
Hans Havinga
Finenzo Alkmaar

‘Als je als aanbieder voldoende onderscheidend 
bent van de rest en laat zien wat de klant ervoor 
terugkrijgt, dan is hij best bereid om daarvoor 
een iets hogere rente te betalen.’

Jeff Bolte
Interim Bank & Verzekerings 
Professional

‘Wanneer scherp je een bestaand verdienmodel 
aan? Dat is best lastig. Maar wees hierover altijd 
eerlijk en transparant naar je klant toe.’

Herman Kippers 
Kippers Financiële 
Planning & Advies in Rijssen

‘De markt wordt complexer en dat vraagt niet 
alleen meer van de adviseur, ook de beoordelaar 
van een hypotheekaanvraag moet deze complexe 
adviezen kunnen duiden.’

Wilma van der Sterre 
De Hypotheker Eindhoven 
en Veldhoven

‘Beloof je voor bepaalde doelgroepen de specia-
list te zijn en � exibelere richtlijnen te hanteren, 
dan moet je daarin ook het risico durven nemen. 
Ja = ja en dus niet misschien.’
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p uitnodiging van Woonfonds gaan vier 
adviseurs met elkaar in discussie over de 
hypotheekmarkt en de nieuwe marktbena-
dering die de hypotheekverstrekker tijdens 
HypoVak wereldkundig maakte. Aiko 
de Raaf, manager Marketing & Sales bij 
Woonfonds, trapt het rondetafelgesprek bij 
de Nonnerie in Maarssen af. “De koers die 
wij willen varen is uitgezet, maar tegelijker-
tijd moet de invulling nog vorm krijgen; 
doelgroepen gede� nieerd en de verdere 
aanpak geconcretiseerd. We zijn deze zaken 
met zelfstandigen aan het uitvinden in een 
pilot, maar willen graag ook in discussie 
treden over dit doelgroepenbeleid met het 
intermediair.”
Het rondetafelgesprek met vier adviseurs 

op hem afgestemd aanbod ontvangen. Het 
merk dat achter dit hypotheekaanbod zit, is 
volgens hem echter minder interessant voor 
de klant. De merkloyaliteit neemt dus af. 

Welke speci� eke doelgroepen 
dreigen buiten de boot te vallen?

Hans Havinga is bijna 15 jaar eigenaar van 
Finenzo Alkmaar. In totaal is hij al meer 
dan 25 jaar � nancieel adviseur en hee�  
als specialisme hypotheken & � nanciële 
planning. Volgens hem wordt er te vaak de 
nadruk gelegd op de prijs van een pro-
duct. “Onterecht, want als je als aanbieder 
voldoende onderscheidend bent van de rest 
en laat zien wat de klant ervoor terugkrijgt, 
dan is hij best bereid om daarvoor een iets 
hogere rente te betalen. Bij zelfstandigen 
is de behoe� e aan maatwerk voldoende 
aanwezig voor een rendabele doelgroepbe-
nadering.” Herman Kippers is het daarmee 
eens, vooral ook omdat hij verwacht dat 
door de � exibilisering van de arbeidsmarkt 
het aantal zelfstandigen snel zal toenemen 
en daarmee ook de problematiek voor deze 
groep op de woningmarkt. Kippers opende 
begin dit jaar, na 10 jaar als adviseur in 
loondienst werkzaam te zijn geweest, zijn 
eigen advieskantoor Kippers Financiële 
Planning & Advies (KFPA) in Rijssen. 
Je�  Bolte is een breed georiënteerde bank-

is daar een onderdeel van. Hoe kijken zij 
aan tegen de huidige woningmarkt en 
� nancieringsmogelijkheden? Een markt die 
volgens De Raaf door buitenlandse partijen 
en pensioenfondsen weer interessant wordt 
gevonden. Een markt ook met nieuwe 
verdienmodellen, meer standaardisering en 
een soberder acceptatiebeleid bij sommige 
aanbieders. Door de lage rentestand wordt 
de markt tevens gekenmerkt door een forse 
prijsdruk en ook de oversluitmarkt trekt 
duidelijk weer aan. En hoewel de huizen-
koper meer digitale mogelijkheden in het 
aanvraagtraject op prijs stelt, wil hij zich 
volgens De Raaf, ondanks alle genoemde 
ontwikkelingen, wel speciaal blijven voelen 
en van zijn hypotheekadviseur een speci� ek 
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verzekeringsprofessional, Erkend Financieel 
Adviseur (EFA) en gevolmachtigd agent. 
Hij is interim inzetbaar voor het oplossen 
van kennis- en capaciteitsproblemen en is 
in die hoedanigheid sinds maart van dit 
jaar werkzaam voor het advieskantoor Have 
& Goed in Leiderdorp Doelgroepen die in 
aanmerking komen voor een speciaal beleid 
zijn wat hem betre�  ook ondernemers in 
privé en senioren. “Bij die laatste doelgroep 
heb je het niet meer per de� nitie over de 
lee� ijd, maar over de levensfase waarin 
de senior zit.” Hypotheekadviseur Wilma 
van der Sterre ziet bijvoorbeeld ook in het 
zogenaamde ‘kangoeroe wonen’ een nieuwe 
doelgroep waar maatwerk nodig is. Bij deze 
woonvorm wonen verschillende genera-
ties in hetzelfde huis, maar toch apart van 
elkaar.

Verandert de nieuwe marktbenade-
ring de samenwerking tussen 
aanbieder en adviseur?

Het bedienen van speci� eke doelgroepen 
vraagt van zowel de adviseur als van de 
aanbieder speci� eke kennis over deze klant-
groepen. Maar bij maatwerk speelt vertrou-
wen in elkaar misschien wel de grootste rol. 
De adviseur kent zijn klant, controleert de 
documenten en schrij�  op basis van zijn 
risicoanalyse een adviesrapport. Op basis 

daarvan verstrekt de acceptant vervolgens 
de hypotheek, of niet. Uit het gesprek 
met de adviseurs blijkt al snel dat dit hét 
cruciale moment is in het aanvraagtraject. 
Kippers: “De markt wordt complexer en 
dat vraagt niet alleen meer van de adviseur, 
ook de beoordelaar van een hypotheek-
aanvraag moet deze complexe adviezen 
kunnen duiden.” Havinga haakt hier direct 
op in en stelt net als Kippers vast dat er van 
beide kanten verstand van zaken moet zijn. 
“Een adviseur die een zaak voorlegt aan een 
aanbieder, moet kunnen motiveren waarom 
hij vindt dat er sprake is van een accepta-
bel afwijkend risico. De beoordelaar moet 
die motivatie op basis van zijn kennis en 
ervaring kunnen beoordelen.” 

Volstrekte willekeur
De praktijk blijkt weerbarstiger. Wilma van 
der Sterre gee�  aan dat ze tegen acceptan-
ten aanloopt die zaken afwijzen op basis 
van vertrouwen, ook al kan zij aantonen dat 
dit onjuist is. “Als een aanvraag binnen het 
acceptatiekader valt, is het niet de taak van 
een acceptant om bijvoorbeeld te bepalen 
of een salarisverhoging terecht of onterecht 
door een werkgever is verstrekt. Maar er 
zijn er wel die dat doen. Mijn advies wordt 
om die reden wel terzijde gelegd, terwijl 
ik zo’n klant soms al 15 jaar ken en die 
acceptant nog nooit een woord met hem 

hee�  gewisseld.” Van der Sterre begon 
direct na haar studie als hypotheekadvi-
seur bij een vestiging van De Hypotheker 
in Eindhoven. Van dit kantoor is ze sinds 
1999 eigenaar. In 2004 volgt een tweede 
kantoorovername in de lichtstad en sinds 
2007 is Van der Sterre tevens eigenaar 
van De Hypotheker Veldhoven. Niet echt 
het advies van een groentje dus, waar de 
betre� ende acceptant geen vertrouwen 
in hee� . Ze maakt zich daar terecht boos 
over, vindt Havinga. “Ik maak dat ook 
mee, maar accepteer dat in geen enkel 
geval. Al moet ik naar de directie om mijn 
punt te maken en desnoods schakel ik de 
AFM in. Het is gewoon not done, discri-
minerend en volstrekte willekeur.”

Meer sparren met elkaar
Een bank zal altijd vanuit risico blijven 
denken, omdat dat hun taak is, zegt 
De Raaf. Tegelijkertijd is hij het met de 
adviseurs eens dat je bij een afwijzing of 
twijfel altijd het gesprek aan moet gaan 

Woonfonds zet 
koers richting 
specifieke niches 

De koers die Woonfonds wil gaan varen, is meer gericht op 
doelgroepen die buiten de boot dreigen te vallen bij het 

aanvragen van een ‘gestandaardiseerde’ hypotheek, maar 
die wel passen binnen het risicoprofiel van Woonfonds. Wat 

vinden de adviseurs van deze gewijzigde koers en welke 
kansen zien zij in deze niches?

Aiko de Raaf  
(midden), manager 
Marketing & Sales 
bij Woonfonds, trapt 
het rondetafelgesprek 
bij de Nonnerie in 
Maarssen af. “We 
willen graag met 
het intermediair 
in discussie 
treden over ons 
doelgroepenbeleid.”

O
Acceptant die 

sec vinkjes zet, is 
straks overbodig 
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met de adviseur. “Met eerbied voor elkaars 
standpunten even goed met elkaar spar-
ren. Dat kan voor alle partijen verhelde-
rend werken en misschien wel tot andere 
inzichten leiden.” Van der Sterre kan dit 
alleen maar toejuichen, maar ziet liever dat 
er in het geval van maatwerkdossiers veel 
eerder in het proces mogelijkheden worden 
gecreëerd om over een zaak te sparren met 
de geldverstrekker. Nog voor de daadwer-
kelijke aanvraag wordt ingediend. “Vooraf 
open en eerlijk de zaak met elkaar bespre-
ken en eventueel ook al documenten met 
elkaar te delen. Het gaat erom dat je voor de 
daadwerkelijke aanvraag al een ‘ja’ hebt op 
basis van de vraag die je hebt. Bijvoorbeeld 
in het geval van een verklaarbaar afwijkend 
inkomen vraagstuk. Dat kan voor alle 
partijen zoveel tijd schelen.”

In zijn algemeenheid zal op dat vlak de 
houding van aanbieders moeten veran-
deren, vindt Kippers. “De aanbieder wil 
een aanvraag met zoveel mogelijk stukken 
ontvangen. Eerder wordt er niet naar een 
aanvraag gekeken. Die houding zou meer 
gericht moeten zijn op samenwerking met 
de adviseur. Hoe kunnen we dit samen het 
beste voor de klant doen?” Van der Sterre 
irriteert zich ook aan de hoeveelheid stuk-
ken die soms worden opgevraagd. Zeker als 
er direct een afwijzing op de aanvraag volgt. 
“Zo snel, dat ik de indruk krijg dat er niet 
eens serieus naar die stukken is gekeken. 
Maar als adviseur wordt je wel aan het werk 
gezet om al die stukken boven tafel te krij-
gen”, aldus Van der Sterre. “Het ontbreekt 
inderdaad zo hier en daar weleens aan een 
gezond verstand”, vult Havinga haar aan. 
“Generaliserend kun je stellen dat accep-
tanten ‘stom’ worden gemaakt. Je hoe�  
geen verstand van hypotheken te hebben, 
als je maar in staat bent het juiste vinkje 
of kruisje te zetten. De mensen die dat nu 
doen weten al dat ze over twee jaar overbo-
dig zijn, omdat de computer dat vinkje ook 
kan maken. Die wetenschap werkt ook niet 
echt motiverend.” 

Ja is geen misschien
De realiteitszin ontbreekt soms volledig 
doordat interne regels te strak worden 
nageleefd, is de algemene indruk. Al dan 
niet veroorzaakt door de verregaande stan-
daardisering van de processen. Nu al gaan 

de adviseurs aan tafel bij 10-15 procent 
van hun dossiers met de geldverstrekkers 
in discussie om hen ervan te overtuigen 
dat de klant een ‘save risico’ is. Kies je als 
aanbieder voor maatwerk-oplossingen, en 
daarmee voor een individuele risicobeoor-
deling, dan hopen de adviseurs dat ook een 
gezond verstand en goede communicatieve 
vaardigheden weer terugvloeien in alle 

processen. Dat zou een zegen zijn voor 
branche, zegt Havinga, die tevens voorspelt 
dat het gros van de hypotheekaanvragen 
niet geaccepteerd zal worden door de steeds 
strakker gestandaardiseerde hypotheekaan-
vraagmodules. Kiest Woonfonds uiteinde-
lijk breed voor de doelgroepbenadering, 
dan valt of staat zo’n besluit in de uitvoering 
ervan, zegt Van der Sterre. “Beloof je voor 
bepaalde doelgroepen de specialist te 
zijn en � exibelere richtlijnen te hanteren, 
dan moet je daarin ook het risico durven 
nemen. Ja = ja en dus niet misschien.”

Is er een verdienmodel voor 
maatwerkadvies?

Eerder gaf Havinga al aan dat een hypo-
theekaanbieder best duurder mag zijn, 
mits het voor de klant duidelijk is wat hij 
daarvoor terugkrijgt. Maar is de klant ook 
bereid meer te betalen voor een hypo-
theekadvies als daar een stukje maatwerk 
tegenover staat? Maatwerk kost nu eenmaal 
ook meer tijd dan een gestandaardiseerd 
aanvraagproces. De adviseurs aan tafel 
zijn unaniem in hun oordeel; de klant zal 
daar zeker voor willen betalen. Over het 
uiteindelijke verdienmodel verschillen 
de adviseurs wel van mening. De mees-
ten hanteren een vast tarief, gebaseerd 
op een gemiddeld aantal adviesuren. Uit 
het gesprek blijkt echter dat de klant vaak 
niet weet op hoeveel uren de standaard-
adviesfee is gebaseerd. De focus ligt meer 

op het bedrag dan op de inhoud. Met name 
bij zelfstandigen lopen de adviseurs nu 
al regelmatig uit de pas met de werkelijk 
gemaakte adviesuren. Bolte: “Wanneer 
scherp je een bestaand verdienmodel aan? 
Dat is best lastig. Bij zelfstandigen merk ik 
wel dat er - vaker dan voorheen - tijdens 
het proces zaken aan het licht komen die 
mij als adviseur meer uren kosten dan van 

tevoren ingeschat. Een aanvullende fee voor 
afwijkende zaken hanteren wij nu nog niet. 
Maar als het probleem zich vaker voordoet, 
zal je toch een keer die discussie met jezelf 
aan moeten gaan. Wees hierover altijd eer-
lijk en transparant naar je klant toe.” 

Aparte tarieven voor simpel en zwaar 
advies is ook een onderwerp dat aan tafel 
uiteenlopende meningen oproept. Een 
specialist is nu eenmaal duurder dan een 
huisarts, maar wat als je beiden bent? Kun 
je als adviseur voor een zwaarder advies 
een hoger uurtarief berekenen dan voor 
een minder zwaar advies? Een meerderheid 
vindt uiteindelijk dat je dit verschil wel kunt 
maken, maar niet door één en dezelfde 
adviseur. Een adviseur die eenvoudig en 
zwaar advies wil geven kan volgens hen 
beter een tarief berekenen op basis van 
de gemiddelde doelgroep. Overschrijdt 
een advies, vanwege de zwaarte ervan, dit 
gemiddelde aantal advies uren, dan worden 
de werkelijk gemaakte uren in rekening 
gebracht. 

“De aanbieder wil 
een aanvraag met 
zoveel mogelijk 
stukken ontvangen. 
Eerder wordt er niet 
naar een aanvraag 
gekeken. Die 
houding zou meer 
gericht moeten zijn 
op samenwerking 
met de adviseur. Hoe 
kunnen we dit samen 
het beste voor de 
klant doen?”

Maatwerk is nu eenmaal 
duurder dan een 

gestandaardiseerd 
aanvraagproces
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