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‘5Klank’ is een wekelijkse 
rubriek, waarin vijf bekende 
bedrijfstak ge noten hun mening 
geven over iets wat hen – in rela-
tie tot het inter  m e diair – bezig-
houdt.
de ‘5klankers’ zijn nico Stolwijk 
(Vereniging eigen Huis), edmond 
Hilhorst (independer), ron Bave-
laar (de Hypotheekshop), pieter 
lijesen (nationale Hypotheekpas), 
richard Boxtart (ikkan!) 
Het intermediair dat op deze 
column wil reageren kan een 
e-mail sturen naar: 
hilhorst@independer.nl

Rapportcijfer biedt kansen
Reviews zijn al enkele jaren hot op internet. 
Sites als Iens.nl en Tripadvisor.com verzame-
len veel ervaringen. En steeds meer consu-
menten beginnen hun zoektocht op derge-
lijke sites. Slimme aanbieders spelen daar op 
in. Zij vragen consumenten om hun dienst-
verlening te beoordelen. Independer.nl kent 
sinds 2001 een variant van een dergelijk 
systeem: de Independer Consumenten Moni-
tor (ICM) voor aanbieders. In de loop der 
jaren zijn daarmee honderdduizenden opi-
nies over banken en verzekeraars verzameld.

Bij hypotheekadvies heeft de consument 
minder aan de uitkomsten van ICM omdat 
de kwaliteit van de adviseur belangrijker is 
dan de kwaliteit van de aanbieder. Indepen-

der.nl vraagt 
daarom sinds kort 
aan consumenten 
hun ervaringen te 
delen over hypo-
theekadviseurs. 
Hierdoor krijgen 
uiteindelijk alle 
advieskantoren 
een rapportcijfer. 

Eind 2009 wordt een platform gelanceerd 
waarop consumenten kunnen zoeken naar 
de beste hypotheekkantoren in de regio. Ook 
de ervaringen van andere consumenten 
staan erbij. Het gaat daarbij om subjectieve 
reviews over de adviseur en daarnaast een 
op de AFM richtlijnen gebaseerde objectieve 
toetsing van het adviesproces zelf.

Er kan maar één standaard zijn op dit 
gebied. Partijen als Google en Marktplaats 
laten zien dat gratis modellen de basis zijn 
van succes. Independer.nl bemiddelde al niet 
meer in hypotheken en introduceert nu een 
gratis model voor het verzamelen en weerge-
ven van de kwaliteit van advies. Volgens 
onderzoek van Blauw Research is Indepen-
der.nl – naast de Hypotheker en Rabobank – 
een van de drie meest bezochte sites waar 
mensen zich oriënteren op een hypotheek. 
Nu provisie transparant is geworden en veel 

adviseurs willen onderbouwen wat hun 
toegevoegde waarde is, zijn ze op zoek 
naar een bevestiging van die toegevoegde 
waarde. Reviews en de kwaliteitsmetin-
gen bieden de mogelijkheid die toege-
voegde waarde zichtbaar te maken.

Ultimo 2009 kunnen alle hypotheekkan-
toren zich gratis presenteren op Indepen-
der.nl om nieuwe klanten aan te trekken. 
Als er voldoende waarnemingen zijn voor 
een kantoor zal daarbij ook een rapport-
cijfer worden getoond. Veel adviseurs vra-
gen hun klanten daarom nu al de Kwali-
teitscheck hypotheekadviseur op 
Independer.nl in te vullen en een review 
achter te laten. De ervaring bij andere 
reviewsites leert dat niet alleen de score 
zelf maar ook het aantal ervaringen 
belangrijk wordt gevonden. De Kwali-
teitscheck hypotheekadviseur is geba-
seerd op de richtlijnen van de AFM. Som-
mige adviseurs kiezen er daarom voor om 
tijdens de gesprekken de aandachtspun-
ten uit de toets te volgen. Daarmee wordt 
niet alleen aan AFM-vereisten voldaan, 
maar scoort men ook goed als de consu-
ment de kwaliteitscheck invult. Dat geeft 
die klant het vertrouwen dat hij goed zit. 
Bovendien telt de uitkomst mee voor de 
scores die oriënterende consumenten te 
zien krijgen.

Het is bemoedigend om te zien hoe posi-
tief veel adviseurs reageren op deze kans 
om de kwaliteit van hun advies zichtbaar 
te maken voor klanten en prospects. 
Sinds mei jl. hebben ruim 3.000 consu-
menten een beoordeling gegeven over 
hun hypotheekadviseur. Veel consumen-
ten zijn positief zijn over hun hypo-
theekadviseur: bijna tweederde geeft het 
cijfer 8 of hoger. De komende tijd zal dui-
delijk worden hoe goed men scoort op het 
adviesproces.

Suggesties en reacties zijn welkom op 
weblog.independer.nl.

“Tweederde van de ruim 3.000 
consumenten beoordeelt hun  

hypotheekadviseur met het 
cijfer 8 of hoger”


