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Kort profiel  
De beste resultaten  bereik je als je samenwerkt. En dan uiteraard met 
andere betrokken ondernemers die allemaal als belangrijkste 
uitgangspunt hebben, hun klanten echt helpen.  
Ik zie mijzelf als een sociaal ondernemer. Ik kijk graag naar de langere 
termijn en wil voor onze kinderen een mooiere wereld achterlaten. Ik vind 
het dan ook interessant om te filosoferen over de rol van geld in deze 
wereld. Hoe zou het anders, oprechter en eerlijker kunnen. Ik sta open 
voor vernieuwingen en geloof in leven vanuit je hart, zonder je hoofd 
daarbij te verliezen. 

 
 
 Naam H. (Hubrien) Meijaard  
 mobiel 06 2032 1219 
 E-mail info@hubrien.nl  
   

 

 

  Activiteiten 
 2008 – heden Directeur-eigenaar Meijaard Financieel Advies (Culemborg). 

De werkzaamheden omvatten het financieel adviseren van ondernemers en particulieren door 
middel van Financiële planning en Life Planning. Waar nodig en gewenst worden ook de 
benodigde producten afgesloten, of de klanten hierin begeleid via mijn netwerk. 
Specialisaties: beleggingsverzekeringen en duurzaam vermogensadvies, beloning geschiedt 
volledig op declaratiebasis. Duurzame modelportefeuilles voor de belegger die bewust en 
verantwoord met vermogen wil omgaan. Groen Goud is zelf beleggen via www.groen-goud.nl 
Groen Goud en Bewust Beleggen is beleggen via vermogensadviseurs die zijn aangesloten bij 
Fondsenplatform/NNEK. 
WoekerpolisVrij is het een initiatief van duurzame ondernemers om de consument zelfstandig in 
staat te stellen om de (veel te dure) beleggingsverzekering in 7 duidelijke stappen te 
"ontwoekeren"! 

 2009 - 2009  Interim-management van de centrale organisatie (Baarn). 

Algemeen directeur van de centrale organisatie in Baarn. In deze functies verrichte ik alle 
werkzaamheden die in een dergelijke functie verwacht worden: werving van en leidinggeven 
aan medewerkers en franchisenemers, verantwoording naar en overleg met aandeelhouders, 
opzetten en uitbouwen franchiseorganisatie, contractonderhandelingen externe partijen en 
franchisenemers, financiële administratie regelen, zorgdragen voor juiste IT enz. 

 2006 – 2008 ING Bank Verzekeren 

Adviseur Levensverzekeringen en Pensioenen. Deze adviseursfunctie was vrij divers: adviseren en 
afsluiten van levensverzekeringen en pensioenen bij (directies van) MKB-bedrijven, 
ondersteunen en opleiden van bankadviseurs, voorlichten en adviseren van accountants, 
coördinatie en uitvoeren van diverse (sales) acties. 

Curriculum Vitae / portfolio 
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 2002 – 2006  Bureau Baart de la Faille (Bilthoven)  

De werkzaamheden omvatten het adviseren en afsluiten van schade- en levensverzekeringen, 
hypotheken, pensioenen, beleggingen en financieringen bij particulieren, zelfstandigen, 
(directies van) MKB-bedrijven en accountants. 
Beloning geschiedde in eerste instantie op provisiebasis, later steeds meer op basis van 
urendeclaratie. Als mededirecteur verrichte verantwoordelijk voor werving van en leidinggeven 
aan medewerkers, contractonderhandelingen externe partijen, uitbouwen kantoorportefeuille, 
financiële administratie regelen, zorgdragen voor juiste IT enz. 

 1996 – 2002 Directeur-eigenaar SpaarZorg Rivierenland b.v. (Culemborg) 

Mijn kantoor nam een zelfstandige en onafhankelijke positie in binnen de kleine franchise- 
organisatie SpaarZorg.  

 1995 – 1996 Assurantie- en hypotheekkantoor Van Hövell tot Westerflier b.v.(Oss) 

  Adviseur buitendienst waarbij de nadruk van mijn functie lag op hypotheekadvies. Adviseren 
van grotere relaties en vertegenwoordigen van het bedrijf binnen diverse lokale en regionale 
organisaties en verenigingen. 

 1993 – 1995 Kamp Adviseurs (Culemborg) 

Hypotheek- en pensioen (collectief, individueel en eigen beheer) werkzaamheden. 
 1990 – 1992 Fornier Pensioenadviezen b.v. (Amersfoort) 

Senior Adviseur pensioenen. Naast pensioenadvies ook werkzaamheden op gebied van  
(marketing) acties en verzorgen van lezingen voor diverse doelgroepen. 

 1989  - 1990 Mess en co. (Amersfoort en Amsterdam) 

Hypotheek- en pensioenadvisering van particulieren in de hogere inkomensgroepen. In 
Amsterdam was ik tevens tijdelijk waarnemend vestigingsdirecteur. 

 1986 – 1989 Rabobank (Maarssen)  

Medewerker Particulieren, medewerker Bedrijven, beleggingsadviseur/relatiebeheerder grote 
(credit) relaties. 

 1984 – 1985 Lambri Fabrieken (Maarssen) 

Commercieel medewerker binnendienst. 
 1983 – 1984 Landmacht  

Korporaal Hulpadministrateur. 
 

 
 
  Lidmaatschap(pen) / overige activiteiten  
 sociaal bewustwording door delen 

Als gastdocent, trainer of ambassadeur deel ik mijn sociale ondernemerschap. Daarbij begint 
het bij bewustwording en kennis delen en overbrengen.  Dit doe ik als ambassadeur Bewust 
Culemborg, ambassadeur Life planning en als deelnemers van diverse duurzame regionale 
projecten.    

 Hobby’s hardlopen / wandelen en vliegtuigspotten 
Deen gezonde geest in een gezond lichaam. Dit probeer ik te bereiken door regelmatig hard te 
lopen of te wandelen. Daarnaast ben ik, als de tijd het toelaat, actief als vliegtuigspotter, 
imposant hoe met deze toestellen de reële wereld kleiner wordt. 


