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ÿ Opgericht op 1-3-2003
 
ÿ Aantal medewerkers 3
 
ÿ Aantal relaties 4.000
 
ÿ Aantal polissen 14.000
 
 
 
 
 
 
 
ÿ Dienstverlening:
 

Verzekeringen
      Hypotheken
     Pensioenen
         Financieringen
 

in de regio. Sinds 1 juni 
2005 is ze in dienst bij 
Broeder Financiële 
Dienstverlening. Ze heeft in 
het afgelopen jaar haar 
WFT-diploma schade 
particulier en zakelijk 
gehaald. Binnen ons kantoor 
verricht zij alle voorkomende 
binnendienstwerkzaamhede
n, met als specifieke taak de 
bewaking van hypotheek-
dossiers (zijn alle benodigde 
stukken op tijd binnen?) en 
het maken van offertes voor 
particuliere risico's 
(pakketpremies en 
uitvaartkosten).
 

Christy van Zuilekom
Christy komt uit een andere 
bedrijfstak. Na de 
middelbare school heeft zij 
het TIO College in Hengelo 
(Ov) gevolgd. Dit is een 
Toeristische Informatie 
Opleiding. Daarna heeft ze 
bij diverse reisbureaus 
gewerkt. Sinds mei 2007 is 
ze in dienst bij Broeder 
Financiële Dienstverlening 
en heeft naast de Basis 
Cursus Intermediair, het 
WFT-diploma schade 
particulier en zakelijk weten 
te halen. Haar taken zijn 
dezelfde als van Mariska.
 

ging in 2003 dus in vervulling 
met de overname van een 
klantenkring van Tiel Utrecht, 
later De Goudse. Na 6 jaar 
kantoorhoudend in een 
makelaarskantoor wordt op 01  
juli 2011 bewust gekozen voor 
een tijdelijk verblijf aan de 
Narcisweg 2 te Zelhem, 
waarna op 01 januari 2012 het 
veel ruimere kantoor aan de 
Frans Halsstraat 17 wordt 
betrokken.  Sinds 1 juni 2005 
is ter versterking van de 
binnendienst Mariska Kappert 
in dienst genomen als 
parttime medewerkster en per 
1 mei 2007 Christy van 
Zuilekom. Frank Broeder 
verzorgt alle voorkomende 
werkzaamheden in de 
buitendienst voor zowel 
particulieren als bedrijven. 
Vanuit zijn achtergrond heeft 
hij de meeste kennis en 
vaardigheden op het gebied 
van hypotheken, 
levensverzekeringen en 
pensioenen. Hij bezit alle 
benodigde vergunningen.
 
 

Mariska Kappert
Mariska heeft de Meao 
gedaan, afdeling Bank- en 
Verzekeringswezen. Hierna 
heeft ze gedurende 8 jaar 
ruime ervaring opgedaan bij 
een ander assurantiekantoor   

Advisering persoonlijk en open
 

Op 1 maart 2003 startten wij met meer dan 26 jaar ervaring ons 
bedrijf "Broeder Financiële Dienstverlening". Uiteraard kom je niet 
zo maar tot zo'n beslissing, zegt directeur Frank Broeder.

In 1983, afkomstig uit het 
onderwijs startte ik in het 
verzekeringsvak bij Tiel, 
Utrecht Verzekeringen. Mijn 
taak toen, was het om de 
onafhankelijke tussenpersoon 
(het assurantiekantoor op de 
hoek) aan zich te binden om 
de omzet voor de 
Verzekeringsmaatschappij te 
vergroten. Zowel in het 
westen, als later in het oosten 
van het land gingen de zaken 
voor de wind. In 1998 werd ik 
bij genoemde maatschappij 
trainer/opleider. Het ging hier 
om het geven van 
commerciële trainingen en 
vakinhoudelijke cursussen 
(voornamelijk op het gebied 
van spaar en levens-
verzekeringen, hypotheken 
en pensioenen). De 
trainingen werden gegeven 
aan financieel adviseurs in 
het hele land of aan collega's 
van de maatschappij in de 
binnen of buitendienst.
 

In de commerciële trainingen 
hebben wij altijd het 
persoonlijke aspect benadrukt 
in de relatie van de 
tussenpersoon met zijn klant, 
dat blijft het belangrijkste. De 
wens om de in die 20 jaar 
opgedane ervaringen te 
stoppen in een eigen bedrijf 


