
VISIE MAGAZINE powered by noordz 3

De vermogensbeheerder:
kennis vergroot je kansen

“Het antwoord is feitelijk,
kennis. Alles is te
vinden en de

hoeveelheid informatie wordt alleen maar
groter, de vraag is wat je er mee doet en op
welk moment.” Het is Edwin Wierda op z’n
kantoor in Assen ten voeten uit. Want of je
dag in dag uit actief bent met
vermogensbeheer of goed
geïnteresseerd toeschouwer, dankzij
internet is de kennis van markt en
bedrijven in grote lijnen voor iedereen
overal en altijd beschikbaar. De
vermogensbeheerder is niet uniek in
wat hij weet, wel in de wijze waarop
hij werkt. “Kennis vergroot je kansen
en dat geldt ook voor ons. Focus op
bepaalde ontwikkelingen en bepaalde
bedrijven. Wierda Vermogensbeheer
zit niet in 200 bedrijven, we zitten
niet in beleggingsfondsen, wij
beleggen in een aantal bedrijven en in
opties. Focus door kennis, doe aan
spreiding, maar ook niet te breed. Weten
waarom je wel of niet ergens heel snel op
moet reageren, of waarom je soms juist
niets moet doen en vooral rustig moet
blijven.”

“De markt in Nederland en Europa trekt
goed aan. Tegelijk zal de ECB straks de
hoeveelheid miljarden die ze in de
obligatiemarkten stopt, gaandeweg
verminderen; de vraag is alleen nog
wanneer. Het is onmiskenbaar dat er veel
geld in de economie is gepompt en de
opgaande lijn van de beurzen de ECB-
investeringen volgden. Daardoor heerst er
een historische rust op de beurzen, er is
vrijwel geen beweging. Ik verwacht de
komende tijd meer beweging in de markt,
doordat de ECB haar investeringen zal gaan
verminderen. En dat is goed voor ons, want
Wierda Vermogensbeheer doet veel in
opties (schrijven).”

“Naast gebrek aan beweging op de
beurzen, heerst er vooral hectiek in de
wereld. De kunst is je niet van je pad te
laten brengen. Mensen weten steeds beter
dat er veel onzekerheden zijn, wij moeten
het op financieel vlak beheersbaar maken
voor ze en kunnen uitleggen hoe en
waarom we dat doen, welke keuzes wij
maken zodat zij zich geen zorgen hoeven
maken. Wij kiezen er voor om minimaal in
Amerikaanse bedrijven te investeren, maar
we volgen natuurlijk op de voet wat daar
gebeurt, wat Trump doet of zegt, wat de
dollarkoers doet, want een lagere

dollarkoers is slecht voor onze economie en
heeft effect op bijvoorbeeld het
winstherstel voor Europese bedrijven.”

“Veel mensen weten door alle onzekerheid
niet meer wat ze met hun geld moeten,
maar wel dat ze geen zorgen willen en het
liefst snel over hun geld kunnen en willen

beschikken. Zorg dan ook dat je flexibel
blijft, is mijn motto. Investeren in
hypegevoelige zaken als student-
appartementen of recreatieparken betekent
dat je die flexibiliteit niet hebt, het klinkt in
een sterk groeiende economie heel
aantrekkelijk, maar als iedereen er in stapt
weet je al wat er over twee, drie jaar

gebeurt, dan is er weer overschot en willen
mensen er uit. Eerst denken, dan doen.
Focus op je kennis, maak van daaruit je
keuzes en hou er ook aan vast, dat is ons
kenmerk. Rust en stabiliteit betekent je niet
gek laten maken door de waan van een
moment. Die overtuiging en visie loont en
dat betekent rust voor onze klanten,

waardoor we groeien.”

Hoe gaan je om met het soms
disruptieve van de technologische
verandering? “Ook dat is onzekerheid,
je weet dat het heel veel gaat
veranderen, maar niet in welk tempo of
wanneer en in welke mate op welk
moment andere verdienmodellen
weggevaagd worden of niet. Denk
hierbij aan de verrassende concurrentie
van Amazon voor Ahold in de
Verenigde Staten. Ook dat is
onzekerheid en de wetenschap dat niet

alles meer maakbaar is. Ook hiervoor geldt
dat je moet focussen op kennis en op het
ontzorgen van je klant. Persoonlijk het
contact houden met je klanten, eerlijk
vertellen wat je doet en waarom. Daarom
ben ik ook blij dat we er weer een collega
bij krijgen voor onze klanten in Noord-
Nederland, die over komt van Rabobank,

Willem van den Bos. Juist om ons sterk
regionaal te kunnen blijven focussen. Het
noorden is onze thuisbasis, en met hem er
bij kunnen we zowel in Friesland, als in
Groningen, Drenthe, als langs de as van
Zwolle naar Amersfoort en in Twente dicht
bij onze klanten zijn. Met onze strategie
moeten wij er voor onze klanten zijn, een
transparant verhaal vertellen en zorgen dat
zij zich geen zorgen hoeven maken.”

Wat gaat voor jou als vermogensbeheerder
het komende half jaar een rol van betekenis
spelen? “Ik geloof dat we straks gaan
merken dat de ontwikkelingen en
verkiezingen in Italie effect gaan hebben
op wat er nu al speelt in Europa, dat zich
steeds meer en meer op elkaar richt door
de ontwikkelingen in de Verenigde Staten.
In welke bedrijven en markten stappen
technologische vernieuwers zoals Amazon
en Google nog meer? Voor
vermogensbeheer is en blijft de Europese
agenda erg belangrijk, net als het
rentebeleid. En de stijging van de
loonkosten, want dat is naar mijn idee iets
dat er aan komt en heel goed is voor de
economie en de bestedingen in ons land.” 

“Veel mensen weten door alle
onzekerheid niet meer wat ze met
hun geld moeten, maar wel dat ze
geen zorgen willen en het liefst snel
over hun geld kunnen en willen
beschikken. Zorg dan ook dat je
flexibel blijft, is mijn motto”
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De aantrekkende economie, miljardenaankopen van de ECB,

hernieuwde Europese samenwerking dankzij Trump, mogelijkheden

voor winstherstel van Europese bedrijven en zelfs kernproeven. Voor

vermogensbeheerder Edwin Wierda dagelijkse kost, de vraag is wat je

er mee doet: heel snel reageren of juist niets doen en rustig blijven?


