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Opinie 

Robert van Beek:  
“Is het nu echt zo moeilijk 
om een goed gesprek te 
hebben met de klant?” 

De (online)vragenlijsten mogen 
geen doel zijn op zich. Klanten 
vragen trouwens vaker zelf 

naar een persoonlijk gesprek. Ze willen 
hun plannen realiseren en weten dat ze 
daarvoor geld nodig hebben.

De Nederlandse toezichthouder AFM is 
niet te spreken over de vragenlijsten die 
gebruikt worden om beleggers- en risi-
coprofielen vast te stellen. De methode 
om via emoties risico’s in te schatten, is 
niet altijd wetenschappelijk onder-
bouwd. Neem nu de vraag die infor-
meert naar slaapproblemen bij negatie-
ve koersdalingen. Die vraag heeft 
volgens gedragsonderzoekers bij de 
AFM niets te maken met de inschatting 
van de risicobereidheid van een (toe-
komstige) klant. In ‘Het Financieele Dag-
blad’ spreken ze zelfs over testen die lij-
ken op een Cosmopolitan-quiz. “Ze 
meten bovendien niet wat ze behoren te 
meten.” 

Het onderzoek van de AFM beperkt zich 
niet tot beleggingsadviseurs van banken 
en vermogensbeheerders. Ook de verze-

keraars en de pensioenfondsen werden 
onder de loep genomen. De financiële 
sector worstelt intussen al bijna 20 jaar 
met de redactie van vragenlijsten om be-
leggersprofielen te evalueren. Aange-
zien de beleggingssector de eerste 
exemplaren had opgesteld, werden die 
vaak door andere instanties gekopieerd. 
Wat we eerst hebben gezien bij MiFID II, 
gebeurt nu ook bij AssurMiFID.

Maar klanten hebben vaak moeite met 
de interpretatie van de resultaten van 
die vragenlijsten. Ze vinden dat hun pro-
fiel niet overeenstemt met de conclusie 
van de test. Als ze nu ook gelijk krijgen 
van de wetenschappers, betekent dit dat 
de adviseurs zich opnieuw zullen moe-
ten aanpassen.

De AFM-onderzoekers zijn op zoek ge-
gaan naar alternatieven en zijn van oor-
deel dat kwantitatieve methodes beter 
werken dan kwalitatieve methodes.  In de 
vragenlijst moeten ook controlevragen ge-
stopt worden en bij sommige antwoorden 
moet verder doorgevraagd worden. Want 
er is niet één optimale test. De AFM wil de 
adviseurs dan ook niet verplichten tot één 
bepaalde test. Eén zaligmakende metho-
de bestaat jammer genoeg niet. Maar de 
AFM wil de sector wel inspireren om het 
beter te doen.

25

Advies   Verzekeringen

“Een zaligmakende methode bestaat jammer 
genoeg niet. Maar de adviseurs zullen zich opnieuw 

moeten aanpassen”
AltErNAtIEVEN

Buiten Europa worden eveneens (online)
methodes gebruikt. In de VS en Austra-
lië werken ze met Finametrica (PlanPlus, 
riskprofiling.com) en FinancialDNA. 
Deze twee zijn inmiddels beschikbaar in 
België en Nederland. riskalyze lanceerde 
risk Number en in de VS hebben ze er 
vorig jaar trueProfile.com bijgekregen. 
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Naast de klassieke aanbieders zijn er de 
nieuwkomers zoals Schroders (beleg-
gingsfondsen) uit de UK die in samen-
werking met een universiteit een tool 
heeft ontwikkeld voor adviseurs en eind-
klanten.  CFA Institute research Foun-
dation heeft eind 2018 een interessante 
paper gepubliceerd: https://www.cfainsti-
tute.org/-/media/documents/book/rf-publi-
cation/2018/risk_compilation_2018.ashx

altijd betere resultaten. De informatie 
moet natuurlijk goed bewaard en geïn-
terpreteerd worden om tot een deskun-
dig advies te leiden.

Is het nu echt zo moeilijk om een goed 
gesprek te hebben met de klant? Advi-
seurs die zich echt willen verdiepen in de 
situatie van hun klanten, hebben meer 
nodig dan de antwoorden op een op-
pervlakkige vragenlijst. Een vragenlijst 
die haastig werd ingevuld omdat het 
moet. Ze werken met een tool of een dy-
namische online vragenlijst die gebruikt 
wordt als startpunt om meer te weten te 
komen van de klant. De vragenlijst mag 
geen doel zijn op zich. De doelstellingen 
van de klant realiseren zou het geza-
menlijk doel moeten zijn van de klant en 
de adviseur.

Nu we steeds meer dingen online doen, 
willen meer en meer mensen vaker terug 
naar offline. Ze willen plannen maken en 
beseffen dat daarvoor geld nodig is. Ad-
viseurs moeten daar rekening mee hou-
den. Online toepassingen zijn nuttig, 
maar ze moeten wel aansluiting vinden 
met de belevingswereld van de  klant. 
Onze klanten gebruiken de laatste jaren 
bullet journals en bucket lists. Ze hebben 
wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse 
doelen en tekenen sjablonen in hun no-
taboekjes. Misschien moet dat onze eer-
ste vraag worden. ‘Hou je een bullet 
journal bij of heb je een bucket list?’ Dan 
kunnen we daarna meteen heel veel las-
tige vragen overslaan want zij hebben al 

heel veel uitgetekend. En voor alle dui-
delijkheid, niet alleen 50-plussers en ba-
byboomers gebruiken planners en nota-
boeken! Ook de nextgen, de millennials 
… tekenen, kleuren, knippen en plakken 
erop los. Ze tracken en monitoren hun 
(geld)gewoontes en bestedingspatro-
nen. Ze gebruiken mood-trackers, visual 
boards en sjablonen want die zijn er in 
alle maten, soorten, prijzen en (luxe)uit-
voeringen. Vraag daar dus naar en ge-
bruik ze als uitgangspunt.
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robert van Beek is auteur en  
vertaler van een 20-tal boeken over 
adviesverlening. Samen met Jan 
Andel en ramon Wernsen schreef 
hij voor Wolters Kluwer: “Financieel 
advies: de volgende stap”. Als 
consultant (CFP® €FA FFP) en lid 
van verschillende professionele 
organisaties volgt hij wereldwijd  
de trends in adviesverlening

HEt PrOCES

In grote lijnen bestaat het standaard-
proces uit de volgende stappen:

❶  Doelstellingen (en horizon) bepalen
❷  risicoprofielvragenlijst invullen
❸ Punten toekennen aan antwoorden
❹  Asset Allocatie/Portefeuille verdeling 

afstemmen
❺  Implementatie van de portefeuille

‘risk Appetite’ of ‘Preference & risk Ca-
pacity’ vormen de ‘risk tolerance’. En 
dan moeten we het nog hebben over de 
‘risk Need’ en de ‘risk Perception’. We 
weten ook dat gedragsvalkuilen storend 
kunnen werken. 

Punten 2 en 3 kunnen eventueel effici-
ent online gebeuren. tenminste dat 
vindt de Nederlandse toezichthouder. Er 
moeten dan wel dynamische vragenlijs-
ten opgesteld worden. Maar er zijn toch 
ook verzekeraars en andere financiële 
instellingen die opteren voor een per-
soonlijk gesprek. Kwalitatieve informatie 
die grondig bevraagd wordt, geeft nog 
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