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Interview

Ebex wil alleen échte  
inkomensspecialisten



9
          13
30 aug 2013

‘Het wordt er 
voor de 

gemiddelde 
adviseur 

allemaal niet 
gemakkelijker 

op’

De nieuwe serviceprovider Ebex richt zich op inkomensverzekeringen voor 
werkgevers in de kleinzakelijke markt. De aangesloten ‘inkomensspecialis-
ten’ kunnen een nieuw product voor verzuim, eigenrisicodragen ZW en ei-
genrisicodragen WGA adviseren en afsluiten. Eén polis, tegen één prijs, aan-
gevuld met casemanagement, is het idee van de nieuwkomer. “Zo staat de 
adviseur sterker in het mkb-segment dan het UWV”, aldus de initiatief-
nemers. Door Alex Klein

bex staat voor Em-
ployer Benefits Ex-
perts, een initiatief 
van Frans van Dillen 
en Janthony Wielink. 
Het concept is be-
schikbaar voor circa 
vijftig gedreven advi-
seurs die zich richten 
op de kleinzakelijke 
markt; het werkge-
versadvies. Ebex on-
dersteunt deze advi-
seurs met onder meer 
kennis en praktische 
tools, vanuit het En-
kwest-kenniscentrum 
van Wielink. De polis-
administratie wordt 

gevoerd door Nedasco. Een grote Ne-
derlandse verzekeraar, die nog niet bij 
naam genoemd wil worden, treedt op 
als risicodrager. 
Met de komst van Ebex is Enkwest vol-
gens eigen zeggen in staat de totale za-
kelijke markt voor inkomensverzekerin-
gen te bedienen. De grootzakelijke 
markt wordt geadviseerd en bijgestaan 
door ENgage Werkgeversadvies, net als 
Ebex onderdeel van de Enkwest Groep. 
Enkwest Opleiding & Advies voorziet in 
de kennisoverdracht.

Arbodienst wegsnijden
Binnen het Ebex-concept zijn de advi-
seur en de casemanager de spil in het 
web. De standaardaansluiting  met 
een arbodienst wordt afgeschaft. Door-
dat Ebex deze taken overneemt, levert 
dat de werkgever volgens Van Dillen 
een besparing op tot 40%. “Adviseurs, 
de specialisten, moeten meer naar de 
voorgrond en de arbodiensten naar de 
achtergrond. Een arbodienst doet niet 
altijd precies wat een werkgever 
vraagt, maar een werkgever weet vaak 
ook niet de juiste vragen te stellen aan 
zijn arbodienst”, zegt Van Dillen. Hij 
ziet verzuimvolmachten dan ook voor-
al mislukken, omdat er te weinig 

wordt geïnvesteerd in een echt goede 
schadelastbeheersing. “Ook hier speelt 
de arbodienst een vreemde rol in de 
verzuimketen. Binnen ziekte en ar-
beidsongeschiktheid zou de arbodienst 
de schadelastbeheerser moeten zijn. 
Die rol vervullen ze echter niet, omdat 
ze in de keten dat belang helemaal 
niet hebben.” Wielink voegt daar aan 
toe dat ook het kennisniveau van de 
adviseurs debet is aan het min of meer 
mislukken van de verzuimvolmachten. 
“De verzuimvolmacht gaf adviseurs de 
mogelijkheid om risico’s vanuit pro-
vinciaal over te sluiten. Maar de vol-
machten renderen minder, omdat ze 
in veel gevallen de benodigde know-
how missen. De kwalitatieve functie 
van de verzuimvolmacht is niet echt 
van de grond gekomen.”

Schifting onvermijdelijk 
Van Dillen en Wielink concludeerden 
dat er geïnvesteerd moet worden in de 
ondersteuning van zowel de werkgever 
als de adviseur: het Ebex-concept. De 
adviseur heeft toch zijn PE-verplichtin-
gen? Is dat dan niet voldoende om de 
kennis op peil te houden? Van Dillen: 
“Adviseurs hadden al moeite met de 
advisering rond de Wet Verbetering 
Poortwachter in de eerste 104 weken, 
daarna kwam de complexe WIA-proble-
matiek erbij en per 1 januari 2013 de 
Wet Beperking Ziekteverzuim en Ar-
beidsongeschiktheid Vangnetters (Be-
ZaVa). Het wordt er voor de gemiddel-
de adviseur allemaal niet gemakkelijker 
op. Een schifting onder het intermedi-
air is onvermijdelijk. Er zullen advi-
seurs opstaan die zich alleen op inko-
menspolissen richten, omdat ze 
verwachten dat het hele palet aan verze-
keringen op termijn niet meer te advi-
seren is. Dit omdat het allemaal specia-
listische vakgebieden zijn geworden.”

Ketendekking
Wielink ziet de markt voor inkomens-
verzekeringen langzaamaan groeien 

naar een ketendekking. “Waar je nu 
nog ziet dat adviseurs de producten 
binnen deze keten overal vandaan ha-
len om ze vervolgens gebundeld bij de 
klant neer te leggen, verwachten wij dat 
er een grote vraag komt naar een pro-
duct dat de hele keten in een keer af-
dekt. Het nieuwe 12-jaarsproduct van 
Ebex is vanuit die gedachte ontwikkeld. 
Hoewel het product feitelijk per 1 janu-
ari 2014 op de markt komt, is het vanaf  
begin september als volmachtproduct 
al beschikbaar voor de adviseur. Deson-
danks is de tijd om de werkgever te 
voorzien van een gedegen advies erg 
krap. Werkgevers die hiervoor kiezen 
moeten het eigenrisicodragerschap 
voor eigenriscodragen ZW en WGA 
voor 1 oktober aanvragen, terwijl het 

UWV pas begin september de premies 
bekendmaakt. 
Volgens Wielink is dit voor werkgevers 
toch het beste moment om het eigenri-
sicodragerschap te overwegen. “Arbo-
contracten kunnen worden opgezegd 
per 1 januari 2014. Het eigenrisicodra-
gen voor de Ziektewet is dan een keuze 
en kleinere werkgevers kunnen voor de 
WGA hun eventuele staartlasten ach-
terlaten bij het UWV. Verder wijzigt de 
premiestelling van het UWV volledig. 
Een uniek moment voor werkgever en 
adviseur.” 
Toch is in de markt nog enige huive-
ring te bespeuren om producten voor 
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het nieuwe Ziektewetrisico te introdu-
ceren. Het kost een aantal verzekeraars 
al de grootste moeite om de verliezen 
op de verzuimportefeuilles te compen-
seren. “Toch zegt mijn gevoel dat ons 
12-jaarsproduct een grote kans van sla-
gen heeft. We pakken het met maxi-
maal vijftig aangesloten advieskantoren 
kleinschalig op, waardoor de risicodra-
ger het risico goed kan volgen. Maar 

dat is niet het belangrijkste. Verzeke-
raars zijn gebaat bij een goed advies, 
daar is in het verleden het nodige mis-
gegaan. En bij een slecht advies is de 
verzekeraar in beginsel altijd de pineut. 
Het gemiddelde intermediair weet ge-
woon te weinig van de risico’s waardoor 
verzekeraars terughoudend zijn gewor-
den op de inkomensmarkt. Binnen 
Ebex combineren wij serviceproviding 
met kennisoverdracht richting de advi-
seur. Niet alleen de werkgever, ook de 
adviseur wordt ‘geserviced’. De ver-
vlechting van productadvisering en 
kennisoverdracht is voor de risicodra-

ger doorslaggevend geweest. Juist die 
kennisondersteuning van het interme-
diair geeft ons op dit moment een voor-
sprong op de concurrentie.”  
   
Ballotage
Adviseurs die zich willen aansluiten bij 
Ebex moeten voldoen aan een aantal 
criteria. Een aangesloten advieskantoor 
moet minimaal één inkomensspecialist 

in dienst hebben met een verzekerd po-
tentieel van minimaal tien mkb-relaties 
met circa tien werknemers op de loon-
lijst. “We mikken dus op vijftig advi-
seurs met tien mkb-relaties. Dat komt 
op vijfhonderd werkgevers met in totaal 
minimaal vijfduizend werknemers”, 
zegt Wielink. 

De adviseur moet tevens voldoen aan 
alle Wft-eisen waarbij zijn kennis voor 
toetreding wordt getoetst aan de hand 
van een verplicht kennisprogramma. 
Daarnaast moet het kantoor door de 
screening van Nedasco komen. In de 

screening wordt ook gekeken naar de 
AFM-inschrijving en de solvabiliteit 
van de onderneming. 

De ‘aansluitfee’ bedraagt € 500 per 
jaar. Ebex werkt op basis van provisie, 
maar is wel van plan om de aangeslo-
ten adviseurs voor te bereiden op nieu-
we verdienmodellen. Wielink: “De za-
kelijke inkomensverzekeringen vallen 

(nog) buiten het provisieverbod. Heel 
veel intermediair werkt dan ook nog 
op provisiebasis. Op zich niet vreemd, 
omdat de verdiensten er niet naar zijn 
om de kleinzakelijke markt op uurtje-
factuurtje over te laten gaan. Iets wat 
in de grootzakelijke markt al wel ge-
bruikelijk is. Ebex wil de adviseur uit-
eindelijk breder laten adviseren dan 
inkomensverzekeringen alleen. Hier-
voor zullen allerlei middelen ontwik-
keld worden om het aantal adviesuren 
uit te breiden en de adviseur te onder-
steunen bij het optuigen van een 
nieuw verdienmodel.”

Frans van Dillen (1976) is ge-
specialiseerd op het gebied 
van verzekerbare employee 
benefits, met name WGA- 
en ZW-gerelateerde produc-
ten/diensten en verzuimma-
nagement. Dat heeft hij 
overigens niet van een 
vreemde. Zijn vader, Theo 
van Dillen, is ook financieel 
dienstverlener op dit terrein. 
Van Dillen startte na zijn stu-
die in 2002 als trainee bij 
Aon Nederland. Hij werkte 
vervolgens met zijn vader 
samen en bij Meijers Assu-
rantiën. 

Janthony Wielink (1969) is 
sinds 1991 actief op de 
markt van employee bene-
fits en inkomensverzekerin-
gen. Hij heeft gewerkt voor 
een grote verzekeraar, 
op een volmachtkantoor en 
als accountmanager aov. 
Wielink is de oprichter van 
Enkwest Opleiding & Advies 
en geeft zowel binnen als 
buiten de branche opleidin-
gen en trainingen. 

‘ Verzekeraars zijn terughoudend 
 geworden op de inkomensmarkt’ 
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