
Jan-Hendrik Gosseling startte in 2005 een eigen 

adviesbedrijf. Eerst in Almere, maar in 2007 keerde 

hij terug naar geboortestad Enschede, meer specifiek 

de bekende wijk Roombeek. Samen met Victor Groot 

Hendriks leidt hij nu het kantoor Gosseling Groot 

Hendriks, Financieel Adviseurs.

Wat betekent de SEH-Erkenning voor u?
Ik streef naar een hoogwaardig en breed kennis-

niveau. SEH helpt mij om up-to-date te blijven en 

behandelt interessante onderwerpen tijdens 

PE -sessies, waarmee ik mijn kennis kan vergroten.

Wat betekent de SEH-Erkenning voor klanten?
Of klanten hierop selecteren, betwijfel ik. Wel vertel 

ik tijdens het kennismakingsgesprek dat ik Erkend 

Financieel Adviseur ben en dat men daarom van mij 

mag verwachten dat ik de klant breed kan informeren

en adviseren. Dat geeft de klant vertrouwen.

Het keurmerk Erkend Financieel Adviseur staat voor 
een breed advies dat verder kijkt dan de hypotheek.
Waaraan merkt u dat dit aansluit bij de wens(en) 
van de klant?
Onze klanten bestaan voor een groot deel uit jonge

(hoogopgeleide) gezinnen. Zij stellen het op prijs 

om een goed beeld te hebben van mogelijke 

ontwikkelingen in de toekomst. Ik ga altijd uit van

het netto besteedbaar inkomen bij de bepaling van

een verantwoorde hypotheek. Ik laat de impact van

verschillende life-events zien. Daarnaast bieden we

tweejaarlijkse onderhoudsgesprekken aan, waarin 

we alles opnieuw onder de loep nemen. Daar wordt

steeds vaker gebruik van gemaakt.

Wat wilt u voor uw klanten betekenen?
Mijn klanten moeten volledig op mij kunnen 

vertrouwen. Van elke stap in het advies- en aanvraag-

proces houd ik hen op de hoogte. Zij hoeven zich geen

zorgen te maken en kunnen zich met leukere zaken 

bezighouden, zoals het uitzoeken van een nieuw 
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bankstel. Na het passeren blijf ik klanten monitoren 

en informeren over relevante ontwikkelingen.

Profileert u zich met de Erkenning? Zo ja, hoe?
Zowel op kantoor als op de website laten we zien 

dat we aangesloten zijn bij SEH en dat ik Erkend 

Financieel Adviseur ben.

Gosseling Groot Hendriks werkt met klantreviews 
(van Independer én van Advieskeuze). Hoeveel tijd 
en aandacht vraagt dat? En hoeveel levert het op?
Ik kan zelf vertellen hoe geweldig onze dienst-

verlening is, maar vind het geloofwaardiger als 

klanten dat doen. Zelf kijk ik ook op Iens voor 

restaurants en Tripadvisor voor vakanties. Per klant 

kost het me vijf minuten om een mail te sturen met 

het verzoek om het advies te beoordelen. We krijgen 

goede reviews. Ik merk dat we daardoor gemakkelijk 

worden gevonden door potentiële klanten.

Welke tip(s) zou u collega Erkend-adviseurs willen 
geven?
Adviseer op basis van netto besteedbaar inkomen: 

een alleenstaande klant is heel wat anders dan een 

gezin met vier kinderen met hetzelfde inkomen.

Wat is uw leukste/meest bijzondere hobby of 
nevenfunctie?
Ik speel gitaar in de band van onze kerk. Eén keer 

in de twee weken speel ik op zondag. In de week 

ervoor probeer ik een aantal avonden vrij te houden 

om de nummers in te studeren. Of mijn vrouw het 

ook zo leuk vindt om 30 keer dezelfde riedeltjes te 

horen, betwijfel ik.

Het imago van onze bedrijfstak is niet zo positief. 
Hebt u daar persoonlijk wel eens last van?
Eigenlijk niet. Ik denk ook dat dit iets uit het 

verleden is. Ik denk dat het provisieverbod een 

zegen is voor klanten en dat dit het branche-imago 

ten goede is gekomen. Gosseling Groot Hendriks 

heeft er ook bewust voor gekozen om alles provisie-

loos aan te bieden, dus ook schadeverzekeringen. 

Dat is mijns inziens veel beter uit te leggen.

Welke regel(geving) zou u het liefst willen veranderen?
Ik heb niet zo’n probleem met regelgeving. Wel met 

de verschillende manieren waarop geldverstrekkers 

ermee omgaan. Zij verschuilen zich vaak achter 

(interne) regels. Er is voldoende ruimte voor 

maatwerk op basis van ‘explain’, maar daar wordt 

helaas weinig tot geen gebruik van gemaakt. �
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