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SUSTAINABLE FINANCE & TAX

• Sinds 2020 Associate Lector bij de HAN
► Wat is de meervoudige waarde van financieel advies?

► Welke rol kunnen financieel adviseurs spelen om 

verduurzaming aan te jagen?

► Hoe duurzaam is het businessmodel van de financieel 

adviseur?

• Sinds 2010 zelfstandig / onafhankelijk 

onderzoeker en consultant

• Docent Strategie, Bedrijfskunde en Case Study 

aan de UvA Master Insurance & Risk

• Verbonden aan ACIS

• Lid College Deskundigheid Financiële 

Dienstverlening



Accountants, 
belastingadvies en 

boekhouders

32.895

Verzekerings-, 
hypotheek- en 

kredietadviseurs

6.209

86.512 Wft-
adviesbevoegd

(alternatieve) 
Financieringsadviseur

200

Bron: CBS, RiFD, St. MKB Financiering
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1. Een sector vol uitdagingen 

Blijvend innoveren en bouwen aan vertrouwen 

 
De wereld is in beweging als nooit tevoren. Ontwikkelingen op maatschappelijk, technologisch, 
politiek en economisch gebied volgen elkaar in rap tempo op, ook in de financiële sector2. 
Digitale, technologische innovatie en internationalisering, om er maar een paar te noemen. 
Daarnaast is het verlies van vertrouwen in de financiële markt gepaard gegaan met een toename 
van wet- en regelgeving die diep ingrijpt in het werk van de financieel dienstverlener en 
bovendien regelmatig wordt herzien. Als gevolg van dit alles is de financiële sector blijvend in 
transitie: ze vernieuwt zich continu.  

 
Hieronder staan de belangrijkste trends en ontwikkelingen op een rij die het brede werkveld van de 
professional Finance, Tax and Advice beïnvloeden. Dat brede werkveld definiëren we als de ‘totale 
markt voor financieel-economische en fiscale dienstverlening’. 
 
 

1.1 ‘Advies’ als product 
Leunen op de allround financieel adviseur 

 
 

Behoefte aan advies blijft groeien 
‘Drie op de vier huishoudens en meer dan 90% van de Nederlandse ondernemingen hebben een 
onafhankelijk financieel adviseur.’ 
Nederlandse vereniging van Banken (mei 2016).  

 
Overheid, bedrijfsleven en burgers hebben behoefte aan verantwoord en deskundig advies over hun 
financiële toekomst. Bij de belangrijkste beslissingen die organisaties, bedrijven en burgers nemen, 
leunen ze steeds meer op betrouwbare financieel adviseurs. Vooral omdat (internationale) wet- en 
regelgeving snel verandert en ook de nieuwste digitale diensten en producten in een groter kader én in 
onderlinge samenhang geplaatst moeten worden. De financieel adviseur moet in staat zijn om vanuit 
een helikopterview de klantsituatie te inventariseren en analyseren, de risico’s in te schatten en 
passende maatwerk-oplossingen te adviseren.  
 

Ontzorgen  
‘Als fiscalist moet men de klant nog meer centraal stellen dan nu en zoveel mogelijk ontzorgen. Het hoort 
steeds meer bij het werk om de klant proactief te benaderen, vooruit te denken en optimalisatiekansen te 
benoemen. Denk in een totaalpakket en zoek waar nodig de samenwerking met andere specialisten om de 
klant dat totaalpakket te kunnen bezorgen.’ 
Whitepaper “Upgrade naar de Fiscalist 2020” van het Register Belastingadviseurs 

 

 
Van product- naar klantadvisering 

In de financiële sector is al een aantal jaren een omslag gaande van productadvisering naar 
klantadvisering. Het gaat dan om bredere klantgerichte advisering, waarin financieel en fiscaal advies 
steeds meer met elkaar verweven zijn. De kosten voor het advies worden bij de klant in rekening 
gebracht en het provisiesysteem verdwijnt geleidelijk aan. Omdat nieuwe verdienmodellen vooral 
gebaseerd zijn op advisering, vraagt de markt om hoger opgeleide professionals. 
 

‘Banken moeten weer waardevol worden’ 
‘Banken verliezen door digitale ontwikkelingen hun grip op de klant. Sommige banken zullen uiteindelijk 
overleven. Dit zijn de banken die in de internetwereld waardevol zijn voor de klant, maar dan als een soort 
supermarkt. Ook kunnen zij voor klanten een adviseursrol aannemen.’ 
Arnout Boot, hoogleraar Financiële Markten UvA (nov 2016) 

 
 
Voor puur fiscaal advies is en was er geen sprake van een provisiesysteem, maar ook de adviespraktijk 

van de fiscalisten is flink in beweging. De vraag neemt toe naar fiscalisten die ondernemende 

gesprekken kunnen voeren, data weten te kraken en toekomstscenario’s kunnen schetsen. De 
aangiftepraktijk zal door automatisering naar verwachting langzaam maar zeker kleiner worden.  
 

                                                        
 
 
2 Overal waar ‘financiële sector’ of ‘financieel advies’ staat, bedoelen we financieel-economische en fiscale dienstverlening 



DUURZAME ONTWIKKELING

Bron: Economielokaal.nlBron: Etterbeek.be



(Bron: VNO-NCW en MKB Nederland, Ondernemen voor brede welvaart, Middellange termijnvisie, februari 2021, Den Haag)

Bron: CBS, 2020

Bron: The ex’tax project 2021



MKB HEEFT EEN UITDAGING

• 93% van de ondernemers is op een of 
andere manier bezig met 
verduurzaming. (KvK 2018, Rapport 
duurzaam ondernemen)

• MKB heeft weinig financieel inzicht / 
niet toekomstgericht (KvK 2016)

• 38% van de MKB-ers heeft gebrek aan 
middelen om verduurzaming te 
financieren (Kantar TNS 2018).  



CONSUMENT WIL VERDUURZAMEN



OVERHEID STIMULEERT EN DWINGT AF

Bron: AFM 2020, DNB 2019



BUSINESSMODEL ADVISEUR ONDER DRUK

• Digitalisering

- Online verzekeringen

- Vooringevulde aangifte

- Data science

• Concurrentie

- Consolidatie

- Intern en extern (fintech)

- Verbreding adviesterreinen

• Regelgeving



WAAROM SUSTAINABLE FINANCIEEL ADVIES?

1. Intrinsieke motivatie

2. Bedrijfseconomische noodzaak

3. Politieke druk



INTEGRATED THINKING

Adviseur

Onderneming

WerknemerOndernemer



MEERVOUDIGE WAARDECREATIE 

Financial 
Business 
Advisor

Ondernemer

Duurzaamheid

Strategisch 
management

Fiscaal / juridisch

Vermogensopbouw

Planning

Innovatie

Onderneming

Duurzaamheid

Risicomanagement

Fiscaal / juridisch

Controle / audit

Financiering 

Fintech

Werknemer

Duurzaamheid

Vermogensopbouw

Inkomensplanning

Verzekeringen

Employability

Kennis en 

kunde

• Financiële waarde

• Sociale waarde

• Ecologische waarde
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Inleiding 

Financiële zekerheid is voor Nederlanders, na het hebben van een 

goede gezondheid, de belangrijkste voorwaarde voor het hebben van 

een goed leven (GfK 2017). Die financiële zekerheid is minder zeker 

geworden, 70% van de bevolking maakt zich (enigszins) zorgen over 

zijn financiën, ondanks de economische voorspoed van de afgelopen 

jaren (Wijzer in Geldzaken 2019). De (nasleep van de) Corona-crisis 

gaat extra druk geven op de financiële zekerheid en de zorgen bij 

burgers en bedrijven zullen toenemen. En de samenleving stond al 

voor grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van 

duurzaamheid, pensioen, woningmarkt, technologie en innovatie. 

Uitdagingen met grote financiële consequenties. Dat vraagt om goede financiële weerbaarheid 

van zowel burgers als bedrijven. Om die weerbaarheid te vergroten en de behoefte aan 

financiële zekerheid te realiseren, speelt financieel advies een belangrijke rol. Financieel advies 

is een vak waar miljoenen Nederlanders en honderdduizenden ondernemers op vertrouwen. De 

waarde van financieel advies is niet alleen economisch van aard maar draagt vooral bij aan het 

maatschappelijk nut. Dit document geeft inzicht in de waarde en het belang van financieel 

advies voor de Nederlandse samenleving

Waarde van Advies Model 

De waarde van advies is niet alleen van materiele, financiële aard maar vooral ook van 

immateriële, sociale aard. En financieel advies heeft waarde voor individuele consumenten en 

de maatschappij als collectief. Dit paper is een onderbouwing van de waarde van financieel 

advies. Modelmatig is de waarde van advies als volgt weergegeven: 

  

Individueel

Collectief

Immaterieel Materieel

Goede nachtrust
Inzicht en 

overzicht

Vertrouwen in 

financiële 

beslissingen

Betere 

gezondheid

Minder stress
Meer preventie

Minder verzuim

Beter financieel 

gedrag

Ondernemerschap 

mogelijk maken

Welzijn

Verzekerbaarheid

Minder beroep 

sociaal vangnet

Minder 

problematische 

schulden

Duurzame 

wereld

Hogere arbeids-

productiviteit

Hoger pensioen

Beste deal

Minder 

overkreditering

Realisatie 

financiële doelen

Realisatie 

persoonlijke doelen Minder 

afhankelijkheid 

krediet

Ruimere buffers

Meer sparen voor 

toekomst
Financiële zekerheid

Grip op financiën

Geluk

WAARDE VAN ADVIES

Goedkoper

Passende 

oplossingen

Minder 

onder/onverzekerdheid

Robuust 

bedrijfsleven/ 

zekerheid

Minder complex

Meer rendement
Dromen 

real iseren

Passende 

financiering

Meer koopkracht

Innovatiekracht

Brede welvaart

Zelfredzaamheid
Economische 

groei



Extern richting klantenInterne organisatie

DUURZAAM FINANCIEEL / FISCAAL ADVIES

• Wagen(park)

• Afval

• Papierloos werken

• Kantoorpand

• Arbeidsvoorwaarden

• Lokale, sociale functie

• Sponsoring

• Selectie aanbieders

• Selectie producten

• Impact op risicoprofiel

• Breder adviseren

• Verzekerbaarheid

• Zelfredzaamheid

• Verduurzaming

• Subsidies 

• Arbeidsvoorwaarden

• Toekomstvoorzieningen



WORD DE AGENT OF CHANGE

• Verdiep je in het thema

• Kijk verder dan alleen ‘zonnepanelen’

• Vraag aan klanten hoe belangrijk 

duurzaamheid is en waar ze hulp bij willen

• Vraag businesspartners naar hun visie op 

duurzaamheid

• Begin klein, begin binnen je eigen kantoor

• Leg uit wat jouw advies de klant oplevert in 

plaats van wat het kost

• Ga samenwerken met andere duurzame 

partijen

• Brainstorm met je medewerkers hoe jullie 

de verduurzaming kunnen aanjagen 



Fred.deJong@han.nl

06-28 25 30 21

@Jongfred

Fred de Jong

www.freddejong.eu

CONTACT

mailto:Fred.deJong@han.nl

