
De	  Expedi)e	  voor	  Adviseurs	  

In	  4,5	  dag	  voorbereid	  op	  de	  toekomst

Voor	  wie?	  

De	  Expedi)e	  voor	  

Adviseurs	  is	  interessant	  

voor	  kantooreigenaren	  en	  

leidinggevenden	  van	  

advieskantoren	  die	  kansen	  

zoeken	  in	  het	  

veranderende	  

verzekeringslandschap.	  

4,5	  dagen	  

6	  tot	  12	  deelnemers	  

€	  1.750,-‐	  incl.	  BTW	  

Aanmelden

Je	  werkt	  met	  een	  groep	  collega-‐ondernemers	  4,5	  dag	  in	  6	  weken	  aan	  de	  
routekaart	  rich)ng	  de	  toekomst	  van	  je	  kantoor.	  Dit	  zijn	  collega's	  met	  een	  
advieskantoor	  die	  net	  als	  jij	  kansen	  zoeken	  in	  het	  veranderende	  landschap	  van	  
de	  verzekeringssector.	  

In	  de	  groep	  werkt	  iedereen	  in	  4	  stappen	  aan	  zijn	  eigen	  routekaart.	  Je	  helpt	  elkaar	  
met	  het	  maken	  van	  de	  kaart.	  Je	  spart	  ideeën,	  	  deelt	  ervaringen	  en	  hoort	  hoe	  
collega’s	  situa@es	  aanpakken.	  Weg	  van	  de	  dagelijkse	  kantoorhec@ek	  en	  voor	  even	  
heel	  gericht	  werken	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  je	  kantoor.	  Wij	  leveren	  je	  geen	  
pasklare	  oplossingen.	  In	  plaats	  daarvan	  ondersteunen	  we	  je	  in	  je	  eigen	  
denkproces.	  Dit	  helpt	  je	  om	  je	  eigen	  weg	  rich@ng	  toekomst	  te	  vinden!	  	  	  

Het	  programma	  duurt	  4,5	  dagen,	  verdeeld	  over	  een	  periode	  van	  6	  weken.	  Tijdens	  
deze	  dagen	  werk	  je	  in	  3	  blokken	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  routekaart	  van	  je	  
kantoor.	  Het	  programma	  is	  uitgebalanceerd	  opgezet	  waarin	  denken	  &	  doen,	  
luisteren	  &	  praten,	  prak@jk	  &	  theorie,	  samenwerken	  &	  zelfreflec@e	  en	  
confronterend	  &	  inspirerend	  elkaar	  afwisselen.

Waarom	  meedoen	  aan	  De	  Expedi)e	  voor	  Adviseurs?

De	  ontwikkelingen	  in	  de	  
verzekeringssector	  zorgen	  ervoor	  dat	  
de	  rol	  en	  posi@e	  van	  advieskantoren	  	  
verandert.	  S@lziLen	  en	  niets	  doen	  is	  
geen	  op@e.	  	  
Tegelijker@jd	  is	  nog	  niet	  duidelijk	  waar	  
alle	  ontwikkelingen	  toe	  gaan	  leiden.	  
Voor	  jou	  als	  eigenaar	  kunnen	  de	  
ontwikkelingen	  zorgen	  voor	  
onzekerheid	  over	  de	  toekomst.	  De	  
verleiding	  is	  om	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  
pasklare	  oplossingen,	  maar	  die	  bestaan	  
nog	  niet.

De	  veranderingen	  in	  de	  sector	  bieden	  
ook	  kansen,	  maar	  dan	  moet	  je	  wel	  in	  
beweging	  komen.	  Oude	  gewoontes	  en	  
wetma@gheden	  loslaten	  en	  je	  
volledig	  richten	  op	  meerwaarde	  voor	  
jouw	  klanten.	  Dat	  is	  een	  zoektocht	  die	  
@jd	  kost	  naast	  je	  dagelijkse	  werk	  en	  
door	  een	  aantal	  voorspelbare	  fases	  
gaat.	  	  
De	  Expedi@e	  voor	  Huisvolmachten	  is	  
jouw	  gids	  die	  je	  op	  weg	  helpt	  
rich@ng	  de	  toekomst	  van	  je	  kantoor.

Wat	  neem	  je	  mee	  na	  4,5	  dagen?	  
Door	  mee	  te	  doen	  aan	  De	  Expedi@e	  verbeter	  je	  jouw	  kantoor	  op	  4	  gebieden:	  
• Onderscheidend	  posi@oneren	  
• Duidelijk	  meerwaarde	  naar	  klanten	  kunnen	  uitleggen	  
• Keuzes	  maken	  vanuit	  eigen	  kwaliteit	  en	  eigen	  overtuiging	  
• Plezier	  in	  het	  werk

https://fs3.formsite.com/mchbjorn/form2/index.html


Ervaringen	  van	  collega’s	  

“Soms	  zit	  je	  in	  een	  

vicieuze	  cirkel	  waardoor	  

niet	  de	  noodzakelijke	  

besluiten	  worden	  

genomen.	  Door	  De	  

Expedi@e	  wordt	  dit	  

doorbroken.”	  

Henk	  van	  Elst,	  Van	  Elst	  

Assuran@ën	  &	  Financiële	  

Diensten	  

“We	  ziLen	  in	  een	  @jd	  dat	  er	  

volop	  veranderingen	  zijn	  in	  

de	  markt.	  We	  zullen	  daarin	  

mee	  moeten,	  wat	  vraagt	  

om	  flexibiliteit	  en	  

meebewegen.	  De	  Expedi@e	  

voor	  adviseurs	  is	  een	  mooie	  

kapstok	  om	  dit	  in	  te	  zien	  en	  

concreet	  te	  maken	  hoe	  dat	  

meebewegen	  het	  beste	  in	  

de	  prak@jk	  kan	  worden	  

gebracht.”	  	  

Maarten	  Snoeren,	  

Assuran@ekantoor	  Van	  

Wijngaarden

Het	  programma	  per	  dag

Dag	  1:	  Van	  idee	  naar	  route	  

Ambi)es,	  visie	  en	  strategie:	  hoe	  word	  je	  vanuit	  eigen	  kracht	  een	  advieskantoor	  
met	  onderscheidend	  vermogen?	  

Het	  verhaal	  van	  mijn	  kantoor:	  de	  route	  vanuit	  het	  verleden	  naar	  de	  toekomst	  	  

Zichtbaarheid	  van	  mijn	  kantoor	  in	  het	  verzekeringslandschap	  

Keuzes	  voor	  de	  toekomst:	  wat	  ga	  je	  wel	  en	  niet	  doen	  als	  advieskantoor?	  

De	  veranderende	  rol	  van	  jouw	  kantoor	  binnen	  het	  ecosysteem	  van	  de	  verzekeringssector	  	  

De	  invloeden	  die	  het	  landschap	  van	  de	  verzekeringssector	  veranderen	  

Eerste	  uitwerking	  routekaart	  naar	  een	  nieuwe	  toekomst

Dag	  2	  &	  3:	  Van	  idee	  naar	  proposi)e	  (en	  hoe	  je	  die	  kunt	  waarmaken)	  

Effec)ef	  posi)oneren:	  hoe	  zet	  ik	  mijn	  kantoor	  onderscheidend	  in	  de	  markt?	  

De	  logica	  en	  onlogica	  van	  klanten	  begrijpen	  	  

Het	  aantrekkelijke	  aanbod	  voor	  klanten	  ontwerpen	  	  

Posi)onering	  waarmaken:	  hoe	  zorg	  ik	  dat	  mijn	  kantoor	  de	  meerwaarde	  en	  beloXe	  
waarmaakt?	  

Je	  kantoor	  organisatorisch	  op	  orde	  

Strategisch	  samenwerken	  om	  waar	  te	  maken

Dag	  4	  &	  5:	  Van	  idee	  naar	  beweging	  

Veranderen	  in	  het	  nieuwe	  landschap:	  waar	  ga	  ik	  )jdens	  de	  veranderreis	  tegenaan	  
lopen?	  	  

De	  veranderreis	  begrijpen	  

De	  reisleider	  zijn

Geïnteresseerd?	  
Neem	  contact	  met	  ons	  op!

Björn	  Bierhaalder	  
t	  	  	  06	  -‐	  201	  26	  038	  
m	  bjorn.bierhaalder@mch-‐consultancy.nl	  
w	  www.mch-‐consultancy.nl

mailto:bjorn.bierhaalder@mch-consultancy.nl
http://www.mch-consultancy.nl/voor-ondernemers/

