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DE TOEKOMST IN MET HYPOVAK

De adviseur van de
toekomst, gelukscoach
of levenscoach?
Bent u klaar voor de
toekomst? HypoVak 2016
stond in het teken van
die vraag. En allerlei
bijkomstige vragen, zoals:
bent u al bezig met de
Customer Journey, zeggen
termen als blockchain,
fintech en smart data u iets,
en: heeft u de Uber-factor?

De hypotheekadviseur van de
toekomst is een
gelukscoach

E

en tussen de gangpaden rondzwierende robot – op de klanken van
onder meer 2 Unlimited’s No Limit
– zette aan het begin van de dag de
toon. Zagen we hier de hypotheekadviseur van de
toekomst?
De sector ontkomt in deze snel veranderende tijd
hoe dan ook niet aan vernieuwing, constateerde
dagvoorzitter Diana Matroos. Ze vroeg de zaal wie
vond dat de branche wel klaar is voor die noodzakelijke ‘disruptie’. In de toch al goed gevulde grote
zaal van het NBC Congrescentrum in Nieuwegein
gingen nauwelijks handen omhoog. ‘Er moeten nog
wel wat stappen gemaakt worden’, vond een van de
bezoekers. Hij miste nog ‘de wil en de durf om te
veranderen’.
Wie bang is voor verandering kan maar beter een
ander beroep zoeken, zo bleek tijdens HypoVak.
Want dát er het een en ander moet veranderen, sprak
voor de meeste sprekers vanzelf. De wereld verandert
immers, de behoeften van de consument ook. Zij willen bijvoorbeeld middenin de nacht hypotheekadvies
kunnen krijgen, zoals Don Ginsel van de community
voor financiële innovatie Holland FinTech opmerkte,
en niet alleen maar tijdens kantoortijden. ‘De markt
is traditioneel’, stelde coach en bedrijfsadviseur Wilbert Schellens vast. ‘Er is weinig ruimte en tijd voor
vernieuwing.’ Werk aan de winkel dus, maar dat bleek
al uit de reacties van de bezoekers: de branche is zich
daar terdege van bewust.

Van vastgoed naar flex-goed

In een prikkelend betoog nam trendwatcher Marcel
Bullinga zijn publiek alvast mee de toekomst in:
naar 2030. Hij voorspelde dat mensen dan een ‘per-

soonlijke adviesmuur’ tot hun beschikking hebben.
Bullinga somde een aantal trends op die ook voor
hypotheekadviseurs relevant zijn: we gaan van een
Bijenkorf- naar een Hema-economie (met andere
woorden: de prijzen dalen), we gaan van vastgoed
naar flex-goed. En met behulp van smart data kunt
u als ‘preventief dienstverlener’ straks steeds beter
voorspellen of de klant zijn hypotheek kan afbetalen. U loopt dan minder risico, aldus Bullinga. Maar
hij gaf de zaal ook diverse waarschuwingen mee. Dat
robots niet zo dom zijn als ze misschien lijken, bijvoorbeeld. En dat chatbots over niet al te lange tijd
een deel van het werk van de intermediair kunnen
overnemen: vragen van klanten beantwoorden en
zelfs goed onderbouwd advies kunnen geven.
Future proof zijn kan betekenen dat u uw beroep
opnieuw moet uitvinden, hield Bullinga zijn gehoor
voor. Zich meer richten op de specifieke kwaliteiten
die robots níet hebben, zoals interactie en onderhandelen. Het levert volgens hem nieuwe beroepen
op in de financiële sector, zoals ‘ontwerper doehet-zelf-verzekeringen’ of ‘financiële beleveniscreator’. De hypotheekadviseur van de toekomst is een
gelukscoach, voorspelde de trendwatcher.

Directe hypotheektoezegging?

De technologische ontwikkelingen gaan snel, maar
hoe snel precies? Is het bijvoorbeeld al mogelijk
om een hypotheek af te sluiten in 60 seconden, of,
vooruit, een uur? ‘Nee’, beantwoordde Gert Vasse
van het Hilversumse Yellowtail Consulting die vraag
beslist. ‘En dat gaat dit jaar ook zeker niet gebeuren.
Maar we komen wel heel dichtbij.’ Hij kwam terug
op het idee van smart data, een lading persoonsgegevens waarmee patronen te herkennen zijn, zodat
je bijvoorbeeld een goede (of slechte) debiteur kunt
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voorspellen. ‘Dat kan vandaag de dag al’,
aldus Vasse. Met de juiste data is het ook
mogelijk om in kortere tijd een hypotheek af te sluiten. Vasse liet software
zien waarmee consumenten zelf binnen
drie minuten een groot deel van hun
digitale klantdossier kunnen invullen.
De gegevens komen van bijvoorbeeld
de Belastingdienst en het UWV. Of, nog
een stapje verder: de klant tikt zijn DigiD
in, geeft toestemming en de gegevens
doen hun werk. Even later verschijnt de
maximale hypotheek op het scherm. Dan
zou de klant in principe meteen al een
hypotheektoezegging kunnen krijgen.
Toekomstmuziek? Misschien, maar wel
de nabije toekomst. Vasse sloot af met
een oproep om in beweging te komen.
Want die nieuwe technieken zijn echt
niet alleen verkrijgbaar voor de grote
partijen. ‘Ga in gesprek, bijvoorbeeld
met uw softwareleverancier. Ga zelf op
zoek naar wat u kan helpen’, adviseerde
de consultant. ‘Als u het niet doet, uw
concullega’s zullen het zeker wél doen.’
Het verhaal dat Dorine van Basten van
het Hypotheken Data Netwerk (HDN)
hield, sloot er goed bij aan.
De adviseur van de toekomst ziet zij
als een levenscoach, die proactief is.
Bijvoorbeeld door LinkedIn in de gaten
te houden en op te merken dat een
klant van baan is veranderd – een goede
26

InFinan ce.nl

aanleiding voor een gesprek, want welke
gevolgen heeft dat?

Focus niet op prijs

Als het de aanwezigen nog niet duizelde, gebeurde dat wel bij de volgende
spreker, hoogleraar Victor Lamme. Hij
presenteerde nog meer slimme data:
de uitkomsten van een onderzoek naar
huizenkopers, met hulp van neurowetenschap. Door dit hersenonderzoek is te
zien wat huizenkopers écht denken. Het
onderzoek ging onder meer over de Net
Promoter Score (NPS) en waar deze op
gebaseerd is. Klanten blijken hun hypotheekadviseurs een lagere NPS te geven
dan de intermediairs zelf inschatten.
De ‘hobbel’ zit volgens Lamme vooral
in de eerste fase van de zogenoemde
Customer Journey: de oriëntatie. Dan
is de NPS het laagst. Uit het onderzoek
blijkt dat klanten in die fase vooral
trefwoorden als authentiek, onafhankelijk, creatief en betrouwbaar belangrijk
vinden. Als ze eenmaal binnen zijn,
doen die eigenschappen nauwelijks nog
ter zake: dan gaat het vooral om behulpzaamheid, snelheid, besluitvaardigheid.
In de afrondende fase vinden klanten het
vooral belangrijk dat het snel gaat. Ze
staan te popelen om hun nieuwe huis in
te richten. Verrassend misschien: de prijs
is geen bepalende factor voor de NPS.
Zo reikte Lamme alvast een paar con-

De beursvloer was de
plek om te netwerken.

crete punten aan voor adviseurs die best
willen veranderen. Zijn advies was om
in de marketing veel meer te profileren
op onafhankelijkheid, het liefst op een
creatieve manier. Om vervolgens, als
de klant zijn adviseur gekozen heeft,
vooral op besluitvaardigheid te focussen.
Concurreren op prijs lijkt niet zoveel zin
te hebben.

Omscholen

Het ging tijdens HypoVak niet alleen
maar over de toekomst. Gerco van den
Berg, programmamanager Woningmarkt
van de NVM, bracht de aanwezigen
terug in het heden met een update van
recente ontwikkelingen in de markt. Hij
zei positieve ontwikkelingen te zien. Er
is een duidelijk herstel te zien, de prijzen
stijgen weer, de verkooptijden dalen.
Maar voor de aanwezigen die werken in
bijvoorbeeld Amsterdam of Haarlem had
hij minder goed nieuws: daar wordt de
markt steeds krapper. ‘U heeft ongeveer
een jaar om om te scholen’, zei Van den
Berg, met een knipoog misschien, maar
de boodschap was duidelijk. Het aanbod
droogt op. Hij ondersteunde zijn betoog
met grafieken waar een heldere conclusie
uit sprak: hoe stedelijker, hoe krapper
de markt. Hij constateerde verder onder
meer dat het voor starters nog moeilijker
wordt om een woning te vinden, deels
doordat hun financiële positie minder
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rooskleurig is geworden, deels doordat
senioren zo honkvast zijn.

Awards

Rond het middaguur was al duidelijk dat
HypoVak 2016 meer dan geslaagd was.
‘Echt leuk en gevarieerd programma bij
#hypovak’, schreef iemand op Twitter.
‘Gelukkig geen navelstaren binnen de
eigen wereld maar veel breder.’ Er waren
ongeveer 1250 bezoekers naar het NBC
Congrescentrum gekomen, terwijl er
nog eens 500 mensen het programma
thuis via een livestream op hun computer volgden. Drie battles in een heuse
boksring leverden levendige debatten op
en zorgden voor nog meer reuring op
de beursvloer, waar koffie, lekkernijen
en informatie verkrijgbaar waren bij de
meer dan 25 stands. Het plenaire programma werd aangevuld met negen verdiepende masterclasses over onder meer
de do’s & don’ts van webcamadvies en de
impact van digitalisering. Na de lunch
werden tijdens het plenaire middagprogramma voor de eerste keer de Gouden

Merel van Vroonhoven:
'Probeer ons maar
eens uit!'

Lotus Awards van InFincance uitgereikt
aan onder meer MUNT Hypotheken,
FlexFront, De Hypotheker, FirstBrick en
Woonfonds. Aan de uitbundige reacties
in de zaal was te merken dat deze awards
nu al als prestigieus gezien mogen
worden.

Uber-factor

AFM-bestuursvoorzitter Merel van
Vroonhoven trok in haar keynotespeech
aan het eind van de middag een vergelijking met Parijs, een stad waar ze van
houdt, die in veel opzichten hetzelfde
is gebleven, maar waar toch ook veel
veranderd is. Bijvoorbeeld dat je nu
gebruik kunt maken van Uber-taxi’s,
een transportmiddel dat de klant een
andere beleving geeft dan de traditionele
taxi. De hypotheeksector is volgens Van
Vroonhoven net zo’n mix van oud en
nieuw, waarin één ding niet zal veranderen: er blijft behoefte aan advies. Maar,
vroeg ze de aanwezigen: ‘Hoe geeft u de
klant het Ubergevoel?’ Iemand in de zaal
merkte op dat Uber zich weinig gelegen

laat aan regelgeving. Bedoelde Van
Vroonhoven soms dat de hypotheekadviseur ook de regels mag negeren, net als
Uber? ‘Wij staan open voor innovatie,
als die maar in het belang van de klant is’,
antwoordde de AFM-bestuursvoorzitter,
die liet doorschemeren dat er wel wat
rek zit in de regels en de zaal uitdaagde:
‘Probeer ons maar eens uit!’
Klaar voor de toekomst? Nog niet helemaal misschien, maar HypoVak 2016
bracht de bezoekers wel een paar stapjes
dichterbij.

(advertentie)

DAK Intermediairscollectief deelt winst met haar leden
DAK Intermediairscollectief toont haar coöperatieve karakter en deelt € 350.000,- van de winst over 2015
met haar leden. Wat heeft DAK u te bieden:
• Toegang tot 30 hypotheekverstrekkers
• Kredietendesk met 4 kredietverstrekkers
• Unieke schade volmachtlijn particulier/zakelijk
• 120 provinciale maatschappijen via een aanstelling
Over DAK
DAK is het enige collectief van en voor adviseurs. De
coöperatie waarin de leden centraal staan. Met een
brede dienstverlening op het gebied van verzekeringen,
hypotheken en kredieten beschikt een adviseur snel over
een passende oplossing voor zijn klanten. DAK bestaat in
2016 35 jaar en bewijst daarmee een zeer solide service
provider te zijn.

“Wij zijn er trots op dat we samen met de leden dit
mooie resultaat hebben behaald en met hen kunnen
delen, speciaal in dit jubileumjaar”
Tim Rijvers, algemeen directeur DAK.
Meer informatie
Benieuwd naar de toegevoegde waarde van een
DAK-lidmaatschap voor uw kantoor? Maak een afspraak
met een van onze accountmanagers via (030) 6660007
of sales@dak.nl. Zij vertellen u graag meer over het
lidmaatschap. Benieuwd naar de ervaringen van adviseurs?
Kijk dan op www.datisdak.nl.

