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inkoMen is een vAk MeT eigen 
BeroepsorgAnisATie en regisTer

De Stichting Assurantie Registratie (SAR) lanceer-
de begin maart haar vierde erkenningsregeling: 
het Register Inkomensadviseur (RIA). Dit in 

nauwe samenwerking met de in 2014 opgerichte Neder-
landse Vereniging van Inkomensadviseurs (NVIA).
Peter Abelskamp (mercer marsh Benefi ts) is voorzitter 
van de NVIA. “Er waren al verschillende opleidingsla-
bels in de inkomensmarkt die beoogden iets te zeggen 
over de kwaliteit van de adviseur. Maar in veel gevallen 
werd de waarde van die labels vooral door henzelf in 
stand gehouden”, zegt Abelskamp. “De NViA kiest voor 
objectivering van titulatuur. We hadden daarvoor een 
instelling van buiten de branche kunnen kiezen. Wij vin-
den echter dat de branche moet laten zien dat ze zelf een 
kwaliteitslabel kan neerzetten. Vandaar de samenwerking 
met de SAR, die het Register inkomensadviseur heeft 
ontwikkeld en uitvoert.”

sCHeidslijn Minder sTrAk
Allard Bolland (Aon Hewitt en voorzitter RiA) denkt 
dat zich zo’n 150 tot 200 adviseurs in het register zullen 
inschrijven. Hij wijst erop dat ook maatschappij-adviseurs 
welkom zijn. Dit is een novum bij de SAR, want de an-
dere registers staan alleen open voor adviseurs.
Volgens Bolland is bij Inkomen de scheidslijn tussen 
aanbieder en adviseur minder strak. Abelskamp wijst er 
ook op dat de arbeidsmobiliteit van mensen vandaag de 
dag veel groter is. “Het ene moment werken ze bij een 
verzekeraar, het andere moment bij een adviseur. Of ze 
zijn zzp’er.”

Volgens de Nederlandse Vereniging van inkomensadviseurs is er behoefte aan een bovenwettelijk 
kwaliteitsniveau Inkomen, maar dan wel op objectieve basis. Zo ontstond het Register Inkomensadviseur, dat 
onlangs is opengesteld. Toon Berendsen

Bolland licht toe wat het RiA toevoegt aan de Wft-mo-
dule inkomen: “De module Wft inkomen besteedt aan 
een aantal onderdelen geen of weinig aandacht. Zoals 
praktijkervaring, adviesvaardigheden, integriteit en onaf-
hankelijkheid. Wij toetsen die onderdelen nadrukkelijk 
wel. Met als doel het advies aan de klant naar een hoger 
niveau te brengen.”
De kandidaat moet zijn kennis en vaardigheden ‘live’ 
bewijzen ten overstaan van een toetscommissie die is 
samengesteld uit praktijkmensen. Er wordt ook nadruk-
kelijk een praktijkcase behandeld.
Abelskamp: “Als je de juiste rijtjes kunt leren, kun je het 
Wft-diploma halen. maar ben je dan een goede adviseur? 
Je moet het geleerde ook kunnen toepassen, vinden wij.”

speCiAlisMe 
Kees Boer (Lukassen & Boer) is de eerste aan wie de titel 
RIA wordt toegekend. Hij vindt Inkomen echt een vak. 
“Als inkomensadviseur moet je écht goed weten waar je 
het over hebt. Want het gaat wel ergens over. In de eerste 
plaats gaat het om mensen. Maar het gaat vaak ook om 
veel geld. en als je dan een onjuist advies geeft.”
“ik zeg ook tegen de andere afdelingen in ons bedrijf: als 
je een keer iets tegenkomt op inkomensgebied, leg het bij 
mij neer, ik heb me erin gespecialiseerd.”
Boer krabt zich achter de oren als hij ziet hoe het nu 
gaat bij de PEplus-examens. “Als je de methodiek van de 
vragen begrijpt, is slagen niet zo moeilijk. maar toetst dit 
werkelijk de kennis en competenties?”

slUiTsTUk
Boer is als adviseur gepokt en gemazeld als het gaat om 
Inkomen en Zorg. Hij was een van de eersten die het be-
lang van case management in zag. “ik dacht: als adviseur 
regelen we schade, waarom zouden we die rol niet ook 
kunnen hebben bij verzuim en arbeidsongeschiktheid?”
Boer juicht de verdere professionaliseringsslag toe. 

PRAKTISCH
register inkomensadviseur

“ALS JE RIJTJES KUNT LEREN, KUN JE 
HeT WFT-DiPLOmA HALeN. mAAR BeN 

Je DAN eeN GOeDe ADViSeUR?”
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De twaalfjaarspropositie is toch interessant voor verzeke-
raars? Abelskamp vraagt zich af of verzekeraars zich niet 
te makkelijk rijk rekenen. “ik zie verzekeraars dromerig 
kijken naar de twaalfjaarspropositie. maar waarom zou 
een klein bedrijf het risico nemen; dat is beter af in het 
publieke stelsel. Grote bedrijven kunnen het risico zelf 
dragen, dus die hoeven zich niet per se te verzekeren. 
“Voor de adviseur is de markt er wél. Bedrijven moeten 
immers twaalf jaar hun risico managen. Bovendien: ook 
voor bedrijven die opteren voor het publieke stelsel geldt 
dat het verstandig is dat ze iets doen aan reïntegratie.”
er is dus alle ruimte voor de RiA-figuur.

Meer jonge Mensen
Een volgende uitdaging voor de NVIA is meer jonge 
mensen enthousiasmeren voor het vak van inkomens-
adviseur. Abelskamp: “er zijn niet genoeg inkomens-
adviseurs. We zien de adviesbehoefte toenemen, maar te 
weinig studenten kiezen deze richting. We zijn bezig op 
universiteiten en hbo’s om mensen enthousiast te maken. 
Dat is trouwens ook heel erg leuk om te doen.”
Abelskamp probeert de dynamiek over te brengen die hij 
zo fascinerend vindt aan het vak. “er gaat bijna geen dag 
voorbij of er verandert iets.”
En het is natuurlijk een vak waarbij het gaat om mensen. 
“Het mensaspect vind ik heel interessant”, zegt Boer. 
“Het gaat over ziek en gezond zijn. ik kan een dag praten 
over het woordje ziek. Wat maakt nou dat iemand een 
positieve bijdrage aan een bedrijf of organisatie levert en 
dan ineens niet meer?” ««

Omdat de behoefte aan goed advies blijft. Voor veel 
werkgevers is en blijft inkomen abacadabra, zelfs de 
HRM-managers worstelen vaak met de materie. Als de 
interesse er al is.
Abelskamp: “Het wordt nooit sexy, sociale verzekering. 
Neem de Participatiewet: de klant wil dat wij hem uitleg-
gen wat dit inhoudt en vooral wat hij er concreet mee 
moet.”
Tot op dat moment komt er geen verzekering aan te pas. 
maar zo is het ook steeds meer, meent Boer. “Verzeke-
ringen zijn het sluitstuk. Steeds meer gaat het in eerste 
instantie om dienstverlening.”
Bolland: “Je kunt zelfs heel goed inkomensadviseur zijn 
zonder verzekeringen te adviseren.”

geen gelijk speeldveld
Boer illustreert met een voorbeeld dat het niet alleen gaat 
om producten, maar ook juist om dienstverlening. “Maat-
schappijen mogen eigen risico’s hanteren, onze dienstver-
lening als adviseur loopt gewoon door.”
Boer vindt dat verzekeraars zich nog te veel bezondigen 
aan productdenken. Aan de andere kant ziet hij dat het 
voor verzekeraars ook geen makkelijke markt is. “We 
mogen blij zijn dat er nog verzekeraars zijn die dit soort 
risico’s willen dragen.”
Er is volgens hem ook lang niet altijd sprake van een 
gelijk speelveld met het UWV. “WGA Flex is terecht 
uitgesteld naar 2017, want daar moet echt iets veranderen 
wil dit een duurzaam houdbaar verhaal worden. Het is 
nu Ajax 1 tegen Oud Alblas 2.”

Peter Abelskamp, Kees Boer en Allard Bolland.


