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Infobesitas 

Dit woord stond in een artikel over de naar een identiteit zoekende jeugd. De verzuiling – met een vooraf 

bepaalde identiteit - is voorbij, alle informatie is vrij beschikbaar en iedereen heeft een mening. Hierbinnen is de 

jeugd op zoek naar een ‘eigen ik’.  

Deze zoektocht ervaren financieel adviseurs momenteel ook. De verzuiling vervaagt; we zijn geen tussenpersoon 

meer, maar adviserend ondernemer. Om deze nieuwe ondernemer te zijn, worden we overstelpt met informatie. 

Het gevolg: infobesitas! Teveel informatie over ‘wie u bent en hoe u het moet doen’.  

U weet wat u bent, vanuit uzelf. Namelijk adviseur. Maar ervaart de klant dat ook? Hij moet namelijk voor uw 

kwaliteiten gaan betalen. Teveel beslissingen rond het nieuwe adviseren en belonen worden genomen zonder de 

wens van de klant daarin te betrekken. Een kleine controle: heeft u onder uw relaties een onderzoek gedaan? 

Waarschijnlijk niet; u denkt te weten dat u goed voor hen bent.  

Ook uw klant heeft last van infobesitas. Vroeger was advies ontvangen gratis, en nu hoort hij overal dat er voor 

advies betaald moet worden. Alternatieve informatie is vrij voorhanden en het gaat over de klants eigen ik; 

namelijk zijn portemonnee.  

Tegen infobesitas bestaat een medicijn, net als bij obesitas. Neem wat minder! Uw klant gaat niet alles lezen en 

zal snel willen beslissen. En doen wat gevoelsmatig bij hem past en wat het minst kost. En u maar denken dat u 

de klant al in uw zak had…  

Ook u kunt zich wapenen tegen infobesitas: lees niet alles wat op u afkomt met alle goedbedoelde adviezen en 

meningen. Kruip in de huid van uw klant en denk na over alternatieven. Zoals een gratis spreekuur, goede 

informatievoorziening op uw website (gratis weggeven van informatie leidt tot vragen), of toch maar uurtje-

factuurtje. Wees zeer concreet; geef aan dat het uw kwaliteit is waar hij voor betaalt.  
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