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Curriculum Vitae 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
Naam:   Hobma 
Voornamen:  Wijbe Willem (Wiebo) 
Adres:   Dedemsvaartweg 1068 
Woonplaats:  2545 BG Den Haag 
Telefoon:  06-54321482 
E-mailadres:  wiebo@hobma.eu 
Geboortedatum: 7 november 1970  
Rijbewijs:  B 
 
PERSOONLIJK PROFIEL 
Ik ben een commercieel, creatief en analytisch persoon die goed met mensen kan werken. Ik 
kom het beste tot mijn recht in het plannen, organiseren en optimaliseren van 
werkzaamheden. Daarnaast heb ik ruime ervaring in het trainen, coachen, aansturen en 
begeleiden van mensen. Ik heb gevoel voor humor en sta positief in het leven. Ik ben 
maatschappelijk betrokken en blijf jong door veel met de jeugd op te trekken. Mijn hobby’s 
zijn Scouting en zeilen. 
 
WERKERVARING 
2016 - 2016 (3mnd) Accountmanager Verhuur en Events 
   Motus BV 

• Organiseren en optimaliseren van de interne processen 
• Acquisitie van vaste huurders en binnenhalen van Events 

 
2014 - 2015  Accountmanager binnendienst 

Sdu 
• Adviseren en verkopen van cursussen aan juridische en fiscale 

functionarissen 
 
2012 - 2013  Adviseur uitvaartverzekeringen 

Yarden Uitvaartverzekeringen NV 
• Adviseren en afsluiten van uitvaartverzekeringen  
• Het ontwikkelen van rekentools en methodieken om het 

verkoopproces te verbeteren 
 

2012 - 2012  Verkoper Nuon energie 
Logical Management Solutions 
• Zakelijke klanten adviseren en overtuigen energieproducten af te 

nemen van Nuon d.m.v. direct sales 
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2009 - 2011  Eigenaar eenmanszaak/freelance hypotheekadviseur 
Co in Finance 
• Adviseren en bemiddelen in hypotheken, levensverzekeringen, 

vermogensopbouw en het afdekken van risico’s bij 
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid 

 
2007 - 2008  Manager van de buitendienst 

Van Eijk & de Boer 
• Het aansturen, begeleiden en opleiden van de buitendienst 
• Samenstellen van het productenassortiment  
• Het opstellen van een uniforme werkwijze 
• Het reorganiseren van de buitendienst naar een nieuw concept 

 
2001 - 2006  Senior accountmanager, mentor, salesmanager, trainer/opleider 

Spaar Select BV  MarQ 
• Verantwoordelijk voor de omzet van 10 accountmanagers, de 

kwaliteit van de adviezen en voor de opleiding en training van de 
accountmanagers op de vestiging 

• Later landelijk trainer/opleider, verantwoordelijk voor de 
wekelijkse commerciële- en vakinhoudelijke trainingen. Daarnaast 
verantwoordelijk voor een deel van de basisopleiding 
 

1999 - 2001  Financieel adviseur: Vennoot  Eigenaar eenmanszaak 
De Lorme & Hobma V.O.F.  V.A.K.S. Financiële Dienstverlening 
• Verantwoordelijk voor het adviseren en verkopen van hypotheken 

en verzekeringen aan de particuliere- en zakelijke markt 
  

1998 - 1999  Verzekeringsadviseur in de buitendienst (loondienstagent) 
Tiel Utrecht Verzekeringen 
• Het adviseren en verkopen van schade- en levensverzekeringen, 

spaar- en beleggingsproducten, hypotheken en andere 
kredietvormen 

 
1996 - 1998  Verzekeringsadviseur in de buitendienst 

Slegt’s Financiële Dienstverlening 
• Het adviseren en verkopen van schade- en levensverzekeringen, 

spaar- en beleggingsproducten, hypotheken en andere 
kredietvormen 

 
1994 - 1996  Acceptant/schadebehandelaar 

Nationale Nederlanden Schadeverzekeringsmaatschappij 
• Het accepteren van nieuwe Aansprakelijkheids- en 

Rechtsbijstandverzekeringen voor bedrijven 
• Het muteren van het bestaande bestand 
• Behandelen van aansprakelijkheidsschades 
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1990 - 1994  Luitenant Logistiek 
Koninklijke Landmacht, 12e Bevoorradingscompagnie 
• Leidinggeven aan een logistiek peloton van circa 45 man 
• Opstellen en bewaken van logistieke procedures binnen de 

eenheid 
• Uitvoering van het personeelsbeleid 

 
OPLEIDING 
1999 - 2009 Diverse opleidingen in de financiële dienstverlening (Financieel  

Planner, Erkend Hypotheekadviseur, Pensioenpraktijk, en 
verzekeringen). Permanente educatie niet meer bijgehouden 

 
1991 - 1998  HEAO economisch juridisch, afstudeerrichting bank- en  

verzekeringswezen 
 
1989 - 1990  VWO, diploma 
 
1983 - 1989  HAVO, diploma 
 
CURSUSSEN 
2016 - heden  HBO Online marketing en social media 
 
2012   Introductie training “Succesvol verkopen” 
 
2008   Professioneel Webdesigner 
 
1994 - 2003  Diverse cursussen op het gebied van verzekeringen en financieringen 
 
HOBBY’S 
2015 - heden  Webdesign www.onlinezeilschool.nl   
2013 - heden  Secretaris van Admiraliteit 1 Delfland van Scouting Nederland 

• Het verzorgen van alle secretariële werkzaamheden, zoals 
notuleren van vergaderingen 

• Opzetten en onderhouden van de website 
 
2012 - heden  Loodsenbegeleider Scouting Hubertus-Brandaan 

• Begeleiden van de Loodsen (17 – 22-jarigen) 
 
2010 - heden  Voorzitter/organisator Kaagclub 

• Organiseren van grote evenementen voor Waterscouts (80 – 300 
deelnemers) 

 
  

http://www.onlinezeilschool.nl/
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2005 - heden  Hoofd administratie en protest Kano-, Roei- en Wrikwedstrijden 
   Admiraliteit Delfland (+/- 500 deelnemers) 

• Inschrijving deelnemers 
• Opmaken startlijsten 
• Verwerken uitslagen 
• Bijhouden website 
• Verwerken protesten/beslissingen nemen in protesten 

 
2000 - heden Trainer/instructeur bij Admiraliteit Delfland 

• Geven van zeilcursussen (zowel theorie als praktijk) 
• Vervaardigen van trainingsmateriaal 
• Opstellen theorie-examens 
• Examineren theorie-examens 
• Verwerken examenresultaten 

 
1995 - 2006 Trainer bij het Steunpunt Vrijwilligers Scouting Zuid-Holland 

• Verzorgen van de trainingen voor stafleden 
• Ontwikkelen van cursusmateriaal 

 
1989 - heden  Staflid/verantwoordelijk leider Scouting 

• Diverse speltakken (leeftijden 10 – 22 jaar) 
• Organiseren en plannen van het jaarprogramma 
• Organiseren van zomerkampen 
• Uitleg, leiden en bijsturen van het programma 
• Contact met ouders 
• Oplossen van problemen 
• Opleiden en trainen van staf- en jeugdleden 


