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PERSOONLIJK PROFIEL                           
 
Ik werk nu een ruime 20 jaar in de financiële wereld. In deze jaren ben ik werkzaam geweest in 
verschillende functie bij verschillende bedrijven. Op dit moment ben ik werkzaam in de functie van 
financieel adviseur voor de ondernemer in privé bij de Rabobank IJsseldelta en docent bij het Deltion 
College. Hierin ben ik verantwoordelijk voor de all-finance dienstverlening aan de ondernemende klant. 
Naast mijn werkzaamheden bij Rabobank doceer op het gebied van WFT-vakken.  
 
Mijn collega’s kennen me als een resultaatgerichte en betrokken persoon met een sterk 
verantwoordelijkheidsgevoel. Het werken met klanten/collega’s/studenten om hen te begeleiden, 
ondersteunen, raadgeven en het oplossen van problemen van (financiële) vraagstukken hebben mijn 
interesse en zijn in mijn dagelijkse omgang ook erg belangrijk voor mij.  
 
PERSOONLIJKE GEGEVENS         
 
Geboortedatum : 26 februari 1975                   
Geboorteplaats : Kampen                                        
Burgerlijke staat : Alleenstaand en 2 kinderen                                  
Geslacht  : man                                                     
Nationaliteit  : Nederlands                                         
       
 
 
 
 
OPLEIDING/CURSUSSEN          
DIPLOMA    OPLEIDINGSINSTITUUT   DATUM  
 
 Balanslezen    NIBE-SVV     2013 
       
 Federatie Financiële Planners Elsevier Baard    2009 
     (FFP)       
 HBO Financial Service   Leidse Onderwijs Instellingen  2008 
     Richting: Bank- en Verzekeringswezen 
     Management        
 MEAO    De Factoor te Zwolle    1996 
    Richting: Economisch-Juridisch  
 MAVO    Willem de Zwijger te Kampen  1992    

 
 

 



 Beleggen voor de financieel  
     Adviseur (DSI)   NIBE-SVV      2006 
 Middle Management  NEMAS     2007 
 Assurantie-A   NIBE-SVV     2004  
 Assurantie-B   Markus Verbeek te Zwolle   1997 
 SVM (makelaardij o/g)  Markus Verbeek te Zwolle   1997 
 Praktijk Diploma Marketing Mercuur te Emmen    1998 
 Certificaat Fiscale aspecten en NIBE-SVV     1999 

kapitaalverzekering (onderdeel Branche Leven) 
 Particulieren schade  Interne opleiding Nationale-Nederlanden 2000 
 Hypotheek Adviseur  NIBE-SVV     2000 
 Erkend Hypotheekadviseur NIBE-SVV     2002 
      (ingeschreven in het Register van Erkend Hypotheekadviseurs) 
 Pensioenpraktijk I   NIBE-SVV     2004 
 Pensioenpraktijk II   NIBE-SVV     2004 
 
 WFT Consumptief   Dukers&Baelemans    2015 
 WFT Vermogen   Dukers&Baelemans    2015 
 WFT Hypothecair   Dukers&Baelemans    2015 
 WFT Inkomen   Dukers&Baelemans    2015 
 WFT Schade particulier  Dukers&Baelemans    2015 
 WFT Schade zakelijk  Dukers&Baelemans    2015 
 WFT Pensioen   Dukers&Baelemans    2015 
 
 
 
WERKERVARING  (relevante werkervaring)                  
FUNCTIE    NAAM V/H BEDRIJF   Periode  
 
 Verkoop en administratie Leven Centraal Beheer Apeldoorn   mei 1998 t/m 

           maart 1999 
             

- telefonische verkoop van diverse levenprodukten; 
- het administratiebeheer van bestaande levenpolissen. 

 
 
 
 
 Verzekeringsadviseur  Makelaars- en Assurantiekantoor Renes april 1999 t/m 

           mei 2001 
 

- het zelfstandig behandelen van schadezaken; 
- het onderhouden van contacten met cliënten en verzekeringsmaatschappijen; 
- ondersteuning van de buitendienst, o.a. door het opstellen van offertes en beheer van de 

polisadministratie; 
- relatiebeheer voor zowel de particuliere als de zakelijke klanten; 
- advisering en verkoop van schade-, levensverzekeringen en hypotheken.\ 

 
 

 



 Teamleider Acceptatie Hyp.  CMO ING Bank Zwolle   sept 2004 t/m                           
sept 2005 

 
- Dagelijks resultaatgerichte aansturing van een team  (circa 25 personen); 
- Verdelen werkzaamheden en bewaken van voortgang hiervan; 
- Afstemmen van de dagelijkse werkzaamheden op de beschikbare capaciteit; 
- Beoordelen en fiatteren van complexe hypotheekaanvragen; 
- Onderhouden van contacten met het intermediair en de ING kantorenorganisatie. 

 
 Financieel Adviseur Part.   ING Bank Lelystad    juni 2001 t/m 

mei 2006 
 

- advisering en verkoop van bancaire en assurantiezaken; 
- het bieden van maatwerk als het gaat om bank- en assurantiezaken; 
- verantwoordelijkheid voor de commercie en relatiebeheer van de portefeuille; 
- het geven van maatwerkadviezen, bewaakt risico’s, signaleert de mogelijkheden  

  cross-selling (totaal relaties); 
- voortrekkers rol t.a.v. het opzetten van commerciële acties en tevens het opstellen  

  commerciële plannen; 
- het genereren van leads voor de RVS-adviseurs en aansturen van deze adviseurs; 
- vraagbaak voor de mindere ervaren adviseurs. 

 
 Sr. Intern Accountmanager Rabobank  IJsseldelta   juni 2006 t/m 

sept 2010 
 

- verantwoordelijk voor de contacten (onderhoud, acquisitie) met het intermediair; 
- initiëren en opmaken van arrangementen; 
- aanspreekpunt voor het intermediair; 
- eerste aanspreekpunt voor de portefeuille pleitbezorgers; 
- coördinerende taak ten aanzien van hypotheekaanvragen die via hypothekendesk     

   binnenkomen; 
- coördinerende taak ten aanzien van hypotheekaanvragen die via hypothekendesk     

   binnenkomen; 
- het verwerken van spoedaanvragen o.b.v. hypotheken > € 750.000,-; 
- verzorgen van de agenda planning; 
- het organiseren commerciële bijeenkomsten/seminars voor specifieke  

   doelgroepen; 
- draagt actief bij aan het verhogen van het marktaandeel hypotheken; 
- analyseert en rapporteert de productie van acquisitiedesk; 
- verantwoordelijk voor het verdelen van de binnenkomende leads; 
- het stroomlijnen van cross sell activiteiten; 

 
 Financieel adviseur  Rabobank IJsseldelta    oktober 2010 t/m 

september 2014  
 

- Het vertalen van de klantbehoefte naar een integraal advies (centraal daarbij staat het 
hypotheekproduct); 

- Het verkopen van hypotheekproducten en alle overige voor de klant relevante; 
producten. (basis-, verzekerings- en beleggingsproducten);  

- Het proactief binnenhalen en behouden van duurzame en professionele klantrelaties;  
- Het actief benaderen van (potentiële) klanten op basis van concrete signalen. 



 
 Private Banker   Rabobank IJsseldelta    oktober 2014 t/m 

maart 2016 
 

- Het vertalen van de klantbehoefte naar een integraal advies (centraal daarbij staat het 
integraal advies);  

- Verantwoordelijk voor de all-finance dienstverlening aan de welgestelde klanten; 
- Eerste aanspreekpunt voor de klant, geeft proactief vermogensadvies en regisseert het 

accountteam; 
- Ondernemer van eigen portefeuille van ongeveer 330 vermogende klantrelaties; 
- Zorgdragen voor integraal inzicht in de financiële doelen en keuzes van de klant. 

 
 
 Financieel adviseur OiP   Rabobank IJsseldelta   april 2016 t/m 

heden  
- Het vertalen van de klantbehoefte naar een integraal advies; 
- Adviseren en ondersteunen van ondernemers in privé met complexe behoeften op het 

gebied van financieringen, inkomen en vermogen. 
- Het doen van marktbewerking in samenspraak met zakelijke adviseurs MKB en Groot 

Zakelijk 
- Het proactief binnenhalen en behouden van duurzame en professionele klantrelaties;  
- Het actief benaderen van (potentiële) klanten op basis van concrete signalen; 
- Aandachtsgebied : de ondernemer in privé (OiP)  

 
 Docent a.i.     Deltion College   januari 2018 t/m 

augustus 2019 
 
 - Het verzorgen van lessen van WFT-Basis, WFT-Consumptief Krediet en WFT- 
    Hypotheken 
 -  Het verzorgen van projectlessen op het gebied marketing & sales en banc 
 -  Het organiseren van gastlessen en bedrijfsbezoeken 
 
NEVENFUNCTIES                                                   
 

- Trainer/coach hockeydames (leeftijd 7/8 jaar) bij Hockey Club Kampen 
- Zaalcommissie Hockey Club Kampen 
- Gastdocent bij Stichting LEF (www.lefnet.nl)  
- Vrijwilligerswerk Stichting Welzijn Kampen (niet meer actief) 

 
INTERESSES                                                      
 
Voetbal, hardlopen, skiën en muziek 
 
REFERENTIES                                               
 
Referentie zijn beschikbaar op verzoek.   

http://www.lefnet.nl/

