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Inleiding 

Aanleiding 

 

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 een gezamenlijke (communicatie) strategie te ontwikkelen en uit te 

rollen en vindt het noodzakelijk hiervoor de behoeften, wensen en verwachtingen van haar leden te 

kennen. Met dat inzicht in de perceptie van het lidmaatschap kunnen strategische richtingen in kaart 

gebracht worden en kunnen strategische keuzes gemaakt worden. Het Bestuur vindt dat zij op dit 

moment onvoldoende op de hoogte is van de wensen en behoeften van haar leden en wil bekend 

worden met de perceptie van haar leden in relatie tot de VV&A.  

 

Zij wil haar leden uitnodigen hun verhaal te doen en ze betrekken bij de volgende stap van de VV&A.  
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Inleiding 

Opdracht 

De doelstelling is om inzicht te krijgen in de verwachtingen en wensen van de leden. 

  

Aanpak 

Issue overzicht  

Er zijn 6 interviews gehouden met ieder bestuurslid en de directeur. Uit deze (1,5 uur durende) 

diepte interviews komen de mogelijke issues naar voren.  

 

Inventarisatie  

De verwachtingen en wensen van 10 ondernemingen, 9 leden en 1 ex lid, werden gedurende (1 uur 

durende) interviews geïnventariseerd. Het Bestuur besloot welke bedrijven geïnterviewd werden, 

rekening houdend met lengte van het lidmaatschap. Daarnaast nam het Bestuur in overweging; de 

grootte van de ondernemingen, de geografische ligging en de relatie tussen de onderneming en de 

VV&A tot nu toe. 
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Inleiding 

Aanpak 

Validatie  

Aan alle leden werd vervolgens middels een enquête om hun mening gevraagd. De enquête diende 

enerzijds om de uitkomsten van de interviews te verifiëren en valideren. Anderzijds had deze tot 

doel om alle leden te betrekken bij het onderzoek. Er zijn 45 ingevulde enquêtes ontvangen. 

  

Rapportage 

De deliverable is dit rapport in PowerPoint waarin de behoeften inclusief wensen en verwachtingen 

van de leden in kaart zijn gebracht. 
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Inleiding 

Inhoud rapport 

 

1. Overzicht  

2. Uitkomsten 

3. Bijlagen 

 

Vervolg 

Aan de hand van de uitkomsten van de interviews en de enquêtes zal het Bestuur op 17 februari 2014 

een aantal keuzes maken. De keuzes worden onder meer op 4 maart 2014 gedeeld met de leden. 
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Executive Summary (interviews) 

Publiek 

Het publiek heeft een negatief beeld van de financiële wereld 

Het vak vermogensbeheer is te onbekend 

 

Doelgroep 

In de breedte is er redelijke consensus over de trends in de markt, maar over de omvang van de 

ontwikkelingen is weinig bekend  

Leden zitten in verschillende fasen van (inrichten van de) strategie keuze 

 

Klanten 

Nieuwe klanten moeten komen van de grootbanken  

Hoe een persoon vanuit de doelgroep klant wordt, is niet in kaart gebracht 

 

Toezicht 

De branche is in transitie 

De ontwikkelingen in de regelgeving maken emoties los 

 

Lidmaatschap 

Men is meestal al van oudsher lid van de VV&A  

Leden zijn van oudsher lid en zeggen, vaak uit solidariteit, niet op.  
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Executive Summary (enquête) 

Lobby wordt gezien als de kern activiteit van de VV&A 

Het verschil tussen het belang dat de leden hechten aan de lobby en hun tevredenheid daarover is 

groot 

 

Leden vinden dat issues meer spelen voor de branche en de VV&A dan voor de eigen organisatie 

 

2 Issues staan bovenaan voor alle leden, VV&A en de branche: 

• Kosten van toezicht  

• Voldoen aan wet- en regelgeving 

 

2 groepen leden zijn te onderscheiden; als het gaat om issues die ze voor de VV&A belangrijk vinden:  

 

• Voor de leden (>10) zijn dat issues waar de markt en de klant centraal staan  

• En een stijl van samenwerken met de wet- en regelgevers 

• Voor de leden (<10) zijn dat issues waar de kosten en regels centraal staan 

• En een stijl van ‘op de barricade’ tegen de wet- en regelgevers 
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  Overzicht 

  Bijlagen 3 

1 

  Uitkomsten 2 
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Trends 
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• Mensen moeten meer 

voor zichzelf gaan 

zorgen. 

• Humeur van de 

samenleving is grillig. 

• Nuance en context 

ontbreken steeds vaker. 

• Iedereen heeft overal 

continue een mening 

over en verspreidt deze. 

Egoïsering 

 

• Kennis is altijd overal 

toegankelijk voor 

iedereen. 

• Lagere toetredings-

drempels zorgen voor 

nieuwe aanbieders met 

andere verdienmodellen. 

• Zoekproces van de 

doelgroep verandert. 

 

Digitalisering 

 

• Regelgeving neemt toe 

met als gevolg hogere 

vaste kosten. 

• Focus verschuift naar 

interne organisatie. 

• Snelheid voor 

implementatie ligt hoog. 

• Toezicht neemt toe met 

als gevolg impact op 

reputatie. 

Regulering 

 



Er zijn diverse potentiële communicatiegroepen van de VV&A 
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Belangrijkste communicatiegroepen en focus inventarisatie 
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Publiek, doelgroep en klanten 
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Het Publiek bestaat uit een mensenmassa met een verkeerd beeld van 

de branche 
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We denken dat het publiek negatief denkt 

over de branche… 

… maar eigenlijk kennen we het publiek 

niet goed. 



De Doelgroep kent ons niet en is onvoldoende bekend met het vak 

vermogensbeheerder  
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Vermogensbeheer doen we van oudsher bij 

de de bank 
“Wat doet een vermogensbeheerder?” 



Bijna 3 miljoen Nederlanders beleggen. De markt voor 

vermogensbeheer bestaat uit bijna 600 duizend personen. 
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Beleggers 
 2.930  
22% 

Niet 
beleggers 
 10.387  

78% 

Execution 
only 

 1.787  
61% 

Beleggings-
adviseur 

 557  
19% 

Vermogens-
beheerder 

 586  
20% 

Beleggers in Nederland (18+, x1000) 

“Heeft u geld belegd in beleggingsfondsen, aandelen, 

obligaties of andere effecten?” 

Wijze van  beleggen (alle beleggers, x1000) 

“Welke manier van beleggen is voor u het meest belangrijk?” 

[Bron: AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 

NB: tijdens de interviews bleek het bestaan van deze cijfers niet bekend te zi]n] 



Rond 92% van de markt van vermogensbeheer wordt bediend door de 4 

grootbanken. De rest door de vermogensbeheerders. 
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[Bron: het percentage van 8% is vaak in interviews genoemd, maar de bron 

hiervan bleek niet te achterhalen] 

Klanten komen van grootbanken en via-via. 
Vermogens-
beheerders 

 47  
8% 

Groot-
banken 

 539  
92% 

Cliënten vermogensbeheer (x1000) 



Uitspraken over klanten zijn meestal gebaseerd op eigen waarneming 
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“Klanten worden ouder” 

“Jongeren moeten meer zorgen 

voor hun eigen pensioen en vormen 

een groeimarkt” 
“Klanten zoeken veiligheid en vertrouwen” 

“Klanten worden mondiger en  
doen steeds meer zelf” 

“Klanten gaan voor de lange termijn” 

“Klanten eisen rendement en 

stappen sneller over” 



Wet- en Regelgevers & Toezichthouders 
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Er zijn veel verschillende toezichthouders en medelobbyisten 
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DNB AFM DSI MinFin Overig 

- Toezichthouders en ambtenaren 

- Adviesorganisaties 

- Collega brancheorganisaties 

- Leden en consumenten 

Formeel 

Informeel 



Adfiz; 1000 

VvV; 135 
Dufas; 50 

FOV; 100 

APT; 13 

VBA; 1200 

PF; 300 

NBA; 2000 

NNGA; 190 

VFN; 21 

NVB; 84 

FFP; 3477 

SRA; 370 

VV&A; 71 

Er zijn diverse branche- en beroepsorganisaties actief in de periferie 

van de VV&A  
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[Bron: Bureau VV&A] 

Brancheorganisaties 

(incl. aantal leden) 

Beroepsorganisaties 

(incl. aantal leden) 



Leden 
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Het ledenaantal van de VV&A schommelt sinds de oprichting tussen de 

70 en 80. Huidig potentieel is 120 leden. 
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De VV&A (toen nog VV&C) is 

opgericht in 2006. Leden zijn 

van oudsher lid en zeggen 

vaak uit solidariteit niet op. 

Ledenaantal VV&A 

(per 31 december van dat jaar m.u.v. 2014) 

80 

71 

Potentie
120 

2006 2014

[Bron: Bureau VV&A] 

Berekening potentieel 

 

Vergunninghouders  210 (200-220) 

(2:96a, 2:96c, 2:96d) 

Buitenland   55 (50-60) -/- 

Totaal Nederland 155  

Banken   35 (30-40) -/- 

Potentieel 120 



Het grootste deel van de leden heeft minder dan 10 werknemers. Men 

biedt vooral individueel vermogensbeheer aan. 
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“Hoeveel mensen zijn er in uw organisatie werkzaam?” 

[Bron: Ledenenquête januari 2014] 

2-4 
21% 

5-10 
40% 

11-25 
23% 

26-50 
16% 93% 

50% 

21% 

9% 

7% 

14% 

Vermogensbeheer
(individueel)

Advies

Execution only

Financiële planning (eigen
planner in dienst)

Financiële planning
(uitbesteed/samenwerking)

Anders, namelijk:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

“Welke vorm(en) van dienstverlening biedt u aan?” 



De diversiteit van de leden blijkt uit de verschillende 

markt(segment)en die worden bewerkt 
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“In welk segment zitten de meeste van uw klanten?” “In welke mark(en) bent u actief?” 

[Bron: Ledenenquête januari 2014] 

0 tot € 
50.000 

2% 

€      50.000 
- €    

100.000 
4% €    100.000 

- €    
250.000 

21% 

€    250.000 
- €    

500.000 
41% 

€    500.000 
- € 

1.000.000 
14% 

€ 1.000.000 
- € 

2.500.000 
7% 

boven € 
2.500.000 

11% 

91% 

34% 

41% 

Retail

B to B

Family office

0% 20% 40% 60% 80% 100%



Iedere onderneming moet een keuze maken in de veranderende 

wereld 
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De urgentie om strategische keuzes te maken wordt door de 

verschillende bedrijven anders ervaren 
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Implementatie 

Heroriëntatie 2000 2014 

Keuze 



Er zijn verschillende strategie richtingen 
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Gericht op massa 

Gericht op deelmarkt 

Uniek product Lage kosten 

[Bron: Porter, Generic Strategies] 



Ieder bedrijf kiest een strategie die bij hun identiteit past.  

Vermijd “to be stuck in the middle”. 
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Gericht op massa 

Gericht op deelmarkt 

Uniek product Lage kosten 

[Bron: Porter, Generic Strategies] 



De leden kiezen verschillende strategieën. 
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Gericht op massa 

Gericht op deelmarkt 

Uniek product Lage kosten 

[Bron: Porter, Generic Strategies] 



Er is daarbij geen goed of fout in de strategische keuze 
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Een individuele uitdaging 

die elk bedrijf zelf moet 

oplossen. 



Daarboven ligt de uitdaging voor de VV&A 
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Een gemeenschappelijke 

uitdaging die door de 

vereniging moet worden 

ingevuld. 
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Wat is de 

gemeen-

schappelijke 

uitdaging? 



  Overzicht 

  Bijlagen 3 

1 

  Uitkomsten 2 
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Wat vinden de leden het belangrijkste? 
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9,2 

8,4 

7,6 

Lobby activiteiten (bijv. naar
AFM)

Interne communicatie (bijv.
naar leden, leden onderling)

Externe communicatie (bijv.
free publicity

radio/tv/krant/online)

“Wilt u bij onderstaande onderwerpen op een schaal van 1 

tot 10 aangeven of u het van belang vindt dat de VV&A deze 

werkzaamheden uitvoert?” 



De issues voor VV&A, aldus de leden: 
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9,2 

8,7 

8,2 

8,0 

7,7 

7,6 

7,0 

6,2 

5,2 

5,2 

5,1 

4,9 

4,6 

De kosten van toezicht

Het voldoen aan de wet- en regelgeving

De veranderingen in de opleidingseisen van de DSI

Een level playing field ten opzichte van de groot banken

Een level playing field ten opzichte van Nationaal Regime

Het beeld dat de samenleving heeft van de financiële sector

De kennis bij de doelgroep over het verschil tussen
vermogensbeheerder en de grootbanken

De kwaliteit van dienstverlening naar de klant

Een afname van het huidig aantal vermogensbeheerders door
consolidatie

Een toename van het aantal claims van klanten

Toetreding van nieuwe (online) vermogensbeheerders

Een afname van het aantal klanten dat behoefte heeft aan een
vermogensbeheerder

De verandering van de behoeften van de klant richting totaal
financieel advies (financieel planning)

“Wilt u bij onderstaande onderwerpen op een schaal van 1 tot 10 aangeven  

of u het van belang vindt dat de VV&A deze werkzaamheden uitvoert?” 



De issues voor de leden zelf: 
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7,9 

7,7 

7,6 

6,9 

6,9 

6,7 

6,7 

5,5 

5,2 

5,1 

4,7 

4,0 

3,0 

De kosten van toezicht

Het voldoen aan de wet- en regelgeving

De kwaliteit van de dienstverlening naar de klant

Het beeld dat de samenleving heeft van de financiële sector

De kennis bij de doelgroep over het verschil tussen
vermogensbeheerder en de grootbanken

Een level playing field ten opzichte van de groot banken

De verandering in de opleidingseisen van de DSI

Een level playing field ten opzichte van Nationaal Regime

De verandering van de behoeften van de klant richting totaal
financieel advies (financieel planning)

Een afname van het huidig aantal vermogensbeheerders door
consolidatie

Toetreding van nieuwe (online) vermogensbeheerders

Een afname van het aantal klanten dat behoefte heeft aan een
vermogensbeheerder

Een toename van het aantal claims van klanten

“Wilt u bij onderstaande thema´s aangeven op een schaal van 1 tot 10  

of u vindt dat deze VOOR UW EIGEN ORGANISATIE een rol spelen?” 
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8,3 

8,1 

8,1 

7,8 

7,6 

7,5 

7,3 

7,1 

6,6 

6,0 

5,9 

5,2 

4,3 

De kosten van toezicht

Het voldoen aan de wet- en regelgeving

De kwaliteit van de dienstverlening naar de klant

Het beeld dat de samenleving heeft van de financiële sector

De kennis bij de doelgroep over het verschil tussen
vermogensbeheerder en de grootbanken

Een level playing field ten opzichte van de groot banken

De veranderingen in de opleidingseisen van de DSI

Een level playing field ten opzichte van Nationaal Regime

Een afname van het huidig aantal vermogensbeheerders door
consolidatie

Toetreding van nieuwe (online) vermogensbeheerders

De verandering van de behoeften van de klant richting totaal
financieel advies (financieel planning)

Een toename van het aantal claims van klanten

Een afname van het aantal klanten dat behoefte heeft aan een
vermogensbeheerder

De issues voor de branche als geheel: 

“Wilt u bij onderstaande thema´s aangeven op een schaal van 1 tot 10  

of u vindt dat deze VOOR DE HELE BRANCHE een rol spelen?” 



Belangrijkste issues voor VV&A 

De belangrijkste issues die de leden zien voor de VV&A, hun eigen 

organisatie en de branche als geheel. 
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1. De kosten van toezicht (9,2) 

2. Het voldoen aan de wet- en regelgeving (8,7) 

3. De veranderingen in de opleidingseisen van de DSI (8,2) 

Belangrijkste issues voor de eigen organisatie 

1. De kosten van toezicht (7,9) 

2. Het voldoen aan de wet- en regelgeving (7,7) 

3. De kwaliteit van de dienstverlening naar de klant (7,6) 

Belangrijkste issues voor de branche 

1. De kosten van toezicht (8,3) 

2. Het voldoen aan de wet- en regelgeving (8,1) 

3. De kwaliteit van de dienstverlening naar de klant (8,1) 



Verschillende groepen leden waarderen de issues anders. Er zijn 

verschillen tussen leden met veel en weinig werknemers. 
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Een toename van het aantal claims van klanten2,2 

7,7 

8,4 

6,3 

6,3 

6,1 

9,1 

7,0 

4,5 

4,5 

4,7 

De kosten van toezicht (klein: 2-4; groot: 5-50)

De kwaliteit van dienstverlening naar de klant

Een afname van het huidig aantal vermogensbeheerders door
consolidatie

De veranderingen in de opleidingseisen van de DSI

De verandering van de behoeften van de klant richting totaal
financieel advies

Grote leden (11-50 fte) Kleine leden (2-10 fte)

“Wilt u bij onderstaande thema´s aangeven op een schaal van 1 tot 10 of u vindt dat deze VOOR UW EIGEN ORGANISATIE een rol 

spelen?” 



Groot verschil: Issue hoog voor de VV&A en laag voor de eigen 

organisatie (“VV&A regel dit”). 
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De verschillen tussen wat de belangrijke thema’s zijn voor de VV&A enerzijds en de eigen organisatie anderzijds blijken vooral 

de thema’s m.b.t. regelgeving en toezicht te zijn. 

5,5 

3,0 

6,7 

6,7 

7,9 

7,7 

5,2 

8,2 

8,0 

9,2 

verschil;  2,2  

verschil;  2,2  

verschil;  1,5  

verschil;  1,3  

verschil;  1,2  

Een level playing field ten opzichte van Nationaal Regime

Een toename van het aantal claims van klanten

De veranderingen in de opleidingseisen van de DSI

Een level playing field ten opzichte van de groot banken

De kosten van toezicht

Eigen organisatie VV&A

“Wilt u bij onderstaande thema´s aangeven op een schaal van 1 tot 10 of u vindt dat deze VOOR UW EIGEN ORGANISATIE een rol spelen 

en of u het van belang vindt dat de VV&A deze werkzaamheden uitvoert?” 



Groot verschil: Issue laag voor de VV&A en hoog voor de eigen 

organisatie (“VV&A laat dit aan je leden over”). 
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De verschillen tussen wat de belangrijke thema’s zijn voor de eigen organisatie en minder voor de VV&A zijn de thema’s m.b.t. 

de klanten. 

“Wilt u bij onderstaande thema´s aangeven op een schaal van 1 tot 10 of u vindt dat deze VOOR UW EIGEN ORGANISATIE een rol spelen 

en of u het van belang vindt dat de VV&A deze werkzaamheden uitvoert?” 

5,2 

7,6 

4,6 

6,2 

verschil;  0,6  

verschil;  1,4  

De verandering van de behoeften van de klant richting totaal
financieel advies (financieel planning)

De kwaliteit van de dienstverlening naar de klant

Eigen organisatie VV&A



GEEN issues voor VV&A 

Een aantal issues wordt niet gezien als belangrijk. 
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GEEN issues voor de eigen organisatie 

Geen issues voor de branche 

1. De verandering van de behoeften van de klant richting totaal 

financieel advies (financieel planning) (5,9) 

2. Een toename van het aantal claims van klanten (5,2) 

3. Een afname van het aantal klanten dat behoefte heeft aan 

een vermogensbeheerder (4,3) 

1. Een level playing field ten opzichte van Nationaal Regime (5,5) 

2. De verandering van de behoeften van de klant richting totaal financieel advies (5,2) 

3. Een afname van het huidig aantal vermogensbeheerders door consolidatie (5,1) 

4. Toetreding van nieuwe (online) vermogensbeheerders (4,7) 

5. Een afname van het aantal klanten dat behoefte heeft aan een vermogensbeheerder (4,0) 

6. Een toename van het aantal claims van klanten (3,0) 

1. Een afname van het huidig aantal vermogensbeheerders door consolidatie (5,2) 

2. Een toename van het aantal claims van klanten (5,2) 

3. Toetreding van nieuwe (online) vermogensbeheerders (5,1) 

4. Een afname van het aantal klanten dat behoefte heeft aan een vermogensbeheerder (4,9) 

5. De verandering van de behoeften van de klant richting totaal financieel advies (financieel planning) 

(4,6) 



Leden wensen: 
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8,4 

7,8 

7,6 

Wet- en regelgeving Nederland

Wet- en regelgeving Europa

Vertaling (operationaliseren)
van de Leidraden van AFM

“Aan welke diensten heeft u behoefte op een schaal van 1 

tot 10? Kennisdeling over: ” 

6,6 

6,3 

6,2 

Opleidingsdiensten

Juridische diensten

Compliance diensten

“Aan welke diensten heeft u behoefte op een schaal van 1 

tot 10? Gezamenlijke inkoop:” 

De belangrijkste onderwerpen naar de AFM: 

1. Level playing field ten opzichte van de groot banken 

2. Kosten van toezicht 

3. Regeldruk 

 

Belangrijkste onderwerp extern: “Wat doet een vermogensbeheerder?” 



1 "Vuist maken" 10 Samenwerken

Stijl die leden wensen van VV&A naar de AFM hangt samen met 

omvang bedrijf. 
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Gemiddelde totaal 5,7 

 

Echter, hoe groter hoe 

meer samenwerking: 

 

2-4 fte: 4 gemiddeld 

5-10 fte: 5 gemiddeld 

11-25 fte: 5,5 gemiddeld 

26-50: 9 gemiddeld 

“Welke stijl past het beste bij de VV&A?” 
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Stijl die leden wensen van de VV&A naar het Publiek geeft geen 

eenduidig beeld. 
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Gemiddelde 6,0 

“Welke stijl past het beste bij de VV&A?” 

1 Informeren 10 Stelling nemen



Branche Eigen organisatie VV&A

6,9 

6,0 

6,7 

Leden vinden dat issues meer spelen voor de branche en de VV&A dan 

voor de eigen organisatie. 
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Een krappe voldoende van de leden voor lobby en interne 

communicatie. Verschil met belang is groot. 
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7,4 
Ik beveel het lidmaatschap

van de VV&A aan

9,2 

8,4 

7,6 

6,2 

6,2 

4,4 

Lobby activiteiten (bijv. naar
AFM)

Interne communicatie (bijv.
naar leden, leden onderling)

Externe communicatie (bijv.
free publicity

radio/tv/krant/online)

Belang Tevredenheid



  Overzicht 

  Bijlagen 3 

1 

  Uitkomsten 2 
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