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Curriculum vitae Iris Brik
Opleidingen
Opleidingen via Fine Tuning Personal Finance BV
• Makelaar in onroerende goederen
• Assuran0e B (par0culieren en midden- en klein bedrijf)
• Gecer0ﬁceerd Financieel Planner (FFP CFP)
• Pensioenprak0jk I en II
• Masterclass echtscheiding (Elsevier Baard)
• Alimenta0e rekenen (INA)
• Opleiding Estate Planner Specialist I
• Opleiding Estate Planner Specialist II
• Media0on opleiding (gecer0ﬁceerd mediator)
• Alimenta0e rekenen (Split)
• Familierechtopleiding Match It
• Levensexecuteur/Toezichthouder Novex
• Executeur/Vereﬀenaar Novex
Opleidingen via ING
• Hypotheken I
• Hypotheken II
• Ondernemer privé
• Financiële analyse I (balanslezen)
• Private Banking (Baard-opleiding)
• NIBE consump0ef krediet
• NIBE woningﬁnanciering
• NIBE eﬀecten
• NIBE eﬀectenbedrijf
• NIBE zakelijke kredietverlening
• NIBE schenk- en erfwijzer
• DGA, beleggingen in privé en de BV
1983
•
•

Diploma VWO (gymnasium)
Universiteit, rechten (1e jaar)

Huidige en recente werkervaring
• Accountmanager private banking ING Bank Den Haag, Lange Voorhout (1995-1998)
• Beleggingsadviseur private banking Banque Artesia (1998-1999)
• Directeur Fine Tuning Personal Finance BV (vanaf 1999) en werkzaam als:
ﬁnancieel planner en estate planner, met specialisa0e op het gebied van scheiden, overlijden en nalaten en
vanuit die hoedanigheid werkzaam als levensexecuteur, executeur, toezichthouder en mediator bij de
afwikkeling van scheidingen/nalatenschappen.
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Nevenfunc:e(s)
• Bestuur beleggingsstudieclub, medeoprichtster en secretaris (2001-2005)
• Voorziaer werkgroep echtscheiding VFFP (2004-2005)
• Docent Dukers & Baelemans (permanente educa0e ﬁnancieel planners (2010-2012)
• Columnist Business Rijnmond, zakenblad voor ondernemers en managers, VVP vakblad
voor ﬁnanciële dienstverleners, Vijeig, lifestyle blad voor de ac0eve vijeiger en Plein+,
voor de MKB-adviseur (2002 t/m 2013)
• Publicist van diverse (vak)ar0kelen in onder meer Belas0ng Magazine, Tijdschrie
Rela0erecht en Prak0jk, Fiscalert, Consumentenbond Geldgids, Z24 (FD), Money, Ex,
NRC Next, Volkskrant, Financieele Dagblad, Algemeen Dagblad
• Blogger ASR en Fine Tuning Personal Finance
• Auteur van de boeken Grip op je geld en je leven (ﬁnanciële onajankelijkheid), Advocaat van de Duivel
(echtscheiding), In 7 Stappen naar een rijker leven (verandering), Wacht maar tot ik dood ben (overlijden en
nalaten), bijgedragen aan De opkomst en ondergang van DSB
• Voorziaer van de S0ch0ng Levensexecutele Nederland en de Vereniging van (Levens)executeurs
Radio en televisie ervaring
• Rondom 10 (NCRV) inzake de val van de DSB
• RTLZ Nieuws uur over pensioenen en de dekkingsgraad van pensioenfondsen
• RTL4 als deskundige in de programmareeks van Kavel tot Kasteel (6 aﬂeveringen)
(ﬁnanciering, beleggen, pensioenen, onderneming, scheiden en overlijden)
• RTLZ Money Talks als deskundige (echtscheiding Ruud Gullit) en spaarproduct Dela.
• BNR naar aanleiding van het boek Keep it Simple
• BNR in een uitzending over ﬁnanciële planning
• Omroep Capelle naar aanleiding van het boek Wacht maar tot ik dood ben
Presenta:e ervaring
• Geven van lezingen en workshops voor consumenten, ondernemers (directeur grootaandeelhouder), business
clubs en beroepsgroepen als ﬁnancieel planners accountants, advocaten, mediators, notarissen etc. op het
gebied van ﬁnanciële planning, estate planning met als specialisa0e scheiden, overlijden en nalaten
Onderscheiding
• Financieel Planner van het Jaar 2005 (Iris Brik)
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