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Lokaal kantoor wint 
van grootbanken
Trouwe bezoekers van de vele internetfora in de � nanciële 

dienstverlening, kennen wellicht de reacties van Peter Dirks 

van Midden Brabant Advies. Naar eigen zeggen zijn ze altijd 

inhoudelijk en opbouwend. “Azijnpissers zijn er immers al 

genoeg op het internet”, vindt Dirks.

H
et bedrijf achter de 

man telt naast de 

hoofdvestiging in 

Oisterwijk nog twee 

kantoren in Udenhout en Haaren. 

Alle drie kantoren zijn tevens 

RegioBank vestigingen met kas-

functie. Daarnaast is er nog MBAdi-

rect.nl waarmee Dirks online scha-

deverzekeringen aan de man 

brengt. Dirks is naar eigen zeggen 

24 uur per dag online en neemt ook 

voor het overgrote deel de ict zelf 

voor zijn rekening. “Om pro! jt te 

kunnen hebben van social media 

en internet in het algemeen moet je 

continu online zijn. Met een iPad is 

dat ook relatief eenvoudig te doen. 

Omdat ik voornamelijk actief ben 

in de regio Midden Brabant, richt ik 

me vooral op regionale sites. Ik wil 

graag een kennisplatform zijn voor 

mensen die op internet op zoek zijn 

naar informatie over ! nanciële 

zaken. Ik verspreid zelf nieuws op 

! nancieel gebied en beantwoord 

vragen van mensen op fora. Daar-

door kom je al vroeg bij ze in beeld.”

“Ik houd de landelijke fora voor 

! nanciële dienstverleners ook goed 

in de gaten en reageer regelmatig 

als ik vind dat ik iets toe te voegen 

heb. Dat laatste is wel mijn voor-

waarde. Ik wil inhoudelijk reageren 

en niet op de man spelen. Daar 

mogen de beheerders van dit soort 

fora wat mij betreft ook wel wat 

scherper op toezien. Verder vind ik 

dat iedereen onder zijn eigen naam 

zou moeten reageren, dat doe ik 

zelf ook altijd. Het is jammer dat er 

veel azijnpissers tussen zitten die 

anoniem reageren. Je zou eigenlijk 

eerst toegelaten moeten worden 

om mee te mogen discussiëren.”

ALLROUND 

Dirks zit nu ruim 32 jaar in het vak. 

Aanvankelijk als lokaal directeur 

van een grote bankverzekeraar, 

maar sinds een aantal jaren volle-

dig zelfstandig. Midden Brabant 

Advies pakt naar eigen zeggen alles 

op wat de grootbanken laten liggen. 

“We kennen nagenoeg al onze 5.000 

klanten bij hun voornaam. Wan-

neer we 1.500 klanten in één gebied 

hebben en daar nog geen kantoor 

hebben, openen we er een vestiging 

bij. Ik verwacht daarom dat er op 

een niet al te lange termijn moge-

lijkheden komen voor een vierde 

kantoor. De ambitie is om het hele 

gebied tussen Tilburg en Den Bosch 

te bestrijken. Toen ik vijf jaar gele-

den mijn businessplan schreef was 

het idee weliswaar om uit te komen 

op vijf kantoren, maar sinds de cri-

sis hebben we dat maar bijgesteld 

naar vier.”

Midden Brabant Advies wil graag 

een allround advieskantoor zijn. 

Wel is het zo dat iedere vestiging 

een aantal specialiteiten heeft. Zo 

richt Oisterwijk zich op de zakelijke 

klanten en het vermogensadvies, is 

Haaren een echt assurantiekantoor 

en doet Udenhout als traditioneel 

bancair kantoor veel hypotheken. 

“We hebben er voor gekozen om 

ons met Udenhout vooral te richten 

op hypotheken omdat het tegen de 

toekomstige Vinex-locatie Tilburg 

Noord aanligt. Een gebied met veel 

potentie dus.” 

De verhouding particulieren en 

bedrijven is bij Midden Brabant 

Advies 80/20. De omzet komt voor 

40 procent uit bancaire activiteiten 

op doorloopprovisie, voor 50 pro-

cent uit schadeproducten en de 

overige tien procent komt uit hypo-

theken en levenproductie die sinds 

twee jaar rechtstreeks gefactureerd 

worden aan de klant. Dat bevalt 

volgens hem erg goed. Invoering 

van een zelfde manier van werken 

bij schadeverzekeringen heeft vol-

gens Dirks geen enkel voordeel. Hij 

verwacht daarom ook niet dat dit 

er ooit van zal komen.

“Je ziet dat Ad! z en de Consumen-

tenbond hun bedenkingen hebben 

en dat nu ook de politiek de nade-

len ervan begint in te zien. Daarom 

denk ik niet dat het provisieverbod 

nog doorgetrokken zal worden naar 

de schadeproducten. Het belang-

rijkste is dat de excessen worden 

aangepakt. En dat gaat niet lukken 

door provisie te verbieden. Alleen 

streng toezicht heeft e# ect, dus bij 

de AFM weten ze wat hen te doen 

staat.”

Voor de kantoren van Dirks heeft 

het provisieverbod zoals het er nu 

waarschijnlijk uit gaat zien geen 

grote gevolgen, verwacht hij. 

“Omdat bij schadeverzekeringen en 

bancaire spaardiensten nauwelijks 

iets verandert, wijzigt er voor 90 

procent van onze business dus niet 

veel. De overige 10 procent is al 

provisievrij. Dus wat ons betreft 

verandert er niets meer.”

Als actief Ad! z-lid – hij is naast 

voorzitter van de regio ook deelne-

mer aan de ledenraad – volgt hij de 

discussies van Ad! z met de ver-

schillende andere marktpartijen op 

de voet. De e$  ciencyvergoeding 

waar Ad! z zich hard voor maakt, 

moet er komen vindt hij. “Bij hypo-

theken en levenproducten is er 

vaak sprake van extra werk. Alleen 

al als je kijkt naar het bijhouden 

van productinformatie. Het aantal 

productmutaties is niet te tellen. 

We moeten immers weten wat we 

adviseren. Het zou veel schelen 

wanneer aanbieders minder zou-

den schuiven met producten. Als je 

daarnaast kijkt wat je er als advi-

seur voor moet doen om een hypo-

theekdossier er door te krijgen! Zo 

goed mogelijk aanleveren en daar-
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voor beloond worden, zou een 

goede zaak zijn.”

KOPPELVERKOOP

Dirks zegt een groot voorstander te 

zijn van transparantie. Dit om te 

zorgen voor een level playing ! eld 

en het belang van de klant. Hoewel 

die laatste het niet altijd begrijpt of 

er niet op zit te wachten, is zijn 

ervaring. Zelf zou Dirks in plaats 

van opgelegde communicatie aan 

klanten over zijn beloning liever 

zien dat er landelijke normen 

komen voor de hoogte van provisie. 

De AFM hoeft dan vervolgens wat 

hem betreft alleen te toetsen of de 

aanbieders zich er aan houden. Zo 

zijn er wel meer onderwerpen waar 

Dirks een uitgesproken mening 

over heeft. Zoals het gelijke 

speelveld tussen banken, 

verzekeraars en het inter-

mediair. Het toezicht op 

de advieskwaliteit van 

banken is in zijn ogen 

lang zo streng niet als het 

AFM-toezicht op het onaf-

hankelijke intermediair.

“Ik heb hier regelmatig 

mensen over de vloer die 

hun ! nanciering bij de bank 

alleen rond 

konden 

krijgen 

wanneer 

ze hun 

com-

plete 

ver-

zekeringsportefeuille naar de bank 

overbrengen. Op die gedwongen 

winkelnering en koppelverkoop 

moet worden toegezien. Het advies 

wordt er vaak gegeven door stu-

denten die hun school nog niet 

eens hebben afgemaakt. Dan zijn er 

nog de multi- distributiemodellen 

van de verzekeraars. Daarbij wor-

den onder hetzelfde merk verschil-

lende prijzen gehanteerd. Dat 

stoort me enorm. Kijk naar CZ 

Direct bijvoorbeeld, ze benaderen 

hiervoor wel hun klanten die via 

het intermediair zijn binnengeko-

men, dat vind ik niet netjes.”

Een van de andere onderwerpen 

die Dirks bezighouden in zijn 

beroepspraktijk is liquiditeitenbe-

heer. Zoals wel meer kanto-

ren die zijn overge-

stapt op een vaste 

fee of urenmodel 

naast de premie 

heeft hij te kam-

pen met klanten 

die niet (op tijd) 

betalen. Het 

belang van beta-

len voor advies is 

minder 

groot dan de premie of de rente 

voor de klant. Hij blijft immers 

gewoon verzekerd en de hypotheek 

blijft ook lopen. Bedrijven waarvan 

de debiteuren later betalen zijn ook 

geneigd hun adviespremie later te 

betalen. Sneller rappelleren met 

bijvoorbeeld een bedrag er bovenop 

en een goed incassobureau in de 

arm nemen is volgens Dirks de 

oplossing, maar wel een nieuwe 

ontwikkeling die je vaak voor een 

dilemma stelt. Ook het door verze-

keraars laten incasseren van de 

adviesfee zou wel eens kunnen hel-

pen, denkt hij.

Dat Dirks sinds twee jaar met een 

vast tarief werkt bij hypotheken en 

levenproducten wil overigens nog 

niet zeggen dat al zijn klanten zijn 

overgestapt. “Ik vind niet dat ik 

trouwe klanten die hun hypotheek 

oversluiten om een dakkapel te 

plaatsen 3.000 euro in rekening kan 

brengen. Dan reken ik bijvoorbeeld 

500 euro. Dat kan weliswaar niet 

uit, maar het is wel een trouwe 

klant die ik graag wil houden.” 

Om vrijwel dezelfde reden wil Dirks 

ook niet aan serviceabonnemen-

ten. “Een abonnement is niet tast-

baar, als je er geen gebruik van 

maakt, zeg je het op. 15 procent van 

de premie is voor advies. Bij MBA-

direct.nl doen de klanten zelf hun 

schadebehandeling. Als ze het ons 

willen laten doen kost het ze 75 

euro. Ze doen het in de regel dan 

graag zelf.”

Al met al is Dirks wel tevreden met 

zijn feemodel. Voorheen hanteerde 

hij een zogenoemde 1 procents 

regel. Waarbij de rest van de provi-

sie retour aan de klant ging, een 

omvangrijk administratief proces. 

“Daar zijn we nu gelukkig vanaf. 

Het prettige van een vaste fee is dat 

je werk betaald is en ook blijft. 

Voorheen was het zo dat je bij men-

sen die gingen scheiden, zonder 

inkomsten je eigen werk weer 

moest afbreken. Nu kun je een 

scheiding zien als twee nieuwe 

klanten waar je werk voor kunt 

doen en opnieuw tegen betaling.”

CONCURRENTIE

Bij het vast houden van bestaande 

klanten en het met mond-tot-mond 

reclame binnenhalen van nieuwe 

klanten helpt het volgens de Oister-

wijkse ondernemer dat al zijn kan-

toren een RegioBank-vestiging heb-

ben. Het spaarbestand bestaat uit 

oudere klanten die ook voor hun 

kinderen een rekening hebben 

geopend. “Als deze op een gegeven 

moment zo ver zijn om een eigen 

huis te kopen staan ze als eerste bij 

ons op de stoep omdat ze hun reke-

ning hier hebben lopen. Het voor-

deel ten opzichte van Rabobank en 

ABN Amro is dan dat ik meer te bie-

den heb dan alleen het huismerk.”

De concurrentie in met name 

Oisterwijk is groot. “Er is hier een 

enorme dichtheid aan vermogende 

particulieren en als gevolg daarvan 

zitten hier ook zo’n beetje de meeste 

! nanciële adviesinstellingen op de 

vierkante kilometer van Nederland. 

Het is daarom in mijn ogen een 

leuke markt. Het vreemde is dat 

voor de andere vestigingen de con-

currentie minimaal is. Hier in 

Oisterwijk hebben we er voor geko-

zen om net buiten het dorpshart te 

gaan zitten. In Udenhout zijn we 

juist verhuisd naar de centrale win-

kelstraat omdat de toeloop daar 

ook groot is. Het is misschien een 

dure oplossing om drie kantoren 

open te houden, maar het maakt 

ons wel erg & exibel. Men verwacht 

van een lokale bank dat deze dicht-

bij aanwezig is. Wat dat betreft zijn 

bankklanten nog erg traditioneel 

ingesteld. Uiteraard servicen wij 

onze klanten ook met de modernste 

oplossingen zoals internetbankie-

ren, iDeal en online verzekeren. 

Opvallend is dat onze particuliere 

klanten het vanzelfsprekend vinden 

om voor een adviesafspraak naar 

één van onze vestigingen toe te 

komen. We leggen bij particulieren 

nauwelijks bezoeken af. Je bent een 

bank en daar gaan mensen naar 

toe. Dat zegt overigens ook wel iets 

over het imago van banken qua 

klantgerichtheid.” 
  PETER DIRKS:

“Tevreden met feemodel.”


