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Inleiding 

De Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs (VV&A) is een branche organisatie die haar activiteiten 
richt op het ondersteunen van de leden bij de uitoefening van hun beroep en bedrijf. De vereniging kent 80 
(geassocieerde) leden en wordt geleid door een Bestuur. Een bureau met directeur is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het beleid. Het Bestuur stelt zich ten doel om voor de komende jaren (2014-2016) een 
gezamenlijke (communicatie) strategie te ontwikkelen en uit te rollen.  Hiertoe heeft zij haar strategische 
richting en keuzes vastgesteld, de communicatie groepen bepaald en de doelstellingen, boodschap en strategie 
in kaart gebracht en vastgelegd in dit plan. Dit strategisch plan bestaat uit twee delen: 

 

Deel 1:  Strategie van de VV&A 

1. De strategische richting 

2. De strategische keuzes 

3. Prioritering 

 

Deel 2:  Communicatie van de VV&A 

1. De communicatie van oudsher 

2. De communicatie strategie 

3. Status en volgende stappen 
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Strategie van de VV&A 



1. De strategische richting 

Het Bestuur heeft de behoeften, wensen en verwachtingen van haar leden in kaart gebracht. Dit 
ledenonderzoek werd uitgevoerd in januari 2014 en bestond uit 15 diepte interviews en 45 ingevulde online 
enquêtes. De uitkomsten van het ledenonderzoek zijn 18 maart 2014 gepresenteerd. 

De resultaten brachten inzicht in de perceptie van leden van de branche, de VV&A en hun eigen onderneming.  
Op basis van de uitkomsten is een aantal strategie sessies belegd met het Bestuur om eerst de interne  
strategische richting te definiëren. 

Bestuur kan op twee  verschillende manieren de VV&A richting geven. Daarom werd de volgende vraag aan het 
Bestuur voorgelegd; Leidt de VV&A haar leden of leiden de leden de VV&A?  
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Ondersteunen en Richting geven 

Het Bestuur vindt het essentieel om haar leden te 
ondersteunen conform haar statuten:  

De Vereniging heeft tot doel het bevorderen en 
behartigen van de gemeenschappelijke belangen van 
haar leden in het kader van de activiteiten van in het 
register van de stichting: Autoriteit Financiële 
Markten (hierna genoemd: AFM) ingeschreven 
entiteiten op grond van het bepaalde in artikel 7 lid 1 
Wet toezicht effecten verkeer juncto artikel 1 letter h 
lid 2 en lid 8a en lid 8b van de Nadere Regeling 
Gedrag toezicht - Effectenverkeer 2002. 

 

Het Bestuur vindt het daarnaast ook van belang om 
richting te geven aan haar leden. De ontwikkelingen 
in de samenleving als geheel en in de financiële 
sector in het bijzonder vragen om heldere koers van 
de vereniging. Deze kan alleen tot stand komen als er 
naast reactiviteit en ondersteuning, ook pro activiteit 
en richting gegeven wordt. 
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2. De strategische keuzes 

Het Bestuur heeft besloten tot een focus voor de komende jaren. Zij heeft hiertoe drie domeinen omschreven 
die zij verder wil (blijven) ontwikkelen. Ieder domein wordt aangevoerd door 1 of meerdere bestuursleden. 
Voor ieder domein heeft het Bestuur de ambitie en doelstellingen bepaald. 

Tevens heeft het Bestuur vastgelegd welke activiteiten op dit moment binnen een domein lopen, en voor welke 
activiteiten en projecten het Bestuur zich de komende jaren in wil zetten.  

 

De domeinen zijn: 

 

A. Wet- en Regelgeving 

B. Markt 

C. Kwaliteit 

 

Doelstelling van het Bestuur is om enerzijds de externe informatie uit de markt en vanuit wet- en regelgeving 
te borgen binnen de vereniging. En om anderzijds intern met en voor de leden richtlijnen te ontwikkelen die de 
basis vormen voor de kwaliteit van de VV&A leden. 
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Extern naar Intern 

A. Wet- en 
Regelgeving  
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C. Kwaliteit 

B. Markt  

De VV&A besluit Intern (naar Extern) 
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A. Wet- en Regelgeving 

Ambitie 

De VV&A wil een actieve rol spelen bij het -in een zo vroeg mogelijk stadium- signaleren van, interpreteren van 

vertalen van aanstaande veranderingen in wet- en regelgeving, betrekking hebbend op de leden aangesloten 
bij de VV&A. 

 

Doelstelling 

De VV&A streeft er naar om de voor de, op haar leden betrekking hebbende, wet- en regelgeving in de breedst 
mogelijke zin te interpreteren en te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Het handelt hierbij om nationale- en 
internationale maatregelen die (mogelijk) impact hebben op de leden en/of beroepsgroep. 

 

Sterkte 

• Door de (sterke) contacten bij de externe stakeholders, in het verleden opgedaan door het bureau is de 
vereniging veelal in een vroeg stadium op de hoogte van op handen zijnde veranderingen of 
ontwikkelingen op nationale- en internationale wet- en regelgeving. 

 

Zwakte 

• Juist deze historische contacten zijn nog beperkt bekend bij het bestuur en/of het belang daarvan. 

• Het vertalen van wetten en regels naar de praktijk. 
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A. Wet- en Regelgeving 

Stakeholder(s) 
• De Nederlandsche Bank (DNB) 
• Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
• Ministerie van Financiën  (Kamercommissie Financiën) 
• Dutch Securities Institute (DSI) 
• Klachten instituut financiële markten (KiFiD) 
• Depotbanken: ABN AMRO, Theodoor Gillissen, Binck, SNS, Kasbank 
 
Expertise leden 
Mogelijke betrokkenheid van de leden door in kaart te brengen welke contacten er met de stakeholders bestaan 
 
Externe expert(s) 
Alex Poel 
Bart Weijerman 
Frank ‘t Hart 
Wietse de Jong 
Martijn Jeagers 
Rob vd Kamp 
 
Verantwoordelijk binnen Bestuur: 
Bart Tishauser en Martijn Receveur 
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A. Wet- en Regelgeving 

Wat staat op dit moment vast en/of loopt 

• Reageren op consultaties 

• Consultatie Kifid 

• Gedragstoezicht (AFM) 

• Prudentieel toezicht (DNB) 

• BTW 

• Provisieverbod 

 

Activiteiten/projecten komende jaren 

• Mifid II (TaskForce I II III) 

• Wijzigingswet 2015 

• Beloningsbeleid (ligt bij de Raad van State) 

• Wet bekostiging toezicht/De grondslagen discussie 

• TCO/VKM 

• Verdienmodel 

• Invoering bankiers eed met bijbehorend tuchtrecht 
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B. Markt 

Ambitie 
De VV&A wordt de verzamelplaats van de kennis van de markt van onder meer het publiek, de doelgroep en de 
klanten.  Het concreet definiëren van de markt is een onderdeel van de ambitie. Deze kennis zal zij gericht in kunnen 
zetten en staat ter beschikking aan verschillende (VV&A) communicatie groepen.  
 
Doelstelling 
Door inzicht te verkrijgen in de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de hele markt (vragers- en aanbiederskant) 
met de focus op vermogensbeheer wordt kennis opgebouwd. Door de kennis van de markt van vragers en aanbieders 
kunnen zowel de VV&A als haar leden een visie ontwikkelen hoe zij wensen om te gaan met de markt ontwikkelingen.  
 
Sterkte 
• Je kunt gebundeld kennis halen en delen 
• De (geassocieerde) leden vormen al een platform door hun lidmaatschap en hebben dus eigen kennis en expertise 

al in huis 
 
Zwakte 
• Onduidelijkheid hoe de markt eruit ziet 
• Trends en tendensen onbekend 
• Onderzoeken komen van banken of toezichthouders en kwantitatief ingestoken 
• Fragmentatie  in onderzoeken is groot 
• Afwezigheid van 1 centrale plaats waar relevante data voor (intern en extern) gebruik beschikbaar is 
• Goed onderzoek is kostbare aangelegenheid 
• Geen of weinig innovatie 
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B. Markt 

Stakeholder(s) 

Wens tot samenwerking met bijvoorbeeld Theodoor Gilissen 

Mogelijke betrokkenheid: 

• Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

• Ministerie Van Financiën, Economische Zaken, Sociale zaken en werkgelegenheid en Algemene zaken 
Grootbanken; ABN AMRO, ING, Rabobank, Van Lanschot, SNS  

• Nederlandse Vereniging van Banken 

• Eventueel VVEOV  

 

Expertise leden 

Mogelijke betrokkenheid van de leden, wordt per onderzoek bepaald 

 

Externe expert(s) 

Heiko Bleeker 

 

Verantwoordelijk binnen Bestuur: 

Steven Sarphati en Norbert Jansen 
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B. Markt 

Wat staat op dit moment vast en/of loopt 

 

Activiteiten/projecten komende jaren 

 

1. Markt: kwantitatieve omvang en -trends  

Stap 1 zal bestaan uit het het concreet maken van de omschrijving van de markt. Gericht op het in kaart 
brengen van de totale markt, zoals het aantal beleggers en hoe zij hun vermogen (laten) beheren. Verder: 
segmentering van de markt, wat is de omvang en ontwikkeling van de verschillende segmenten, wat zijn de 
verschillende behoeften en kennisniveau. Er zal een overzicht worden gemaakt van de belangrijkste trends en 
het effect daarvan op de ontwikkeling in de laatste jaren. Tenslotte wordt een marktprognose opgesteld.  

Doel is o.a. vast te stellen hoe de markt er kwantitatief uitziet.  

De informatie wordt achterhaald met interviews bij toezichthouders, zoals AFM, MinFin en DNB, externe 
experts en marketingafdelingen van (groot)banken en door inventarisatie van bestaande rapporten door 
middel van deskresearch.  
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B. Markt 

Nader uit te werken en in te plannen:  

 

2. Doelgroep: motivatie  

Wanneer de markt in kaart is gebracht, worden segmenten van de markt die tot de doelgroep van 
vermogensbeheerders behoren nader onderzocht. Hierbij worden de kwalitatieve aspecten bij de doelgroep 
onderzocht zoals het beeld dat men heeft van vermogensbeheer, de houding ten opzichte van het beheren van 
hun vermogen, de wijze waarop men kiest voor een vermogensbeheerder.  

Doel: inzicht krijgen in hoe voor de branche nieuwe klanten geworven kunnen worden.  

Deze kwalitatieve aspecten van de doelgroep kunnen via panels in een marktonderzoek worden achterhaald. 
Dit eventuele onderzoek zal door Station10 worden uitbesteed bij een gespecialiseerd 
marktonderzoeksbureau.  

 

3. Klanten: tevredenheid  

De eigen klanten zijn een belangrijke informatiebron over het functioneren van vermogensbeheerder. Door een 
inventarisatie van het belang van bepaalde aspecten en de tevredenheid hierover bij de klanten van de 
vermogensbeheerders worden de belangrijkste verbeterpunten in kaart gebracht.  

Doel: inzicht krijgen hoe de huidige klanten het best kunnen worden behouden.  

Deze informatie kan worden achterhaald met een klanttevredenheidsonderzoek. Ook dit eventuele onderzoek 
zal door Station10 worden uitbesteed bij een gespecialiseerd bureau.  
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B. Markt 

Nader uit te werken en in te plannen:  

 

4. Leden: Aanbod vermogensbeheerders en verbeterpotentieel  

Inventarisatie bij de leden van het aantal klanten en het beheerde vermogen over een periode van een aantal 
jaren. Daarnaast wordt een aantal van de bestaande processen bij vermogensbeheerders in kaart gebracht die 
vervolgens onderling te vergelijken zijn op het vlak van effectiviteit en efficiency.  

Doel: de branche, en vooral de leden, op een hoger niveau te brengen.  

Dit benchmarkonderzoek wordt gehouden onder leden van de VV&A die zich vrijwillig hieraan hebben 
gecommitteerd.  

 

 

16 



C. Kwaliteit 

Ambitie 
Het streven van de VV&A is om de kwaliteit van de zelfstandige vermogensbeheerders & adviseurs naar een hoger niveau te 
brengen. 
 
Doelstelling 
De VV&A wil een aantal (door de AFM gesignaleerde) punten van de dienstverlening tastbaar verbeteren.  
Hiertoe wordt een aantal werkgroepen van leden in het leven geroepen, dat aan het begrip kwaliteit concreet meetbare 
doelstellingen/omschrijvingen gaat geven. Deze zullen vertaald worden naar de VV&A richtlijnen. 
 
Sterkte 
Vertegenwoordigen 50/60% van beleggingsondernemingen incl. geassocieerde leden 
Worden door stakeholders erkend 
Grote markt, met veel spelers, MKB, maatschappelijk belangrijk   
gespecialiseerde kennis 
de wil om te veranderen is aanwezig  
de leidraden van de AFM 
 
Zwakte 
Kleine partij in de markt 
Negatief imago 
versplinterde markt (veel verschil tussen beheerders),  
niet alle neuzen wijzen dezelfde kant op, worstelen met de veranderende wereld en verdienmodellen 
Te weinig focus/handvatten/best practices in de relatie VV&A-Beleggings onderneming - klant 
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C. Kwaliteit 

Stakeholder(s) 
• Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
• Dutch Securities Institute (DSI) 
• VBA 
• VCO 
• Klachten instituut financiële markten (KiFiD) 
• Depotbanken: ABN AMRO, Theodoor Gillissen, Binck, SNS, Kasbank 
• Ministerie van Financiën 
 
Expertise leden 
De expertise van de leden wordt ingezet in werkgroepen. Deze groepen zullen concreet maken wat verstaan wordt 
onder kwaliteit en een plan van aanpak maken om deze kwaliteit in de toekomst te gaan waarborgen.  
 
Externe expert(s) 
Frank ‘t Hart 
Martijn Jeagers 
Alex Poel 
Rob vd Kamp 
Wietse de Jong 
 
Verantwoordelijk binnen Bestuur: 
Per werk(groep) wordt een bestuurslid verantwoordelijk 
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C. Kwaliteit 

Activiteiten/projecten komende jaren 

Er worden vier werkgroepen opgericht, die zich gaan buigen over de VV&A richtlijnen voor: 

• Interne processen 

• Vaardigheden en vakbekwaamheid 

• Dienstverlening 

• Klanten 

 

Focus inhoudelijk in ieder geval op 

• Versterken van de vakbekwaamheid 

• Klant belang centraal 

• Verbetering vaststellen klantwensen en doelstellingen 

• Heldere afweging risico en rendement   

• Verwachting management naar klant 

• Evaluatie en eventuele tussentijdse bijstelling belegging strategie 
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3. Prioritering 2014-2016  
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Focus	en	werkzaamheden Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16

A.	Wet-en	Regelgeving
Lopend

Reageren	op	consultaties

Consultatie	KiFid

Gedrags	toezicht	(AFM)

Prudentieel	toezicht	(DNB)
BTW

Provisie	verbod

Activiteiten/projecten	komende	jaren

Mifid	II/Taskforce	I	II	III

Wijzigingswet	2015

Beloningsbeleid	(ligt	bij	Raad	van	State)
Wet	bekostiging	toezicht/	De	grondslagen	discussie

TCO/VKM

Verdien	model

Invoering	bankierseed	met	bijbehorend	tuchtrecht

B.	Markt
Kwantitatieve	omvang	en	trends

Doelgroep:	motivatie

Klanten:	tevredenheid

Leden:	aanbod	vermogensbeheerders	en	verbeterpotentieel

C.	Kwaliteit
Werkgroep	Interne	processen 	

Omschrijving	doelstelling

Samenstelling
Start	werkzaamheden

Opleveren	voorstel	VV&A	richtlijnen

Werkgroep	Vakbekwaamheid	en	Vaardigheden 	
Omschrijving	doelstelling

Samenstelling

Start	werkzaamheden

Opleveren	voorstel	VV&A	richtlijnen

Werkgroep	Dienstverlening 	

Omschrijving	doelstelling

Samenstelling

Start	werkzaamheden

Opleveren	voorstel	VV&A	richtlijnen

Werkgroep	Klanten 	
Omschrijving	doelstelling
Samenstelling
Start	werkzaamheden
Opleveren	voorstel	VV&A	richtlijnen

Toelichting: vast lopend



Communicatie van de VV&A 



1. De communicatie van oudsher  

De communicatie van de VV&A heeft zich van oudsher voornamelijk rondom het domein Wet- en regelgeving 
afgespeeld. De focus lag inhoudelijk op de fase van pre wetgeving, ofwel de periode waarin de wetsvoorstellen 
voorbereid en aangenomen werden.  

 

Intensieve stakeholder informatie uitwisseling vormde het communicatie fundament van de VV&A. Leden 
werden geïnformeerd over resultaten van processen, die grotendeels achter gesloten deuren plaatsvonden. 

 

Van oudsher communiceert de VV&A met name achter gesloten deuren. Informatie uitwisseling met 
verschillende stakeholders stond centraal. De communicatie met de leden liet zich beste typeren door  
communicatie over het resultaat. Zodra een traject was afgerond, werden de leden geïnformeerd over het eind 
resultaat. De boodschap werd grotendeels bepaald door het moment van het proces (het resultaat is bekend) 
meer dan door de VV&A verantwoordelijken zelf. 
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  Lobby Lobby  
Kennis vergaren 

Fase
 

A
ctivite

ite
n

 
C

o
m

m
u

n
icatie

 

 Geen  Resultaat 

Activiteiten en communicatie  
Domein Wet- en regelgeving (van oudsher) 

 Geen 

 Geen 
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2: Vastlegging 3: Vertaling 1: Voorbereiding 4: Invoering 5: Controle 

Wetsvoorstel Wet Leidraad Van kracht 

 Geen 

  Geen 

 Geen  

 Geen 



Communicatie groepen (van oudsher) 
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Activiteit 
 
 
 
 
 
• Proces 
• Inhoud 
• Resultaat 

 

Bepalen van de boodschap (van oudsher) 
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Boodschap 
Vertaling doelgroep 
 
 
 
 
 
• Resultaat 

Mag gedeeld 

A.	Wet-	en	
Regelgeving		



Communicatie (van oudsher) 
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A.	Wet-	en	
Regelgeving		

	

Boodschap over resultaat 

Wie 

Wat 



 2. De communicatie strategie 

De communicatie van de VV&A zal zich gaan afspelen rondom 3 domeinen te weten Wet- en regelgeving, de 
Markt en Kwaliteit.  Binnen het domein Wet- en regelgeving zal de focus verbreden naar de fase van vertaling 
en invoering van wetten en regels. Intensieve stakeholder informatie uitwisseling blijft essentieel voor de 
VV&A. Leden blijven geïnformeerd over behaalde resultaten. Ook zullen leden betrokken worden bij de 
processen en de inhoudelijke thema’s van de VV&A. Er zal gecommuniceerd gaan worden over behaalde 
resultaten, maar veel meer ook over inhoudelijke thema’s en over de stappen die de VV&A zet (proces 
communicatie).  

 

De VV&A gaat zich meer naar buiten gaan richten. Informatie uitwisseling met verschillende stakeholders en 
experts blijft centraal staan. De communicatie met haar leden zal verbreed en verdiept worden. De 
werkgroepen zullen hier als ‘zenders en ontvangers’ ook een rol in gaan spelen. De VV&A zal ook de externe 
communicatie groepen, publiek, doelgroep, klanten, financiële sector en potentiele leden actief gaan bedienen 
met communicatie boodschappen over proces, resultaat en inhoud. 

 

De boodschap en het tijdstip van delen zullen ook worden bepaald door de VV&A verantwoordelijken zelf. 

 

 

27 



Communicatiestrategie 
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Van Naar 

A.	Wet-	en	
Regelgeving		

C.	Kwaliteit	

B.	Markt		

A.	Wet-	en	
Regelgeving		

	

	

Boodschap over resultaat Boodschap over proces, inhoud 
en resultaat 

Wie Wie 

Wat Wat 



  Lobby   Lobby 
Kennis vergaren 
…… 

Fase
 

A
ctivite

ite
n

 
C

o
m

m
u

n
icatie

 

 (Nog) geen 
 

 Proces 
 Inhoud 
 Resultaat 

Activiteiten en communicatie  
Domein Wet- en regelgeving (strategie) 

 Proces 
 Inhoud 
 Resultaat 

  Werkgroepen 
Kennis vergaren 
….. 
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2: Vastlegging 3: Vertaling 1: Voorbereiding 4: Invoering 5: Controle 

Wetsvoorstel Wet Leidraad Van kracht 

 Proces 
 Inhoud 
 Resultaat 

 Werkgroepen 
Kennis vergaren 
….. 

 (Nog) geen  

(Nog) geen 



  N.T.B   N.T.B. 

Fase
 

A
ctivite

ite
n

 
C

o
m

m
u

n
icatie

 

 Proces 
 Inhoud 
 Resultaat 

 

 Proces 
 Inhoud 
 Resultaat 

Activiteiten en communicatie  
Domein Markt (strategie) 

 Proces 
 Inhoud 
 Resultaat 

  N.T.B 
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2: Onderzoek 3: Analyse 1: Omschrijving 4: Vertalen 5: Vastleggen 

 Proces 
 Inhoud 
 Resultaat 

  N.T.B 

 Proces 
 Inhoud 
 Resultaat 

  N.T.B. 



Werkgroepen 
Expertgroepen 
….. 

Werkgroepen 
Expertgroepen 
….. 

Fase
 

A
ctivite

ite
n

 
C

o
m

m
u

n
icatie

 

 Proces 
 Inhoud 
 Resultaat 

 

 Proces 
 Inhoud 
 Resultaat 

Activiteiten en communicatie  
Domein Kwaliteit (strategie) 

 Proces 
 Inhoud 
 Resultaat 

Werkgroepen 
Expertgroepen 
….. 
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2: Vastlegging 3: Vertaling 1: Kennis  4: Invoering 5: Controle 

 Proces 
 Inhoud 
 Resultaat 

Werkgroepen 
Expertgroepen 
….. 

 Proces 
 Inhoud 
 Resultaat  

Werkgroepen 
Expertgroepen 
….. 



Communicatie groepen (strategie) 
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    Activiteit 
 
 
 
 
 
 
• Proces 
• Inhoud 
• Resultaat 

Bepalen boodschap (strategie) 
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A.	Wet-	en	
Regelgeving		

C.	Kwaliteit	

B.	Markt		

Boodschap 
Vertaling doelgroep 
 
 
 
 
 
• Proces 
• Inhoud 
• Resultaat 

	

Mag gedeeld 



Plan van aanpak 
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Van	

A.#Wet'#en#
Regelgeving##

!

Boodschap	over	resultaat	

Wie	

Wat	

Naar	

A.#Wet'#en#
Regelgeving##

C.#Kwaliteit#

B.#Markt##

!

Boodschap	over	proces,	inhoud	
en	resultaat	

Wie	

Wat	



Plan van aanpak 
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Van	

A.#Wet'#en#
Regelgeving##

!

Boodschap	over	resultaat	

Wie	

Wat	

Naar	

A.#Wet'#en#
Regelgeving##

C.#Kwaliteit#

B.#Markt##

!

Boodschap	over	proces,	inhoud	
en	resultaat	

Wie	

Wat	



 Vastleggen strategische 
keuzes. 

 Bepalen communicatie 
doelgroepen. 

 Doelstelling per doelgroep. 
 Boodschap en strategie per 

doelgroep. 

 In kaart brengen mensen, 
middelen en processen die nodig 
zijn om de strategie te 
operationaliseren. 

 Vaststellen gewenste resultaten. 

Fase
 

D
o

e
lste

llin
gen

 
D

e
live

rab
le

s 

 Gedragen communicatie 
strategie inclusief 
doelstellingen en boodschap 
per doelgroep. 
 
 

 Plan van aanpak  inclusief 
(interne) organisatie en 
communicatie kalender. 

3. Status en volgende stappen 

 TBD, op basis van de 
communicatie kalender. 

 Uitvoeren van het plan van 
aanpak. 

 Implementeren van de 
communicatie kalender. 

 Monitoren, evalueren en 
bijsturen. 
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2: Ontwikkelen 3: Implementeren 1: Inventariseren 

Vanaf 1  juni 2014 


