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Van de Erkend Hypothecair Planners wordt verwacht dat zij 
deskundig en integer zijn en dat zij werken volgens de 
gedragscode van de vereniging. In de praktijk kunnen zij 
echter met situaties worden geconfronteerd waarbij men 
twijfelt hoe juist te handelen. Dat kunnen situaties zijn waarbij 
er contacten zijn met aanbieders of klanten, maar ook 
situaties die op de werkvloer spelen en waarbij de normen en 
waarden van de beroepsgroep misschien op gespannen voet 
lijken te staan. Leden kunnen over dit soort kwesties 
natuurlijk altijd klankborden met leden van het bestuur. Maar 
ook in strikt vertrouwen met de door de NVHP benoemde 
onafhankelijk vertrouwenspersoon. Wim Span volgt per 1 juni 
2021 Ronald Verdaas op als vertrouwenspersoon van de 
NVHP.*
 
Wim Span is een ervaren 60-plusser met een flink cv. Hij is naar 
eigen zeggen nog niet klaar en gebruikt zijn kennis en ervaring 
nog graag in diverse advies en mediationrollen.
 
Wim heeft bijna veertig jaar ervaring in (senior)
managementposities binnen de verzekerings- en risicoadvies
dienstverlening. Meest recent als directeur/uitvoerend bestuurder
voor de VNAB. In zijn huidige rol als mediator is Wim gecertificeerd
om zakelijke conflicten op te lossen. Met zijn competenties,
vaardigheden en ervaring in de financiële wereld is Wim Span dus
dé aangewezen persoon als NVHP-vertrouwenspersoon. Wij
stelden hem een aantal vragen.

In uw carrière heeft u verschillende rollen in binnen verschillende organisaties 
ingenomen. Welke ervaringen zijn van belang voor de functie van NVHP-
vertrouwenspersoon?
 
“Door mijn ervaring binnen en kennis van de financiële dienstverlening ben ik, vanuit verschillende rollen,
goed ingevoerd in de wereld waarin ook hypotheekadviseurs werkzaam zijn. Ik ken de rol van een
vereniging als de NVHP, maar ook die van toezichthouders als de AFM en DNB. Voor de NVHP kan ik
een externe en onafhankelijke privépersoon zijn. Met de juiste competenties en vaardigheden voor deze
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rol. Daarnaast houd ik mij op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied. Ik vind voor de rol van de
financieel adviseur transparantie, betrouwbaarheid en integriteit van groot belang.”
 

Niet alleen voor hypotheekadviseurs, maar in de hele samenleving worden 
begrippen als integriteit en betrouwbaarheid steeds belangrijker. Hoe verklaart 
u dat?
 
“De wereld wordt steeds complexer en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. De maatschappij
stelt vandaag de dag andere eisen aan transparantie, openheid en betrouwbaarheid. Mensen, niet alleen
in de financiële dienstverlening maar ook in diverse andere functies en markten handelden in het
verleden anders dan tegenwoordig. De leden van de NVHP hebben daarom een belangrijke
gedragscode afgesproken en leggen de lat voor integriteit op een serieus hoog niveau. Dat is belangrijk
en zorgt er ook voor dat niet zomaar iedereen zijn gang kan gaan onder een titel als Erkend Hypothecair
Planner. Ook is het goed en belangrijk dat de NVHP hoge eisen stelt aan kennis en opleidingen. De
eisen die de organisatie aan haar leden stelt vormen uiteindelijk een belangrijke meerwaarde voor de
consument. Adviseurs die op de hoogte zijn van actualiteiten, vakkennis hebben en betrouwbaar en
integer zijn, zijn over de jaren heen steeds belangrijker geworden. Ik heb de adviseur zien ontwikkelen
tot een hoog, professioneel niveau.”
 

Stel, een lid van de NVHP komt in een situatie waarin hij of zij een 
integriteitskwestie tegenkomt: hij wordt bijvoorbeeld door zijn baas gevraagd 
iets te doen waarvan hij denkt dat dit in strijd is met de gedragscode van de 
NVHP. Hoe gaat u dat aanpakken?
 
“Ik zal allereerst gaan luisteren. Dat is ook in mijn vak een belangrijke factor. Iemand moet vrij zijn
verhaal kunnen vertellen. Daarna gaan we samen kijken naar eventuele vervolgstappen. Het is
belangrijk dat ik volledig neutraal ben en geen persoonlijk belang heb. Ik ga het gesprek aan vanuit mijn
onafhankelijke en deskundige positie en zal van daaruit en een afweging maken en een advies geven.
Het hoeft niet te betekenen dat er direct een hele uitgebreide procedure wordt gestart; soms kan één
telefoontje een lid al een hele opluchting geven. Aarzel daarom nooit om contact op te nemen. Ik neem
ik graag de rol van praatpaal op me. Als er wel vervolgstappen gezet moeten worden zal ik daarover met
de desbetreffende persoon goede afspraken maken. Alles wat tijdens zo’n gesprek aan de orde komt
wordt daarbij natuurlijk vertrouwelijk behandeld. Iedere melding is belangrijk en geeft de Vereniging ook
de gelegenheid om ervan te leren. Ik nodig de leden van de NVHP dus van harte uit om contact met mij
op te nemen als er iets is. Dan zoeken we samen naar de juiste oplossing: ik ben er voor de leden!"

* Heeft u vóór 1 juni 2021 nog een dilemma dat u graag voor wil leggen aan een vertrouwenspersoon, dan kunt u nog
terecht bij Ronald Verdaas.
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