkorganisaties een leidraad in het kader van

We proberen voor deze doelstelling met de ledenraad een

planner doet, en hij/zij blijft het antwoord schuldig. Laat staan

rol in: 62% tegen 36% internationaal. Buitenlandse planners

opleiding, certificering en professionele ontwikkeling van taken

afspiegeling te zijn van alle leden. De ledenraadsleden zijn allen

waarom je een financieel planner nodig zou hebben. Leg je

denken dat een gebrek aan vertrouwen in financiële planners

en vaardigheden van financiële planners.

adviseurs die in de dagelijkse praktijk werken als financieel

vervolgens uit wat het is, dan zeggen velen dat zij een dergelijk

juist sterk van invloed is: 46% tegen 13% in Nederland.

planner. Ieder verschillend. Financieel planners hebben nu

plan heel prettig zouden vinden.

Overeenstemming is er wel over de belangrijkste reden:

Menselijker

onvoldoende bewustzijn van de waarde van financiële planning

CFP-professionals gaven in grote meerderheid aan dat zij zowel

(85% NL, 79% internationaal).

technische als interpersoonlijke vaardigheden belangrijk vinden

eenmaal verschillende achtergronden en verschillende werkvelden. Hierdoor zijn wij als ledenraad in staat het bestuur

Binnen de ledenraadsvergadering is dit onderwerp een

vanuit onze doelstelling breed te ondersteunen.

terugkomend thema en zal dit ook blijven. Hoe kan het anders?

voor de uitoefening van hun vak. Wel wordt steeds meer de

Wat hebben onze klanten nodig? Wanneer weten klanten

Nederlanders meer zelfstandig

nadruk gelegd op het menselijke element in financiële planning.

Terugkijkend op 25 jaar FFP heeft de ledenraad samen met

wanneer zij ons nodig hebben? En hoe kan FFP de leden hierin

Financieel planners zijn in Nederland veel vaker werkzaam

Sommige taken op het gebied van fiscale en estate planning

het bestuur ervoor gezorgd dat de financieel planner met een

ondersteunen? Voor de ledenraad is er nog voldoende werk

binnen een zelfstandig advieskantoor dan in het buitenland

zijn juist als minder belangrijk bestempeld. Wellicht is de reden

gecertificeerd keurmerk van hoge kwaliteit zichtbaarder is.

te doen. Ik ben ervan overtuigd dat over 25 jaar de betekenis

het geval is. Daar is 36% een ‘independent financial planner’

hiervoor dat CFP-professionals voor deze activiteiten vaak

Toch zijn we er nog niet en daar blijven wij hard aan werken.

van de financieel planner veel groter zal zijn. De vraag wat een

tegen 59% in Nederland.

samenwerken met of doorverwijzen naar andere financiële
dienstverleners. u

financieel planner doet, is dan overbodig. u
Internationaal zijn veel planners werkzaam binnen een bank-

Bij gebeurtenissen waar het voor particulieren of ondernemers
spannend is, wordt nog steeds met terugwerkende kracht een

Hanneke Wolff-Rierink

instelling (29%), verzekeraar (16%) of vermogensbeheerder (13%).

financieel plan(ner) gemist. De maatschappij (werkgevers,

Voorzitter ledenraad FFP

Onder de respondenten in Nederland scoren banken 18%, ver-
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Steven van Eijck is fiscaal
econoom en kroonlid van
de Sociaal-Economische
Raad (SER). Hij vervult
bij verschillende ngo’s
en brancheorganisaties
een bestuursfunctie.
Hij was staatssecretaris
Financiën in het
kabinet-Balkenende I.
Steven was bij aanvang
betrokken bij de oprichting
van de stichting FFP en
nam deel in de toelatingscommissie.

Leo Stevens is econoom
en was kroonlid van de
Sociaal-Economische Raad
(SER). Hij was hoogleraar
fiscale economie aan
de Erasmus Universiteit
Rotterdam en betrokken bij
de Wet inkomstenbelasting
2001 (IB2001). Leo was de
eerste voorzitter van
de stichting FFP.

Om de tafel met zes FFP-kopstukken

‘Er was nauwelijks moreel besef.’ En toen kwam FFP.

H

We schrijven 1996, het jaar dat bladen als
Money op menige leestafel te vinden waren.
De tijd van lijfrentepolissen, beleggen,
winstverdriedubbelaars en de eerste
woekerpolissen. Van excessen. Maar ook van
betrouwbare, integere adviseurs die via FFP
werden verenigd. Met een gezelschap van zes
mensen die aan de wieg hebben gestaan van
de stichting en de vereniging, blikken we terug
op die periode. Wat heeft FFP betekend voor
het vakgebied? En waar zou anno 2021 de focus
op moeten liggen?
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Het was het wilde westen met ‘weerzinwekkende’ taferelen.

financieel planner zou moeten inhouden: integraal en

gerekend. “Arend Klomp was al actief op dat gebied. Door de

Steven van Eijck en prof. dr. Leo Stevens drukken zich niet

menselijk. Leo: “Het was eigenlijk weerzinwekkend hoe het er

beurscrash van 1987 moest ik een andere richting op en kwam

bepaald terughoudend uit als ze terugdenken aan de jaren ’80

in die tijd aan toe ging. Met veel perverse, fiscale prikkels en

ik Arend en Hein Vunderink tegen. Met z’n tweeën zaten ze

en ‘90, de periode waarin FFP werd opgericht. Steven was

zonder ook maar een greintje moreel besef. Lijfrentepolissen

op een zolder achter één computer hun plannen uit te werken.

destijds onder meer lid van de eerste examencommissie, die

werden niet vanwege de verzekeringsbehoefte verkocht,

Door hen werd ik in het vak opgeleid.”

een slordige 1.400 dossiers te beoordelen had van financieel

maar vooral als fiscale aftrekposten. Voor de toenmalige

adviseurs/planners die wilden toetreden tot het FFP-register.

tussenpersonen waren aan levensverzekeringen aantrekkelijke

Tegenwoordig wordt Roelof gezien als een van de mensen die

Leo bepaalde met zijn visionaire blik de koers en nam als

provisie-inkomsten verbonden. Het provisieverbod en

het begrip ‘financiële planning’ in Nederland handen en voeten

eerste de rol van voorzitter op zich. Samen met onder andere

versterking van de vakkennis waren vanaf het begin een van

heeft gegeven. “Toen ik ermee begon, was het louter een

Cees Baard, Jan van Ewijk en Roelof Meijer gaven ze vorm

de speerpunten van het bestuur.”

acquisitie-tool. Samen met een paar collega’s bij Schretlen

aan de nieuw op te richten Federatie voor Financieel Planners.

heb ik het als volwaardige dienst neergezet. Met daaraan

Doelstelling van de stichting: afrekenen met de uitwassen van

“Er werd toen niet op integrale wijze naar het vak gekeken”,

gekoppeld een volwaardig tarief van 3.500 gulden voor een

die tijd, het vak van financieel advies onderscheidend maken,

vult Steven aan. “Dat moest anders, vonden we. Natuurlijk

financieel plan.”

sturen op kwaliteit en onderricht en informatie bieden richting

keken we met een schuin oog naar de Amerikanen. Zij hebben

planners en consumenten.

immers het vak uitgevonden. Maar zonder Leo was FFP nooit

In 1996 startte hij zijn eigen bedrijf en niet veel later werd

zo van de grond gekomen. Hij was zijn tijd ver vooruit.”

Roelof gevraagd om aan de examencommissie van FFP deel
te nemen. Samen met onder meer Steven van Eijck en Jan van

Provisieverbod
Zowel Steven van Eijck als Leo Stevens doceerden fiscale

Planners van het eerste uur

Ewijk kreeg hij de nobele taak om de ruim 1.400 dossiers

economie en keken met een wetenschappelijke bril naar het

Al gauw mocht Roelof Meijer zich bij het genootschap van

van potentiële financieel planners door te spitten. Ruim

vakgebied, zonder zelf als financieel planner actief te zijn.

notabelen voegen. Roelof is trots op het feit dat hij tot een

700 leden werden toegelaten. Zij moesten een gedragscode

Ze hadden een duidelijke visie over wat het ambacht van

van de eerste financieel planners van Nederland mag worden

ondertekenen en betaalden 325 gulden inschrijfgeld.
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De vereniging

was regelmatig in de media te vinden. “Ik heb twintig jaar voor

Om de belangen van de leden te behartigen en meer voor de

mezelf gewerkt en was vermoedelijk een van de eersten die op

leden te betekenen, werd besloten tot de oprichting van de

basis van uren maal tarief ging werken. Dat vond ik het enig

Vereniging FFP (VFFP). Een speciale voorbereidingscommissie

juiste verdienmodel.”

Roelof Meijer FFP CFP®
is financieel planner en
mede-eigenaar van
My Personal Finance.
Hij ontwikkelde een eigen
financial planningsmethode
voor particulieren en
ondernemers. Sinds 1999
organiseert hij jaarlijkse het
PFP Forum, nu FFP Forum.
Hij is tevens auteur van
diverse boeken en columns
over financiële planning.
Roelof was al vroeg bij
de stichting betrokken,
onder meer als lid van de
toelatingscommissie, en is
nog steeds actief voor FFP.

werd in het leven geroepen. Arend Klomp viel de eer te beurt
als eerste voorzitter van de VFFP op te treden. “Ik was toen

Jeannet Appel viel op omdat ze een van de zeldzame vrouwen

directeur Private Banking bij Delta Lloyd Bank en had mijn

binnen de financiële dienstverlening was en dus ook een van

eigen financiële planning erop gericht om in 2000 te stoppen

de eerste vrouwelijke financieel planners. “Ik was al jaren bij

met werken. Ik heb dus wel even goed nagedacht voor ik ‘ja’

de Rabobank in dienst, toen ik medio jaren ’90 vanuit een

zei. Tegen de tijd dat ik erbij kwam, had de voorbereidings-

lokale Rabobank begon met het opzetten van financiële plan-

commissie met onder andere Jeannet Appel en Kapé

ning. Dat ging toen nog houtje-touwtje, in een Word-

Breukelaar al veel werk verzet.”

documentje. We hadden het bij de concurrentie gezien en

Kapé viel op, omdat hij nog wel eens ergens tegenaan wilde

wilden ook meedoen. Het was immers de tijd van toenemende

schoppen. Hij stak zijn mening niet onder stoelen of banken en

welvaart. De eerste beleggingshypotheken hadden hun entree
gemaakt. Mensen kochten een tweede
auto. Er was gewoon meer belangstelling
voor financiële planning.”

Ongemak
Zowel speerpunt als pijnpunt is het feit
dat FFP door banken is opgezet. Jeannet:
“Dat is toch wel uniek, dat je als
concurrenten gezamenlijk optrekt.”
Voor de voorzitter van de stichting was
dit een van de moeilijkste bestuurlijke
punten. Leo: “Hoe houd je het particuliere

ESG +
Dividendrendement
+ kwaliteit =
SPDR Dividend
Aristocrats ESG ETF’s
Een methodologie die gericht is op dividendgroei op
de lange termijn, het leveren van kwaliteitsnamen in de
portefeuille en duurzame waarde aan onze klanten.

belang buiten de deur en versterk je

Ondeugdelijk systeem

Steven: “Door dat oude systeem kwamen we in een gigantische

het gemeenschappelijke belang? Daar

Leo: “Vanuit de stichting zag ik de specifieke ondernemers-

tweestrijd terecht. Leo en ik zaten er vanuit de wetenschap. De

hield ik me erg mee bezig. Dat gemeen-

belangen niet als een aangelegenheid die we binnen de stichting

planners vanuit de praktijk. Als wetenschapper vind je het niet

schappelijke element moest centraal staan

moesten behartigen. We zagen financiële planning als een

uitlegbaar dat er wetgeving is die allerlei perverse fiscale

ten dienste van het maatschappelijke

maatschappelijk belang dat we gezamenlijk moesten

constructies aanjaagt. Maar in de praktijk heb je te maken

belang. Daar heb ik, zeker de eerste jaren,

aanpakken. De belastingbesparende producten gingen als

met de resultante van die wetgeving, zijnde producten die

wel een zware dobber aan gehad. Het

warme broodjes over de toonbank. Er was nauwelijks moreel

mensen de afgrond in trekken. Mede dankzij FFP zijn dat soort

was inderdaad uniek dat we gezamenlijk

besef. Dat kwam doordat de fiscale wetgeving voor de

excessen voor het voetlicht gekomen en hebben we kunnen

met alle banken, concurrenten eigenlijk,

inkomsten uit vermogen aan alle kanten rammelde en

bijdragen aan betere wet- en regelgeving.”

aan één tafel zaten.”

belastingbesparende constructies de status van confectie-

Maar zaten ze daarmee niet met de

artikelen hadden gekregen.”

Integraal advies

organisaties aan tafel die het systeem in

Steven: “Je kunt je nu niet meer voorstellen hoe dat er in die

Nu, 25 jaar later, is er met veel wanpraktijken afgerekend.

stand hielden waartegen ze zo ageren?

tijd aan toe ging. Dat je bij klanten voorstelde om je woning

De Wet IB 2001 is geïntroduceerd, de sector werd minder

Maakten ze zelf niet ook onderdeel uit van

vol te proppen met hypotheken en liefst nog heel veel meer.

productgericht en integraal advies heeft zijn intrede gedaan.

dat systeem? De vraag lijkt even wat

En dan te zeggen: ga daarmee beleggen, met geleend geld.

Steven: “Iedereen was altijd erg gefixeerd op het moment:

ongemak teweeg te brengen en Kapé

Doe onbelaste vermogensmutaties, toucheer die en de rente

‘Je wilt nu een huis, dus ga je nu langs’. Dat kwam ook door

herinnert zich ook het ongemak uit die

trek je gewoon af tegen 70 procent. Maar zo ging dat toen.

de wijze waarop banken en verzekeraar naar dit soort zaken

tijd. “Het was natuurlijk heel tegenstrijdig.

Dat is toch onvoorstelbaar? Aan alle kanten deugden die

keken. Zij hadden vooral oog voor de juridische status.

Al die partijen die de stichting vertegen-

fiscale systemen niet.”

Wilde je een hypotheek, dan waren er gewoon zaken waar je
aan moest voldoen. Maar de levensloopgedachte zou het

woordigden, waren niet onafhankelijk.

Kijk voor meer informatie over de impact van de
duurzaamheidscriteria op het dividendrendement en de
performance op ssga.com/etfs
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Ik heb altijd geprobeerd ook de

Barricades

uitgangspunt moeten zijn. Straks ga je trouwen, krijg je

consumentenkant te bedienen. Kennis

Leo en Steven stonden op de barricades om het belastings-

kinderen, ga je misschien scheiden. Kijken naar het verleden

over te dragen. Maar het lag in die tijd

telstel te hervormen en ageerden tegen wanpraktijken zoals

én rekening houden met de toekomst, dat was toen nieuw.”

wel gevoelig als ik vanuit de pr-commissie

Steven die schetst. Leo: “Wij hebben als wetenschappers

Arend: “In 1982 werkte ik bij AMRO met collega Pieter Lieth

van de vereniging in de media iets over

getracht het rechtvaardigheidsgehalte van de inkomsten-

samen. Die probeerde in zijn eentje de hele bank van

woekerpolissen wilde zeggen.”

belasting op te vijzelen.”

productgericht naar klantgericht te krijgen middels een eigen
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Jeannet Appel is schrijver
van levensverhalen die ze
voor anderen optekent en
publiceert. Daarvoor was ze
onderdirecteur en manager
Financieel Advies bij de
Rabobank Berkel-IJssel en
had ze haar eigen praktijk
voor massagetherapie.
Jeannet was namens de
Rabobank betrokken bij de
oprichting van de vereniging
FFP en was onderdeel van
de voorbereidingscommissie
en het bestuur.

concept van integraal advies. Dat heeft bij mij
de lont ontstoken om me in financiële planning
te verdiepen en te beginnen met computermodellen, destijds nog in Multiplan. Het is
een flinke strijd geweest om de banken te
overtuigen dat integraal advies meer oplevert
dan het verkopen van losse producten.”

Arm-rijk
De vraag rijst voor wie financiële planning nou
eigenlijk bedoeld is of bedoeld zou moeten
zijn. Als de kloof tussen arm en rijk blijft
groeien, zijn het dan niet juist de minder
bedeelden die financiële planning het hardst
nodig hebben? Er klinkt een volmondig ja,

Kapé Breukelaar is partner
en CFO bij investeringsmaatschappij Amlon Capital
en directeur van een family
office. Daarvoor was hij
financieel planner bij
MeesPierson en columnist
voor de Telegraaf. Kapé
heeft een belangrijke rol
gespeeld bij de oprichting
van de vereniging FFP en
was onderdeel van de
voorbereidingscommissie.
In 2002 was hij medeoprichter en voorzitter
van de VOFP.

Arend Klomp ontwikkelde
vanaf 1984 het eerste
computermatige persoonlijke
financiële planningsmodel.
Tot eind 1999 was hij
werkzaam als directeur
private banking bij Delta
Lloyd Bank. In 2000 koos hij
conform zijn eigen financiële
planning ervoor om te
stoppen met werken en
inmiddels is hij officieel
gepensioneerd. Arend was
de eerste voorzitter van de
Vereniging FFP en is thans
erelid.

financiële planning. Aan consumenten duidelijk maken wat

persoonlijk inzetten voor mensen die het moeilijk hebben, dat

financiële planning is en laten zien welk soort planning in welke

zie ik nog niet echt. En dat is hard nodig. Net zoals mijn man als

situatie zou kunnen helpen. Laat ook zien dat die financiële

accountant vroeger voor een symbolisch bedrag bepaalde mensen

huisarts, want dat is het in feite, ook gewoon geld kost.” Arend:

hielp met hun belasting, zou er ook zoiets laagdrempeligs voor

“Daar lijkt me een belangrijke taak voor FFP te liggen. Er zou

financiële planning moeten worden aangeboden.”

een rekenmodel ontwikkeld moeten worden waarmee de

“En dat kan”, stelt Kapé. “Die doelgroep zou liefdewerk-oud-

consument snel, eenvoudig en zonder veel kosten kan zien wat

papier moeten zijn. Daarbovenop heb je dan een groep waar

de beste keuze is in zijn of haar specifieke situatie.”

je daadwerkelijk aan verdient. Ik denk dat we nog veel slimmer
gebruik kunnen maken van fintech en nog veel meer kunnen

Gezocht: zorgzaamheid

automatiseren. Daarmee richt je je processen slimmer in en

Wat volgens Leo ontbreekt, is de zorg voor elkaar. Hij verwijst

maak je zo’n model mogelijk. En verschillende fintech-

naar het Rijnlandse model, waarbij de overheid veel taken en

oplossingen, zoals het huishoudboekje van je bank, kunnen

verantwoordelijkheden op zich neemt. Een sociaal-economisch

consumenten al een heel eind op weg helpen. Maar het begint

model dat na de Tweede Wereldoorlog in Nederland ver werd

bij bewustwording. Bij het besef dat het nódig is om regelmatig

doorgevoerd, maar sinds de jaren ’80 weer werd afgebouwd.

naar je financiële planning te kijken.”

maar hoe ga je die groep bereiken?

“Als de wetten goed in elkaar zitten, als vooraf alles collectief

Roelof: “Je maakt jezelf onafhankelijk door

gewoon goed geregeld is, krijg je minder excessen. Is er een

Nieuwe uitdagingen

voor je planning een bepaald tarief te vragen.

beter vangnet. Maar doordat we in het kielzog van het

De boodschap van het gezelschap coryfeeën luidt dan ook:

Maar dat tarief, dat meestal tussen de 2.000

Angelsaksische marktdenken de regels van de neo-liberale

verenig je, pak gezamenlijk je verantwoordelijkheid en spring

en 4.000 euro ligt, kan die groep natuurlijk

‘jungle’ zijn gaan volgen, is de vertrouwde zorgzaamheid bijna

in de bres voor de belangen van de consument. Kom op voor

niet ophoesten.”

volledig verdwenen.”

betere wetgeving en laagdrempelige, financiële planning. Want

Kapé: “Voor die doelgroep moet je een ander

als ze het ergens allemaal over eens zijn, is het wel dit: het

tarief hanteren. En de planners moeten zich

Jeannet: “Het Rijnlandse model spreekt mij heel erg aan. Op

faciliteren van financiële planning aan minder goed bedeelde

daarop ook duidelijk positioneren. Maar het

veel vlakken zie ik wel dat maatschappelijke verantwoordelijk-

consumenten is niet voldoende. De uitdaging bestaat eruit de

begint bij informatie verstrekken, via de media

heid wordt genomen. Het is vaak wat vrijblijvender, maar er is

doelgroepen daadwerkelijk te bereiken. Een mooie uitdaging

bijvoorbeeld. Informatie over het belang van

volgens mij wel een kentering gaande. Dat mensen zich

voor de komende jaren. u
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Uit een recent essay dat door Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in opdracht
van FFP is gepubliceerd, blijkt dat financiële planning een sterk positief effect
kan hebben op de geluksbeleving van consumenten. De EUR heeft hiernaar ook
zelf onderzoek gedaan.

Je wordt gelukkiger door financiële planning

I

In hoeverre mensen zich gelukkig voelen, is afhankelijk van veel

Minder stress, meer geluk

factoren, waarvan financieel welzijn een belangrijke is. Financieel

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat financieel planners

welzijn (welbevinden) geeft aan in hoeverre iemand:

ook onzekerheid en stress bij de consument reduceren en financieel

n

tevreden is met zijn of haar financiële middelen

inzicht bijbrengen. Door cliënten duidelijk te maken hoe hun gehele

n

toekomstige financiële zekerheid ervaart

financiële situatie in elkaar zit, krijgen zij meer het gevoel controle te

n

geen financiële stress van zijn huidige financiële situatie ondervindt.

hebben over hun financiën en voelen zij zich gelukkiger.

Als lid van FFP investeer je veel in permanente educatie (PE). Het is van groot
belang dat jouw vakbekwaamheid voortdurend verder wordt ontwikkeld, om
uiteindelijk de consument een hoogwaardig financieel advies te kunnen blijven
bieden. Daarmee houden we als organisatie van gecertificeerd financieel planners
de waarde van ons kwaliteitskeurmerk CFP® in stand. Maar hoe zat het ook alweer
met onze PE en wat is er nieuw in 2022?

De PE van FFP: over het wat en
hoe van financiële planning

V

Vertrouwen en flexibiliteit

Theorie en praktijk

Door de jaren heen zijn in de PE van FFP verschillende invals-

De PE van FFP bestaat uit twee pijlers, te weten Kennis &

hoeken en methodes toegepast. Zo hebben we in de periode

Actualiteit (K&A) en Praktijktoepassing (PT). Bij K&A gaat het

2016-2017 een systeem met verplichte casusuitwerking

om de theoretische bagage van de financieel planner, oftewel

gehad, waarbij na een onvoldoende een mondelinge toets

de kennis van de vakgebieden die relevant zijn voor financiële

werd afgenomen. Dit sloot niet goed aan op de diversiteit

planning. Belangrijk in de PE is de actualiteit hiervan. Zo komen

richten op het bereiken van financiële doelen en op het vergroten van

onder de leden. Het huidige systeem dateert van 2018 en is

bijvoorbeeld wetswijzigingen op fiscaal of juridisch gebied

de financiële kennis van hun cliënten. Dit heeft een positief effect op het

in grote lijnen ongewijzigd gebleven tot op de dag van vandaag.

langs in de vorm van vakartikelen en webinars. Eigenlijk is

gedrag van de consument op financieel vlak. Huishoudens die gebruik

Het is gebaseerd op twee belangrijke principes, namelijk

K&A het ‘wat’ van financiële planning.

maken van financieel planners nemen – mede als gevolg hiervan –

vertrouwen en flexibiliteit.

Betere beslissingen

Verder lezen?

Door het financieel welzijn te laten toenemen kunnen financieel planners

Het onderzoek werd uitgevoerd door Martijn Burger (bijzonder

een belangrijke rol spelen bij een groter geluksgevoel van hun klanten.

hoogleraar Economics of Happiness) en Arjen Schepen (onderzoeker

Ook bij sec financieel (product)advies kan dit effect optreden.

Financial Well-being) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De meerwaarde van financiële planning is dat financieel planners zich

Het volledige essay is te vinden op de nieuwspagina van FFP.nl. u

Bij de Praktijktoepassing gaat het om het ‘hoe’ in je vak en

betere financiële beslissingen dan huishoudens die gebruik maken van
adviseurs die zich richten op productadvies.

FFP gaat ervan uit dat FFP-leden zelf de verantwoordelijkheid

train je de toepassing in klantsituaties. Een zekere complexiteit

nemen om hun deskundigheid op peil te houden. Wel hechten

en integraliteit van het advies, en de wensen en doelen van

we er belang aan dat hier voldoende tijd en energie in wordt

de – gefingeerde – klant staan voorop. Ook bij de Praktijk-

gestoken en dat dit gebeurt aan de hand van het beroepsprofiel

toepassing is er een ruim aanbod van programma’s die geënt

en de bijbehorende leerdoelen. En bij dit laatste komt meteen

zijn op specifieke markten en op bepaalde onderdelen van het

ook de flexibiliteit als voordeel om de hoek kijken. Er is

financiële planningsproces. Zo word je in staat gesteld jezelf

namelijk niet één soort financieel planner. FFP-leden hebben

verder te bekwamen op de facetten die in jouw werkomgeving

vaak een bepaald specialisme (bijvoorbeeld hypotheken of

doorslaggevend zijn.

beleggen) en opereren in markten met een eigen werkwijze
en doelgroep. Maar ondanks deze diversiteit kan elk lid zijn

Wat is er nieuw vanaf 2022?

PE volledig afstemmen op zijn individuele situatie, terwijl toch

Voor de periode 2022-2023 blijft veel hetzelfde, met een paar

financiële planning telkens de gemeenschappelijke noemer is.

uitzonderingen binnen Praktijktoepassing. Daar worden de
accreditatievoorwaarden verruimd zodat ook PT-programma’s
kunnen worden aangeboden die niet uitdrukkelijk aandacht
besteden aan de communicatieve vaardigheden. Meer
mogelijkheden dus om de PT beter te plooien rond de
specifieke eisen van de eigen rol en functie.
Een tweede aanpassing is de mogelijkheid om losse PTprogramma’s van 6 punten te volgen. Je kan dan – afhankelijk
van het aanbod uiteraard - elk afzonderlijk jaar één 6-puntsprogramma doen, of twee daarvan in hetzelfde jaar, al dan niet
bij dezelfde aanbieder. Het voordeel is dat je op deze wijze je
PE makkelijker kan laten samenvallen met de PE van andere
beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld SEH. Wat blijft is dat je bij
elkaar 12 PE-punten over 2022-2023 (dus in twee jaar) moet
halen. Dat kan nog steeds door in één van de twee jaren een
12-puntsprogramma bij een bepaalde aanbieder te volgen. u
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Oversluiten
kan beter...
Uw klant wil lagere lasten, meer zekerheid, overwaarde verzilveren of verbouwen. Dat is vaak
hét moment om de hypotheek over te sluiten. Als hypotheekverstrekker kijken wij continu of
het beter kan. Wij innoveren onze dienstverlening niet vanuit marktconventies, maar vanuit het
perspectief van u als adviseur, uw klanten en de wereld. Ook als het gaat om het oversluiten van
de hypotheek.

Beter voor adviseurs.
Omdat we slim gebruik maken van digitalisering en beschikbare data, vragen we zo
min mogelijk stukken op. Het is met de DigiThuis hypotheek zelfs mogelijk om over
te sluiten zonder stukken. Dit zorgt voor een sneller en gemakkelijker aanvraagproces
voor u en voor uw klant.

De komende 20 pagina’s zijn gewijd aan het FFP Jubileumcongres,
dat op 9 december wordt gehouden in het NBC in Nieuwegein.
Kijk voor meer informatie op ffpcongres.nl

Beter voor klanten.
De wereld verandert en de behoeftes van uw klanten ook. Wij werken continu aan
nieuwe oplossingen voor de problemen van vandaag en vertalen dat naar innovatieve
producten, zoals bijvoorbeeld de Levensrente hypotheek voor AOW’ers.

34

Programma en sprekers
FFP Jubileumcongres

38

Wie wordt Financieel
Planner van het Jaar?

40

Investeren
in whisky

42

Adviesbehoefte groot
bij verduurzaming

44

Argenta 25 jaar
in Nederland

47

Private equity voor
de particulier

Beter voor de wereld.
De CO2 uitstoot in Nederland moet omlaag. Daarom bieden wij standaard een
Verduurzamingshypotheek aan bij elk renteaanbod, ook bij oversluiten. Wij helpen
uw klant vervolgens met informatie en inspiratie om hun woning te verduurzamen.
En door digitaal te communiceren besparen we papier.

Ontdek alles over beter oversluiten:

asr.nl/oversluitenkanbeter

49

Een goed plan kan niet
zonder beleggen

51

‘Als je niet belegt,
haal je je doelen niet’

a.s.r. doet het
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Op donderdag 9 december viert FFP 25 jaar gecertificeerde financiële
planning in Nederland. Dat doen we met het FFP Jubileumcongres.
Als lid van de FFP-familie ben jij daar toch ook bij?
Inschrijven kan op www.ffpcongres.nl. Voor FFP-leden is deelname gratis.

Dagvoorzitter
Helga van Leur
Helga van Leur studeerde aan de Wageningen
Universiteit, met als studierichting Bodem,

FFP viert 25 jaar financiële
planning in Nederland

Water en Atmosfeer. Zij kwam in 1994 via een
stage terecht bij Meteo Consult en is sindsdien
werkzaam als mediameteoroloog. In april 1997
maakte ze haar debuut als weervrouw voor de
televisiezenders van RTL. Ze presenteerde
20 jaar lang het dagelijkse weerbericht.
In de tussentijd is Helga zich gaan verdiepen
in het brein en de psychologie, om inzicht te
krijgen in ons gedrag en de communicatie
over onderwerpen als weer(extremen),
probeert deze onderwerpen begrijpelijk te
maken, urgentie over te brengen en een
positief handelingsperspectief te bieden.
Vanwege haar betrokkenheid en grote bereik

© Gerard de Haan

klimaatverandering en duurzaamheid. Ze

heeft ze een notering in De Duurzame Top
bedrijven behoefte aan controle. Door bewust

een balans tussen ‘People, Planet, Profit ….

te worden van hun omgeving en hun gedrag,

en Passie’. Hoe krijgen we ons brein zover dat

Helga: “Met alle snelle veranderingen die

kunnen mensen hun eigen toekomst beïnvloeden.

wij er ook naar willen handelen? Niet omdat

wereldwijd plaatsvinden, hebben mensen en

Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord met

het moet, maar vooral omdat het kan!” u

Hans Stegeman

Het Financieele Dagblad. Daarin onderbouwt

Hans Stegeman is Chief Investment Strategist

onze maatschappij.

bij Triodos Investment Management.

Op het FFP Congres zal hij met woorden, cijfers

Hij studeerde Algemene Economie aan de

en beelden zijn pleidooi voor een radicaal

Universiteit Maastricht en werkte daarna

nieuw economisch systeem nader onder-

onder meer voor het Centraal Planbureau.

bouwen. Hans Stegeman prikkelt lezers en

Voor zijn overstap naar Triodos was hij

toehoorders tot nadenken over hun dagelijkse

hoofdeconoom van Rabobank Nederland.

bijdrage aan de welvaart en het welzijn van

Hans schrijft columns voor onder meer RTL en

hun klanten en de samenleving als geheel. u

100 van Trouw.

Wat zijn we blij en dankbaar dat
het weer mag:

Wat mag je zoal verwachten van
het FFP Jubileumcongres?

n

de Verkiezing Financieel Planner van het
Jaar 2021

n

samen toosten op 25 jaar FFP

n

een uiterst sfeervolle congreslocatie

n

elkaar in het echt zien en spreken

n

topsprekers

n

samen naar goede sprekers luisteren

n

een heuse wensboom en live muziek

Drie topsprekers stellen we op de pagina

n

lachen en lekker netwerken

n

21 Expertmeetings

hiernaast nader aan je voor.

n

proosten op de toekomst!

n

een feestelijk dinerbuffet

PROGRAMMA FFP CONGRES 2021

hij stevige meningen over de economie en

Damiaan Denys

Hij stond al eens op Lowlands en maakte een theatertoer door Nederland en België. Voorts schrijft hij

Het entreebewijs voor het FFP Jubileum-

09.00 – 10.30

Ontvangst deelnemers op het FFP Informatieplein

Damiaan Denys is filosoof en psychiater. Hij

columns en essays voor kranten en magazines, onder

congres is voor jou als Gecertificeerd

10.30 – 10.40

Plenaire opening (dagvoorzitter Helga van Leur en voorzitter FFP)

meer over de effecten van corona op ons gedrag en

10.40 – 11.20

Introsessie Hans Stegeman: ‘Naar een radicaal nieuw economisch systeem’

voltooide in 1989 zijn master filosofie (Hoger

Financieel Planner kosteloos.

hoe ons dit in het nieuwe normaal nog kan beïnvloeden.

Bovendien kun je met deelname nog eens

11.35 – 12.40

Expertmeetings – ronde 1

Instituut voor Wijsbegeerte) en in 1996 zijn master

Hij is regelmatig te gast in radio- en televisie-

12.20 – 14.00

Lunchpauze op het FFP Informatieplein

geneeskunde aan de KU Leuven. Hij is sinds 2007

3 PE-punten (Kennis & Actualiteit) behalen.

programma’s, waaronder Zomergasten in 2015.

13.15 – 14.20

Expertmeetings – ronde 2

hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van

Programma congresdag

14.35 – 15.35

Expertmeetings – ronde 3

De deuren van het NBC in Nieuwegein

16.00 – 16.15

Opening plenair middagprogramma

openen op 9 december om 09.00 uur.

16.15 – 16.25

Bekendmaking Financieel Planner van het Jaar

Dagvoorzitter Helga van Leur verricht

16.30 – 17.00

Damiaan Denys (filosoof en psychiater) over ons leven na corona

de aftrap van het FFP Congres 2021

17.00 – 17.10

Helga van Leur over een veranderend klimaat

om 10.30 uur. We sluiten af om 19.30.

17.10 – 17.20

Bekendmaking eindsaldo Bomenactie

Zo kun je files (grotendeels) vermijden.

17.25 – 19.30

Borrel en feestelijk dinerbuffet op het FFP Informatieplein

19.30

Einde Congres
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Amsterdam (UVA) en hoofd van de afdeling
psychiatrie aan het AmsterdamUMC. Hij was van

Denys publiceerde in 2020 het boek ‘Het tekort van

2016 tot 2019 voorzitter van de Nederlandse

het teveel’. Daarin analyseert hij de hedendaagse

Vereniging voor Psychiatrie.

paradox van de mentale zorg in Nederland. We zijn
welvarender, maar mentaal zieker dan ooit. We zijn

Damiaan geeft regelmatig publiekslezingen op het

gelukkiger, maar lijden meer dan ooit. Hoe kunnen

snijvlak van psychiatrie, filosofie en neuroweten-

we deze paradoxen begrijpen? Verwachten we te

schap. Hij ontving daarvoor in 2017 de vakjury- en

veel van het leven? Brengt welvaart meer ongeluk?

publieksprijs voor ‘Beste Speech van Nederland’.

Mogen we nog menselijk zijn? u
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FFP congres: Expertmeetings
11.35 - 12.20 Expertmeetings Ronde 1
n

Het verdienmodel voor financiële

13.35 - 14.20 Expertmeetings Ronde 2
n

Hoe speel je met ETF’s in op volatiliteit?
Philippe Roset en Noussair Aatil

planning, duurzaam fruit!
Michiel van Vugt en Mark Boskamp
n
n

De onderschatte factor in

Verhuren van de bestaande eigen

een financieel plan: inflatie

woning: een complex proces

Ingeborg Bes

Alex Erlings
n
n

Investeren in private equity: nu ook bereikbaar

Highlights uit de nieuwe (fiscale)

voor particuliere investeerders!

wetgeving voor 2022

Piet Hein Conijn en Bastiaan van Slobbe

Jelle van den Berg en Theo Hoogwout
n

11.55 - 12.40 Expertmeetings Ronde 1

De Wet Toekomst Pensioenen: inhoud en impact
voor MKB, werknemer, DGA en ZZP’er
Theo Gommer

n

Keerpunt 1971: Hoe het jaar 1971 de
(beleggings)wereld ingrijpend

14.35 - 15.20 Expertmeetings Ronde 3

veranderde... én blijft veranderen!
Edin Mujagic

n

Life events in het hypotheekadvies
adviseren op besteedbaar inkomen

n

Rob Timmermans

Beleggen is investeren:
het belang van een lange horizon
Michel Engbers

n

Index of impact: (hoe) ga jij aan
de slag met duurzaam beleggen?

n

Dirk Drukker, Wouter van Leusen en Hubrien Meijaard

Filantropie binnen het Financieel Plan
Hilde van Staaij, Astrid Blankendaal,
Arian Buurman en Donate Vonk

n

Vanguard’s Adviser’s Alpha:
de waarde van uw meerwaarde

n

Wouter van Dorp en Frits de Rek

Belangrijke wijzigingen in de eigenwoningregeling
per 1 januari 2022
Rob Timmermans

13.15 - 14.00 Expertmeetings Ronde 2

14.50 - 15.35 Expertmeetings Ronde 3
n

Beleggen in exclusieve whisky:
handelen op basis van data en emotie

n

Regel je financiën bij wilsonbekwaamheid

Marjolijn de Roode en Mark Vlijm

en voorkom gedoe over de erfenis
Iris Brik

n

Scheiden als onderdeel van financieel advies.
Een onderbelicht thema!

n

Jacqueline van der Vorm

Vermogensbeheer 2.0, learnings van
een Financieel Adviseur
Martijn Rozemuller en

n

Edwin Paardekooper

Navigeren in lage rente, oplopende inflatie
en hoge koersen: hoe koers te houden
Willem Johannesma en Bart Bijmolen

n

ESG, to be or not to be?
Theo Krins en
Christina Bazan y Kapteijns

n

Toetsen op basis van werkelijke
lasten de nieuwe norm?
Harrie-Jan van Nunen
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Tropal Consultancy in Almere en Mano Schuitmaker
CFP® EHP RB uit Alkmaar werkt bij Your Accountants & Adviseurs in Alkmaar
Juryvoorzitter Conny Weber over de drie finalisten:
“Deze drie kandidaten hebben zich duidelijk
onderscheiden in het klantinventarisatiegesprek
tijdens de tweede ronde. Feitelijk is dat ook het
meest wezenlijke onderdeel van een financieel
planningstraject: het bevragen van wensen en
doelstellingen van een klant. Wat wil hij/zij nu echt?
Dat kan alleen als je als financieel planner de juiste

Wie van de drie?
Kreten van enthousiasme banen zich een weg door de telefoonlijn, als eind september de
uitkomst van het eerste juryberaad de drie uitverkoren finalisten bereikt. “Hier ben ik echt zo
ongelooflijk blij mee”, is één van de reacties. De finalisten zijn op dat moment echter pas
halverwege het zware verkiezingstraject. Op 9 december wordt op het FFP Jubileumcongres in
Nieuwegein duidelijk wie de opvolger wordt van Anja van Zandbergen, de huidige Financieel
Planner van het Jaar. Wordt het Paulien Koopman, Jan Laport of Mano Schuitmaker?

E

sfeer creëert, erg goed luistert en durft door te
vragen. Dan kom je tot de kern. Paulien Koopman,
Jan Laport en Mano Schuitmaker hebben laten zien
die vaardigheden goed te beheersen.”

Jan Laport

FFP-leden aan de beurt
Bij het ter perse gaan van deze jubileum-editie van

sessie vanaf medio november hun voorkeur

FFP Magazine hebben de finalisten de derde ronde

uitspreken voor één van hun 3 FFP-collega’s.

inmiddels achter de rug. Dat behelst het uitwerken
van een financieel plan en het presenteren ervan

En dan begint voor de finalisten het grote aftellen

aan dezelfde ‘klant’ als in ronde 2. De jury heeft dan

en nagelbijten tot 9 december. Op het podium

ook al haar keuze vastgesteld wie volgens haar de

van het FFP Jubileumcongres wordt bekendgemaakt

winnaar zou moeten worden. De jury bepaalt het

wie de wisselbeker overhandigd krijgt en zich mag

echter niet alleen; de FFP-leden hebben ook een

scharen in de eregalerij van Financieel Planner van

stem. Zij mogen op basis van een online-interview-

het Jaar.

Een recordaantal van 140 deelnemers neemt in
juni de uitdaging aan en doet de online-toets van

Bekendmaking Financieel Planner
van het Jaar 2021

15 meerkeuzevragen, het startpunt van de

Benieuwd naar de uiteindelijke winnaar? Kom dan

Verkiezing. Uiteindelijk mogen er tien door naar

naar het FFP Jubileumcongres op 9 december in

de volgende ronde. “Het is een eer die je altijd met

Nieuwegein. Schrijf je in via www.ffpcongres.nl

je meedraagt, waarvoor ik ook erg dankbaar ben.”

Deelname aan deze editie is voor FFP-leden

“Een leerzaam proces dat me bovendien nieuwe

kosteloos! u

klanten opleverde”. “De titel heeft mijn zakelijke
netwerk enorm vergroot”. Met die aansporingen
van oud-winnaars van de Verkiezing beginnen de
10 genomineerden eind september aan ronde 2.
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Het betreft het voeren van een inventarisatiegesprek
met een acteur in de rol van de klant, gadegeslagen
en beoordeeld door twee kritische assessoren.

Sfeer creëren, luisteren en doorvragen
De vakjury staat vervolgens voor de zware taak
om de 10 genomineerden terug te brengen naar
3 finalisten. De keuze valt uiteindelijk op Paulien
Koopman, Jan Laport en Mano Schuitmaker.
Paulien Koopman-Beerepoot CFP® uit Emmeloord
is werkzaam bij Vermogensplanning Private Banking

Paulien Koopman
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Rabobank, Jan Laport MFP CFP® uit Almere bij

Mano Schuitmaker
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FFP Congrespartners
Dossier investeren in whisky

Groeiende vraag,
blijvende schaarste
Zorgeloze vermogensgroei, structurele schaarste en
een stabiel rendement. Schotse single malt whisky
lijkt de meest stabiele ‘alternative’ op de markt.
Niet gek dus dat steeds meer beleggers kiezen om
whisky toe te voegen aan hun portefeuille.

S

Schotse single malt whisky staat al eeuwen voor klasse,
kwaliteit en vakmanschap. Scotch Whisky Investments is
marktleider op het gebied van whiskybeleggingen en heeft in
twintig jaar tijd investeren in whisky wereldwijd op de kaart
gezet. In het afgelopen decennium heeft de beroemde drank
veel serieuze beleggers aangetrokken.
Maar wanneer een whisky 25 jaar of ouder is, neemt de prijs
Dankzij de stijgende vraag, blijvende schaarste en lage

exponentieel toe. En omdat tijd zo’n belangrijke rol speelt,

correlatie met andere financiële markten, schommelen de

blijft het product beperkt beschikbaar en dus exclusief: 25 jaar

prijzen van Schotse single malt whisky minder dan die van

oude whisky is immers niet sneller te maken.

bijvoorbeeld beursgenoteerde aandelen. Met een historische
1 Gemeten van 1936
tot heden. Bron:
onderzoek Schotch
Whisky International

waardeontwikkeling van 6,6% per jaar1 hebben beleggers met

Alternatieve belegging

Schotse whisky zicht op een relatief stabiel rendement.

Het luxe segment is inmiddels tot een volwaardig onderdeel
van de beleggingsmarkt uitgegroeid. Scotch whisky wordt

Eenvoudig verhandelbaar

beschouwd als ‘alternatieve belegging’, waar andere luxe-

Als financieel planner weet u als geen ander dat het verstandig

goederen zoals vintage auto’s, horloges of zeldzame flessen

is om het risico van uw relaties te verminderen door

wijn ook toe behoren. Schotse single malt whisky is een

beleggingsportfolio’s te spreiden. Schotse single malt whisky

stabiele factor in beleggingsportefeuilles en daardoor een

biedt uw klanten een stabiele manier van beleggen en risico

mooie tegenhanger voor andere investeringen. En Scotch

spreiden, met kenmerken van zowel vastgoed als aandelen.

Whisky Investments verwacht dat de interesse in Schotse

Aan de ene kant is een whiskyportefeuille een tastbare

whisky de komende 5 á 10 jaar alleen maar zal blijven groeien.

investering die jaarlijkse inkomsten kan genereren, waarbij
flessen of (delen van) vaten op naam worden bewaard. Aan

Scotch Whisky Investments verzorgt als handelshuis elk deel

de andere kant is het mogelijk om via de online whiskybeurs

van de investering voor whiskyportefeuilles vanaf 100.000

The SWEX flessen en (delen van) vaten internationaal te

euro. Het bedrijf verhandelt de beste whisky’s ter wereld en

verhandelen. Zo is het eenvoudiger verhandelbaar dan

slaat deze beveiligd op. Flessen worden beheerd in een unieke

vastgoed. Met Schotse single malt whisky profiteren uw

whiskykluis in Sassenheim en vaten in een eigen douane-

klanten dus van het beste van twee werelden.

entrepot in Schotland. Naast de veilige opslag verzorgt Scotch
Whisky Investments ook de verzekering en het kwaliteits-

Exclusief

management. Klanten worden volledig begeleid om optimaal

Leeftijd en zeldzaamheid van Schotse single malt whisky zorgen

rendement te behalen en geen onnodig risico te lopen.

voor een interessante waardestijging. Voor een relatief jonge

Kortom: een fysieke belegging waar uw relaties geen omkijken

whisky betaalt een consument gemiddeld een paar tientjes.

naar hebben. u
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Voorkeur voor eigen spaargeld

Grote uitdagingen

Wat in het marktonderzoek verder opvalt, is dat de

Voor Nederlandse woningbezitters is verduurzamen van de

overgrote meerderheid van de respondenten (82%) het

woning een belangrijk thema. Ze willen graag zelfstandig

verduurzamen van de woning wil financieren met eigen

antwoorden vinden op al hun vragen, daarom zoeken veel

spaargeld. Zo’n 28% hoopt (ook) een beroep te kunnen

consumenten zelf online zaken uit. Hier kleeft het grote

doen op subsidies. Slechts 14% overweegt de verduur-

risico aan dat het zelf construeren van een compleet beeld

zaming te financieren met behulp van een hypotheek.

(via diverse bronnen) leidt tot verkeerde inzichten of het

Dat een zeer beperkte groep deze laatste mogelijkheid

combineren van onjuiste gegevens. Het onderzoek maakt

overweegt, zelfs in een markt met de allerlaagste

duidelijk dat consumenten nog onvoldoende in de gaten

hypotheekrente ooit, is opmerkelijk.

hebben welke financiële mogelijkheden er
zijn om hun verduurzamingsvraagstuk

Blijkbaar is men zich nog niet bewust van het feit dat bij

in te vullen. Kortom, het totale

het oversluiten van een hypotheek voor verduurzamings-

beeld dat een consument denkt

doelstellingen, het mes aan twee kanten kan snijden.

te maken is niet volledig, waardoor

Allereerst zorgen de verduurzamingsmaatregelen tot

men verkeerde

een afname van de energiekosten. Daarnaast kan het

keuzes kan maken.

oversluiten van de hypotheek leiden tot een lagere rente
en lagere maandlasten. Ten derde blijft het eigen spaargeld

Tegelijkertijd staat de

in dat geval beschikbaar voor andere wensen en doelen.

financieel adviseur als
sparringpartner voor

Consument worstelt met vraagstuk:

Hoe financier ik de
verduurzaming van mijn woning?

B

Liefst 70% van de woningbezitters in Nederland
heeft plannen om hun eigen woning te verduurzamen.
Dit blijkt uit onderzoek dat Omniplan samen
met Panelwizard heeft gedaan onder ruim
800 huishoudens in Nederland. De conclusie ervan
is duidelijk: het onderwerp verduurzamen houdt
Nederlandse woningbezitters erg bezig.
Echter, slechts 22% gaat met een financieel adviseur in
gesprek. Kennelijk weten veel consumenten
nog niet dat het verduurzamen van een woning
tegenwoordig een vast onderdeel is van het
adviesgesprek met een financieel adviseur.

Verduurzamen om te besparen

verduurzamings-

Redenen waarom huizenbezitters willen verduurzamen,

vraagstukken maar

lopen sterk uiteen. De belangrijkste reden is niet

zeer beperkt op het

verrassend: besparen op energiekosten. Voor bijna 39%

netvlies. Een

van de ondervraagden is dit argument nummer één.

uitdaging voor financiële adviseurs is om de consument

Daarna volgt het extra woongenot (27%) en op drie de

aan tafel te krijgen.

voordelen voor het milieu (17%).

Het is van belang dat financieel adviseurs hun meerwaarde
over dit onderwerp beter kenbaar maken. De consument

Dat verduurzaming een impuls kan geven aan de waarde

moet ervaren dat een financieel adviseur veel meer inzicht

van de woning is opvallend genoeg veel minder vaak

geeft en veel meer financiële mogelijkheden, opties en

Behoefte aan advies

een argument om te verduurzamen. Slechts 8% noemt

scenario’s met de consument kan bespreken. Ook kan een

De behoefte aan financieel inzicht in verduurzamings-

waardevermeerdering van de woning als belangrijkste

adviseur door middel van verschillende berekeningen

mogelijkheden en advies is groot. Niet zo vreemd, want

reden om te verduurzamen. Tot slot verduurzaamt 4%

de consument een beter financieel inzicht en advies

het verduurzamingsvraagstuk kent allereerst de nodige

omdat het de woning aantrekkelijker maakt om te

geven. Omniplan is de softwareleverancier die deze

technische aspecten. Die vragen om bouwkundige kennis,

verkopen of omdat het fiscaal aantrekkelijk is.

berekeningen faciliteert. u

plus kennis van de verschillende manieren waarop je je
huis in meer of mindere mate kunt verduurzamen. Om dit
vraagstuk nog complexer te maken zijn er diverse subsidies
en fiscale voordelen, die onder invloed van overheidsbeleid
continu veranderen. En op het vlak van financiering zijn
er ook weer diverse mogelijkheden. Kortom, deze materie

EXPERTMEETING OMNIPLAN

€

De onderschatte factor in
een financieel plan: inflatie €

heeft veel weg van een doolhof, waarin het niet per

Een financieel plan zonder inflatie leidt tot onrealistische

definitie eenvoudig is om als consument je weg te vinden.

uitkomsten en verkeerde keuzes van de zijde van de klant.
Het is simpelweg onmisbaar om het effect van inflatie mee

Uiteraard willen consumenten wel goed geïnformeerd

te wegen in een financieel plan. Zeker nu de zorgen over

en geadviseerd worden, ongeacht of dit offline of online

een stijgende inflatie toenemen.

gebeurt. Onlinebronnen worden het meest gebruikt.

Tijdens het FFP Congres van 9 december gaat Omniplan in een

Daarna gaat men te rade bij familie en vrienden,

Expertmeeting dieper in op dit onderwerp. Ingeborg Bes schetst

voordat ze eventueel de hulp van een financieel adviseur

– aan de hand van een casus – verschillende methoden waarop

inroepen. Uiteindelijk gaat het allemaal om het antwoord

je inflatie in je financiële planning kan verwerken.

op die ene vraag: “Wat levert deze investering aan

Schrijf je in voor deze Expertmeeting op www.ffpcongres.nl

€

€
€

besparing op?”.
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Dat Argenta een vaste speler is op de Nederlandse markt, hoeft inmiddels geen betoog meer.
De van origine Belgische familiebank Argenta verstrekt al bijna een kwarteeuw hypotheken in
ons land. “Op jaarbasis helpen wij ruim 10.000 gezinnen bij de aankoop van een nieuw huis
of het herfinancieren van de bestaande hypotheek”, zegt manager Commercie & Communicatie
Stefan van Engen. Komend jaar staat in het teken van het invullen van de nieuwe positionering
als ‘de woonbank’.

De woonbank van Nederland
Het aankomende jubileum zal volgens Van Engen “met gepaste
trots” worden gevierd. “Maar wel met de eenvoud die ons
kenmerkt.” Die eenvoud betekent geen uitbundige feesten,
maar wel aandacht voor de nieuwe identiteit ‘de woonbank’.
Die pronkt al met verlichte letters op de gevel van het pand in
Breda.Is het nodig om te benadrukken dat Argenta oplossingen
rondom wonen biedt? Volgens Van Engen wel: “We hebben
altijd al een stevige positie gehad in het woondomein.
We willen dat begrip de komende tijd verder gaan laden, onder

Argenta al bijna
25 jaar actief
in Nederland

I

meer met een nieuwe website. Onze adviseurspagina is al
omgezet naar de nieuwe huisstijl. Wij willen dat mensen bij
wonen direct aan Argenta denken en gaan vanuit het merk
nieuwe proposities bouwen. We willen vooral herkenbaar
worden als dé woonbank van Nederland. Wij zetten in op eenvoud, klanten helpen met goede voorwaarden en een scherp
renteaanbod. Die positionering gaan we de komende periode
verder uitwerken.”

Altijd mogelijkheden zoeken
In deze overspannen markt kunnen huizenzoekers wel wat hulp
gebruiken. Argenta vult dat vooral in met innovatie en eenvoud,

gewoon
lekker
wonen.

geeft Van Engen aan. “We zijn eerder al aangehaakt bij nieuwe
initiatieven. Zo was Argenta één van de eerste partijen die met

In navolging van FFP viert Argenta volgend jaar een zilveren

het ontsluiten van brondata aan de slag is gegaan. Een ander

jubileum: de bank is dan 25 jaar actief in Nederland.

voorbeeld is de desktoptaxatie van Calcasa. Vanaf 1 juli 2021

“Maar we bestaan al veel langer, want we zijn in 1956 in België

accepteert Argenta deze voordelige en snelle taxatiemogelijk-

opgericht door Karel Van Rompuy. We bestonden vorig jaar

heid voor kIanten.”

dus 65 jaar”, zegt Van Engen. “Hoewel we ‘pas’ in 1997 onze
eerste hypotheek verstrekten in Nederland, is het voor ons wel

In het acceptatiebeleid heeft Argenta de nodige mogelijkheden

de tweede thuismarkt.”

voor zzp’ers en met de Perspectiefverklaring kunnen flexwerkers een hypotheek krijgen mede op basis van hun toekomst-

Per jaar de geldverstrekker voor
ruim 10.000 gezinnen

perspectief. “We merken ook dat we in de nieuwbouwmarkt

Met recht, want inmiddels worden er hier meer hypotheken

termijn van acht maanden. Samen met de offertegeldigheid

verstrekt dan bij de zuiderburen. De oververhitte hypotheek-

van vier maanden kom je dus uit op een periode van een jaar

markt heeft de productie van Argenta vorig jaar aardig

waarin we de rente garanderen zonder bereidstellingskosten.

aangejaagd: “We hebben voor zo’n 3 miljard euro aan nieuwe

Daarmee zijn we uniek in de markt.”

een aantrekkelijke partij zijn, dankzij onze renteverlengings-

Klanten helpen met fijn wonen. Daar zorgen
we samen voor. Al jaren. Met gewoon 1 goede
hypotheek, goede voorwaarden en een scherp
renteaanbod. Precies zoals je van ons gewend
bent. Duidelijk dus. Zo weten we allemaal waar
we aan toe zijn. Jij als adviseur. En jouw klanten
ook. Je leest het op argenta.nl/adviseur.

hypotheken verstrekt in Nederland. Dit jaar gaan we daar met
zeker nog een paar honderd miljoen overheen”, zegt Van Engen.

Inmiddels bij 3.300 adviseurs op het schap

“Onze portefeuille is de 19 miljard euro al gepasseerd.

Daar profiteren ook adviseurs van, benadrukt Van Engen. “We

We houden ons dus goed staande, ondanks de enorme

zijn breed in de markt verkrijgbaar: we liggen bij ruim 3.300

toevloed aan nieuwe aanbieders die er de afgelopen jaren is

adviseurs op het schap. Ook zij kunnen op ons blijven rekenen.

geweest. Daar zijn we best trots op.”

Onze rentes zijn consistent en we werken inmiddels met drie
accountmanagers die in het land bij adviseurs langsgaan en
zorgen voor persoonlijke aandacht.”
Kortom: Argenta wil vooral doorgaan met waar het goed in is:

is partner van het FFP Congres. De ‘woonbank’ biedt een Expertmeeting aan. Daarin

eenvoud. “Daar willen we met onze positionering nog helderder

geeft Rob Timmermans uitleg over de wijzigingen in de eigenwoningregeling voor 2022.

in worden. We willen een fris jasje zetten om de degelijke bank
die we zijn.” u
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BETER RENDEMENT
MET DE FINANCIEEL ADVISEUR
Onze zorg is dat iedereen op een zeker moment in zijn of haar leven
van financiële vrijheid kan genieten. De persoonlijke begeleiding van
de eigen financieel adviseur geeft hier houvast omdat diepgaande
kennis over geld, pensioen en beleggen vaak ontberen.

WAAROM SAMENWERKEN MET OAKK?
Alleen beschikbaar via de financieel adviseur,
geen direct kanaal.
Digitaal, veilig en efficiënt adviseurs- en klantenportal met
de unieke OAKK Tool.

Als een van de pioniers in de markt startte Marktlink Investment
Partners (MIP) in 2020 met een eerste eigen ‘fund-of-funds’.
Dit maakt investeren in private-equityfondsen toegankelijk.
Een direct gevolg van de veelvoorkomende vraag van ondernemers die
hun bedrijf succesvol via M&A-specialist Marktlink hebben verkocht.

Private equity made less private

N

Naast investeren in vastgoed of beleggen op de beurs,

De aantrekkingskracht van beleggers komt volgens hem

zochten zij naar een nieuwe bestemming voor hun

ook voort uit wat er met de investeringen gebeurt.

vrijgekomen vermogen met een uitstekende rendements-

“Geld vloeit rechtstreeks naar het midden- en kleinbedrijf,

verwachting. Met succes. Want het eerste fund-of-funds

waarin veel van de beleggers zelf ook actief zijn of waren.

van zo’n €100 miljoen belegt in gerenommeerde

Met hun deelname aan een fund-of-funds, leveren ze

private-equitypartijen als AlpInvest, Bencis en Waterland.

indirect een bijdrage aan de groei van ondernemingen
in Nederland en daarbuiten. Dat voelt goed.”

Laagdrempelig (vanaf € 1.000,-) maar wel hoogwaardig
beheer van pensioen- en beleggingsrekeningen.

Wat is een fund-of-funds?
In een fund-of-funds verzamelen particuliere beleggers
zich om gezamenlijk als een fonds deel te nemen in

De beleggingsverantwoordelijkheid ligt bij OAKK, niet bij de
adviseur. Adviseur staat centraal in de klantrelatie en klant
is bereid daarvoor te betalen.

private-equityfondsen. Zelf deelnemen aan privateequityfondsen is normaliter niet of slechts beperkt

‘In de VS is dit gemeengoed,
in Nederland is
Marktlink pionier’

mogelijk voor particuliere of kleine beleggers. Enkel de

Interesse gekregen? Kijk op www.oakk.nl voor meer informatie!

Rendement zonder slapeloze nachten
Bastiaan van Slobbe

institutionele partijen beschikken over het benodigde

Kansen voor financieel planners

netwerk en zijn vermogend genoeg om aan minimale

“Steeds meer beleggers en investeerders zoeken naar

inlegeisen te voldoen, van vaak €10 miljoen of meer.

nieuwe manieren om rendement te behalen”, beaamt

Met een fund-of-funds krijgen individuele beleggers als

Bastiaan van Slobbe, managing partner van Marktlink

collectief wél die toegang. In de Verenigde Staten zijn

Investment Partners. “Als financieel planner bied je extra

fund-of-funds al gemeengoed, maar in Nederland is

toegevoegde waarde als je deze investeringskans met je

Marktlink Investment Partners een pionier op dit gebied.

relatie kunt delen. Zo bied je een alternatief voor vastgoed,
de beurs of zelfs cryptocurrencies.”

Waarom zijn fund-of-funds interessant?

Piet Hein Conijn

“Het grootste en belangrijkste succes-element is

Deelnemen aan fondsen als die van Marktlink Investment

vanzelfsprekend het verwachte rendement”, aldus Piet

Partners gebeurt vanzelfsprekend buiten de beurs en

Hein Conijn, managing partner van Marktlink Investment

is voor de langere termijn. “Private equity investeert in

Partners. “De private-equityfondsen in ons eerste fund-of-

langetermijngroei, dus het geld wordt in meerdere jaren

funds verslaan de beurs met beduidend betere rende-

geïnvesteerd en weer uitgekeerd. Marktlink Investment

menten. Dat heeft onder andere te maken met de strenge

Partners is net weer begonnen met een nieuw fonds, dat

selectie van participaties waarin wordt geïnvesteerd en de

naar verwachting nog tot begin volgend jaar openstaat voor

actieve en op lange termijn gerichte betrokkenheid bij deze

nieuwe inschrijvingen. In juni van dit jaar hebben we nog

participaties door de teams van de investeringsfondsen.”

een inschrijving gesloten. Zo’n honderd deelnemers, veelal
ondernemers en ondernemende families, hebben samen

Sinds oprichting 2010 ieder jaar positieve rendementen.
Een gemiddeld rendement van 6.83% per jaar.
Voor meer informatie neem contact op met uw vermogensbeheerder, bezoek onze website
www.minttowercapital.com of mail naar info@minttower.com.

EX P ER T M EET I N G OV ER P R I VAT E- EQU I TY FON D SEN

€100 miljoen geïnvesteerd.” u

Wilt u uw toegevoegde waarde en expertise als financieel planner vergroten?
Neem dan tijdens het FFP Congres deel aan de Expertmeeting over investeren in
private equity. We nemen u mee in de actuele ontwikkelingen en vertellen waarom
dit interessant kan zijn voor uw relaties.

Mint Tower Capital Management BV is beheerder van het Mint Tower Arbitrage Fund en geregistreerd in het
register van de AFM.
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Wie behartigt jouw
belangen als je dat zelf
niet meer kunt?
Meestal benoem je je partner, kind of familielid tot
levensexecuteur. Maar soms is dat niet mogelijk of
verstoort het mogelijk de familieverhoudingen.
Of er gebeurt iets onverwachts waardoor je (tijdelijk)
bent uitgeschakeld en er zijn ineens vragen rondom
de kinderen, het huishouden etc.

WAT IS VELEX
VOOR VERENIGING?
Velex is een vereniging van
leden met een ﬁnanciële
achtergrond die diverse
werkzaamheden rondom het
levenstestament uitvoeren.

WAT KUNNEN WE
VOOR JE DOEN?

Met een lid
van VELEX
weet je zeker
dat alles goed
geregeld is!

Wie is op de hoogte van al jouw ﬁnanciële zaken
en kan dit tijdelijk overnemen? En vooral: wie heeft
de bevoegdheid? Vaak denken we dat familie of
huisgenoten dit wel doen, maar dat kan niet zonder
tussenkomst van de rechter.

Het benoemen van een professionele
levensexecuteur neemt zorgen uit handen

Wij adviseren, kunnen je
levensexecuteur zijn en
kunnen je ondersteunen
in deze levensfase.

DIRECT CONTACT
MET LEDEN
Heb je vragen of wil je
direct contact, dan kun je
contact opnemen met een
van onze leden.

www.velex.nl

Een goed financieel plan
zonder beleggen kan niet!
Is de kop van dit artikel te stellig? Helaas niet, want hoe zou het mogelijk zijn om zonder
beleggen financiële doelen te bereiken? Voor het overgrote deel van de Nederlandse bevolking
is het opbouwen van vermogen noodzakelijk. NNEK is er al decennia van overtuigd dat dit
altijd met begeleiding van een daadkrachtige financieel planner dient te gebeuren. De reden is
simpel. Beleggen met een goed financieel plan levert een beter beleggingsrendement.
Verschillend onderzoek wijst dit telkens weer uit.

W

Wat is een goed financieel plan? Het is niet makkelijk om op

betekent geld nu en in de toekomst? Hoeveel heb je nodig

Google te vinden wat een financieel plan is. De meeste hits

om lekker van te leven? Wanneer zou je van je eigen geld

gaan over een plan voor een onderneming. Wel is ergens

willen leven en dus niet meer hoeven werken? Dit zijn vragen

het volgende te lezen: “Het is een cijfermatige vertaling van

die mensen vaak goed kunnen beantwoorden.

je idee”. Een mooi startpunt om mee verder te gaan. In een
financieel plan lees je als klant dus wat geld betekent voor

Beleggen moet

jouw wensen en dromen. Nu en in de toekomst.

De antwoorden zorgen voor een plan. Wat moet je doen om
je wensen te realiseren? Vaak blijkt dan helaas dat het maar

Wat willen mensen? Wat zijn hun dromen en doelen? Vaak is

voor heel weinig mensen is weggelegd om niet te beleggen.

dit lastig direct te benoemen, maar de meeste mensen weten

Dus hoe zou je een financieel plan kunnen maken zonder

wel dat ze niet minder willen dan vandaag. Dat alleen al is

beleggen? In de huidige tijd is dat nagenoeg onmogelijk, tenzij

een mooi uitgangspunt voor een financieel plan. Want wat

je zoveel vermogen hebt dat opbouwen en interen beiden
geen probleem zijn.

EXPERTMEETING

Duurzaam fruit!

Nog een wereld te winnen

NNEK verzorgt samen met Dukers &

beleggen regelmatig nog een bijzaak in het advies. “Mijn

Baelemans een Expertmeeting tijdens

klanten beleggen niet”, “Ik ben te druk met hypotheekadvies”

het FFP Congres. Michiel van Vugt en

en “Beleggen is lastig om te uit te leggen” zijn veelgehoorde

Mark Boskamp delen daarin lessen van

argumenten.

Ondanks de belangrijke rol van de financieel planner is

succesvolle financieel planners. Deze
Michiel van Vugt

Expertmeeting wordt geen presentatie,

Hier is nog een wereld te winnen voor zowel klanten als

maar een goed gesprek. Een gesprek

adviseurs. Want stel je voor dat beleggen klanten in staat stelt

waar je bij wilt zijn! Een gesprek over

doelen te bereiken en dat het adviseurs helpt nog beter advies

duurzame verdienmodellen in plaats

te geven. Stel dat klanten jaarlijks bij je terug willen komen

van laaghangend fruit.

en dat je gezien wordt als de vertrouwde adviseur. Dit is de

Kom naar onze expertsessie

realiteit bij een groeiend aantal financieel planners die durven

om 11.35 uur.

te veranderen.
Ben je benieuwd hoe je dat succesvol toepast? Lees ons
nieuwe boek Durf & Daadkracht en registreer je snel op

Mark Boskamp

NNEK KENNIS: www.nnek-kennis.nl. u
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Duurzaam
profiel beleggen was
nog nooit zo simpel

SCILDON

De aanhoudend lage rente maakt sparen weinig rendabel. Sterker nog,
door inflatie neemt het vermogen alleen maar af. Toch ervaren veel
mensen nog een drempel om te gaan beleggen. Niet alleen klanten maar
ook financieel adviseurs.

‘Als je niet belegt,
haal je zeker je doel niet’

B

Beleggen zou voor een financieel planner een vast onderwerp
moeten zijn in gesprekken met de klant, vindt Michel Engbers,

Er zijn drie vormen van beleggen:

directeur Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank.

1. Execution only: De belegger geeft (zonder advies) zelf
orders en de bank of broker voert deze uit.

Struikelblok is echter dat menig adviseur zelf onvoldoende
kennis heeft van beleggen. “Verdiep je in de kansen en risico’s
van beleggen”, is zijn advies. “Het is in het belang van de klant.”
Volgens Engbers is het eigenlijk vrij simpel. “Als je niet belegt,

Uw klant
l
kiest een prof ie
en de
ert
ACT IA M exp
doet de
rest!

Goede manier om te beginnen

2. Beleggingsadvies: De beleggingsinstelling geeft adviezen,
die de belegger wel of niet opvolgt.
3. Vermogensbeheer: Binnen vooraf gemaakte afspraken
beheert een vermogensbeheerder de beleggingsportefeuille.

gaat op de lange termijn je koopkracht omlaag. Je kunt beter
kiezen voor de onzekerheid dat je je doel haalt dan voor de

Engbers vindt vermogensbeheer in veel gevallen de beste optie.

zekerheid dat je dat doel niet haalt.”

“Het is een goede manier om te beginnen met beleggen. Dan

Uitleg over nadelen en voordelen

kun je gaandeweg kijken of je misschien zelf wat wilt

Onwetendheid is bij klanten vaak de oorzaak van beleggings-

gaan doen.”

angst. “Die houding verandert als ze de voor- en nadelen

“In de praktijk komt execution only voor veel klanten vaak niet

goed krijgen uitgelegd en de kansen en risico’s goed in beeld

als meest profijtelijke optie naar voren. Advies is een mooie

hebben. Dat is wat de adviseur moet doen.”

tussenvorm. Je adviseur neemt geregeld contact met je op om

Er zijn talloze hulpmiddelen (profieltoetsen en rekentools)

tips te geven over wat je wel en niet zou kunnen kopen. Maar

waarmee klanten inzicht kunnen krijgen in de cijfers.

je beslist zelf. Zo leer je veel over beleggen. Maar advies staat

“Dat geeft mensen al een heel ander idee bij beleggen. Het

onder druk. Het is arbeidsintensief en aan steeds meer regels

belangrijkste is dat de klant zijn doelen helder heeft en dat hij

gebonden. Veel partijen stoppen er daarom mee. Jammer!”

voldoende inzicht heeft.”

Lange termijn en nettorendement

EXPERTMEETING NN BANK

Bij beleggen zijn twee elementen leidend, stelt Engbers.

‘Beleggen is investeren:

“Hou altijd oog voor de lange termijn en neem het netto-

het belang van een lange

rendement als uitgangspunt.”

horizon’. Onder die noemer

De kosten van verschillende beleggingsvormen kunnen in de

geeft Michel Engbers op

praktijk anders liggen dan je vooraf denkt. “Nettorendement

9 december een Expert-

is daarom leidend. De kosten zijn relevant, zeker voor een

meeting namens NN Bank.

beginnend belegger. Als je elke dag handelt, is execution only

Hij deelt daarin zijn

duurder dan vermogensbeheer.”

beleggingsvisie. Ook gaat hij

Meer weten over Scildon Profiel Beleggen?
Ga naar easybeleggen.nl

in op belangrijke economische

Mifid II

indicatoren, de rente en

Regelgeving hoeft voor een financieel planner geen

de inflatie. Wat zijn de

belemmering te zijn om met de klant over beleggen te praten,

gevolgen voor aandelen-

zegt Engbers. “Een planner die zijn klant doorverwijst naar

en obligatiebeleggingen?

een vermogensbeheerder hoeft zich niet druk te maken over
de zorgplicht ten aanzien van de beleggingen. Die ligt dan
bij de vermogensbeheerder. Als je alleen als doorverwijzende
partij fungeert en zelf geen beleggingsadvies geeft, heb je
Michel Engbers

niet met Mifid II te maken.” u
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Mastering
the value

McLaren Elva

Macallan 1926

€ 1.782.896,-

€ 1.700.000,-

www.scotchwhiskyinvestments.com

