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NVIA 
legt lat hoger

TEKST  TOON BERENDSEN |  BEELD RODNEY KERSTEN

klagen dat het weer doorschiet. Of we nemen onze ver-
antwoordelijkheid en laten zien dat wij als bedrijfstak 
prima in staat zijn op een goede manier invulling te ge-
ven aan de PA-eis.”

INtEgrAAl ADVIES
Cruciaal is dat het PE-programma van de NVIA zich 
richt op het integrale advies over risico’s en het effec-
tief managen en regisseren ervan. Want juist die brede 
kijk mag volgens de NVIA van inkomensprofessionals 
worden verwacht. “Het enkel adviseren van een polis is 
niet meer genoeg”, aldus Abelskamp.

Gezapigheid bij bestaande adviseurs is misschien ook 
wel een reden waarom het aantal NVIA-leden momen-
teel blijft steken op zo’n 120. Dat terwijl Abelskamp eer-
der al eens aangaf dat een ledental van tenminste 500 
binnen nu en een jaar haalbaar is. “Perk je als adviseur 
niet in en wordt niet routineus. Inkomensadvies gaat 
verder dan alleen wat verzekeraars vergelijken”

Zelf vindt Abelskamp het brede karakter van het vak 
zo leuk. Het is ook wat hij probeert over te brengen aan 
studenten. “Dan zie ik hoe hun ogen gaan glinsteren.”

Nieuwe instroom bij de Inkomensadviseurs is van 
groot belang, maar Abelskamp meent dat er zeker ook 
plaats is voor herintreders. “Ook in onze bedrijfstak 
wordt momenteel veel gereorganiseerd. Maar er zijn zo 
weinig mensen die zeggen: ik ontwikkel me tot Inko-
mensadviseur. Terwijl je zo een prachtige nieuwe plek 
kunt vinden.

“Je moet wel bereid zijn om je het vak echt eigen te ma-
ken. Dus je ook verdiepen is zaken als case manage-
ment en duurzame inzetbaarheid. Dan is er werk ge-
noeg. Er is van alle kanten vraag naar professionele in-
komensadviseurs. De klant wil goed advies, financieel 
advieskantoren zoeken Inkomensspecialisten.” 

Jong of oud, je moet gelóven in wat je doet. De pas-
sie voor het vak van Inkomensadviseur moet branden. 
Abelskamp: “Als NVIA helpen wij graag om die passie 
over te brengen.”

Inkomensadviseurs geven ook mee vorm aan de toe-
komst. Abelskamp vindt dat zelfs een van de leukste on-
derdelen van zijn vakgebied. “Jongeren zitten heel an-
ders in de wedstrijd dan de oudere generaties. Zij wil-
len niet in vaste dienst, zij willen niet de hele dag op een 
kantoor zitten. Dat zijn onze medewerkers van de toe-
komst. Toch kunnen ook zij ziek of arbeidsongeschikt 
worden. Hoe gaan we daar dan mee om? Wordt de AOV 
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D
e NVIA had vanaf het begin drie speer-
punten: belangenbehartiging, objective-
ren van kennis en kennis delen en net-
werken. Wat dit betreft verandert er in 
het nieuwe beleidsplan niets. Wel wordt 
de lat hoger gelegd. Het duidelijkst komt 

dit uiting door de kenniseis die wordt ingevoerd. Maar, 
zegt voorzitter Peter Abelskamp, de NVIA wil haar ken-
nis zeker ook nog nadrukkelijker inbrengen bij politiek 
en andere stakeholders.

Abelskamp: “Het Verbond heeft een goede lobby, maar 
de belangen van de verzekeraars komen niet altijd 
overeen met die van de adviseurs en dat zijn meestal 
ook de belangen van de klanten. We zijn ook blij met de 
samenwerking die bij de belangenbehartiging is ont-
staan met Adfiz, dat weer meer aandacht heeft voor In-
komen.”

PE-VErEIStEN
Het nieuwe beleidsplan stelt: “NVIA-leden gaan de ver-
plichting aan om voortdurend hun kennis bij te houden 
en te vergroten. We stellen hiervoor PE-vereisten vast. 
Hiermee voldoen onze leden niet alleen aan het wette-
lijke vereiste om Permanent Actueel (PA) te zijn. Ze den-
ken en handelen ook aantoonbaar op een hoger niveau 
dan Wft Inkomen.”

Ieder NVIA-lid, zo leest het beleidsplan verder, gaat de 
verplichting aan zijn kennis en adviesvaardigheden pe-
riodiek aantoonbaar bij te houden. De NVIA heeft hier-

voor een PE-traject vormgegeven. “Uitgangspunt is dat 
de PE-norm aantoonbaar hoger is dan het PE-niveau 
van Wft Inkomen.”

NVIA-leden kunnen vanaf 1 januari 2017 PE-punten ver-
garen door deel te nemen aan NVIA Kennis- en Vaar-
digheden Sessies, Regionale Netwerk Bijeenkomsten 
en Seminars. Overigens gaat de NVIA een grotere prak-
tische bijdrage van haar leden verlangen tijdens bij-
eenkomsten, ook dat is een nieuw element. Daarmee 
wordt ook bij het derde speerpunt de lat hoger gelegd.

rEgIE hOuDEN
Het gaat de NVIA natuurlijk niet alleen om adequate 
systemen voor Permanente Educatie en Permanent Ac-
tueel. De NVIA wil überhaupt bereiken dat Inkomens-
adviseurs zich bovenwettelijk ontwikkelen. Met als 
top het Register Inkomensadviseur (RIA). Maar PE is 
wel een heel actueel thema.

Abelskamp: “Het College Deskundigheid Financiële 
Dienstverlening (CDFD) stelde onlangs dat brancheorga-
nisaties weinig tot geen inhoudelijke input leveren voor 
de PE-examens. Dat kan zijn. Toch vonden wij de uit-
spraak vervelend. Wij zijn immers juist volop in de weer 
om de PE goed in te vullen. Overigens ook omdat wij het 
belangrijk vinden om als sector de regie te houden.

“Kijk naar de eis van Permanent Actueel: die is rijkelijk 
vaag geformuleerd. Nu kunnen we gaan zitten wach-
ten totdat de wetgever de eis nader invult en dan gaan 

belangrijker? Komen er meer broodfondsen? Wat bete-
kent dat voor de reïntegratie? En misschien wordt ook 
de WW nog wel geprivatiseerd. Het is leuk om daar over 
mee te denken en bij te dragen aan de innovatie, die 
vooralsnog helaas niet van de gevestigde orde komt.” n

Peter Abelskamp: 
‘Van alle kanten vraag 

naar professionele 
Inkomensadviseurs.’


