
   
 

 
Persbericht - Subsidieregeling NL leert door maakt carrièreswitch naar financiële sector 
makkelijk 
  
Financieel advieskantoren verwachten de komende jaren veel nieuwe mensen nodig te hebben. 
Zij-instroom wordt aangemoedigd. Mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, van wie 
de baan op de tocht staat of die al werkloos zijn, en die zich willen oriënteren op de financiële 
sector hebben vanaf nu de mogelijkheid om geheel kosteloos opgeleid te worden. 
  
Toenemende vraag naar talent 
Het beroep op zelfredzaamheid van mensen en bedrijven is groot, en daarmee groeit de 
behoefte aan advies. 50% van de werkgevers in de financieel adviesmarkt verwacht de komende 
5 jaar meer mensen nodig te hebben dan nu. Ongeveer een kwart verwacht die groei binnen 1 
jaar.  
  
De brancheverenigingen Adfiz en OvFD hebben, met steun van vakbond De Unie, via een NL leert 
door-regeling subsidie gekregen om de instroom en doorstroom van nieuw én gediplomeerd 
talent in de financiële sector te vergroten. Met deze subsidie kunnen professionals en jong talent 
zich zonder kosten laten omscholen voor een mooie toekomst in de financiële adviesbranche. 
Ook voor werknemers die al in de adviesbranche werken, zijn er scholingsmogelijkheden om een 
carrièrestap makkelijker te maken. De scholingstrajecten worden verzorgd door Hoffelijk, 
Lindenhaeghe en NIBE-SVV. 
  
Adviseurs helpen mensen 
Steeds meer onderzoeken tonen aan hoe financieel advies het gedrag van mensen verbetert. 
Adviseurs zorgen voor gemoedsrust, zekerheid en veiligheid van hun burgers en bedrijven, 
doordat ze helpen juiste keuzes te maken, uit te voeren en vol te houden. Zo helpen financieel 
adviseurs klanten zich beter voor te bereiden op hun toekomst en op onverwachte tegenslag, ze 
beperken financiële stress en vergroten het welzijn van hun klanten. 
                                                                                                                                                                               
Wie een vliegende start of doorstart wil maken in de financiële sector vindt alle mogelijkheden 
op www.jouwvliegendestart.nl.  
Het aanbod bestaat uit 19 opleidingstrajecten: 

• Hypotheekadviseur 
• Adviseur Inkomen en Vermogen 
• Pensioenadviseur 
• Adviseur Schade zakelijk 
• Adviseur Zorg en Inkomen 
• Adviseur Zakelijk financieren 
• Adviseur (kies en  match uit Wft-modules) 
• Commercieel ondersteuner 
• Schuldhulpverlener 
• Budgetcoach 
• Estate planner 
• Letselschadebehandelaar 



• Schadebehandelaar Brand 
• Schadebehandelaar Aansprakelijkheid 
• Acceptant Brand 
• Medewerker Volmacht 
• CDD professional 
• Fraudecoördinator 
• Data analist 

  
__________________________________________________________________________________ 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Joerie van Looij, woordvoerder 
namens het samenwerkingsverband, 06-146363124,j.van.looij@adfiz.nl 
  
  
  


