
Vermogensbeheer
in roerige tijden   

Niet de naam en de historie van het kantoor bepalen het resultaat voor de klant, wel de juiste mix van

ervaring, rust, analytische kennis, focus, heldere communicatie en persoonlijk contact. Edwin Wierda en z’n

collega’s kennen het klappen van de zweep en begrijpen wat het onderscheid maakt in goed vermogensbeheer.

Van passie naar resultaat, koers houden op vermogensbeheer.

“V
ermogensbeheer is een
kwestie van vertrouwen en
gunnen. Zeker in de hecti-

sche wereld zoals we die nu kennen, wil-
len mensen er geen extra zorg bij heb-
ben. Zij moeten weten dat hun
vermogen in goede, veilige handen is.
Niet voor niets gunnen ook veel onder-
nemers en oud-ondernemers aan
Wierda Vermogensbeheer de zorg voor
hun vermogen toe, zij weten uit eigen
ervaring hoe belangrijk het is op welke
manier je met elkaar omgaat.”

Hoe ziet jouw dag er uit? 

“Wat we iedere dag doen is continue
nieuwe informatie en actuele ontwikke-
lingen analyseren en ons beleggings-
beleid daar aan te toetsen. Daarnaast
ontzorgen we onze klanten door ze in-
lichten over ontwikkelingen, ze op de
hoogte te houden van de resultaten en
zijn we altijd bereikbaar voor uitleg.”  

Wat betekent een nieuw kabinet

voor jou?

“Ik ben natuurlijk blij dat het nieuwe
kabinet straks aan de slag kan, net als 
iedereen willen ook wij graag weten
waar we aan toe zijn voor de komende
paar jaar en dat helpt om enige rust te
brengen. Maar tegelijkertijd moeten we
ons realiseren dat wereldwijde en Euro-
pese ontwikkelingen een grotere rol spe-
len in ons beleggingsbeleid. Het zou na-
tuurlijk voor de markt en ons land goed
zijn als de lonen weer kunnen stijgen.

Wanneer echter bijvoorbeeld de Euro-
pese Centrale Bank de hoeveelheid geld
die ze in de economie stopt, besluit te
verminderen heeft veel meer invloed op
wat wij als vermogensbeheerders doen.”

Er speelt veel bij verschillende 

vermogensbeheerders, hoe kijk je

daar tegen aan?

“Het zijn bewegingen die bij de markt
horen, het past ook in deze tijd waarin
banken en financieel dienstverleners
nieuwe wegen zoeken om te kunnen
blijven bestaan. Ik zie ons vak en onze
passie voor vermogensbeheer als een
specialisme. Niet voor niets zeg ik altijd
dat focus op dat specialisme en wat je
daarvoor nodig hebt, een van de belang-
rijkste reden is van het succes van
Wierda Vermogensbeheer.”

“Het is mijn ervaring dat juist binnen
grotere organisaties zoals banken de 
focus op de klant en het wezen van ver-
mogensbeheer als specialisme afneemt.
Dat is voor mij de reden geweest in
2008 voor mezelf te beginnen, omdat ik

vond dat ik een te groot deel van mijn
tijd niet aan vermogensbeheer kon be-
steden. De klant en z’n vermogen is ons
bestaansrecht, dus alles wat je doet
moet in het teken staan van dat belang.
Om dat goed en constant te blijven
doen, heb je een zekere omvang nodig

van de juiste mensen en middelen.
Daarom heeft Wierda Vermogensbeheer
net een nieuwe vermogensbeheerder
voor de Friese markt aangetrokken, Wil-
lem van den Bos uit Oosterwolde. Net
als onze andere collega’s, is ook hij een
ervaren specialist in z’n vak, afkomstig
van Rabobank en goed bekend in de 
regio.”
“Het allerbelangrijkste voor de vermo-
gensbeheerder is het contact met z’n
klanten en de continue focus op en ana-
lyse van ontwikkelingen in de wereld en
bij bedrijven, de focus op alles dat te
maken heeft met de keuzes die jij voor je
klanten maakt. Vermogensbeheer is een
vak waar je van moet houden, waar je
gevoel voor moet hebben. Als vermo-
gensbeheer slechts één van de diensten
wordt binnen een organisatie, dan is de
focus weg. Wij houden het graag over-
zichtelijk voor onze klanten en voor ons-
zelf, we weten wat we doen en waarom
we het doen. De reden dat onze klanten
kiezen voor Wierda, is omdat wij ons
werk doen en dat is het kwalitatief 
beheren van hun vermogen. Dus is
Wierda Vermogensbeheer wat het is en
blijven we doen waarvoor we zijn opge-
richt: koers houden op vermogens-
beheer. Zonder toeters en bellen.”

“Koers houden op
vermogensbeheer.
Zonder toeters en

bellen”

Uw vermogen, onze zorg, ons vak

Willem van den Bos, de nieuwe ver-
mogens beheerder van Wierda
Vermogensbeheer
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