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Bankieren is een kwestie van
gunnen, wij maken het verschil!

door: Tiny Kuiper

Ze werken als Private Banker,
Relatiemanager Business Banking en
Hypotheekadviseur bij de ING en dat al
gedurende een flink aantal jaren. Jetty
van Dorp-Christiaanse (private banker),
Laila Ammal- van Aalst (relatiemanager
business banking) en Andre Hoekstra
(hypotheekadviseur) zijn heel content
met hun werkgever de ING.

Secretariaat:
Postbus 9, 1120 AA Landsmeer
Tel.: 088 220 2329 • Fax: 020 4821743
E-mail: info@bvl-landsmeer.nl
www.bvl-landsmeer.nl

Jetty en Laila hebben een interessante en verantwoordelijke functie bij de bank en voelen zich als bankvrouwen helemaal op hun plek. Dit geldt ook voor Andre
die, voordat hij in 2004 bij de ING ging werken als
erkend hypotheekadviseur, 18 jaar op de Effectenbeurs
actief was. “Ik begon daar op m’n zeventiende een
dag na mijn eindexamen VWO onderaan de ladder als
koffie- en briefjesbezorger. Ik klom op tot afdelingsmanager maar had het na 18 jaar Effectenbeurs ineens
wel gezien. Ik zegde mijn baan van het ene op het
andere moment op en ging met mijn vrouw en onze
tweeling van twee Kelsey en Rianne reizen. We gingen
skiën, bezochten Thailand, Nieuw-Zeeland, Indonesië en Singapore en genoten van een zonnige zomer
thuis. Een jaar na onze reis - inmiddels was ik toch nog
een jaartje in de effecten gegaan - diende zich de
baan bij de ING aan. Het werk als hypotheekadviseur
is interessant en leuk zeker als je zakelijk inzicht, handelsgeest hebt en goed met mensen kunt omgaan.
Inmiddels werk ik er alweer 8 jaar met veel plezier bij
de bank.”
“Als je eenmaal bij deze bank werkt, ga je daar niet
meer zo snel weg”, is de reactie van Jetty, die al vanaf

1997 werkzaam is bij de ING. “Het is leuk en verantwoordelijk werk dat we doen. Bij Private Banking is
er sprake van een relatiemodel. We zoeken de cliënt
thuis op zodat men weet welk gezicht en welke stem
er bij de private banker horen. Onze cliënten hebben
een eigen contactpersoon. Als private banker bedien
ik de vermogende particuliere relaties samen met de
accountmanager. Mijn werkgebied is Waterland, Zaanstreek, Oostzaan en Landsmeer.” Jetty bedient zo’n
150 relaties. “Minimaal twee keer per jaar bezoek
ik mijn cliënten, tussendoor is er regelmatig contact
per telefoon en mail”, vertelt ze. “We zijn een proactieve eigentijdse bank. Als ik zie dat er mogelijkheden
zijn om het rendement van spaargelden te verhogen,
attendeer ik mijn relatie daarop. Voor ons is het ondermeer belangrijk dat het vermogen van een cliënt
optimaal rendeert, passend bij het persoonlijke risicoprofiel. Als de specialist en het gezicht van de bank
wil ik met goede suggesties komen maar ik ben er ook
om klachten te inventariseren. Landelijk gezien ben
ik een van de 2500 gecertificeerde financial planners.
Na mijn middelbare school behaalde ik mijn HEAOdiploma.

“Als hypotheekadviseur en planner
moet je een allrounder zijn. Contacten
met de makelaar, notaris en andere
bankspecialisten zijn belangrijk.”
Helicopterview
Als gecertificeerd financial planner ontwikkel je je heel
breed. Je hebt kennis van de fiscaliteit, beleggingen,
levensverzekering, sparen, testamenten, huwelijkse
voorwaarden zodat je een totaaladvies kunt geven
aan klanten.” Op de vraag waarom ondernemers en
particulieren bij de ING zouden bankieren reageert ze
heel stellig: “Het is een kwestie van gunnen, een klik
en de drive van beide kanten, wij maken het verschil!
Wij bankvrouwen maken het verschil
Met wij doelt ze ook op haar vrouwelijke collega Laila
Ammal-van Aalst, de Relatiemanager Business Banking van het Rayon Waterland/Zaanstreek (zelfde werkgebied als Jetty). Laila bedient een 100-tal relaties die

in diverse branches werkzaam zijn variërend van o.a.
horeca, handel en industrie. Ook Laila gaat naar de
klant toe. ”Ik adviseer ondernemers over bijvoorbeeld
kredieten, sparen, lease, eigenlijk alles wat zich kan
voordoen in de business. Zo nodig schakel ik specialisten binnen de ING in. Wij spreken van het bloemmodel waarin de Relatiemanager Business Banking met
de klant a.h.w. het hart van de bloem vormt en de
specialisten, de omringende bloembladen.” Op afroep
adviseren en informeren de specialisten Laila over
specifieke zaken zoals bedrijfshypotheken e.a. Laila is
als RBB’er veel onderweg. Als zij op pad is, staat de
accountmanager binnendienst klaar om haar te vervangen en cliënten van dienst te zijn. De accountmanager is eigenlijk het verlengstuk van de RBB’er. “Met
z’n tweeën zijn we voor de klant dus altijd bereikbaar.”

Andre, erkend hypotheekadviseur met goed
advies: “Op het ING bankkantoor in Purmerend voeren we regelmatig overleg met de
specialisten uit het ‘bloemmodel’ waaronder
onze collega Andre Hoekstra. Hij is degene
die zich voor de ING als erkend hypotheekadviseur met de hypotheekverstrekking bezig houdt.
Andre vertelt zich te richten op de particuliere klant
of de ondernemer in privé. Hij werkt vanuit huis en
bezoekt zijn klanten thuis of desgevraagd op kantoor. Klanten melden zich via het centrale callcenter,
internet of komen via het eigen netwerk binnen. “Als
hypotheekadviseur werk je veel ’s avonds en vaak ook
op zaterdag. Het is wel zaak een goede balans tussen
privé en werk te vinden als je vanuit huis werkt. Je
bent eigenlijk nooit klaar met je werk, heel anders dan
bij een 9 tot 5 baan. Het voordeel is wel dat je geen
woon-werkverkeer hebt en als je een vroege vogel
bent, kun je om zes uur al beginnen, je hoeft thuis niet
in het nette pak etc. Bij de afdeling hypotheken is het
vaak hollen of stil staan. Wij leggen het accent op het
geven van goede adviezen en inventariseren de mogelijkheden voor de klant. Het advies omvat o.a. het in
kaart brengen van de mogelijke risico’s waarvoor men
kan komen te staan m.b.t. pensioen, werkloosheid,
arbeidsongeschiktheid e.a. Je ziet steeds vaker dat de
klant meerdere banken consulteert en komt voor een
second opinion, iets wat ik uitdagend vind.”
Bloemmodel
“Als hypotheekadviseur en planner moet je een allrounder zijn. Contacten met de makelaar, notaris en
andere bankspecialisten zijn belangrijk. Het samenwerken via het eerder genoemde bloemmodel is een
echt pluspunt. Zo kan ik de private banker inschakelen
voor een beleggingsadvies voor een bemiddelde klant,
die bij mij een particuliere hypotheek afsluit. Laila op
haar beurt kan Jetty inschakelen voor een ondernemer-klant van haar, die zijn bedrijf verkoopt. Jetty kan
de ondernemer dan als private banker adviseren over
hoe om te gaan met het vrijgekomen vermogen.”

Ik heb veel geleerd als trainee en accountmanager.
Sinds april 2010 ben ik relatiemanager Business
Banking voor het middenbedrijf. Aan de HEAO studeerde ik International Business en Languages met
buitenlandse stages onder meer in Nice. Het feit dat
mijn moeder een Française is maakte het studeren in
Frankrijk wel iets gemakkelijker. Een van mijn eerste
bijbaantjes als student vond ik bij de ING waar ik bij de
afdeling Telegiro ging werken. Toentertijd werden de
spoedbetalingen nog via de telefoon geregeld. Ik heb
ook nog voor het NHD, Dagblad Waterland gewerkt
bij de afdeling sport. Hier was ik verantwoordelijk voor
de verslaggeving van handbalwedstrijden, een sport
die ik zelf ook tot op de dag van vandaag nog steeds
beoefen. Het aantal vrouwen in sales functies bij ING
Business Banking Noord Holland is dun gezaaid. Van
de 32 relatiemanagers Business Banking zijn er in
NH slechts twee vrouw. Vrouwen genieten vaker de
voorkeur voor binnendienst functies. De laatste jaren
komt daar wel iets verandering in.”

“Met z’n tweeën zijn
we voor de klant dus
altijd bereikbaar.”

Als trainee naar een uitdagende bank-job
“Ik ben in september 2006 als trainee bij de ING begonnen en heb binnen het bedrijf de kans gehad om
door te groeien”, geeft Laila aan. “Het is wel hard
werken, je moet geen negen tot vijf mentaliteit hebben, maar dan liggen er wel volop kansen voor je.
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