
“O
ver China hoor je toch bijna

niemand?” Edwin Wierda kijkt

me aan. Nee, over China

horen we bijna niemand meer, terwijl het

aan het begin van het jaar over niets

anders ging dan de tegenvallende Chinese

groeicurve en bijbehorende angstsignalen.

Daarna hebben gruwelijke aanslagen,

migratiestromen en de verrassende Brexit

die de Chinese hype volledig weggedrukte

en straks volgen ook nog de Amerikaanse

verkiezingen. “De ene hype volgt de ande-

re, emotie bepaalt de waan van de dag. De

beurs krijgt heel veel te verduren en tege-

lijk merk je dat mensen er aan wennen of

er immuun voor worden. Er is behoefte

aan uitleg en inhoud, een helder en eerlijk

verhaal. Ik heb in de aanloop naar de

Brexit voortdurend gezegd, of de Britten

kiezen voor ín’ of ‘uit’, het gaat vooral om

duidelijkheid, laat het geen twee jaar

duren voor dat dat helder is.”

Winst pakken op dag 
na Brexit
“De Brexit heeft in eerste instantie heel

veel gekost, absoluut. De eerste uren na de

uitslag doken alle koersen lijnrecht naar

beneden, maar in de loop van diezelfde

dag en de dagen er na stegen koersen ook

weer. Daar op anticiperen, betekent je ver-

lies deels beperken en het positieve her-

kennen. De eerste week na de Brexit las je

in de media vrijwel niets anders meer,

slechts heel weinig mensen hoorde je over

de positieve bewegingen op de beurzen.

Wij moeten op die hectische momenten

juist kalmte bewaren, het overzicht hou-

den en kijken hoe en waar je kunt stabili-

seren of juist winst kunt halen. Neem de

tijd om na te denken.”

Wat bedoel je met een eerlijk verhaal?

“Vertel je klanten hoe het in elkaar zit en

dat jij het soms ook niet weet. Het mana-

gen van verwachtingen speelt een grote

rol in de manier waarop mensen reageren

en dat ik het ook niet altijd weet of kan

voorspellen, is helemaal niet erg. Het gaat

er vooral om hoe jij er mee om gaat en dat

met je klant deelt. Ik reageer vanuit mijn

ratio en heb geleerd daarop te vertrouwen,

het is hoe ik ben. Natuurlijk zijn er

momenten dat ik ook heel diep moet

ademhalen, ik had totaal niet verwacht

dat de Engelsen op het laatste moment

deze keuze zouden maken. Die dag zat ik

extra vroeg op kantoor, heb voor half

negen de bank gebeld om voor een aantal

klanten kooporders te geven en dat heeft

heel goed uitgepakt. Als het hectisch

wordt, neem ik de tijd om na te denken en

te focussen op wat ik wel weet; vertrou-

wen op feiten, analyse en ervaring en dan

pas besluiten.”

Tien procent niet structureel
haalbaar
“Wees eerlijk naar je klant. Het heeft

geen enkele zin mee te gaan met

mensen die in de huidige markt 10

procent rendement willen. Ja, dat

wil ik ook wel, maar dat is niet haal-

baar als je dat ieder jaar structureel

wilt. De belangrijkste vraag bij een

nieuwe klant is, wat wilt u per jaar aan

rendement, want dan weet je welke risi-

co’s je kunt nemen. Tien procent kan wel,

maar niet altijd. De rente staat op nul,

soms zelfs onder nul; dat heeft gevolgen

voor de aandelen. Ik kies er voor realis-

tisch te blijven en uit te leggen wat moge-

lijk is en waarom je iets doet. Het gaat er

om of je in staat bent om op realistische

manier boven het gemiddelde van de

beurs uit te komen en je klant actief op de

hoogte te houden, zeker als het plotseling

mis gaat op de beurs.” 

“Ik heb geleerd meer te relativeren. Ik ben

nu acht jaar bezig met mijn bedrijf, we zijn

voortdurend gegroeid en het gaat hard.

Begin dit jaar zaten we net over de 500

klanten en nu zijn het er meer dan 600. Ik

realiseer me dat je de zaak wel in goede

banen moet kunnen blijven leiden met die

klantengroei en alle beurshectiek en

hypes. In een stevige storm moet het huis

juist overeind blijven staan, daar moet je

op kunnen vertrouwen. Dus moet ik

mezelf blijven en zorgen dat het huis

stormvast kan blijven staan. Daarom werk

ik samen met Kenneth Smith trainer

Arienne Knol- Faber om te spiegelen en

het bedrijf steviger vorm te geven. Het

helpt me relativeren, met meer afstand te

kijken en wat ik doe een plaats te geven in

een breder geheel. Dat geeft me rust en zo

kan ik me scherper focussen. Zeker in het

afgelopen jaar met al die hectiek en klap-

pen op de beurs, is dat voor mij het

belangrijkste: rust, vertrouwen op feiten,

kennis en ervaring en focussen op wat je

moet doen.”

Te veel eigenbelang
“De rente blijft allesbepalend. Die domi-

nantie heeft een sterk negatief effect op

veel bedrijven, kijk naar Aegon en ING. De

ECB is uitgepraat en de politiek moet echt

stappen zetten om de rente weer omhoog

te krijgen. Ga investeren, pak grote infra-

structurele projecten aan, dan komt de

markt weer in beweging. De crisis is echt

wel voorbij, we gaan de goede kant op,

maar het moet steviger aangepakt wor-

den. De politiek lijkt aan de ene kant lam-

geslagen door migratie en terrorisme, aan

de andere kant speelt er te veel eigenbe-

lang zoals verkiezingen.”

“Besluiteloosheid is het ergste. Die Brexit

kan maar beter heel erg pijn gaan doen,

want dan wordt het signaal duidelijk dat

wij door moeten op de ingeslagen weg.

Wat je ook vindt dat er beter kan en moet

in Europa, we kunnen niet terug, het zou

voor Nederland rampzalig zijn. De politiek

moet duidelijker zijn, want door onduide-

lijkheid gaan mensen nog meer twijfelen.

We hebben de positieve uitstraling van

duidelijkheid nodig. Ga niet altijd mee in

hypes en emoties. Kalmte bewaren, keuzes

maken die gestoeld zijn op feiten en ken-

nis. Niet achteruit kijken, maar vooruit.” 

een ongekend onrustige zomer of een hectische hype in een lange

reeks? extreme bewegingen op de aandelenmarkt en wereldwijde

onrust vragen om bezinning en focus. na de Brexit is duidelijkheid het

enige goede signaal en ondertussen blijft de extreem lage rente de

dominante factor. Vermogensbeheerder edwin Wierda over eerlijkheid,

relativeren, tijd nemen en duidelijkheid.

“Lage rente houdt markt
in z’n greep”
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