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Wie actief is op de beurs heeft meestal een duidelijk doel voor ogen. Wierda 
en Partners combineert de jarenlange ervaring die opgedaan is bij groot-
banken met de voordelen van een klein en flexibel beleggingskantoor. 
Resultaatgerichtheid, transparantie en maatwerk zijn woorden die bij ons 
passen. Wij zijn onafhankelijk en niet gebonden aan beleggingsproducten 
van een specifieke aanbieder. Daarom kan er op meer kansen ingespeeld 
worden. Wij streven naar duurzame relaties en een prettige samenwerking. 
Vele klanten gaven ons al het roer van hun beleggingsschip in handen. 
Mogen wij u eens helpen uw koersdoel scherper  te  stellen?
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 ‘wie zich niet kan beperken, kan 
niet schrijven’, zo stelde de Franse 
dichter nicolas boileau (1636-1711) 
ooit. wel, dat hebben we bij wierda 
en Partners geweten. want toen 
we besloten om een magazine te 
maken, kwamen er in korte tijd zoveel 
ideeën en onderwerpen naar boven, 
dat alleen het toepassen van een 
uiterst strenge selectie het avontuur 
behapbaar maakte. het resultaat 
ligt voor u. een magazine waarin 
we wierda en Partners nader aan u 
voorstellen. 

 een magazine ook, waarin we met 
veel plezier klanten van wierda en 
Partners aan het woord laten. ze 
hebben mooie verhalen te vertellen. 
natuurlijk vertellen we ook zélf graag 
iets over onze kijk op beleggen. wat 
onze visie betreft: we hebben het idee 
dat nicolas boileau óók wel een goede 
vermogensbeheerder had kunnen 
zijn. want ook in óns vak geldt: in de 
beperking toont zich de meester. 

 de lezer zal begrijpen dat wij het 
hierbij niet hebben over onze inzet. 
als professionele beleggers zijn 
wij fulltime met de markten bezig. 
een heerlijk vak, waar je geen vaste 
kantoortijden bij hanteert. maar, we 
focussen wél en waaien niet met elke 
wind mee. we kunnen snel handelen 
als het nodig is, maar laten ons niet 
gek maken.
oh ja, over focussen gesproken. 
wat is het heerlijk dat we ons niet, 
zoals dat bij de banken die aan 
vermogensbeheer doen het geval 
is, bezig hoeven te houden met 
het in de markt duwen van allerlei 
zelfbedachte producten. wat is het 
heerlijk om onafhankelijk te kunnen 
zijn en je alléén nog maar te hoeven 
concentreren op de portefeuilles van 
je klanten. 
heerlijk, die beperkingen.

ik wens u veel leesplezier!

edwin wierda, rba
directeur wierda en Partners 
vermogensbeheer

‘een 
heerlijk 

vak’
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tIcker
stress

‘vlIegers stIjgen 
het hoogst als 

ze tegen de wInd  
In gaan’

winston churchill 1874-1965
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 ‘systeem waarbij de laatst tot stand 
gekomen koers openbaar wordt 
gemaakt. wordt vaak weergegeven 
in de vorm van een zogenaamde 
tickerbar: een soort horizontale 
lichtkrant, waar steeds de nieuwste 
koersen ‘voorbij schuiven’, aldus de 
encyclopedie. 

 het is een mooi stuk techniek, 
die tickerbar, die veel mensen ook 
zullen kennen van de daguitzendingen 
van het tv-programma rtlz. maar 
voor veel mensen is de beroemde 
tickerbar een dwingend en uiterst 
wreed stressmiddel, zeker in tijden 
van neergaande beurzen. “het zweet 
brak me uit; ik bleef maar staren 
naar die cijfers, in de hoop dat ze 
binnen enkele minuten toch weer 
groen zouden worden. maar ze 
bleven rood en het werd alleen maar 
erger. op een gegeven moment kon 
ik niet meer denken”, zo omschreef 
een privébelegger een dag dat de 
koersen in een vrije val belandden. 
ook hilco vedders, van wierda en 
Partners, komt dat tegen. “ik kom 
wel bij ondernemers thuis die net 
hun zaak hebben verkocht”, zo vertelt 
de vermogensbeheerder verderop 
in dit magazine: “die ondernemers 
hebben het goed gedaan; er is 
een mooi kapitaal. dat zijn ze dan 
eerst zelf gaan beleggen. als ik 
de woonkamer in kom, zie ik dat 
rtl7 de hele dag aanstaat, met de 
aandelenkoersen die continu onder 
in beeld schuiven. die ondernemer 
heeft een kennisachterstand. hij 
kan nooit het hele veld overzien en 
begint te merken dat veel zaken die 
hij voorheen als ondernemer kon 
beïnvloeden nu niet beïnvloedbaar 
zijn. kortom: hij heeft stress en dat is 
niet waar hij op  
hoopte toen hij 
zijn bedrijf 
verkocht.”
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kort wierda en partners

beurs
wIjs
heden

nIeuwsbrIef

onze banken: 
sns securItIes en 
theodoor gIlIssen
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 tja, beurswijsheden, wat moet je 
ermee? is er een vakgebied waar 
zoveel quasiwijsgerige gezegden de 
ronde doen? wij dachten van niet. sell 
in may and go away. but remember 
to come back in september is er zo 
één. en: een hele beroemde. volgens 
deze wijsheid moeten aandelen dus 
worden verkocht in mei en dan weer 
gekocht worden in september. er is 
veel onderzoek naar gedaan en de 
teleurstellende conclusie is dat er 
geen eenduidig antwoord is op de 
vraag of het klopt of niet. vast staat 
dat de meeste vermogensbeheerders 
het gezegde afdoen als ‘niet meer van 
deze tijd.’
 toch zijn er ook wel ‘wijsheden’ die 
zó algemeen zijn dat ze toch wel hout 
snijden. we geven u onze top 3, om 
over door te denken:

 dat aandelenmarkten constant in 
beweging zijn zal geen nieuws zijn. 
het team van wierda en Partners 
houdt alle relevante ontwikkelingen 
dagelijks bij. “wij baseren onze 
beslissingen op de actualiteit, op onze 
kennis en ervaring en op een vleugje 
intuïtie”, aldus edwin wierda. 
 wie op de hoogte wil blijven van 
de recente ontwikkelingen kan een 
gratis abonnement nemen op de 
nieuwsbrief. “dan sturen we dus met 
regelmaat bondige en informatieve 
nieuwtjes. overigens, niet alleen in 
tekst, maar ook in de vorm van korte 
video-boodschappen.”

 je vermogen laten beheren bij 
wierda en Partners; hoe werkt dat in 
de praktijk? edwin wierda legt uit: “er 
wordt voor de klant een bankrekening 
geopend op de eigen naam of op 
naam van de besloten vennootschap, 
wanneer die er is. dit gebeurt bij 
sns securities of theodoor gilissen 
services. de klant maakt die keuze. 
wierda en Partners vermogensbeheer 
krijgt van de klant een volmacht om 
handelingen te doen die betrekking 

1) een overmatIge 
reactIe aan de 
ene kant, leIdt 
tot een reactIe de 
andere kant op.

2) het publIek 
heeft de voor-
keur om op de 
top te kopen en 
op de bodem te 
verkopen.

3) de grootste 
vIjand van de 
belegger Is 
hIjzelf. 

 inschrijven kan via de website 
(www.wierdavermogensbeheer.nl).  
op die website vindt u ook een keur 
aan informatie over zaken zoals visie 
en tarieven.

hebben op het vermogensbeheer. 
wij geven dus namens de klant de 
orders door aan sns securities en 
theodoor gilissen services. zij voeren 
vervolgens de orders uit en verzorgen 
de administratie. daarmee houdt 
het niet op. een heldere regelmatige 
rapportage per post hoort erbij en 
indien gewenst kan de klant een 
eigen internettoegang tot het account 
krijgen.”

dIrect contact met 
wIerda en partners?
bel assen: 0592-301550
bel laren:  035-2018866
of maIl: Info@wIerdavermogensbeheer.nl
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‘ik kan me 
geen boeiender  
vak voorstellen’
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je zou hem een bekende nederlander kunnen noemen. want wIe met regelmaat In het 

populaIre tv-programma busIness class verschIjnt, kan nIet meer over straat zonder 

herkend te worden. het zegt edwIn wIerda weInIg. de nuchtere noorderlIng, frIes van 

geboorte met kantoren In assen en laren, beschouwt televIsIe vooral als een mIddel 

om een breed publIek te bereIken. vooral: om ze kennIs te laten maken met zIjn vIsIe en 

zIjn enthousIasme voor het vak. 

 “beleggen is zó interessant. het is 

permanent onder invloed van bijna 

alles wat er in de wereld gebeurt. 

daar een koers in vinden die leidt tot 

rust en rendement voor je klanten 

is geweldig om te doen”, aldus de 

vermogensbeheerder. “Ik kan me 

geen boeiender vak voorstellen dan 

dat wat ik nu heb.” een gesprek 

over aandelen, beleggen en de 

balans tussen gevoel en ratio. en: 

over hoe een relatief kleine club 

specialisten kon uitgroeien tot een 

van de meest gerenommeerde 

vermogensbeheerders van het land. >

IntervIew edwin wierda
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> edwin wierda richtte in 2007 
wierda en Partners op. hij is een 
man met uitgesproken ideeën die 
hij doorgaans in korte snelle zinnen 
formuleert. de essentie van het vak? 
“dat je verbanden ziet”, zegt hij zonder 
aarzeling. “dat je weet wat de gevolgen 
zijn voor aandelen en obligaties 
wanneer er iets op de rentemarkten 
gebeurt. maar ook hoe allerlei macro-
economische ontwikkelingen kunnen 
ingrijpen op koersen. een ander 
criterium voor goed vermogensbeheer 
is dat je voor jezelf heel goed weet 
waar je wel en waar je niet aan 
meedoet. wanneer je met alle winden 
meewaait, word je nooit eerste.”
 volgens wierda onderscheidt zijn 
kantoor, met vestigingen in assen en 
laren, zich door een bevlogenheid die 
je al lang niet meer bij de grootbanken 
ziet. “dat is ook begrijpelijk want daar 
hebben ze geen tijd voor en te veel 
interne problemen. wij hebben er 
bewust voor gekozen om voor onze 
klanten iedere dag fulltime bezig te 
zijn met de markten. het is ons vak; 
daar houden wij van.”

niet alles willen weten
 “dat betekent niet”, zo benadrukt 
de vermogensbeheerder, “dat je altijd 
álles moet willen weten. ik zal het 
simpel stellen: ik hoef echt niet alles 
van unilever te weten. wanneer ik dat 
wel zou willen zou ik dáár weer een 
dagtaak aan hebben. dan zou ik de 
grote verbanden uit het oog kunnen 
verliezen. als vermogensbeheerder 
moet je gewoon per bedrijf weten 
op welke zaken je moet letten. goed 

vermogensbeheer doe je op basis van 
kennis, ervaring en een beetje intuïtie.”
wat betreft die ervaring kan wierda 
inmiddels terugkijken op een 
indrukwekkende carrière. de interesse 
in aandelen begon al op school. 
 “toen ik achttien was, had ik er al 
iets mee”, herinnert hij zich. “dan 
stoof ik na schooltijd op mijn fietsje 
naar de bibliotheek om het Financieele 
dagblad nog even te kunnen lezen.” 
op de heao nam die interesse alleen 
maar toe. “vervolgens begon ik mijn 
carrière in het bankwezen; eerst bij 
de vsb, later bij de rabobank. bij die 
laatste heb ik alle ruimte gekregen om 
het vak van vermogensbeheerder te 
leren.”
 wierda beheerde er voor diverse 
klanten de aandelenportefeuille. 
ondertussen rondde hij de 
postuniversitaire studie voor register 
beleggingsanalist (rba) af aan de 
vrije universiteit in amsterdam. 
“het beleggen ging me goed af; ik 
haalde prima resultaten. al waren het 
achteraf gezien natuurlijk ook jaren 
waarin de markten floreerden.”

professionals en vakidioten
een van zijn klanten was wim samsen, 
een rasondernemer die een vermogen 
vergaarde door de verkoop van zijn 
bedrijf eastborn slaapsystemen. 
“we hadden een klik. samsen is een 
no-nonsense type die onomwonden 
zijn mening geeft. hij is bovendien 
zeer ervaren. ‘waarom begin je niet 
voor jezelf?’, vroeg hij me met enige 
regelmaat. ik had die ambitie ook, 
maar had blijkbaar een zetje nodig. 

je moet als vermogensbeheerder 
voldoen aan allerlei zeer strenge eisen. 
wim was ook altijd geïnteresseerd in 
beleggen en is er ook goed in. toen 
hebben we op een gegeven moment 
besloten om samen een kantoor op te 
richten. met onze opgetelde knowhow, 
diploma’s en expertise konden we na 
enige voorbereiding in 2007 aan de 
slag.”
 de zaken zijn sinds die tijd 
goed gegaan. er was groei en 
inmiddels bestaat het team van 
wierda en Partners uit zeven 
zeer ervaren professionals. “onze 
vermogensbeheerders zijn in zekere 
zin allemaal vakidioten”, lacht wierda. 
“ze zijn van een grote bank overgestapt 
omdat ze fulltime voor klanten met 
het beheer van aandelenportefeuilles 
bezig willen zijn. ook houden ze van 
zelfstandigheid. bovendien vinden ze 
het zonde dat klanten bij grootbanken 
maar al te vaak op basis van een 
klantenprofiel aan bepaalde algemene 
fondsen worden gekoppeld, waarna er 
nog maar weinig persoonlijke aandacht 
is voor de individuele portefeuilles.” 
 daarmee raakt wierda bij de kern 
van waar zijn kantoor voor wil staan: 
het optimaal bedienen van klanten. 
onze klanten zijn vrijwel altijd 
personen die een vertrouwd gevoel 
willen hebben en rendement willen 
behalen. “dat bieden we ze”, zegt 
wierda. “niet voor niets luidt onze 
slogan ‘uw vermogen, onze zorg, ons 
vak.’ of je als belegger nu conservatief 
bent, of juist wat offensiever van aard, 
wij willen dat iedereen zijn vermogen 
met een gerust hart bij ons onder kan 

 ‘uw vermogen,  
onze zorg, ons vak.’
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brengen. onze klanten hebben altijd 
een vaste contactpersoon. we hebben 
een normaal telefoonnummer, waarop 
we goed bereikbaar zijn. dat soort 
zaken.”

perfecte jas
  de groeiende clientèle toont 
aan dat steeds meer vermogende 
nederlanders het gevoel hebben dat 
hun vermogen bij wierda en Partners 
in goede handen is. met name door 
de optredens in het tv-programma 
business class is het kantoor 
nationaal bekend geworden. “sinds we 
regelmatig bij harry mens aan tafel 
komen, kennen mensen ons. ik doe dat 
overigens met groot plezier want het is 
leuk om over je vak te praten.”
 het mooiste aan dat vak? 
“de dynamiek! dat is het meest 
interessante. geen dag is hetzelfde. 
het is ontzettend boeiend om prima 
resultaten te behalen, maar dan 
binnen allerlei kaders die je jezelf 
oplegt. de markt af en toe verslaan 
is heerlijk, maar je mag er geen 
hobby van maken. je moet altijd de 
balans houden tussen intuïtie en 
gezond verstand en beseffen dat je de 
portefeuille van iemand beheert. wat jij 
doet, moet die persoon passen als een 
perfecte jas.” <

IntervIew edwin wierda

edwIn 
wIerda
geboortedatum: 

13 januari 1971

geboorteplaats:

drachten

burgerlijke staat: 

samenwonend

opleiding: 

dsi-gecertificeerd, 

rba register 

beleggingsadviseur

eerdere functies: 

beleggingsadviseur 

rabobank

hobby’s: 

voetballen, 

muziek

 ‘uw vermogen,  
onze zorg, ons vak.’
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hIj was werkzaam bIj een grote nederlandse beursmakelaar In assurantIën 

en had talent voor commercIe. het had nIet veel gescheeld of zIjn volgende 

baan was dIe van dIrecteur bIj de toenmalIge verzekeraar ‘Insurance company 

of north amerIca’ geweest. het ondernemersbloed krIebelde echter net Iets 

te heftIg. dus besloot ser peters In 1986 voor zIchzelf te begInnen. hIj startte 

actua assurantIën, een bemIddelIngsbedrIjf In tal van verzekerIngsproducten. 

dat werd een groot succes. InmIddels Is het bedrIjf actIef In de gehele benelux, 

bIedt het werk aan meer dan honderd mensen en zIjn er duIzenden klanten, 

waarvan alleen al 3.000 zakelIjk. hoewel actua een allrounder Is, sprIngt 

één specIalIsme In het oog: de garantIeverzekerIngen. een gesprek over 

verzekerIngen, geld verdIenen en vermogensbeheer.

klant aan het woord ser peters

om maar met de deur in huis te vallen, 
voor wie het niet weet: wat is eigenlijk 
een garantieverzekering?
“een garantieverzekering biedt klanten 
de mogelijkheid om nieuwe apparatuur 
extra te verzekeren. Fabrieksgaranties 
kunnen ermee verlengd worden en 
ook defecten door vallen of stoten, 
die normaal buiten de garantie vallen, 
kunnen worden verzekerd. het is voor 
particulieren heel geschikt, maar ook 
voor grote importeurs, die anders na 
een korte tijd grote risico’s lopen.”

over welke risico’s hebben we het dan?
“het kan van alles zijn. denk eens aan 
fabrieksgaranties. een importeur van 
auto’s, wasmachines of notebooks 
heeft ten eerste te maken met de 
garantietermijn die de fabriek biedt. 
vaak is dat twee jaar, maar dat hangt 
van het product af. nederland wijkt 
daar weer van af. we willen hier 
immers altijd het braafste jongetje 
van de klas zijn. dat betekent dat een 
importeur of winkelier van de fabriek 
twee jaar garantie krijgt, maar hier 
verplicht wordt om voor een veel 
langere tijd garantie te bieden. dat 
kan gaan om een partij van honderd 
fototoestellen, maar ook om 15.000 
auto’s. dat zijn natuurlijk flinke 
aantallen. men kan ons dat risico laten 
overnemen.”

jullie bedienen ook particulieren. 
een garantietermijn van een pas 
aangeschaft fototoestel kan bijvoorbeeld 
verlengd worden door middel van een 
garantieverzekering. Is het niet een post 
is waar in recessietijd veel particulieren 
op bezuinigen?
“dat is een foute veronderstelling. 
mensen kopen juist minder vaak 

nieuwe artikelen. men probeert het 
langer vol te houden. en als iets 
langer meegaat is de kans op kostbare 
reparatie dus ook groter. dat kun je 
dan tegen relatief lage kosten laten 
verzekeren.”

hoe bent u eigenlijk het  
verzekeringsvak ingerold?
“na de middelbare school heb ik 
een jaartje bij een architect gewerkt 
als tekenaar. maar de bouw draaide 
toen niet. daar viel geen droog brood 
te verdienen. bij toeval kreeg ik een 
baantje in de verzekeringswereld. al 
snel zag ik dat de commerciële jongens 
in die tijd het geld verdienden. dat 
waren de jongens met aanzien en veel 
vrijheid en met de betere salarissen. 
ook ik had commercieel talent en dat 
begon bij het management op te vallen. 
zo klom ik op.”

wat vindt u het mooiste aan uw vak?
“het voorspellen van risico’s en 
het verzinnen van zinvolle nieuwe 
producten die aansluiten op behoeften. 
het verzekeringsvak is sowieso veel 
leuker dan menigeen denkt. het is 
overal. er gaat geen schip de zee op 
en geen vliegtuig de lucht in zonder 
verzekering. wanneer de hele branche 
mondiaal één dag zou staken dan zijn 
de gevolgen zo groot dat de huidige 
crisis daarbij een onbenullige grap zou 
lijken.”

jullie groei is de afgelopen decennia 
indrukwekend geweest.  
wat is het geheim van de smid?
“wij onderscheiden ons op drie punten. 
ten eerste staat de klant centraal. 
we hanteren het principe van ‘kan 
niet bestaat niet’. als iets niet kan, 

dan zoeken we een manier waarop 
het wél kan. verder hebben we zeer 
geavanceerde ict-systemen, waardoor 
veel zaken automatisch worden 
geregistreerd en tot snelle actie leiden. 
ten derde: we gaan altijd een stapje 
verder. we garanderen bijvoorbeeld 
niet alleen voor lange termijnen de 
reparatie van kapotte apparatuur, 
maar helpen de consument 
of winkelier ook bij een snelle 
reparatie. ik bedoel: probeer in deze 
wegwerpmaatschappij je wasmachine 
maar eens snel te repareren. wij 
kunnen door ons volume veel meer 
een vuist maken.”

u laat uw vermogen beheren door 
wierda en partners.  
hoe is die relatie ontstaan?
“ik heb slechte ervaringen met de 
grote banken die snotneuzen op je 
afsturen die jou met hun beperkte 
levenservaring gaan vertellen wat jij 
met je zuurverdiende geld moet gaan 
doen. ik vroeg een adviseur enkele 
jaren geleden om advies. hij heeft 
me enkele vermogensbeheerders 
aangeraden. tijdens diverse 
gesprekken maakte edwin wierda 
vervolgens op mij de beste indruk. 
toen ben ik wierda en Partners even 
voorzichtig gaan uittesten. dat liep 
naar tevredenheid en zo heb ik stapje 
voor stapje steeds meer bij hun onder 
beheer gebracht.”

zelf ook actief als belegger?
“ik heb zelf de diploma’s basis 
beleggen en beleggen a in bezit en 
denk dat ik er wel gevoel voor heb, 
maar ik laat het grote werk graag aan 
wierda en Partners over. mijn kennis 
is echter voldoende om te beoordelen 
of de mensen die ik inhuur om mijn 
vermogen te bewaken en uit te breiden 
er verstand van hebben. tot nu toe 
stellen ze mij niet teleur.” <
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‘er gaat  
geen schiP  

de zee oP  
zonder 

verzekering’

klant aan het woord ser peters

ser peters
geboortedatum: 1 maart 1953
geboorteplaats: rotterdam
burgerlijke staat: gehuwd,  
twee kinderen (waarvan een  
zoon werkzaam is in de holding)
huidige functie: sinds 1986 dga 
bij de actua groep, bestaande 
uit actua holding, actua 
assurantiën, actua pensioen 
adviesbureau, actua international, 
mahé assurantiegroep,  
www.voorelkaar.nl en actua 
schadeverzekering n.v.
eerdere functies: tekenaar bij een 
architectenbureau, analist bij een 
beursmakelaar, administratief 
medewerker en later tal van 
managementfuncties
hobby’s: vrouw, kinderen en twee 
kleinkinderen, de bedrijven, golf, 
tennis, schaken en zijn motorjacht 
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kunst aan het woord vincent van gogh
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‘Ditmaal schrijf ik u heel 
uit de achterhoek van 
Drenthe, waar ik gekomen 
ben na een lange vaart 
in de trekschuit door de 
heide. Hier en daar een 
plaggenkeet of kleine bo-
erderij, of een paar schrale 
berkjes, populieren, eiken.  
Overal stapels turf, en 
telkens vaart men schuiten 
met turf uit de moerassen 
voorbij.

dit schreef vincent van gogh (1853-
1890) aan zijn broer, toen hij in oktober 
1883 in drenthe verbleef. het drents 
museum, waar wierda en Partners 
sponsor van is, heeft een schitterend 
werk in de collectie. de turfschuit, een 
doek waaruit heel mooi de compassie 
blijkt die van gogh zijn hele leven lang 
heeft gehad met arme, hardwerkende 
mensen.

vincent van gogh: de turfschuit, 1883. 
olieverf op doek op paneel, 32 x 52 cm. 
collectie drents museum.
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vermogensbeheerder hilco vedders

‘mensen zijn 
te goed van 

vertrouwen’
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rust, vertrouwen en rendement; dat Is wat wIerda en 

partners haar klanten wIl bIeden. de verpersoonlIjkIng 

van dIe rust Is wel hIlco vedders (1973). op uIterst 

bedaarde toon legt de ervaren vermogensbeheerder 

uIt wat zIjn vak nu eIgenlIjk Inhoudt en wat hIj er 

persoonlIjk zo boeIend aan vIndt. een vraaggesprek over 

beleggen In een turbulente wereld.

vermogensbeheerder hilco vedders

er zwerven nogal wat definities rond  
van het begrip ‘vermogensbeheer’. 
welke hanteer jij?
“er is geen eenduidige definitie, vind 
ik. je moet eerst bepalen voor wie 
je het doet. voor ons is iedere klant 
een individu, die we op maat willen 
bedienen. onze klanten verschillen en 
dus verschilt óók de manier waarop 
we de vermogens van onze klanten 
beheren.” 

klanten verschillen. toch kunnen wij ons 
voorstellen dat een bepaald type klant 
voor wierda en partners kiest?
“generaliseren is lastig. dat willen 
we liever niet. maar om er toch iets 
over te zeggen: grof ingedeeld kun je 
zeggen dat wij de vermogens beheren 
voor twee soorten klanten. aan de ene 
kant de klant die een flink bedrag heeft 
en vooral wil dat dit voor een lange 
termijn blijft renderen. daarbij is de 

continuïteit het allerbelangrijkste. we 
proberen natuurlijk altijd het onderste 
uit de kan te halen, maar voor deze 
groep is het niet doorslaggevend of er 
nu een half procentje meer of minder 
rendement komt in een bepaald jaar. 
Primair is van belang dat de inflatie 
en de vermogensbelasting wordt 
verslagen en dat er nog een beetje 
rendement bijkomt ook. voor de lange 
termijn moet kapitaal in veilige handen 
zijn, zelfs voor latere generaties. 
je hebt natuurlijk ook een andere 
groep. die heeft een vermogen en wil 
wel wat meer risico nemen om daar 
substantiële winst mee te halen. die 
vertrouwt de banken niet meer of voelt 
zich daar te veel een nummer. wij 
werken anders. alleen al het feit dat 
wij voor onze klanten de hele dag met 
aandelen en obligaties bezig zijn is een 
groot verschil.” >
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> wat is bij al dat werk de sleutelfactor?
“essentieel is een goede analyse van 
het klantenprofiel. wij willen veel 
weten van onze klanten. welk kapitaal 
is er? hoe is de privésituatie? wat zijn 
de verwachtingen met betrekking tot 
beleggen? je hebt het dan over de 
zogenaamde financiële risicoacceptatie 
en de emotionele risicoacceptatie 
van een klant. met andere woorden: 
wat past bij iemand? het doel is altijd 
dat het vermogen op een vertrouwde 
manier wordt beheerd zodat de klant 
goed kan slapen omdat hij weet dat het 
wel goed zit.”

In een interview heb jij wel eens je 
verbazing uitgesproken over de slordige 
wijze waarop mensen met hun kapitaal 
omspringen. wat bedoelde je daarmee?
“mensen vinden het bij de aanschaf 
van een auto of een tv leuk om allerlei 
producten te vergelijken en allerlei 
variabelen af te wegen. met het eigen 
vermogen doet men dat verrassend 
genoeg veel minder. ik heb op dat 
punt veel fout zien gaan. denk aan 
een ondernemer die het goed gedaan 
heeft en op een gegeven moment 
zijn bedrijf verkoopt. stel hij houdt 
daar drie ton aan over. dan komt er 
een zakenrelatie langs met een mooi 
project in costa rica of canada. er 
vallen mooie rendementen te behalen 
en pats: men stapt eigenlijk vrij snel 
in. ik heb meegemaakt dat mensen 
het eerste jaar een dividend kregen 
op een projectontwikkelingsproject in 
canada. daarna bleven de uitkeringen 
ineens uit. ze vlogen dan naar 
canada en zagen dat op de plek waar 
het winkelcomplex gebouwd had 
moeten worden nog bos stond. weg 
investering. dergelijke treurige dingen 
gebeuren bijna iedere week. mensen 
zijn te goed van vertrouwen.”

Ik kan me voorstellen dat je dit ook kunt 
zeggen van de aandelenbeurzen. die 
zijn de afgelopen jaren toch ook steeds 
wispelturiger en onvoorspelbaarder 
geworden?
“dat is zeker zo, maar ook weer niet. 
bij al die ontwikkelingen - die steeds 
sneller gaan - is wél een fundamentele 
onderstroom aanwezig. die stroom 
laat zien dat grote internationale 

bedrijven, met een goed product, een 
goede naam en een goed management 
over de lange termijn toch vaak goede 
resultaten laten zien en dus een goede 
belegging vormen. natuurlijk moet je 
wel scherp blijven. want zelfs grote 
namen kunnen in een vrije val komen. 
denk aan nokia. maar dat is nu precies 
waar wij ons onderscheiden. wij 
beleggen fulltime; we houden trends 
bij, bekijken macro-economische 
ontwikkelingen en leggen verbanden.”

heb je het in je werk eigenlijk wel eens 
vreselijk mis?
“je kunt natuurlijk niet alles voorzien. 
maar ‘vreselijk mis’ zoals jij dat noemt, 
komt eigenlijk niet voor. dat wordt 
simpelweg uitgesloten door onze 
manier van werken. de portefeuilles 
die wij beheren bestaan doorgaans 
wel uit tien tot vijftien grote bedrijven. 
daarmee spreid je natuurlijk risico. 
we monitoren iedere dag alle 
relevante ontwikkelingen. we spreiden 
onze beleggingen over aandelen, 
renteproducten en opties. met die 
laatste activiteit creëren we extra 
bescherming en het extra rendement. 
dat geeft veel zekerheid.”

wat vind je het mooiste aan het vak?
“dat geen dag hetzelfde is. alles 
in de wereld is van invloed op de 
effectenbeurzen. daar een goede koers 
in houden voor je klanten is heerlijk 
werk. vooral wanneer je merkt dat je 
daarmee rust kunt bieden. ik kom wel 
bij ondernemers thuis die net hun zaak 
hebben verkocht. ze hebben het goed 
gedaan; er is een mooi kapitaal. dat 
zijn ze dan eerst zelf gaan beleggen. 
als ik de woonkamer in kom, zie ik 
dat rtl7 de hele dag aanstaat, met de 
aandelenkoersen die continu onder in 
beeld schuiven. die ondernemer heeft 
een kennisachterstand. hij kan nooit 
het hele veld overzien en begint te 
merken dat veel zaken die hij voorheen 
als ondernemer kon beïnvloeden nu 
niet beïnvloedbaar zijn. kortom: hij 
heeft stress en dat is niet waar hij op 
hoopte toen hij zijn bedrijf verkocht. 
het is heerlijk om dergelijke mensen 
dan weer rust te kunnen geven.” <

hIlco
vedders
geboortedatum: 

25 april 1973

geboorteplaats:

deventer

burgerlijke staat: 

ongehuwd

opleiding: 

dsi-gecertificeerd, 

tevens gecertificeerd ffp 

(financieel planner)

eerdere functies: 

accountmanager private 

banking rabobank

hobby’s: 

wielrennen, 

triathlon

vermogensbeheerder hilco vedders



koers wierda en partners 18

gepensioneerd fotograaf frans wIllem hendrIks
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“toen Ik achttIen was had Ik het op school wel gezIen. Ik wIlde werken. mIjn 

vader had een fotozaak In deventer. na mIjn mIlItaIre dIenstplIcht zeI hIj: ‘kom 

eerst maar een tIjd bIj mIj In de leer’. dat heb Ik gedaan. nooIt spIjt gehad. Ik 

leerde veel en fotografIe Is een geweldIg vak.” 

frans wIllem hendrIks Is een aImabele man. de gepensIoneerde fotograaf 

uIt bathmen (bIj deventer) vertelt blIjmoedIg over zIjn carrIère en over de 

vruchten dIe hIj er nu nog van plukt. In fInancIeel opzIcht hebben zIjn vrouw 

en hIj geluk gehad, zo stelt hIj zonder aarzelen. ze bouwden een bescheIden 

vermogen op. maar na hun pensIoen raakten ze hun kapItaal In snel tempo 

kwIjt. “onze bank had van beleggen weInIg verstand. men lIet ons kapItaal In 

hoog tempo verdampen. Ik kan er nog boos om worden. we zIjn ontzettend blIj 

dat we toen edwIn wIerda hebben leren kennen. de resultaten keerden per 

dIrect In posItIeve zIn. waren we eerder met ze In zee gegaan dan had het ons 

heel veel geld gescheeld.”

‘hard werken 
voor je klanten 
schePt een band’

gepensioneerd fotograaf frans wIllem hendrIks

 “ruim veertig jaar bestierden mijn 
vrouw gerrie en ik de fotowinkel. de 
zaken gingen goed. we werkten hard 
voor onze klanten; verkochten nooit 
nee. dat schept een band. dan komen 
de mensen terug. bovendien hebben 
we geweldig kunnen meeliften met 
de hausse van de digitale fotografie. 
Pocketcamera’s, accessoires, 
software om foto’s te bewerken; dat 
compenseerde bij ons een tijd lang 
nog de spectaculaire terugloop van 
het ontwikkelen van fotorolletjes. de 
teloorgang van de fotospeciaalzaak in 
het algemeen was uiteindelijk niet te 
keren, maar toen het echt helemaal 
opdroogde waren wij er al uitgestapt.”

gekste dingen
 veel in het leven bestaat uit 
‘momentum’, kansen die op enig 
moment langskomen. hendriks 
realiseert zich dat hij daarvan 
profiteerde, zonder daar planmatig 
op uit te zijn geweest. “in zakelijk 
opzicht ben ik nooit een strateeg 
geweest. ik vond het gewoon leuk om 
een fotowinkel te hebben en - later in 
mijn carrière - ook om zelf reportages 
te maken. je maakt de gekste dingen 
mee. zoals die keer dat een klant zijn 
bruidsreportage maar niet ophaalde. 
na een week of vier heb ik het fotoboek 
zelf maar langs gebracht. wat denk 
je? het bruidspaar was alweer 
gescheiden!”
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gerrIe 
hendrIks-
jonkman
geboortedatum: 21 december 1945
geboorteplaats: deventer
burgerlijke staat:  
gehuwd, drie kinderen
hobby’s: beeldhouwen,  
nordic walking, actief  
in ‘vrouwen van nu’

frans 
wIllem 
hendrIks
geboortedatum: 25 november 1942
geboorteplaats: deventer
burgerlijke staat:  
gehuwd, drie kinderen
hobby’s: schilderen, 
fotograferen, 
photoshoppen, 
tuinieren “maar dat 
laatste doe ik 
onder protest”

 een vrolijkere belevenis betrof de 
opnamen van de beroemde speelfilm  
a bridge too Far van regisseur richard 
attenborough (1977). “die film gaat 
over de slag bij arnhem, maar de 
opnamen waren bij ons in deventer, 
omdat hier de sfeer authentieker was. 
een gigantische happening. de hele 
stad werd bijna omgebouwd. complete 
decorhuizen werden er gebouwd en 
spectaculaire vechtscènes vonden 
plaats. je kunt je voorstellen dat het 
bij ons storm liep. iedereen wilde een 
camera of een goede telelens hebben 
om het spektakel te fotograferen.”

 het is grappig dat het grootste 
financiële succes van hendriks en 
zijn vrouw niet in de fotohandel werd 
bereikt, maar zonder voorbedachte 
rade in vastgoed. “toen ik de zaak van 
mijn vader overnam zaten we op een 
b-locatie. na de oorlog kochten we 
een pand op een prachtige a-locatie 
in hartje deventer. enkele jaren voor 
mijn pensioen kwam er iemand in 
mijn winkel die dat pand wilde huren. 
ik had daar niet veel oren naar, totdat 
ik vernam dat hij er een huur voor 
wilde betalen waar ik nooit bij had 
stilgestaan, zo hoog. daar konden we 
al bijna van leven! toen zijn we zelf 
weer naar een b-locatie verhuisd en 
hebben we de laatste jaren van onze 
carrière vanaf die plek gewerkt. het 
leuke is dat we in die laatste jaren toch 
nog erg fijn hebben kunnen werken. 
onze omzet oversteeg op een gegeven 
moment zelfs de omzetten die we op 
de a-locatie haalden.”
 dat alles is nu bijna tien jaar 
geleden. het einde van zijn carrière 
kwam eigenlijk als een verrassing. 
“het kwam eigenlijk door mijn vrouw”, 
herinnert hendriks zich. “gerrie zei 
op een dag plompverloren: ‘ik stop 
ermee.’ ik dacht eerst: wat zegt ze 
nu? is ze in de war of zo? maar ze was 
zeker van haar zaak. na 36 jaar vond 
ze het tijd voor andere dingen. dus 
besloten we na een goed gesprek te 
stoppen, de panden te verkopen en 
andere dingen te gaan doen. achteraf 
gezien was dat een uitstekende 
timing.”

gillen
 zoals je zo vaak hoort wanneer 
druk bezette personen met pensioen 
gaan; nog nooit heeft het echtpaar 
het zo druk gehad. “dat ligt natuurlijk 
aan onszelf”, grinnikt hendriks. “we 
hebben van alles te doen. mijn vrouw 
doet aan beeldhouwen, nordic walking 
en is ook in sociaal opzicht zeer actief. 
zelf zit ik ook in allerlei clubjes en 
heb een lang gekoesterde droom in 
vervulling laten gaan: schilderen. 
toen we de zaak nog hadden liep 
ik altijd al te gillen dat ik dat wilde 
gaan doen. maar er was geen tijd. nu 
wel. ik schilder graag portretten, in 
olieverf. heerlijk rustgevend werk. ik 
doe het zo precies mogelijk. ja, ik doe 
tegenwoordig heel wat langer over een 
portret dan vroeger als fotograaf.”

 onverwacht fel wordt hendriks 
wanneer zijn ervaringen met zijn 
voormalige bank ter sprake komen. 
“ik ben daar echt boos over, dus je 
mag dat gerust allemaal opschrijven. 
mijn bank (hendriks doelt hier op 
de welbekende nederlandse bank, 
die inmiddels alweer een tijdje is 
genationaliseerd, red.) wilde na mijn 
pensioen natuurlijk ook wel ons 
vermogen beheren. nou, ze hebben 
werkelijk niets voor ons gedaan. het 
vermogen verdampte snel en bij de 
bank bleven ze achterover leunen.  
ook de communicatie was ver beneden 
peil. toen zag ik edwin wierda op tv. 
dat leek me een sympathieke man. 
mijn vrouw en ik zijn toen naar assen 
gegaan, hebben kennis gemaakt 
en zijn overgestapt naar wierda en 
Partners. dat hadden we dus eerder 
moeten doen. de rendementen zijn 
goed en ze zijn lekker actief. bovendien 
krijg ik met grote regelmaat duidelijke 
overzichten. ik heb het gevoel dat ze bij 
wierda en Partners echt heel hard voor 
mij werken en pas in tweede instantie 
aan hun eigen belang denken. zo 
ontstaat er vertrouwen. het is precies 
zoals ik vroeger ook met onze klanten 
omging.”

gepensioneerd fotograaf frans wIllem hendrIks
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mark 
dermoIs
geboortedatum: 8 februari 1983
geboorteplaats: assen
hobby’s: hardlopen
eerder: medewerker 
accountantsbureau

hans 
sIbeIjn
geboortedatum: 6 augustus 1963
geboorteplaats: amsterdam
hobby’s: hockey
eerder:  beleggingsadviseur 
wilgenhaege

hIlco 
vedders
geboortedatum: 25 april 1973
geboorteplaats: deventer
hobby’s: wielrennen
eerder: beleggingsadviseur 
rabobank

hans 
maathuIs
geboortedatum: 25 december 1963
geboorteplaats: scheemda
hobby’s: voetbal
eerder: beleggingsadviseur 
frieslandbank

even voorstellen wIerda en partners
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yvonne  
van doormaal
geboortedatum: 12 september 1966
geboorteplaats: haarlem
hobby’s: golf
eerder: preferred banker  
abn amro

patrIck 
paternotte
geboortedatum: 12 februari 1971
geboorteplaats: heerhugowaard
hobby’s: squashen
eerder: beleggingsadviseur 
rabobank

edwIn 
wIerda
geboortedatum: 13 januari 1971
geboorteplaats: drachten
hobby’s: voetbal
eerder: vermogensbeheerder 
rabobank

even voorstellen wIerda en partners



kantoor assen: postbus 95, 9400 ab assen
oostersingel 1, 9401 jx assen telefoon: 0592-301550 fax: 0592-866906

kantoor laren: plein 1945 nr. 27, 1251 ma laren telefoon: 035-2018866
e-mail: info@wierdavermogensbeheer.nl

www.wierdavermogensbeheer.nl


