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voor mensen die echt met 

inkomensverzekeringen bezig zijn

Binnen de verzekeringswereld zijn inkomens-

verzekeringen relatieve nieuwkomers. Tot 20 jaar 

geleden waren er AOV’s en excedentverzekeringen. 

Verzekeringen voor risico’s die niet publiek te 

verzekeren waren. Alle andere verzekeringsvormen 

waren ondergebracht bij bedrijfsverenigingen. 

Werkgevers en werknemers betaalden de premies. 

En of je er een potje van maakte deed er niet toe, 

echt bestraft werd je toch niet. 

Vanaf de invoering van het WAO-gat is een grote 

verschuiving ingezet waarbij werkgevers en 

werknemers verantwoordelijk werden voor de 

uitvoering van steeds meer regelingen. Soms met 

keuzemogelijkheden (eigenrisicodragerschap), 

soms verplicht (loondoorbetaling bij ziekte). 

De financiële belangen en organisatorische 

verplichtingen van werkgevers zijn zo steeds groter 

geworden. Probleem is wel dat veel bedrijven zich 

daar onvoldoende van bewust zijn.

De verzekeringswereld zorgde er steeds voor dat  

er alternatieven waren of dat de ontstane hiaten 

opgevuld konden worden met een verzekering.  

Het palet aan mogelijkheden groeide en de rol van 

de assurantieadviseur werd steeds belangrijker. 

Want verzekeringen hebben nu eenmaal geen 

topprioriteit bij bedrijven, totdat er echt iets aan de 

hand is. En dan wordt van de adviseur verwacht dat 

naast de beste verzekering ook de beste arbodienst 

wordt ingeschakeld en ook op andere fronten de 

beste dienstverleners gereed staan. 

Het leven van mensen in  

de verzekeringswereld is 

de afgelopen jaren een stuk 

ingewikkelder geworden. Niet alleen door alle 

eisen die worden gesteld aan de bedrijfsvoering, 

de financiële huishouding, de nadruk op 

compliance en de klantgerichte manier waarop 

producten worden uitgelegd. Ook de eisen die 

aan de mensen zelf worden gesteld zijn steeds 

strikter geworden. De tijd dat je met een 

Assurantie B-diploma uit lang vervlogen tijden 

aan de slag kon, is voorbij. En dat is een goede 

zaak, want verzekeringen zijn serieuze producten 

die met zorg moeten worden omringd.

Mr. Ruud de Leede
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Steeds meer kennis vereist
Kortom: de financiële belangen zijn steeds groter 

geworden en de omgeving steeds ingewikkelder. 

Goed adviseren over inkomensverzekeringen is  

een specialisme, waarvoor veel kennis nodig is.  

En daarvoor bleek Wft Schade niet voldoende.

De opleidingseisen moesten dus opnieuw worden 

ingevuld. Het College Deskundigheid Financiële 

Dienstverlening (CDFD) heeft in 2011 de eerste 

consultatieronde georganiseerd rond dit thema. 

Hierbij ging het over de structuur van het 

opleidingsgebouw. In de nieuwe opzet wordt 

uitgegaan van beroepskwalificaties. Uitgangspunt  

is dat opleidingen de basis vormen voor het op  

een goede manier kunnen invullen van het beroep 

van adviseur. Eén van de beroepen is Inkomens-

adviseur. Aan ieder beroep zijn vervolgens diploma-

eisen gekoppeld. Alleen als aan die eisen wordt 

voldaan mag het beroep worden uitgeoefend.

Nadere bestudering van de toetstermen ‘inkomen’ 

leert dat de werkzaamheden van de Inkomens-

adviseur in vier fasen zijn gedeeld: inventariseren, 

adviseren, beheren en begeleiden van schadeclaims. 

In iedere fase zijn vervolgens taken benoemd en is 

aangegeven welke kennis, vaardigheden, 

competenties en professioneel gedrag nodig zijn  

om die taak naar behoren uit te voeren. Als je aan 

het einde van de toetstermen bent aanbeland, is de 

conclusie dat een inkomensadviseur een specialist  

is met een interessant en uitgebreid werkgebied.

Dit is ook de scheiding die zich aftekent in de 

gelederen van de adviseurs. Voor een adviseur die 

alle risico’s van zijn zakelijke relaties wil managen  

is inkomen één van de aandachtsgebieden. Tot drie 

cijfers achter de komma op de hoogte zijn en blijven 

is dan veel gevraagd. Voor een specialist die alleen 

maar met inkomensverzekeringen bezig is, zijn de 

Wft-eisen een makkie. Het is tenslotte hun 

dagelijkse werk.

Overgangsregeling
Hoe dan ook: met ingang van 1 januari 2014 moet 

elke adviseur een passend (nieuw) Wft-diploma 

hebben. Heeft u geen diploma, dan heeft u geen 

adviesbevoegdheid. Bestaande adviseurs kunnen 

gebruik maken van de overgangsregeling: zij 

hebben tot 1 juli 2015 de tijd om de vereiste 

diploma’s te halen.  n

Voor ervaren adviseurs zijn 

de Wft-eisen een makkie

Wft Inkomen bij 
CS-Opleidingen
CS Opleidingen organiseert op diverse locaties in  
het land trainingen Wft Inkomen. Maak uw keuze 
uit drie lesprogramma’s:

1. Uitgebreid lesprogramma, bestaande uit acht lesdagen 
gespreid over vijf maanden. 

2. Basis lesprogramma voor iedereen die al beschikt over Wft 
Schade en Wft Inkomen als verdieping wil halen: drie 
lesdagen met zelfstudie.

3. Specialisten lesprogramma voor iedereen die al Inkomens-
specialist is en ROV heeft of Master EB of Nefeb o.i.d. en ook 
bijscholing heeft gehad: één lesdag met zelfstudie.

Voor de studie kunt u niet alleen gebruik maken van ons 
studiepakket, maar ook van onze speciale website.
Alle lesprogramma’s bieden een prima voorbereiding op het 
officiële Wft-examen. U legt het examen af bij een door het  
CDFD erkend examenbureau.

Voor tarieven, data, locaties en inschrijven: 

www.cs-opleidingen.nl


