
 
 

 

Als geboren en getogen Edese heb ik mijn leven ingericht op en rond de Veluwe. Het is voor mij 
telkens weer een feestje om te fietsen of te wandelen op die prachtige hei, de bossen, maar ook 
het buitengebied, bijvoorbeeld langs De Grift.  

Sinds mijn scheiding ruim 10 jaar geleden woon ik in het huis waar ik ook opgegroeid ben. Ik ben 
trotse moeder van drie prachtige kinderen, 2 zoons en een dochter. De oudste is getrouwd en heeft 
een dochter en de tweede is op komst.. dus ja, ook trotse oma. De middelste woont samen en de 
jongste is zoekende naar een passende studie en zal binnenkort haar eigen weg gaan. 

In de jaren na mijn HEAO Bedrijfseconomie voltooide ik naast mijn werk mijn accountants- en 
fiscale opleiding. Ik ben mij altijd blijven ontwikkelen. Zo ben ik gecertificeerd pensioenadviseur, 
heb een opleiding financiële planning en estate planning gedaan. Na 28 dienstjaren bij CROP, werk 
ik sinds 2015 onder de naam FISQ als zelfstandig financieel architect. Het was lastig mijn functie te 
benoemen. Ik ben meer dan alleen (voormalig) accountant, financieel adviseur of belastingadviseur. 
Ik richt mij bij voorkeur op ingewikkelde (financiële) puzzels die te maken hebben met 
vermogensoverdracht en testamentadvies in brede zin (estate planning). En als lid van de NOVEX 
(Nederlandse organisatie voor Executeurs) treed ik op bij afwikkeling van (complexe) 
nalatenschappen. 

Ik vind het belangrijk als zelfstandige regelmatig in contact te staan met mede-ondernemers uit de 
regio. Daarom heb ik mij een jaar of vijf geleden aangesloten bij MKB Valleiregio. De club spreekt 
mij aan omdat het informeel en laagdrempelig is: ik voel mij er op mijn gemak. Toen ik gevraagd 
werd de voorzittershamer over te nemen dacht ik: dit is het juiste moment. Geen 
verantwoordelijkheden meer thuis, mooie gelegenheid om de komende jaren een bijdrage te 
leveren aan groei en ontwikkeling van MKB Valleiregio. Ik heb er zin in!  
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