
Verzekeringsadviseur vs

Risicoadviseur

Professionalisering van het advies







Stelling: 

De huidige marktontwikkeling is een bedreiging voor de 

traditionele verzekeringsadviseur

Ontwikkelingen:

✓ WFT: Regels deskundigheid adviseur verscherpt (zorgplicht, 
documentatie, vastlegging);

✓ Technologische ontwikkelingen (e-commerce, internet, social media);

✓ Ketenintegratie;

✓ Markt verandert;

✓ Risicomanagement staat bij de klant na de crisis meer centraal.



Stelling: 

De risicoadviseur is oude wijn in nieuwe zakken

Wat is een risicoadviseur niet?

✓ Focus op wat er allemaal fout kan gaan en de verzekerbare risico’s;

✓ Focus op het afsluiten van verzekeringen;

✓ Focus op het onderhouden van de verzekeringsportefeuille;

✓ Geen duidelijke splitsing tussen het product en het advies;

✓ Geen duidelijke (zo mogelijk gestandaardiseerde) verslaglegging;

✓ Kennis is basis voor de relatie.



Vraag: 

Wat is risicomanagement?

Risicomanagement is…..

een systematisch en regelmatig onderzoek naar alle mogelijke risico’s
die de mensen, de materiele en immateriële belangen en de activiteiten 
van je klant bedreigen en daaraan gekoppeld een concrete aanpak 
om de (onacceptabele) risico’s tegemoet te treden, zodat jouw klant zijn 
doelstellingen kan realiseren.



Stelling: 

De risicoadviseur is risicoregisseur



Stelling: 

De risicoadviseur is oude wijn in nieuwe zakken

Wat is een risicoadviseur wel?

✓ Gesprekspartner die uitdaagt, niet volgt;

✓ Gebruik de kennis van het bedrijf en de omgeving als uitgangspunt voor de uitbreiding 

van je diensten;

✓ Focus op het bedrijf (doelen, missie, visie en hoe verwezenlijkt en welke blokkades);

✓ Risicomanagement is tool om bestaande (riskmanagement) activiteiten gestructureerd te 

begeleiden zodat de doelen, missie en visie beter bereikt worden;

✓ Kies voor een gestructureerde aanpak die bij verschillende ondernemers en afhankelijk 

van de vraagstelling modulair ingezet kan worden.



Aktie

✓ Maak je advies niet product gebonden (beloning);

✓ Differentieer in je portefeuille en bedieningsconcept;

✓ Ontwikkel risicoadvies als competentie;

✓ Biedt risicoadvies onafhankelijk aan naast de bestaande dienstverlening en als 
middel om nieuwe klanten te acquireren;

✓ Zoek actief samenwerking met vakgenoten
Voordeel:
-standaardprocessen efficiënt (besparing kosten en tijd);
-mogelijkheid om te concentreren op risicoadvies als belangrijkste activiteit voor 
bestaande en nieuwe klanten.



Stelling:

Het gaat de meeste verzekeringsadviseurs niet lukken “te draaien”

✓ Risk Management is een ander vak

✓ Als je er nu nog niet mee begonnen bent, doe je het waarschijnlijk niet vanuit 
een vrije keuze

✓ Je huidige klanten verwachten wat anders van je

✓ Het vraagt om een duidelijk besluit

✓ Je zult iets moeten met je huidige activiteiten



B2Bsure is op zoek naar de samenwerking

✓ Ik daag verzekeringsadviseurs uit een besluit te nemen

✓ B2Bsure kan helpen

✓ Een goede oplossing te vinden voor de huidige portefeuille

✓ Te helpen een start te maken. Maar……..

✓ Dan MOET je bereid zijn jezelf opnieuw uit te vinden

✓ Wat vind jij?



Verwijzingen voor inspiratie

www.               .nl

Ik durf het risico wel aan ISBN 978 9462760295

www.riskforum.nl

www.risicoadviseur.net (beta)

www.nen.nl/Normontwikkeling/Erkend-Risicoadviseur.htm

www.rabobankcijfersentrends.nl


