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BEN IPPEL
Mijn naam is Ben Ippel, een flexibele, resultaatgerichte financieel adviseur en
fiscalist met veel ervaring op het gebied van vermogensvraagstukken. Mijn werkwijze kenmerkt zich het best als ondernemende adviseur: ik ben altijd gericht
op het beste resultaat voor mijn klant. Het is mijn drive om complexe financiële zaken voor klanten helder te
maken zodat ze weten hoe ze er voor staan en en welke maatregelen er genomen moeten worden om het
doel te bereiken. Dit doe ik van nature met veel enthousiasme, creativiteit en goede portie humor zodat mijn
klanten plezier beleven aan deze financiële reis.
Opleidingen
Na de middelbare schoolopleiding (MEAO) ben ik gaan werken in de bancaire sector.
•
Vanaf 1986 heb ik alle relevante opleidingen afgerond van het Nederlands Instituut voor het bank en
effecten bedrijf (NIBE). Deze opleidingen waren met name gericht op het terrein van financieren, hypotheekadvies, pensioenen en beleggingsadvies.
•
1998-1999 Instituut Elsevier Baard: FFP, Financiële planning.
•
2000-2002 Hoge School Brabant/Universiteit van Amsterdam: MFP, Master of arts in financial planning.
•
2013-2015 Instituut Lindenhaeghe: opleidingen Wet financieel toezicht, Wft.
•
2013-2017 Instituut opleiding Register Belastingadviseurs, RB, belastingrecht.
Werkervaring
•
1986-1988
Rabobank Werkendam, cliëntadviseur.
Inhoud: adviseur dagelijkse bankzaken.
•
1988-1993
Rabobank Herwijnen, financieel adviseur
Inhoud: adviseren van particulieren over sparen, beleggen en financieringen
•
1993-1996
Rabobank Waalstroom, financieel adviseur/teamleider
Inhoud: adviseren over sparen, beleggen en financieren. Leidinggevende aan team van zes cliëntadviseurs.
•
1996-2006
Rabobank Vianen-Meerkerk, financieel adviseur/relatiemanagement
Inhoud: Hypotheekadvies en constructies, beleggingsadvies. Als relatiemanager verantwoordelijk voor de vermogende klanten.
•
2006-2015
Rabobank Vijfheerenlanden, accountmanager Private Banking.
Inhoud: adviseren over vermogensvraagstukken en financiële planning. Verantwoordelijk voor een vaste klantengroep die voornamelijk uit ondernemers bestaat.
•
2015-2017
Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, vermogensmanager.
Inhoud: adviseren over vermogen en financiële planning. Vermogensregisseur voor een groep vermogenden.
Maatschappelijke betrokkenheid
•
Stichting Adullam Gehandicaptenzorg
1993-2000
Lid activiteiten commissie
•
Lokale politiek
2002-2015
Bestuurder / penningmeester
•
Gomarus Scholengemeenschap
2003-2006
Bestuurder / lid commissie financiën
•
Stichting Leven en Financiën (LEF)
2017-heden Gastdocent financiële bewustheid jongeren

