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In een rapport van kenniscentrum NEMACC kunnen we lezen dat veel mkb-ondernemers 

in Nederland moeite hebben om een financiering te krijgen. Een van de redenen is dat 

ondernemers vaak geen zekerheden kunnen bieden. Maar een belangrijke oorzaak 

voor het afwijzen van een financieringsaanvraag ligt ook vaak aan de onvolledige en 

matige kwaliteit van deze aanvraag door een financier. Ben jij als Financial Professional 

wel op de hoogte van alle nieuwe financieringsvormen en daarmee gepaard gaande 

financieringspartijen? Die zijn sinds de kredietcrisis fors gegroeid.

NIVE Opleidingen heeft daarom de opleiding Financieringsadviseur ontwikkeld. In 

7 maanden tijd word jij klaargestoomd voor de Financieringsadviseur van de toekomst!  

De opleiding is geschikt voor adviseurs die meer willen zijn dan een deskundige die 

heel goed technische financieringsconstructies kan bedenken. De opleiding is er voor de 

adviseur die begrijpt dat een goed advies gedegen kennis van financiële zaken vergt, 

maar ook een sociaalvaardige houding en kennis van de specifieke situatie van de klant. 

Iemand met wie de klant kan sparren en die door hem wordt vertrouwd en gewaardeerd.
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De opleiding tot Financieringsadviseur, 
een trusted advisor

Als Financieringsadviseur geef je aan je klanten toekomstgericht advies over de optimale 

vermogensmix. Je doet dit op basis van actuele en grondige kennis van de financierings-

mogelijkheden en een haarscherpe bedrijfskundige analyse. Je onderscheidt je door de 

manier waarop je de vraagstukken aanpakt; met aandacht voor zowel de zakelijke als de 

persoonlijke omstandigheden van je klant. Je handelt ethisch, empathisch en inspirerend, 

en denkt innovatief en ondernemend. Daardoor voelt de klant dat hij centraal staat en 

weet hij dat hij verzekerd is van verantwoorde oplossingen. Als Financieringsadviseur 

bied je autoriteit en betrouwbaarheid.

Kortom: Als Qualified  Professional creëer je de optimale verbinding tussen theorie, 

vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Met de opleiding Financierings adviseur word 

je een Qualified Professional in het geven van financieringsadvies.

Meer weten of direct aanmelden?

Je onderscheidt je door 

de manier waarop 

je de vraagstukken 

aanpakt; met aandacht 

voor zowel de zakelijke 

als de persoonlijke 

omstandigheden van  

je klant.

https://niveopleidingen.nl/aanbod/opleiding/financieringsadviseur/
https://niveopleidingen.nl/aanbod/opleiding/financieringsadviseur/


Kom naar onze informatiebijeenkomst, 
woensdag 8 december vanaf 19.00 uur

Tijdens de informatiebijeenkomst geven wij je meer informatie over de inhoud van de 

opleiding en allerlei praktische zaken. Wij lichten de NIVE manier van leren toe. Daarnaast 

geeft een docent van de opleiding een minicollege zodat je een indruk krijgt van de sfeer 

en de inhoud van de lessen. Aansluitend is er alle tijd en ruimte om je vragen te stellen.

NIVE Opleidingen 
Bezoekadres

Dorpsstraat vo Steenstraat 74, 3732 HK De Bilt

E. info@niveopleidingen.nl

T. 033 – 422 99 00

In samenwerking met

Ben jij erbij? Geef je dan nu op!

Heb je vooraf vragen? 

Dan kun je mailen of 

bellen met één van 

onze studie adviseurs. 

Zij zijn bereikbaar op 

info@niveopleidingen.nl 

of op telefoonnummer 

033  422 99 00.
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