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In diverse functies waren 
Hettinga en Wellink al een 
aantal jaren in dienst van 
FGH Bank, toen hun wegen 
elkaar in 2009 beroepshalve 
kruisten in Den Haag. Het 
respect voor elkaars netwerk, 
ervaring en kennis van de 
vastgoed(financierings)markt 
was groot en duurzaam, bleek 
in 2018 na de overname van 
FGH Bank door de Rabobank. 
Hettinga en Wellink besloten 
de krachten te bundelen in een 
eigen, RICS-geaccrediteerd 
bedrijf: PROPERTY & 
FINANCE.

Waarmee onderscheidt PROPERTY & 
FINANCE zich van andere intermediairs?
Wellink: ‘Wat we doen ligt in 
het verlengde van wat we bij 
FGH Bank deden: meedenken 
met de relatie op het gebied 
van financieringsvraagstukken. 
Waar andere intermediairs 
zich richten op standaard-
financieringen, kiest 
PROPERTY & FINANCE 
consequent voor een maat-
werkbenadering. Bij diverse 
vastgoedfinanciers hebben we 
zoveel expertise opgebouwd, 
dat we daar het specialisme van 
PROPERTY & FINANCE van 
hebben gemaakt.’

Hettinga: ‘Residentieel 
vastgoed, commercieel 
vastgoed, zorgvastgoed… 
We kennen alle segmenten 
van de vastgoedmarkt en zijn 
thuis in het hele spectrum 
van financieringen, van 
project- tot langlopende 
beleggingsfinancieringen. 
Omdat we daarnaast 
beschikken over een groot 
netwerk van nationale en 
internationale partners zijn 
we in staat die financiering te 
realiseren die het best past bij 
het project en de wensen van 
de relatie.’

Wellink: ‘Daarnaast spreken 
we de taal van bankiers en 
kunnen we als geen ander de 
juiste brug slaan tussen de klant 
en de financier.’ 

Wat was dé reden om PROPERTY & 
FINANCE te beginnen?
Hettinga: ‘Ik kom uit een 
ondernemersfamilie. Na al die 
jaren bij een bank te hebben 
gewerkt, wilde ik eindelijk eens aan 
de andere kant van de tafel zitten.’

Wellink: ‘De oprichting van 
PROPERTY & FINANCE, 
kan niet los worden gezien van 
de veranderingen binnen de 
vastgoedfinancieringswereld. 
De krachtenbundeling stelt ons 
in staat daar optimaal op in te 
spelen.’

Hettinga: ‘Voor Debt 
Brokerage werken wij vaak 
op basis van no-cure no-pay. 
Daardoor is het uiteraard voor 
ons van belang dat successen 
worden behaald. Doordat wij 

Piet-Hein 
Zakelijke  
terugblik	
Belangrijkste moment: 
Beslissing	om	onze	
activiteiten	uit	te	breiden
Mooiste deal: Alle	deals	
met	een	tevreden	klant	
zijn	mooi	 	
Beste bijeenkomst: 
Formele	bijeenkomsten	
waren	lastig	in	2020!	De	
‘Dag	van	de	vastgoed-
financiering’	was	een	
goede	bijeenkomst.	Ik	
ben	uiteraard	ook	groot	
fan	van	de	Haagsche	
Vastgoed	Sociëteit-
bijeenkomsten!	
Corona:	Gamechanger?
Wie heeft je geïnspireerd: 
Ik	heb	geen	specifiek	
persoon	die	mij	heeft	
geïnspireerd.	Ik	haal	
mijn	inspiratie	meer	uit	
muziek	 	
Top 3 projecten: Gelukkig	
mochten	wij	bij	meerdere	
succesvolle	projecten	
betrokken	zijn.		
Welke app het meeste 
gebruikt: Spotify	en	
Whatsapp	 	
Beste Zakenboek: Over	de	
Dijken	van	Coen	Teulings

Persoonlijke 
terugblik	
Mooiste moment: Met	mijn	
vrouw	en	zoon	varen	
op	de	Friese	meren	
afgelopen	zomer	
Sportieve hoogtepunt:	
Mijn	inschrijving	voor	
de	CPC-loop	(halve	
Marathon),	de	loop	zelf	
ging	helaas	niet	door….
Topserie Netflix: Better	
call	Saul	 	
Beste Boek: De	meeste	
mensen	deugen		(Rutger	

Vastgoedfinancieringen zijn specialisme Van 
propertY & finance

dagelijks in contact staan met 
alle financieringspartners, 
zijn we voorbereid op 
veranderingen en kunnen we 
daar juist op in spelen om 
de haalbaarheid en daaraan 
gekoppeld het succes voor onze 
relatie te realiseren. 

Door deze werkwijze zijn 
wij dealgedreven en kan 
onze klant er van op aan 
dat wij alle mogelijkheden 
gebruiken om invulling te 
geven aan de gevraagde 
financieringsbehoefte.’ 

Wat jullie doen is maatwerk, maar zitten 
er vaste elementen in jullie aanpak?
Wellink: ‘Iedere casus begint 
met een grondige analyse 
van de financieringsbehoefte, 

‘Debt Brokerage’ en ‘Debt Advisory’ zijn de specialismen van 
PROPERTY & FINANCE. Sinds de start begin 2018 hebben 

Piet-Hein Wellink en Mark Hettinga (her)financieringen  
gerealiseerd voor een groot aantal vastgoedprojecten, 

ontwikkelingen en portefeuilles.
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de visie en strategie van de 
ondernemer en het vastgoed 
waar de (her)financiering 
betrekking op heeft. Als 
er sprake is van verhuurde 
woningen, is er een ruim 
financieringsaanbod en is het 
zaak de beste voorwaarden 
te bedingen, niet alleen in de 
vorm van bijvoorbeeld rente, 
looptijd en loan-to-value, maar 
juist ook in de bijkomende 
voorwaarden.’

Hettinga: ‘Daarmee 
vergeleken is een hotel- of 
retailbelegging  momenteel 
lastiger te financieren. Daar ligt 
uiteraard wel onze meerwaarde: 
om juist uit een beperkter 
aantal aanbieders toch de 
financieringsoplossing te 

Bregman)	 	
Beste tv-programma:	
Zondag	met	Lubach
Vakantie: Friesland
Corona:	Bizar		
Meest gelachen: Doe	ik	
gelukkig	dagelijks	
Wat maakte de meeste 
indruk:	Soldier	On	van	
Di-rect		 	

Zakelijke  
vooruitblik 2021 
Wat zijn jouw plannen voor 
2021? Verdere	groei	
door	met	ons	team	de	
uitdagingen	van	deze	tijd	
in	te	vullen!		
Grootste uitdaging? Ik	
denk	dat	reageren	en	
inspelen	op	veran-
deringen	a.g.v.	Corona	
voor	bijna	iedereen	
op	het	moment	de	
grootste	uitdaging	is.	
Niemand	weet	hoe	en	uit	
welke	hoek	de	wind	de	
komende	tijd	waait.		
Wat staat in elk geval op de 
planning? We	beginnen	
in	januari	altijd	met	een	
“teller-staat-weer-op-
nul-borrel”			
Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken? 
Wij	proberen	onze	
dienstverlening	continu	
te	verbeteren	en	te	
vernieuwen.	Dat	is	in	
2021	niet	anders.	

Persoonlijke  
vooruitblik 2021 
Wat ga je anders doen dan 
in 2020? Gediciplineerder	
sporten	en	meer	muziek	
maken.			 	
Wat staat absoluut in je 
agenda? CPC-loop		
Goed voornemen? Zie	
hierboven,	ik	heb	
verder	geen	speciale	
voornemens.	
Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken?	
Hopelijk	kunnen	we	
weer	naar	concerten	en	
bijeenkomsten.	

realiseren die het best passend  
is voor onze klant.’

Wellink: ‘Naast deze 
Debt Brokerage is het goed 
om te melden dat diverse  
relaties ons ook vragen 
hun leningportefeuille te 
optimaliseren, door te kijken 
of ze nog up-to-date zijn en 
of de financieringsstructuur 
nog aansluit bij hun visie en 
strategie. Soms is dat het 
geval, soms leidt die ‘Debt 
Advisory’ tot een optimalisering 
van de structuur. Hierbij kan 
gedacht worden aan vervroegd 
herfinancieren bij de bestaande 
financier, verhogen van het 
totale obligo of juist oversluiten 
naar een andere financier. Dit is 
uiteraard maar een greep uit de 
mogelijkheden die er zijn.’

PROPERTY & FINANCE bestaat bijna 
drie jaar. Liggen jullie op koers?
Hettinga: ‘Zeker. Sinds de 

start is er in alle opzichten 
sprake van groei, de 
coronacrisis ten spijt. We 
zijn terug-houdend met 
het noemen van namen en 
nummers van onze klanten, 
dat laten wij graag aan de 
ondernemers zelf over. 
Wij zijn trots op waar we 
nu staan, samen met onze 
collega’s Marcel van Ham en 
George Mol die PROPERTY 
& FINANCE zijn komen 
versterken.’

Wellink: ‘Onze focus  
ligt op Den Haag, Am-
sterdam, Utrecht en 
Rotterdam, met een ge- 
dreven team dat inmiddels 
dus uit vier professionals 
bestaat. De komende jaren 
willen we doorgroeien naar 
een klein, professioneel, 
ijzersterk team van acht 
à tien vastgoed- en 
financieringsspecialisten.’ • 

Team PROPERTY & FINANCE. Van links naar rechts Mark Hettinga, Marcel van Ham, Piet Hein Wellink en George Mol

Mark 
Zakelijke  
terugblik 
Belangrijkste moment: 
Eerste	stap	in	de	
uitbreiding	van	onze	
activiteiten	naar	
Amsterdam,	Utrecht	en	
Rotterdam	 	
Mooiste deal: Er	is	niet	
een	specifieke	mooiste	
deal,	alle	deals	zijn	even	
belangrijk	 	
Beste bijeenkomst: In	
corona	tijd	(uiteraard	
Corona-proof)		de	
georganiseerde	
Haagsche	Vastgoed	
Sociëteit	in	Theater	
Diligentia	Den	Haag
Corona: Zowel	op	korte	
als	op	lange	termijn	
heeft	dit	gevolgen	op	

de	vastgoedsector.	
Als	reactie	hierop	zien	
we	een	behoudende	
reactie	van	financiers	
waardoor	de	vraag	naar	
alternatieve	funding	
stijgt	 	
Wie heeft je geïnspireerd:	
Mijn	vrouw,	opgeven	is	
nooit	een	optie	
Top 3 projecten:	
Ik	heb	geen	top	3.	Wel	
een	hele	leuke	is	de	
allereerste	transactie	
met	Stimulatiefonds	
Volkshuisvesting	
Nederland	 	
Welke app het meeste 
gebruikt: Whatsapp,	met	
name	de	PROPERTY	&	
FINANCE	Chat	
Beste Zakenboek: Helaas	
dit	jaar	geen	gelezen	 	

Persoonlijke  
terugblik	
Mooiste moment: De	
eerste	stapjes	van	onze	
tweeling	 	
Sportieve	hoogtepunt:	
Het	afstoffen	van	mijn	

hardloopschoenen	en	
weer	beginnen	met	
hardlopen	 	 	
Topserie Netflix:	als	een	
van	de	weinige	geen	
Netflix	 	
Beste Boek:	De	Vijand,	
Tom	Wood	 	
Beste tv-programma: Ik	
kijk	weinig	TV,	maar	’s	
ochtends	altijd	het	NOS	
nieuws	gevolgd	door	
RTLZ	 	
Vakantie:	Zuid-Frankrijk
Corona: Zeer	impactvol,	
zeker	nu	met	de	tweede	
golf	 	 	
Meest gelachen:	Iedere	
dag	opnieuw!	 	
Wat maakte de meeste 
indruk: De	impact	
van	covid-19	op	de	
samenleving	

Zakelijke  
vooruitblik 2021	
Wat zijn jouw plannen voor 
2021? 	
Doorzetten	van	onze	
gemaakte	plannen.	
Het	blijven	zoeken	

naar	(alternatieve)	
fundingkanalen	en	
optimaliseren	van	
onze	werkwijze.	Dit	
doen	we	door	diverse		
partnerships	aan	te	gaan	
met	zowel	nationale	als	
internationale	business	
partners.	 	 	
Grootste uitdaging? 
Altijd	opzoek	
naar	het	optimale	
financieringsmix,	
passend	bij	het	juiste	
vastgoedtype	en	de	
betreffende	eigenaar.		
Wat staat in elk geval op de 
planning? 
Onze	jaarlijkse	“De	
teller-staat-weer-op-nul	
borrel”	in	de	eerste	week	
van	januari.		
Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken? 
Niet	specifiek	een	
andere	aanpak,	wel	het	
blijven	optimaliseren	van	
onze	dienstverlening	
en	de	uitbereidingen	
voortzetten	in	
Amsterdam,	Utrecht	en	
Rotterdam.		

Persoonlijke  
vooruitblik 2021	
Wat ga je anders doen dan 
in 2020?	Meer	sporten,	
maar	dat	is	altijd	mijn	
doel.		 	
Wat staat absoluut in je 
agenda?	Plezier	hebben	
in	wat	we	doen	en	blijven	
genieten,	zoals	altijd.	
Goed voornemen? Doe	ik	
niet	aan.			 	
Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken? 
Waaraan minder?	Zodra	
de	mogelijkheden	er	
weer	voor	zijn,	in	grotere	
gezelschappen	met	
familie	en	vrienden	
afspreken.			

‘PROPERTY & FINANCE kiest consequent 
voor een maatwerkbenadering’


