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INLEIDING 

 

Het begrip “duurzaamheid” is volop aanwezig in de communicatie van financieel adviseurs. 

 

Waar de ene adviseur het begrip “duurzaam” vooral gebruikt om met consumenten in 

gesprek te komen over het energiezuinig maken van de eigen woning, is voor de andere 

adviseur het begrip de kern van zijn of haar eigen levensfilosofie. 

 

De wijze waarop financieel adviseurs omgaan met het begrip “duurzaamheid” is daardoor 

heel verschillend. 

 

Wat is duurzaamheid nu eigenlijk? De VN-commissie Brundtland definieerde dit begrip in 

1987 als een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de 

behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in 

gevaar te brengen. 

 

Met verschillende financieel adviseurs zijn gesprekken gevoerd over de vraag hoe zij 

omgaan met het begrip duurzaamheid. Ook is in de gesprekken naar voren gekomen welke 

ervaringen zij hebben met consumenten met wie zij over dit thema praten en welke 

suggesties zij aan de sector geven om te komen tot verdere verbreding en versnelling van 

“duurzaamheid” binnen de financiële adviespraktijk.  

 

Wij spreken de wens uit dat dit verslag met aanbevelingen u zal inspireren om ook binnen 

uw onderneming te blijven werken aan het welzijn van de huidige en van toekomstige 

generaties. 

 

Hoevelaken, mei 2020 

 

Bureau DFO 

 

Mr. J. Oosterbaan Martinius 

Algemeen directeur 
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1. HET BEELD VAN “VERAF” 

 

Wanneer in de gesprekken met financieel adviseurs vanuit enige afstand naar de 

adviespraktijk wordt gekeken in relatie tot het onderwerp duurzaamheid, dan ontstaan 

verschillende “beelden”. 

 

1.1 Niet voorop in veranderingen 

Financieel adviseurs geven zelf aan dat zij hun beroepsgroep niet zien als ondernemers met 

een sterk ontwikkelde behoefte om te veranderen. Bijvoorbeeld veranderingen op 

technologisch gebied voltrekken zich in de sector relatief langzaam. 

 

Dat geldt ook voor het denken over de verhouding die de adviseur heeft ten opzichte van de 

klant. In dit kader werd aangegeven dat het binnen de branche veel gebruikte begrip 

“zorgplicht” nog een indicatie is van een meer traditionele relatie tussen klant en financieel 

dienstverlener. Datzelfde geldt voor de adoptie van nieuwe producten of diensten door de 

beroepsgroep. 

 

Duurzaamheid, zeker wanneer dit niet direct gekoppeld is aan de voorwaarden van concrete 

financiële producten, is voor velen nog relatief nieuw en er lijkt niet een collectief sterke 

ambitie aanwezig te zijn om als beroepsgroep binnen dit gebied een voortrekkersrol te 

vervullen. 

 

1.2 Veel verwijzingen maar relatief weinig concrete activiteiten 

In de uitingen van financieel adviseurs wordt veel en vaak verwezen naar het onderwerp 

“duurzaamheid”. Wordt vervolgens gekeken naar de werkelijke activiteiten op dit gebied, dan 

blijkt veelal dat in werkelijkheid de omvang en de breedte van de activiteiten beperkter zijn 

dan op grond van de uitingen wellicht verwacht had mogen worden. 

 

Vaak blijft de aandacht voor het onderwerp duurzaamheid beperkt tot het meenemen van de 

mogelijkheid van de 9% extra leencapaciteit bij hypothecair krediet en de mogelijkheid om bij 

financiële producten te kiezen voor “groene” fondsen. 

 

Kantoren die het aspect van duurzaamheid als filosofie echt een drijvende kracht van hun 

ondernemingsactiviteiten laten zijn en die deze vertalen zowel in de wijze van hun eigen 

bedrijfsvoering als in de adviezen aan hun relaties, lijken dan ook nog beperkt in aantal te 

zijn. 
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Opvallend is dat kantoren die deze filosofie wél hebben en deze in hun dagelijkse, zakelijke 

activiteiten consequent doorvoeren slechts ad hoc contacten lijken te hebben met 

gelijkgezinde collega’s. 

 

Gelet op de belangstelling die hiervoor wel bestaat lijkt er ruimte te zijn voor initiatieven op dit 

gebied. Indien tot dergelijke initiatieven gekomen wordt, en hiermee ook externe profilering 

wordt beoogd, dan zal het de kunst voor de organisator zijn om de toegang daadwerkelijk te 

beperken tot deze selecte groep adviseurs en deelname vanuit “greenwashing” tegen te 

gaan. 

 

1.3 Aandacht voor duurzaamheid is sterk gefragmenteerd 

Binnen financieel advies kan het onderwerp duurzaamheid onder meer ter sprake komen bij 

de volgende product-dienstencombinaties: Financial Planning, Beleggen, Vermogen, 

Hypothecair krediet en verzekeringen. 

 

De gesprekken met de adviseurs geven reden te veronderstellen dat de spelers binnen deze 

aandachtsgebieden het onderwerp “duurzaamheid” vooral benaderen vanuit hun eigen 

discipline en dat een gemeenschappelijke, overkoepelende visie nog ontbreekt. 

 

De hypotheekadviseur heeft over het algemeen wel oog voor maatregelen die genomen 

kunnen worden om een woning duurzamer te maken, maar heeft geen inzicht in welke mate 

ook bij de keuze van de schadeverzekeringen ten behoeve van die woning aan het 

onderwerp duurzaamheid invulling kan worden gegeven. 

 

1.4 Bij implementatie duurzaamheid regelmatig tegenstrijdig overheidsbeleid 

Financieel adviseurs geven aan dat zij bij de advisering van maatregelen op het gebied van 

duurzaamheid regelmatig geconfronteerd worden met beleid van de overheid dat 

tegengesteld uitwerkt op het stimuleren van klanten om maatregelen op het gebied van 

duurzaamheid te treffen. De gegeven voorbeelden in dit kader spelen zich alle af op het 

gebied van de eigen woning. In de gesprekken worden onder meer de volgende voorbeelden 

gegeven: 

a. Geforceerd terugbrengen aflosvrij gedeelte 

AFM, DNB en geldverstrekkers voeren intensief campagne om consumenten te 

stimuleren om, indien zij over een hypothecair krediet beschikken waarop tijdens de 

contractduur niet hoeft te worden afgelost, toch vanuit de beschikbare liquiditeiten 

over te gaan tot een deel vrijwillige aflossing. 
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Gesprekspartners wijzen erop, dat het in het kader van duurzaamheidsbevordering 

juister zou zijn, wanneer een consument beschikt over liquiditeiten, om eerst een 

deugdelijke analyse te maken of deze beschikbare financiële middelen worden 

aangewend voor het financieren van maatregelen om de woning duurzamer te maken 

dan wel om de schuldpositie kleiner te maken. 

 

Kritiek is dat banken en toezichthouders het maken van deze afweging niet 

bevorderen. 

 

b. Waarschuwing tegen overkreditering 

Gesprekspartners accepteren dat de AFM een belangrijke, maatschappelijke taak 

heeft om erop alert te zijn dat aanbieders en adviseurs zich inzetten overkreditering 

door consumenten tegen te gaan. 

 

Wel ervaren de gesprekspartners het als tegenstrijdig dat de overheid enerzijds de 

consument stimuleert over te gaan tot het treffen van energiebesparede maatregelen, 

terwijl anderzijds in februari 2020 de AFM de sector waarschuwt om bij het gebruik 

van de door de overheid geschapen extra financieringsruimte voor het treffen van 

energiebesparende maatregelen erop alert te zijn dat er geen situatie van 

overkreditering ontstaat. 

 

c. Zonnepanelen en hogere WOZ-waarde 

Een laatste voorbeeld van ogenschijnlijk tegenstrijdig overheidsbeleid in het kader 

van financieel advies en het versterken van de duurzaamheidsgedachte betreft het 

stimuleren dat consumenten hun woning voorzien van zonnepanelen om vervolgens, 

wanneer consumenten hiertoe zijn overgegaan, als overheid de WOZ-waarde van de 

woning op een hoger bedrag te taxeren. 

 

1.5 Gunstiger risicoprofiel? 

Hoewel gesprekspartners hiervoor geen harde cijfers ter beschikking hebben, zijn meerdere 

gesprekspartners hierover toch vrij stellig: consumenten die in hun dagelijks leven 

daadwerkelijk invulling geven aan duurzaamheid, hebben vanuit het oogpunt van met name 

schadeverzekeringen een (veel) gunstiger risicoprofiel dan gemiddeld. 
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2. WAAROM HOUDEN ADVISEURS ZICH BEZIG MET DUURZAAMHEID? 

Uit de gesprekken blijkt dat adviseurs verschillende motieven hebben om actief te zijn op het 

gebied van duurzaamheid. Een aantal waarnemingen: 

 

2.1 Sterke persoonlijke gedrevenheid 

Bij kantoren die meer dan gemiddeld actief zijn op het gebied van duurzaamheid lijkt in de 

meeste gevallen de ondernemer de stimulerende factor te zijn die ervoor zorgt dat het 

kantoor in zijn totaliteit meer dan gemiddeld aandacht besteedt aan dit onderwerp en dat de 

medewerkers actief de aandacht voor duurzaamheid ondersteunen. 

 

Uiteraard geldt hierbij dat het ook de ondernemer is die nieuwe collega’s aanneemt. Daarbij 

zal dan vaak gelden dat, zoals een van de ondernemers aangaf, “je toch zoekt naar mensen 

die vanuit eenzelfde filosofie in het leven staan als jezelf”. 

 

2.2 Vanuit levensfilosofie 

Een deel van de adviseurs is actief op het gebied van duurzaamheid vanuit een uitgesproken 

levensfilosofie, bijvoorbeeld het geloof. Bij deze adviseurs is te zien dat zij het onderwerp 

duurzaamheid niet of veel minder koppelen aan bepaalde financiële producten, maar het 

onderwerp veel breder in hun dagelijks leven betrekken. 

 

Bijvoorbeeld door als kantoor zelf duurzaam te opereren. Hierbij komen dan voor de hand 

liggende zaken aan de orde, zoals het rijden in een elektrische auto, aanbrengen van led 

lampen op kantoor of het stimuleren van het thuiswerken. Gedurende de interviews komen 

ook minder voor de hand liggende voorbeelden voorbij: 

• Het bewust primair kiezen voor refurbished artikelen (computers/bureau/s/printers 

etc.) voor op kantoor; 

• Het stimuleren van biologische lunches; 

• Het per mail sturen van minder bijlages maar waar mogelijk bijlages plaatsen op 

internet die door klanten aldaar kunnen worden ingezien. Dit vanuit de gedachte dat 

het massaal werken met bijlages extra beslag legt op het energieverbruik van 

datacenters; 

• Het verkorten van de termijn waarbinnen printers op stand-by staan. 
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2.3 Vanuit financieel belang klant 

Er zijn ook adviseurs die de aandacht voor het onderwerp duurzaamheid primair baseren op 

het financieel belang van hun klanten. 

 

Een dergelijk motief is goed voorstelbaar bij adviezen voor het energiezuinig maken van de 

woning. Investeringen op dit gebied lijken zich relatief snel “terug te verdienen”. 

 

Ook blijken duurzaamheid en financieel welzijn van de klant in het kader van de financiële 

planning hand in hand te gaan. Bijvoorbeeld door de adviseurs die met hun klanten in 

gesprek gaan over de vraag hoe vaak het kopen van nieuwe kleding nu echt nodig is, 

waarom de verre vliegvakantie beter voelt dan de vakantie in eigen land of die de consument 

laten nadenken of het om de twee jaar vervangen van de auto financieel en vanuit het 

oogpunt van duurzaamheid een verstandige optie is. In de beleving van deze laatste 

adviseurs leidt een grotere bewustheid van de klant over duurzaamheid ook tot een 

gunstigere financiële uitgangssituatie van de klant. 

 

2.4 Bescherming eigen maatschappelijke meerwaarde 

Een enkele gesprekspartner geeft aan dat de ontwikkelingen op het gebied van 

automatisering, digitalisering en defiscalisering van de eigen woning, binnen een aantal jaren 

de maatschappelijke meerwaarde van de hypotheekadviseur sterk zal doen verminderen. 

 

Deze gesprekspartner is ervan overtuigd dat, willen hypotheekadviseurs ook op langere 

termijn bestaansrecht behouden, zij hun dienstenpakket met maatschappelijk, relevante 

activiteiten moeten verbreden. 

 

Ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid wordt door deze 

gesprekspartner gezien als een van de terreinen die in de komende tijd alleen maar 

maatschappelijk relevanter zal worden. 
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2.5 Wie moet het anders doen? 

Een van de gesprekspartners legt de vraag op tafel: indien het niet de financieel adviseurs 

zijn die in gesprek gaan met consumenten om met hen te praten over duurzaamheid, wie 

moet deze rol dan wel op zich nemen? 

 

Andere gesprekspartners hebben op deze vraag wel een begin van een antwoord, waarbij 

onder andere genoemd worden de energieleveranciers, woningbouwverenigingen, 

buurthuizen, etc. 
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3. HOE KIJKEN CONSUMENTEN AAN TEGEN HET ONDERWERP DUURZAAMHEID 

 

Aan de financieel adviseurs is verzocht aan te geven hoe zij ervaren dat consumenten 

reageren indien de financieel adviseur tijdens contacten het onderwerp duurzaamheid 

aanroert. 

 

3.1 Geen consumenten die hier “tegen” zijn 

Adviseurs zijn unaniem in hun ervaringen dat zij geen contact hebben gehad met 

consumenten die, wanneer de adviseur het onderwerp duurzaamheid aanroert, hier negatief 

op reageren in de zin dat clienten aangeven dat ze dit onderwerp niet relevant vinden en er 

hierover verder niet met de adviseur willen praten. 

 

Adviseurs geven aan dat de reactie van consumenten vervolgens variëert van “beleefd 

aanhoren” tot “oprechte interesse”. Het botweg afwijzen van het gespreksonderwerp door de 

consument lijkt dus weinig of niet voor te komen. 

 

3.2 Drie interessegebieden 

Adviseurs melden dat er in het algemeen drie aspecten zijn waarop consumenten 

aanspreekbaar zijn wanneer het gaat om onderwerpen op het gebied van duurzaamheid, te 

weten: 

a. Intrinsieke gemotiveerdheid om de wereld te verbeteren 

Adviseurs signaleren dat een deel van de relaties met wie zij te maken hebben sterk 

intrinsiek gemotiveerd is om zich in hun handelingen in te spannen om de wereld 

voor de toekomst beter achter te laten dan deze nu is. 

 

Bij het kantoor dat zich richt op medewerkers die werkzaam zijn bij NGO’s is dit goed 

te verklaren. Maar ook alle andere adviseurs geven aan dat een deel van hun relaties 

vanuit deze meer intrinsieke gemotiveerdheid het onderwerp duurzaamheid benadert. 

Adviseurs zeggen deze instelling vooral aan te treffen bij relaties met kinderen en 

relaties die lid zijn van organisaties zoals Natuurmonumenten, etc. 

 

b. Gemotiveerdheid op basis van besparingen 

Met name rondom de financiering van woningen lijkt de meerderheid van de 

consumenten vooral in het onderwerp duurzaamheid geïnteresseerd te zijn vanuit het 

perspectief van het behalen van financiële besparingen binnen een redelijke termijn. 

Dat geldt voor de extra isolatie en zonnepanelen. 
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Buiten de financiering van de woning is deze motivatie ook te zien rondom de 

afweging een elektrisch aangedreven auto aan te schaffen. De elektrische auto wordt 

dan niet primair vanuit het oogpunt van duurzaamheid aangeschaft, maar vanuit de 

wens de fiscale bijtelling te beperken. 

 

De ervaring is dat, indien dit perspectief van besparingen er niet is, binnen deze 

categorie consumenten, de interesse in het onderwerp duurzaamheid relatief beperkt 

is en in de meeste gevallen niet leidt tot doorvoeren van concrete maatregelen. 

 

c. Keuze vanuit wens tot comfort 

Een derde motivatie voor consumenten om interesse te hebben in maatregelen op 

het gebied van duurzaamheid ligt, bij contacten in het kader van de financiering van 

de woning, vooral in het streven naar meer wooncomfort. Een nadeel van deze 

motivatie voor de adviseur is dat dit “voordeel” moeilijk te objectiveren en te 

garanderen is. Of de verwachting van de consument gerealiseerd gaat worden zal 

immers pas blijken nadat de investering is gedaan. 

 

Vanwege de verschillende motivatie bij consumenten om interesse te hebben in het 

onderwerp duurzaamheid, geven de gesprekspartners aan dat bij het communiceren 

door de financieel adviseur over dit onderwerp het belangrijk is te zorgen dat er een 

goede aansluiting is tussen de inhoud van de informatie en de primaire motivatie van 

de consument met wie de communicatie plaatsvindt. 

 

Gesprekspartners denken met regelmaat te zien dat communicatie niet het beoogde 

effect heeft omdat “boodschap” en “motivatie” niet of onvoldoende op elkaar 

aansluiten. 

 

3.3 Start met eerste stap 

Adviseurs constateren in hun gesprekken met de consumenten dat er in het algemeen bij het 

overgrote deel van de consumenten een positieve grondhouding aanwezig is wanneer het 

gaat om het onderwerp duurzaamheid. 

 

Aangegeven wordt dat wanneer consumenten in hun persoonlijke leefomgeving eenmaal 

met een “beperkte”, concrete actie op het gebied van duurzaamheid zijn begonnen, zij vaak 

enthousiast worden en zelf actief vervolgstappen gaan zetten en op die manier hun actieve 

betrokkenheid bij duurzaamheid verbreden en intensiveren. 
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Consumenten daarentegen met wie een groot pakket aan maatregelen in een keer wordt 

afgesproken lijken in de praktijk vaak te blokkeren omdat “het te veel” is. 

 

Het advies van de adviseurs is dan ook te proberen zo veel mogelijk consumenten op het 

gebied van duurzaamheid via kleine en overzichtelijke maatregelen “aan de gang te krijgen”, 

waarna vervolgacties vaak relatief snel en eenvoudig door de consument worden opgevolgd. 
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4. DUURZAAMHEID BIJ ADVIES EN BEMIDDELING IN HYPOTHECAIR KREDIET 

Binnen de financieel advieswereld lijkt het onderwerp duurzaamheid het meest naar voren te 

komen rondom het advies en bemiddeling in hypothecair krediet. Feitelijk gaat het dan met 

name om: 

• De mogelijke verhoging van het maximaal te lenen bedrag; 

• Mogelijk te behalen besparingen door de woning energiezuinig te maken; 

• Het verhogen van het wooncomfort. 

 

In de gesprekken met de adviseurs wordt relatief veel gesproken over hun ervaringen met 

het thema duurzaamheid in relatie tot de financiering van de woning. Een aantal ervaringen 

worden hieronder samengevat. 

 

4.1 Bij aankoop speelt energielabel beperkte rol 

Bij verkoop van een woning is het wettelijk verplicht dat er een “definitief energielabel” 

aanwezig is dat laat zien hoe energiezuinig het huis is. Binnen dit systeem wordt gewerkt 

met labelklassen A t/m G. Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst, woningen met 

een G-label het minst energiezuinig. 

 

Gesprekspartners geven aan dat in de huidige woningmarkt kopers van woningen niet of 

vrijwel niet hun beslissing om wel of geen bod uit te brengen op een specifieke woning, 

baseren op basis van het energielabel van de betreffende woning. 

 

Ook neemt men niet waar dat bij het bepalen van de biedingsprijs de kopers de kosten van 

eventueel te nemen energiebesparende maatregelen na verwerving van de woning in 

relevante mate laten meewegen. 

 

Gesprekspartners geven aan te betwijfelen of in de huidige markt het systeem van 

energielabels effect heeft op het beïnvloeden van de consument bij de keuze van een aan te 

kopen woning. 

 

4.2 Consumenten hebben focus op woning niet op duurzaamheid 

Consumenten die de financieel adviseur benaderen voor advies over de aankoop/ 

financiering van een woning zijn op dat moment volledig gericht op hun primaire vraag of ze 

de woning kunnen financieren. Adviseurs geven aan dat in die fase maar weinig 

consumenten zelf het initiatief nemen om het onderwerp “duurzaamheid” onderdeel te laten 

zijn van hun adviesvraag. 
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Dit betekent dat het initiatief om rondom de financiering van de woning het onderwerp 

duurzaamheid erbij te betrekken primair vanuit de financieel adviseur moet komen. Neemt de 

adviseur dit initiatief niet, dan zullen de meeste consumenten in die fase het onderwerp 

duurzaamheid niet betrekken in hun besluitvormingsproces. 

 

4.3 Interesse direct aan begin adviestraject vragen 

Een van de adviseurs geeft aan bij het begin van elk oriëntatiegesprek met consumenten 

over een mogelijke financiering van de woning, consequent de vraag te stellen of de 

consument bij de verdere verkenningen en adviezen het op prijs stelt dat de adviseur ook 

kijkt naar het onderwerp duurzaamheid. Zijn ervaring is dat vrijwel elke relatie hierop een 

positieve reactie geeft, hetgeen hem vervolgens legitimeert om gedurende het gehele 

vervolgtraject aandacht aan dit onderwerp te blijven besteden. 

 

4.4 Leningsdeel voor verduurzaming in bouwdepot 

Gelet op de ervaring dat veel consumenten direct na verwerving van hun woning andere 

aandachtspunten hebben dan uitvoering geven aan de beoogde maatregelen om hun 

woning te verduurzamen, vermeldt een van de adviseurs, dat hij de vaste praktijk heeft om 

relaties, die niet voordat de woning feitelijk betrokken wordt al overgaan tot verbouwingen, te 

adviseren het deel van de lening dat bedoeld is voor de financiering van verduurzaming van 

de woning, in een bouwdepot te storten waardoor er een termijn van twee jaar is waarbinnen 

deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en gefinancierd. 

 

Deze adviseur volgt dit bouwdepot actief en neemt daarover ook consequent contact op met 

de betreffende relaties. Zijn ervaring is dat op deze wijze niet alleen een hoog percentage 

relaties daadwerkelijk overgaat tot de beoogde verduurzaming van de woning, maar ook dat 

deze werkwijze de relatie tussen de klant en adviseur versterkt. 

 

4.5 Aflossen of verduurzamen 

Van de totale hypotheekschuld in Nederland van ruim 500 miljard euro bestaat bijna 260 

miljard euro uit zogenaamde “aflosvrije hypotheken”. Anders dan de naam doet vermoeden 

moet deze schuld wel worden afgelost, maar pas op het eind van de leningsperiode en dus 

niet tussentijds. 
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Vanuit De Nederlandsche Bank, DNB en de Autoriteit Financiële Markten, AFM en in het 

verlengde daarvan de Nederlandse Vereniging van Banken, NVB, wordt de consument sterk 

gestimuleerd om, indien deze beschikt over eenmalige, extra liquiditeiten of extra ruimte in 

zijn maandelijkse begroting, deze te gebruiken om een schuld in de vorm van een aflosvrij 

leningsdeel binnen zijn hypothecair krediet te verlagen. 

 

In de campagnes die hiervoor worden gevoerd, wordt nooit het advies gegeven om een 

goede analyse te maken wat, alleen al vanuit financieel oogpunt, voor de consument een 

betere beslissing is; sec aflossen van de schuld, dan wel de beschikbare liquiditeit inzetten 

voor het nemen van energiebesparende maatregelen, waardoor na de terugverdientijd er 

ook extra ruimte ontstaat voor tussentijdse aflossingen. 

 

Zowel vanuit maatschappelijk oogpunt, het stimuleren van het duurzamer maken van 

woningen als vanuit het financieel belang van de consument zijn adviseurs kritisch op de 

bestaande campagne “aflosblij’. 

 

4.6 Kritisch op waarschuwing AFM voor risico van overkreditering 

Het onderwerp duurzaam bouwen en verbouwen valt onder het aandachtsgebied van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Te zien is, dat vanuit dit ministerie 

veel energie wordt gestoken in het bevorderen dat consumenten hun woning verduurzamen. 

Een deel van de activiteiten van dit ministerie is ook gericht op financieel adviseurs en hun 

vertegenwoordigende organisaties om te bevorderen dat deze adviseurs in hun gesprekken 

met consumenten aandacht besteden aan het onderwerp “verduurzamen van de woning”. 

 

Bekend is ook dat, met name dankzij de inspanningen van dit ministerie, consumenten die 

een woning kopen en het plan hebben deze te verduurzamen, het voor hen mogelijk is een 

hoger bedrag te lenen dan zonder deze verduurzaming. In 2020 mag een dergelijke 

consument tot 106% (in plaats van 100%) van de waarde van de woning lenen. 

 

Bij de inkomenstoetsing, waarmee wordt bepaald hoeveel de consument verantwoord kan 

lenen, blijven investeringen in energiebesparing tot maximaal € 9.000 buiten beschouwing. 

Bij een nul-op-de-meter woning is dit zelfs € 25.000 met energieprestatiegarantie en € 

15.000 zonder energieprestatiegarantie. Voorwaarde is wel een inkomen van minimaal € 

33.000. 
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In februari 2020 trok de AFM de aandacht door tijdens een speech op een congres voor 

professionals op het gebied van hypothecair krediet ervoor te waarschuwen dat het gebruik 

van deze extra financieringsruimte niet moet leiden tot het risico van overkreditering. 

 

Gesprekspartners vinden het juist dat de AFM in algemene zin waakt voor overkreditering, 

maar achten de recente oproep contraproductief in relatie tot de gewenste inspanning om 

een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de woningen in Nederland. Gewezen 

wordt op het feit dat bij het bepalen van de vrijstellingen is uitgegaan wat deze besparingen 

voor de feitelijke maandelijkse woonlasten van de consument betekenen en daarmee juist is 

gewaakt om situaties van overkreditering door sec het nemen van maatregelen op het 

gebied van duurzaamheid te voorkomen. 

 

4.7 Softwareleveranciers kunnen zorgen voor grotere impact 

Vrijwel elke adviseur die adviseert en bemiddelt in hypothecair krediet maakt hiervoor 

gebruik van specifieke softwareapplicaties. 

 

Adviseurs wijzen erop dat deze leveranciers een grote invloed kunnen hebben op de mate 

en snelheid waarmee adviseurs in het kader van het financieel advies ook aandacht 

besteden aan het onderwerp duurzaamheid. 

 

Positief is men over bijvoorbeeld de mogelijkheid voor consumenten om gratis een “ruwe” 

inventarisatie te maken van de mate van energiezuinigheid van de eigen woning via 

bijvoorbeeld www.duurzaamheidsprofiel.nl. 

 

Adviseurs geven aan dat in met name de adviessoftware nog (veel) ruimte is om op meer 

gestructureerde wijze de adviseur en consument te stimuleren om in kader van het 

onderzoek naar de financiering van de woning meer aandacht te besteden aan het 

onderwerp duurzaamheid. 

 

4.8 Adviseurs en hypothecair krediet 

Tijdens de interviews is met de gesprekspartners gesproken over hun ervaringen met 

collega’s die als hoofdberoep advies en bemiddeling in hypothecair krediet hebben. Een 

aantal waarnemingen uit dit deel van de gesprekken zijn hierna opgenomen. 

 

http://www.duurzaamheidsprofiel.nl/
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a. Betrokkenheid privé bepalend voor doorwerking in professie 

Het lijkt verantwoord om te stellen dat adviseurs die in hun privésituatie 

betrokkenheid hebben bij het onderwerp duurzaamheid deze ook meer dan 

gemiddeld laten neerdalen in hun beroepsmatige werkzaamheden. 

 

Bij hypotheekadviseurs betekent dit, dat adviseurs die dit onderwerp actief in hun 

gesprekken met consumenten meenemen, in bijna alle gevallen ook in hun eigen 

woning maatregelen op het gebied van duurzaamheid hebben aangebracht. 

 

Er lijken voldoende indicaties te zijn dat het omgekeerde ook lijkt te gelden: adviseurs 

die in hun privé-situatie geen maatregelen hebben genomen om hun woning te 

verduurzamen, lijken minder geneigd te zijn om dit onderwerp op eigen initiatief 

intensief met de klant te willen bespreken. 

 

Wanneer deze waarneming correct is, dan zou dit kunnen beteken dat, indien bereikt 

wordt dat meer financieel adviseurs zelf maatregelen nemen op het gebied van 

duurzaamheid rondom de woning, dit mogelijk een stimulerend effect heeft op de 

mate waarin deze adviseurs dit onderwerp bespreekbaar maken met hun relaties. 

 

b. Declaratiestelsel werkt negatief uit voor voorlichting duurzaamheid 

Advies en bemiddeling in hypothecair krediet vindt in Nederland sinds 2013 plaats op 

basis van een directe beloning die de consument aan de adviseur/bemiddelaar 

betaalt. In de praktijk hanteren vrijwel alle adviseurs vaste bedragen voor advies, 

bemiddeling en de combinatie advies & bemiddeling. 

 

Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat er weinig of geen voorbeelden bekend 

zijn waarin de adviseur de hoogte van de declaratie laat afhangen van de vraag of er 

wel of geen aandacht wordt gegeven aan het onderwerp duurzaamheid. 

 

Het declaratiestelsel draagt, net als het provisiestelsel, daardoor intrinsiek een 

perverse prikkel in zich. Namelijk dat het rendement dat een financieel adviseur bij 

het hanteren van een vast tarief behaalt, bepaald wordt door de snelheid waarmee hij 

de transactie kan doorlopen. 
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Dit betekent dat het voor adviseurs op de korte termijn financieel aantrekkelijk kan 

zijn om geen of weinig aandacht te schenken aan zaken die niet direct vereist zijn om 

de kerntransactie, totstandkoming van het hypothecair krediet, te realiseren. 

 

Uit de gesprekken blijkt dat deze ongewenste kant van het declaratiestelsel voor een 

deel verantwoordelijk is voor het feit dat een deel van de adviseurs niet alleen weinig 

of geen aandacht besteedt aan het afdekken van risico’s van overlijden en 

arbeidsongeschiktheid, maar ook niet aan de mogelijkheden van het verduurzamen 

van de woning. 

 

c. Ook gebrek aan kennis kan oorzaak van verschillen in aandacht zijn 

Naast het ongewenste effect dat het declaratiestelsel in zich draagt, verklaren de 

gesprekspartners het onvoldoende meenemen van het onderwerp duurzaamheid in 

de gesprekken met consumenten ook uit het feit dat, wanneer adviseurs het gevoel 

hebben op een bepaald deelterrein niet voldoende deskundig te zijn, zij dit onderwerp 

in gesprekken met consumenten zo veel mogelijk proberen te ontwijken.  

 

Gesprekspartners die werkzaam zijn bij grote organisaties geven aan te zien dat, 

wanneer de organisatie via opleidingsprogramma’s die verplicht door alle adviseurs 

gevolgd moeten worden en waarbij het onderwerp duurzaamheid wordt behandeld, 

nadien adviseurs vaker het onderwerp met klanten bespreekbaar maken. 

 

Tegelijkertijd geven zij echter aan, dat ondanks deze opleidingen er grote verschillen 

blijven in de mate waarin de adviseur dit onderwerp in de gesprekken met de klanten 

meeneemt. Er lijken dus meer factoren een rol te spelen in het wel of niet actief 

bespreekbaar maken van dit onderwerp dan alleen de mate waarin de adviseur 

kennis en vaardigheden op dit gebied bezit. 

 

d. Sterke verschillen binnen zelfde organisaties en kantoren 

De mate waarin adviseurs in hun contacten aandacht geven aan het onderwerp 

duurzaamheid verschilt per adviseur. Tijdens de gesprekken is ook gesproken met 

adviseurs die werkzaam zijn bij grote kantoren waarbij bijvoorbeeld meer dan 40 

adviseurs werkzaam zijn en adviseurs die bij landelijk werkzame kantoren werken. 
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Opvallend is dat uit deze gesprekken blijkt dat ook binnen het kantoor met meer dan 

40 adviseurs het onderlinge verschil in de mate waarin het aspect duurzaamheid in 

offertes is opgenomen groot is: van 3% bij de adviseur die dit aspect kennelijk weinig 

of geen aandacht geeft tot meer dan 40% bij de adviseur die dit onderwerp wel 

consequent in zijn gesprekken meeneemt. 

 

Dit verschil blijkt ook uit het gesprek met de adviseur die werkzaam is bij een 

organisatie waar landelijk in de offertes in circa 15% van de offertes aandacht wordt 

gegeven aan het onderwerp duurzaamheid, maar in het noordelijk deel van 

Nederland 25%. Een verklaring voor dit verschil kon niet worden gegeven. 

 

Wel geeft dit opnieuw een indicatie dat de mate waarin duurzaamheid aandacht krijgt 

tijdens het adviesgesprek, afhangt van de individuele adviseur die het gesprek voert 

en dat er kennelijk nog onvoldoende centrale aansturing vanuit de organisaties 

plaatsvindt waar deze adviseur werkzaam is. 
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5. DUURZAAMHEID BIJ ADVIES BELEGGEN 

 

Naast advies en bemiddeling in hypothecair krediet, lijkt het onderwerp “duurzaamheid” bij 

financieel adviseurs vooral voor te komen bij advies over het onderwerp “beleggen”. Het 

aantal adviseurs dat op dit gebied actief is, is veel beperkter dan de advieskantoren die zich 

bezighouden met advies en bemiddeling van hypothecair krediet. Uit de gesprekken met de 

adviseurs die op dit gebied actief zijn, komen de volgende waarnemingen. 

 

5.1 Verschil in uitvoering 

De mate waarin financieel adviseurs invulling geven aan het begrip duurzaamheid in relatie 

tot beleggen verschilt sterk. 

 

Een deel van de adviseurs beperkt zich tot het adviseren van beleggingsproducten die 

geprofileerd worden als “groen”. Het gaat dan om relatief grove selecties waarbij 

beleggingen in bijvoorbeeld olie, tabak en de wapenindustrie worden uitgesloten.  

 

Een ander deel van de adviseurs doet uitgebreider onderzoek naar fondsen waarin hun 

klanten kunnen beleggen en bij hun beoordelingen op detailniveau laten zij omstandigheden 

meewegen die zij op het gebied van duurzaam beleggen relevant vinden. Een van de 

gesprekspartners geeft bijvoorbeeld aan dat hij veel moeite heeft gedaan om een 

beleggingsfonds te vinden dat niet in teerzanden belegt. 

 

Weer andere adviseurs zien beleggen als een mogelijkheid om hun relaties actief te 

stimuleren om de wereld duurzamer te maken door bijvoorbeeld het gesprek met klanten aan 

te gaan die spaargeld hebben zonder specifiek bestedingsdoel. Deze adviseurs bespreken 

met deze klanten of het binnen hun levensfilosofie niet beter past om een deel van deze 

gelden actief te beleggen in projecten in ontwikkelingslanden waardoor aldaar de kwaliteit 

van leven op een stabieler niveau komt. 

 

Bij de combinatie “beleggen” en “duurzaamheid” is de variatie in de wijze waarop financieel 

dienstverleners hierin actief zijn, groter dan bij de andere financiële diensten. Het is 

belangrijk deze diversiteit te onderkennen, indien de wens bestaat om met deze adviseurs 

een communicatielijn op te zetten. 
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5.2 Primaire partners 

Financieel adviseurs die actief zijn in het adviseren in beleggen en daarbij meer dan 

gemiddeld aandacht geven aan het onderwerp duurzaamheid, noemen als belangrijkste 

Nederlandse partners waarmee men het gevoel heeft goed te kunnen samenwerken: 

• Triodos 

• ASR 

• Actiam 

 

NNEK wordt door veel van deze adviseurs gebruikt als fondsenplatform. 

 

5.3 Kritiek op de Eerlijke Geldwijzer 

De Eerlijke Geldwijzer is een portal waarin de volgende maatschappelijke organisaties 

samenwerken in het beoordelen van banken, verzekeringsmaatschappijen en 

pensioenfondsen op de mate waarin men aandacht heeft voor het onderwerp duurzaamheid 

bij de beleggingen waarvoor zij verantwoordelijk zijn: 

• Amnesty International 

• Milieudefensie 

• Oxfam Novib 

• PAX 

• World animal protection 

 

Hoewel er waardering bij de gesprekspartners bestaat voor de intenties waarmee dit platform 

is opgezet, is er ook kritiek. 

 

De kritiek richt zich vooral op het feit dat alleen de grotere organisaties in de vergelijkingen 

voorkomen, omdat er bij de maatschappelijke organisaties onvoldoende capaciteit en budget 

beschikbaar is om ook de kleinere organisaties mee te nemen in de vergelijkingen op dit 

platform. In de gesprekken wordt voor wat betreft de verzekeringssector de suggestie 

gedaan dat het Verbond van Verzekeraars de kosten draagt waardoor het 

duurzaamheidsprofiel van alle verzekeraars die in de vergelijking willen worden 

meegenomen beschikbaar komt. 
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5.4 Geen samenwerkingsverband 

Adviseurs die op dit moment bewust aandacht willen geven aan het aspect duurzaamheid in 

hun activiteiten op het gebied van beleggen, geven aan niet bekend te zijn met een gremium 

waarbinnen gelijkgestemde financieel adviseurs op het gebied van beleggen en 

duurzaamheid elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. 

 

Adviseurs geven aan dat het veel tijd kost, wanneer men zelf diepgaandere analyses wil 

maken van beleggingskeuzen die fondsen maken. In de gesprekken geeft men aan dat een 

organisatie die dit type adviseurs bij elkaar weet te brengen naar verwachting voor hen niet 

alleen een belangrijke meerwaarde kan hebben, maar ook dat dit de aandacht voor 

duurzaamheid bij beleggen kan verbreden en versnellen. 

 

5.5 Greenwashing breed aanwezig 

Op het gebied van beleggen herkennen gesprekspartners dat het fenomeen “greenwashing” 

breed aanwezig is en zelfs lijkt toe te nemen. Het gaat hier dan om het verschijnsel dat 

financiële instellingen zich opzettelijk groener positioneren dan de werkelijkheid 

rechtvaardigt. 

 

Gesprekspartners geven aan het een goede zaak te vinden dat de AFM heeft aangekondigd 

in de komende periode in haar toezichtstaak hier meer naar te gaan kijken. 
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6. DUURZAAMHEID BIJ ADVIES SCHADE- INKOMENS- EN ZORGVERZEKERINGEN 

 

Naast advies en bemiddeling in hypothecair krediet en beleggen lijkt het onderwerp 

“duurzaamheid” bij financieel adviseurs in zeer beperkte, maar toenemende mate ook voor te 

komen bij advies over het onderwerp “schade-, inkomens- en zorgverzekeringen”. De 

financieel adviseurs die duurzaamheid meenemen in het advies over deze verzekeringen 

richten zich meestal op de volgende aspecten: 

 

6.1 Duurzaam beleggen van de verzekeraar 

De mate waarin verzekeraars duurzaam beleggen is bij een groeiende groep klanten een 

factor op basis waarvan zij hun keuze maken. Doordat de transparantie op dit vlak, mede 

door de introductie van de Eerlijke Geldwijzer, is toegenomen kan binnen het advies hierin 

worden voorzien. 

 
6.2 Duurzame elementen in het verzekeringsproduct 

Bij schadeverzekeringen is er een groeiend aantal verzekeraars dat duurzaamheidsfactoren 

inbouwt in de reguliere verzekeringsproducten. Deze duurzaamheidsfactoren voorzien in het 

meeverzekeren van specifieke risico’s die passen bij een duurzame levensstijl en het 

bezitten van duurzame goederen. Daarnaast kan er sprake zijn van verduurzaming van het 

schadeherstel. 
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7. CORONA EN DUURZAAMHEID 

 

De gesprekken met de adviseurs vinden plaats op het moment dat de meeste adviseurs als 

gevolg van de coronacrisis nog vanuit huis werken. Tijdens de gesprekken is uiteraard ook 

kort stilgestaan bij de vraag of naar verwachting van de gesprekspartners het coronavirus 

“iets blijvends” zal gaan betekenen voor het onderwerp duurzaamheid. De volgende 

waarnemingen zijn gedaan. 

 

7.1 Geen uniform beeld 

Deelnemers hebben op het moment dat de gesprekken plaatsvinden (mei 2020) nog geen 

uniform beeld van de verwachtingen wat het coronavirus op langere termijn voor het 

onderwerp duurzaamheid kan gaan betekenen. Kijkend naar de toekomst wordt vooral 

gesproken in de sfeer van “Ik hoop dat….”. 

 

7.2 Overheid heeft laten zien ingrijpende maatregelen te kunnen nemen 

Rondom de coronacrisis heeft de overheid laten zien op zeer korte termijn in staat te zijn 

over te gaan tot zeer ingrijpende maatregelen en enorm grote bedragen vrij te kunnen 

maken om de risico’s van het virus te proberen te beperken. 

 

Enkele gesprekspartners geven aan hieruit hoop te putten dat hierdoor een positieve 

voorbeeldwerking binnen de politiek zelf en een acceptatiebereidheid bij de consument is 

ontstaan, rondom noodzakelijke maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Partners 

verwijzen naar de investeringen die onder meer in het kader van de Green Deal noodzakelijk 

zullen zijn. 

 

7.3 Meer digitale communicatie en dus minder reizen 

Vrij breed leeft onder de gesprekspartners wel de verwachting dat er, ook nadat het 

coronavirus is overwonnen, medewerkers vaker op bepaalde dagen vanuit huis gaan 

werken. Ook leeft breed de verwachting dat er vaker digitale gesprekken met klanten en 

leveranciers gaan plaatsvinden. Deze ontwikkeling zal bijdragen aan vermindering van het 

aantal “reiskilometers”. 
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8. SUGGESTIES 

 

Tijdens de interviews doen de financieel adviseurs diverse praktische suggesties voor de 

wijze waarop gestimuleerd kan worden dat het onderwerp duurzaamheid binnen de 

adviespraktijk meer en blijvende aandacht kan krijgen. 

 

Een aantal van deze suggesties wordt hierna samengevat. 

 

8.1 Duurzaamheid nadrukkelijker onderdeel laten zijn van wettelijk deskundigheidskader 

De bevoegdheid om als financieel adviseur te mogen optreden is gekoppeld aan wettelijke 

deskundigheidseisen. Er zijn eisen die gelden om als adviseur te worden toegelaten. 

Daarnaast dient de adviseur periodiek te voldoen aan eisen op het gebied van permanente 

educatie. 

 

Op dit moment komt het onderwerp duurzaamheid maar beperkt voor in de wettelijke 

opleidingseisen. Zoals een van de adviseurs het verwoordt: “Ik moet wel alles weten van het 

onderwerp “leefgeld” dat ik in de praktijk bijna nooit tegenkom, maar vrijwel niets over het 

onderwerp duurzaamheid dat bij elke klant speelt”. Voor zover dit onderwerp al aan de orde 

komt, gebeurt dit vooral in het kader van de fiscale eisen bij hypothecaire kredieten. 

 

Het onderwerp duurzaamheid kent tal van aandachtsgebieden. Naast inzicht in de 

maatschappelijke ontwikkelingen zal de adviseur ook een zekere mate van inzicht moeten 

hebben waar het onderwerp raakvlakken heeft met techniek, fiscaliteiten, publiekrecht, 

privaatrecht, verzekeringen, budgettering, etc. 

 

De suggestie is om het onderdeel duurzaamheid uitgebreider deel te laten uitmaken van de 

wettelijke deskundigheidseisen. 

 

8.2 Help bij opbouw lokaal netwerk 

Financieel adviseurs hebben van oudsher binnen de lokale gemeenschap een netwerk van 

dienstverleners met wie zij in het belang van hun relaties regelmatig samenwerken. Hierbij 

kan gedacht worden aan plaatselijke makelaars o.g., notarissen, schade-hulpverleners, etc. 

 

Voor kantoren die actief willen zijn op het gebied van duurzaamheid kan het zinvol zijn om dit 

bestaande netwerk uit te breiden met een nieuw type dienstverleners, zoals 

installatiebedrijven, aannemers, etc. 
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De suggestie is om financieel advieskantoren te stimuleren hun netwerk uit te breiden met 

dienstverleners die meer dan gemiddeld actief zijn op het gebied van duurzaamheid. 

 

8.3 Samenwerking tussen adviseurs bij identificeren betrouwbare wederpartijen 

Veel financieel advieskantoren hebben in de loop der jaren een aantal partijen leren kennen 

naar wie zij met een gerust hart klanten durven door te verwijzen voor de uitvoering van 

bepaalde, geadviseerde maatregelen op het gebied van duurzaamheid. 

 

Adviseurs geven aan dat het de nodige moeite heeft gekost om te komen tot een lijst met 

dergelijke partijen.  

 

Desgevraagd geven de adviseurs aan het toe te juichen indien organisaties zoals Adfiz, 

NVHP, etc. het initiatief nemen om leden te stimuleren aan de organisatie bekend te maken 

met welke toeleveranciers leden goede ervaringen hebben en deze informatie voor de 

achterban van die organisatie toegankelijk te maken. 

 

8.4 Introductie groen-certificaten voor doorverwijzing 

Financieel adviseurs geven aan dat het met grote regelmaat voorkomt dat consumenten 

bereid zijn om maatregelen te nemen om hun woning te verduurzamen, maar dat uitvoering 

hiervan vervolgens niet plaatsvindt, omdat de consument zich onzeker voelt welke 

leveranciers voldoende deskundig en betrouwbaar zijn. 

 

De suggestie is gedaan om te kijken of er een landelijk systeem van “groen certificering” kan 

komen, waarmee op basis van objectieve criteria vertegenwoordigers van verschillende 

beroepsgroepen tot uiting kunnen brengen dat zij over specifieke kennis en vaardigheden 

beschikken op het gebied van duurzaamheid. 

 

Bij de beroepsgroepen kan dan gedacht worden aan bijvoorbeeld Aannemers, Architecten, 

Financieel adviseurs, Installateurs, Makelaars o.g., Notarissen, etc. 
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8.5 Verbod op niet transparante leadvergoeding 

Het Assurantie Magazine besteedde op 11 december 2019 uitgebreid aandacht aan het 

fenomeen “leadvergoeding”. Dit naar aanleiding van een publicatie van de Nederlandse 

Vereniging van Hypothecair Planners waarin deze organisatie haar afkeuring uitsprak over 

de ontwikkeling dat hypotheekadviseurs door installatiebedrijven worden benaderd met het 

verzoek om, voor een consument niet kenbare financiële vergoeding, een lead, voor deze 

bedrijven te genereren (https://www.amweb.nl/financiele-planning/nieuws/2019/12/duizend-

euro-voor-een-lead-transparantie-moet-hypotheekadviseur-zelf-weten-101120507). 

 

In het artikel in Assurantie Magazine komen zowel adviseurs als installateurs aan het woord 

die aangeven geen moeite te hebben met deze niet-transparante vergoeding. 

 

Meerdere gesprekspartners geven aan tegenstander van deze ontwikkeling te zijn, omdat 

deze een groot risico bevat dat algemene bekendheid van dit type vergoedingen, de totale 

geloofwaardigheid van de beroepsgroep financieel adviseurs als raadgever op het gebied 

van duurzaamheid ter discussie kan stellen. 

 

Bepleit wordt dan ook om niet transparante leadvergoedingen onder het bestaande 

provisieverbod te brengen. 

 

8.6 Behoefte aan “kantoor van de duurzaamheid” 

Tijdens een van de gesprekken wordt het idee gelanceerd dat het stimulerend zou kunnen 

werken om een “kantoor van de duurzaamheid” op te richten.  

 

De gedachte hierbij is om te komen tot een vaste locatie waar een voorbeeld van een 

financieel advieskantoor wordt ingericht en waarbij alle onderdelen van dit kantoor 

permanent worden aangepast aan de laatste mogelijkheden op het gebied van 

duurzaamheid. 

 

Hierbij gaat het niet alleen om de bouwmaterialen, inrichting, verlichting en verwarming, 

maar ook om de processen. Een dergelijk kantoor zou dan een inspiratie kunnen zijn voor 

ondernemers die van plan zijn om actief te worden op het gebied van financieel advies en 

voor ondernemers die hun bestaande onderneming willen omvormen naar een meer 

duurzame bedrijfsvoering. 

https://www.amweb.nl/financiele-planning/nieuws/2019/12/duizend-euro-voor-een-lead-transparantie-moet-hypotheekadviseur-zelf-weten-101120507
https://www.amweb.nl/financiele-planning/nieuws/2019/12/duizend-euro-voor-een-lead-transparantie-moet-hypotheekadviseur-zelf-weten-101120507
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8.7 Behoefte aan communicatiemiddelen 

Financieel adviseurs geven aan behoefte te hebben aan praktische communicatiemiddelen 

die men kan inzetten om via verschillende media langdurig met hun relaties te kunnen 

communiceren over het onderwerp duurzaamheid. 

 

Daarbij denken zij aan audiovisuals voor op de eigen website, artikelen voor nieuwsbrieven, 

items om te gebruiken via sociale media en aan “leesartikelen” die men kan meegeven aan 

de relaties. 

 

De items die nu beschikbaar zijn, worden aangeboden door verschillende organisaties met 

verschillende doelstellingen. Hierdoor ontbreekt een herkenbare stijl, zijn de items onderling 

niet afgestemd, soms zelfs tegenstrijdig aan elkaar en wordt de positie van de financieel 

adviseur niet altijd goed belicht. Daarnaast bevatten dergelijke ad hoc 

communicatiemiddelen vaak “verborgen” commerciële doelstellingen. 

 

De gesprekspartners zien graag dat er vanuit de sector zelf op centraal niveau “neutrale” 

communicatiemiddelen worden ontwikkeld, die financieel adviseurs in staat stellen om met 

hun relaties in gesprek te komen over het onderwerp duurzaamheid. 

 

8.8 Leren van collega’s over communicatie en procesinrichting 

Financieel adviseurs geven aan graag kennis te nemen hoe collega’s, die op het gebied van 

duurzaamheid op onderdelen “verder zijn” dan zij zelf, dit aandachtsgebied binnen hun 

kantoor hebben geïmplementeerd voor wat betreft de bedrijfsprocessen en 

communicatiemiddelen. 

 

Bepleit wordt om te komen tot “kennisgroepen” van ondernemers die niet alleen periodiek, 

bijvoorbeeld tweemaal per jaar, bij elkaar komen om de actuele ontwikkelingen op het gebied 

van duurzaamheid door te nemen, maar ook en vooral om van elkaar te leren hoe het 

onderwerp goed in de bedrijfsvoering kan worden ingepast. 
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8.9 Resultaten inspanningen vertalen naar lokale verbeteringen 

Een van de adviseurs heeft de ervaring dat consumenten het gemakkelijkst en meest 

enthousiast te stimuleren zijn om over te gaan tot inspanningen op het gebied van 

duurzaamheid, indien de resultaten van deze inspanningen zo herkenbaar mogelijk in de 

eigen lokale omgeving zichtbaar zijn. 

 

Vanuit deze positieve ervaringen zijn consumenten dan ook gemakkelijker bereid om 

maatregelen te steunen die op wat grotere afstand tot zichtbare effecten leiden. 
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9. SLOTWOORD 
 

Het onderwerp duurzaamheid zal in de komende jaren het belangrijkste onderwerp worden 

in onze samenleving. Voor een succesvolle uitvoering van de verbeteringen op dit gebied zal 

een combinatie van krachtig centraal overheidsbeleid met lokaal intrinsiek gemotiveerde 

burgers noodzakelijk zijn. 

 

Financieel adviseurs hebben veelal een sterke lokale verbondenheid met burgers, bedrijven 

en lokale overheden. Het is dan ook deze beroepsgroep die bij uitstek de beste 

uitgangspositie heeft om een belangrijke bijdrage te leveren aan een succesvolle invoering 

van maatregelen op het gebied van duurzaamheid op plaatselijk niveau. 

 

De bereidheid om dit te doen is er bij velen. Zowel bij de consument als bij de financieel 

adviseur. Maar de stap tussen bereid zijn en daadwerkelijk doen moet nog wel door velen 

worden gezet. 

 

Het verrijken van de kennis van de adviseur op dit gebied. Het bevorderen van uitwisseling 

van best practices voor het integreren van het onderwerp duurzaamheid binnen de 

bestaande bedrijfsprocessen op het kantoor. Het signaleren van onnodige blokkades om 

invulling te geven aan de wens om succesvol maatregelen op het gebied van duurzaamheid 

in te voeren. Er moet nog veel gebeuren. 

 

Maar als sector kunnen we dat. Waar mogelijk zal Bureau DFO daaraan telkens proberen 

een bijdrage aan te geven. 
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