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Klik hier voor de webversie

Interview met nieuwe leden

Met wie hebben wij het 
genoegen?

Naam: Aniek Leeijen
Woonplaats: Uden
Bedrijf: Rabobank Rijk van
Nijmegen, afdeling financieel
advies
NVHP lid sinds: 01-01-2020

Wie ben je en wat doe je?
“Mijn naam is Aniek Leeijen, ik ben 31 jaar en woon samen met 
mijn vriend. Na verschillende functies (als Financieel Assistent, 
Financieel Adviseur A tot acceptant op de intermediairdesk) 
binnen de Rabobank te hebben vervuld ben ik momenteel 
werkzaam als Financieel Adviseur B. Ik adviseer klanten die een 
nieuwe hypotheek af willen sluiten over een passende hypotheek 
en de risico’s. Dit kunnen starters, doorstromers, ophogers en 
oversluiters zijn. Sinds maart vorig jaar werken we al vanuit huis 
en vinden de gesprekken plaats via videochat en telefoon.”

“Naar mijn mening ben je als financieel adviseur 

van toegevoegde waarde als het hypotheekplan 

aansluit op de wensen van de klanten en je 

gekeken hebt vanuit meerdere invalshoeken. Met 

mijn advies hebben klanten een soort routekaart 

voor nu, maar ook voor de toekomst.”

Waar haal jij je inspiratie vandaan?
“Met name uit het pad naar het advies. Het helpen en ontzorgen van de klanten in het voortraject, zodat zij
hun droomwoning kunnen kopen en financieren. Ik haal inspiratie uit het zijn van een echte toegevoegde
waarde en waardeer het als klanten dit opmerken.”
 

Wat is jouw favoriete hobby?
“Sporten om lekker mijn hoofd leeg te maken en in beweging te zijn. Dat is ook wel belangrijk in verband
met ons zittende beroep. Daarnaast geniet ik ervan om een hapje en een drankje te doen met vrienden en
familie. Ik ben daar nu ook echt aan toe, maar nog even geduld…”

“Klanten mogen van hun adviseur verwachten dat hij of zij van belangrijke 

ontwikkelingen als wettelijke verdeling, het goedkeurend besluit en de 

draagplichtovereenkomst op de hoogte is.”

Waarom ben je lid geworden van de NVHP?

https://www.flexmail.eu/dyn/preview.php?lang=nl


“De Leergang Hypothecair Planner heb ik gevolgd omdat ik het belangrijk vind om mijn klanten juist te
adviseren en informeren. Het afsluiten van een hypotheek doen mijn klanten niet dagelijks en zij mogen
van mij verwachten dat ik van belangrijke ontwikkelingen op de hoogte ben. Tijdens deze opleiding heb ik
veel geleerd en vaardigheden eigen gemaakt, ik heb veel tijd geïnvesteerd om de opleiding te halen en
de titel Erkend Hypothecair Planner te mogen voeren. De NVHP is een onderscheidende club. De
toegevoegde waarde zit in de verdieping die ik hier krijg. Het is erg leuk om met een groep enthousiaste
mensen met passie voor het vak in contact te komen.”
 

Wat vond je de leukste of nuttigste masterclass van de NVHP?
“De masterclass ‘Hypotheekmaster in een dag’ sluit voor mij direct aan op de praktijk. Ik vind het leuk om
inzichten te krijgen en nieuwe zaken te leren waar ik in de praktijk ook mee te maken heb, dus dat was
voor mij de nuttigste en ook leukste masterclass.”
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