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Fons, Ernst en Ron, de gaande
en komende mannen van
Rabobank Markt Noord
Hij heeft zojuist de cursus Pensioen In Zicht
afgerond om per 1 oktober goed voorbereid
met pensioen te kunnen gaan. De ‘(F)ons
kent ons’ van de Rabobank Markt Noord Fons
Huijerman neemt na bijna 40 jaar afscheid
van zijn bank. Hoe het leven na Fons er bij
de Rabobank Markt Noord uit zal gaan zien
wordt mede bepaald door zijn opvolgers Ernst
Hartman, Accountmanager Private Banking en
Ron Schoemaker, Bedrijvenadviseur.
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Van allrounder naar specialist
Zij zullen samen de taken van Fons, die in het re
cente verleden als kantoordirecteur en wijkbankier
werkzaam was en tot voor kort intermediair was
tussen klant en bank, gaan overnemen. Fons was
bij de bank een allrounder, iemand die op bank
financieel gebied veel wist, veel bevoegdheden had
en veel mocht. Ernst en Ron zijn specialisten op hun
eigen vakgebied private banking en bedrijvenadvies.
In nauwe samenwerking zullen zij de Rabobank
cliënten van dienst zijn. Om het ‘ons kent ons prin
cipe’ extra kracht bij te zetten zullen de opvolgers
van Fons zich regelmatig laten zien bij Business
borrels en andere BVL-evenementen.
Fons heeft een loopbaan bij de bank gehad waarin
alle facetten van het bankleven aan bod kwamen.
Hij heeft diverse functies bekleed op bankkantoren in
Oud-West, Oost, Noord en Landsmeer. Hij was onder
meer rayonmanager en leidinggevende. “Ik maakte
heel wat bankfusies en de daarmee gepaard gaande
reutemeteut mee”, vertelt hij.

Geen baas maar leidinggevende
Het woord baas wil hij niet horen. Een hond heeft
een baas en een mens heeft een leidinggevende,
is hij van mening. Als Rabobankmedewerker is Fons
langer in Landsmeer dan in het Amsterdamse werk
zaam geweest. Zijn eerste schreden op het gebied
van financieren en bankieren zette hij bij de Amstel
brouwerij waar hij via de brouwerij financiën ver
strekte aan caféhouders om hun café-interieur in te
richten. Ernst Hartman, een van zijn opvolgers, kent
hij al van de tijd dat Fred Schulp als directeur van de
Rabobank Benoorden het IJ op de locatie Landsmeer
werkzaam was.
Telg van Schulp
“Ik ben een telg van Fred Schulp”, laat Ernst Hartman weten. De van origine Arbeid- en Organisatie
psycholoog kwam er na verloop van tijd achter dat
werken in de financiële bankwereld veel leuker was.
Hij solliciteerde bij Fred Schulp en werd op locatie
Landsmeer financieel adviseur o.a. op het gebied
van pensioenen en hypotheken. Hij schoolde zich als

bankier door extern en intern bij de bank cursussen
en trainingen te volgen. Ernst werkte bij diverse bank
kantoren van de Rabobank ondermeer op de Dam, in
de Van Baerlestraat, in de Mondriaantoren en in Am
sterdam-Noord. Voor de vermogende klanten van de
Rabobank is Ernst Accountmanager Private Banking.
Hij adviseert op breed financieel terrein ondermeer
over verzekeringen, beleggen, pensioenen, hypothe
ken. Ernst heeft bij zijn bankwerk best profijt van het
feit dat hij een studie Psychologie (organisatie en
arbeidsrecht) in Nijmegen heeft gedaan en dat hij bij
diverse bedrijven in Rotterdam, Zwijndrecht, Nijme
gen, Bolsward werkervaring opdeed. Hij werkte voor
AKZO, Holland Signaal en een grote koffiebrander en
maakte tussentijds een wereldreis. Ernst heeft erva
ren dat de mens achter het geld belangrijker is dan
het geld an sich. “Als er een bepaalde chemie tussen
de klant en mijzelf als bankmedewerker is, voelt dat
goed”geeft hij aan. Het geven van een goed advies
kleurt mijn dag en dat is waar je naar streeft. Geld is
een voorspelbare materie, de mens niet. Ernst Hart
man is blij met zijn bank. Er is hier een grote mate
van collegialiteit, saamhorigheid, je staat er niet al
leen voor.
Tandem en scooter
Samen met Rishna Shri ‘bestuurt’ hij voor Landsmeer
en Amsterdam-Noord, Landsmeer in de figuurlijke
betekenis van het woord ‘de tandem’ Private Bank
ing. Eric Groen en Niels Geerking vormen het tweede
Private Banking tandemkoppel.
Om van huis naar de werkplek te komen verplaatst
Ernst zich per scooter “Iets wat je weinig bankman
nen ziet doen. Je hebt geen last van files, parkeer

problemen en tijdens de rit van Purmerend naar
Landsmeer of Amsterdam-Noord kun je even lekker
uitwaaien, je gedachten verzetten en je hoofd leeg
maken. De bank zelf beschikt over een elektrische
scooter in de bankkleuren oranje-blauw waarmee
de zakelijke ritten kunnen worden afgelegd.” Be
drijvenadviseur Ron Schoemaker stapt voor een
ritje voor de baas wel eens op dit milieuvriendelijke
vervoermiddel. Hij kwam in 1978 na zijn middelbare
school bij de Rabobank werken in Badhoevedorp
waar Fred Schulp de scepter zwaaide. Via cursussen,
workshops bij de bank behaalde hij een range aan
vakdiploma’s.
Permanente ecducatie
De Rabobank doet veel aan permanente educatie
geeft hij aan. Schoemaker werkte een aantal jaren
als kantoorbeheerder met veel plezier in Zaandam.
“Het runnen van een eigen kantoor was leuk totdat
ik werd geconfronteerd met twee gelukte en twee
mislukte bankovervallen. Ik voelde toen de noodzaak
om iets anders te gaan doen.”
Ommezwaai
“Het roer moest volledig om, van de particuliere
branche naar het bedrijfsadviseurschap. Ik kon bij
Fred Schulp in Landsmeer terecht, die mij vroeg om
te helpen een afdeling bedrijven op te zetten en
relatiebeheer te ontwikkelen. Ik heb het interne tra
ject gedaan samen met een externe relatiebeheeradviseur. Vanaf 1998 werk ik als zelfstandig adviseur,
het accent ligt primair op het financieren van onder
nemingen en het regelen van het betalingsverkeer.
Ik heb geen spijt van mijn ommezwaai. Ik zeg wel

eens tegen mijn twee kinderen: “Jongens, papa’s
werk is net het programma Klokhuis waar jullie naar
kijken, net zo leuk!” Je komt steeds enthousiaste
mensen tegen die iets nieuws ondernemen, een be
drijf opzetten met spannende producten. Als de star
tende ondernemer (mijn doelgroep) mij duidelijk kan
maken dat zijn bedrijf toekomst heeft, kan ik zorgen
dat het idee wordt beloond met een bedrijfsfinan
ciering. In de loop der tijd heb ik wel geleerd in te
schatten wie een goed idee kan uitvoeren en het ten
gelde kan maken.”
De echte ondernemer
“De echte ondernemer haal je er wel zo uit. De uit
vinder, bedenker, die niet zo zakelijk is, doet er goed
aan zich bij te laten staan en zich te laten informeren
door boekhouder of coach. Bedrijvenadviseur zijn is
niet saai. Jonge ondernemers kunnen je verrassen
met steeds weer nieuwe producten of diensten die
zij op de markt willen brengen. Van de loodgieter en
metselaar ken je op een gegeven moment de finan
cieringsbehoefte, omdat de kosten van een bestel
wagen en gereedschappen op den duur gemakkelijk
in te schatten zijn. Voor nieuwe producten en dien
sten moet je als bankman meer onderzoek doen.
Als adviseur bedrijven bedien ik de startende on
dernemers en bestaande kleinere MKB-bedrijven.
Startende ondernemers komen op afspraak naar
het bankgebouw voor advies. Met Ernst Hartman
kan er in de werksituatie een overlap zijn als zijn
private banking cliënt, een vermogende particu
lier, de eigenaar van een onderneming is. Het leven
na Fons bij de Rabobank Markt Noord wordt een
leven met ons!”

VAN DE BESTUURSTAFEL
Benefietavond
De voorbereidingen voor de benefietavond zijn in
volle gang en de eerste kaarten en loten reeds ver

kocht. U kunt toegangskaarten en loten aanschaffen
via onze website of via het secretariaat. Daarnaast
kunt u een dezer dagen van het bestuur een bel
letje verwachten om te vragen
of u loten of toegangskaarten
wilt afnemen en wellicht een te
veilen object hebt. We hopen
op veel positieve reacties!
Ondernemersprijs
We hebben nog weinig no
minaties ontvangen voor
de Ondernemersprijs. We
willen juryvoorzitter Aart
Goede graag aan het werk
zetten en hopen uw in
zending zo spoedig moge

lijk retour te ontvangen. Hebt u het voordracht
formulier niet meer, dan kunt u deze downloaden
via de website of opvragen via het secretariaat.
Beveiligingsscan
Van het Ministe
rie van Econo
mische Zaken
heeft hebben
we een aantal
folders ontvan
gen inzake de be
veilingsscan en subsidie
voor kleine bedrijven in 2010. Deze folders zul
len bij de komende business borrel klaarliggen en
zijn tevens op te vragen via www.stavoorjezaak.nl
of telefonisch: 088 602 5858
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