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Z
even jaar geleden begon Edwin

Wierda met een eigen kantoor

als vermogensbeheerder met vijf

klanten. Die vijf van toen zijn er

ruim 500 geworden die ze met zeven man

bedienen. Wierda en Partners

Vermogensbeheer in Assen en Laren

groeit gestaag en de resultaten zijn goed.

Z’n collega’s zijn net zulke vakidioten als

hijzelf, zegt hij met ’n glimlach. “We hou-

den van onze zelfstandigheid, van onaf-

hankelijkheid. We komen bijna allemaal

van grote banken waar we vonden dat we

te veel te weinig tijd konden besteden aan

het adequaat beheren van het vermogen

van onze klanten. Wij willen fulltime bezig

zijn voor onze klanten. Het gaat bij vermo-

gensbeheer om feiten, cijfers en de juiste

kennis. Focus hebben en focus houden. Er

is dankzij internet ongelooflijk veel infor-

matie beschikbaar, maar de vraag is wat je

er mee kunt. Focus op wat je werkelijk

nodig hebt om beslissingen te nemen.

Bepaal je koers, hou er aan vast en wees

scherp en flexibel; als je je koers moet wij-

zigen, moet dat wel kunnen. Alert blijven

en je rug recht houden.”

Flexibel inspelen 
Terugkijkend op 2015, zegt hij: “In de eerste

helft van het jaar ging het goed op de

beurzen (de tweede helft was het klaar).

We zijn daar goed doorheen gerold.” Hoe

dat kan? “Het is een beetje van alles, je

moet ook geluk hebben, alert reageren. We

hebben gelijk gehad met een aantal keu-

zes, bijvoorbeeld met ons advies over de

BAM en onze verwachting van bedrijven

die werden overgenomen zoals USG en

Grontmij.”

Flexibel zijn en alert kunnen reageren op

verschuivingen, zegt Wierda, is een van de

belangrijkste voorwaarden in deze tijd. “Bij

de grote veranderingen in de wereld, de

vele fundamentele ver-

schuivingen die er plaatsvinden past een

flexibele houding. Mensen hebben daar

behoefte van, ze willen zich niet meer

langdurig vastleggen, ze willen beschikken

over hun geld wanneer hen dat past.”

Hoe kijkt Edwin Wierda naar alle “ellende”

op de wereld, de vluchtelingenstromen, de

oorlogen en aanslagen? “Populair gezegd

is het een bende, alles is in de war. Het

hoort bij deze tijd, we leven in een tijd van

grote veranderingen. Alles lijkt te schui-

ven. Nee, het gaat zeker niet langs me

heen, want we zijn elke dag bezig met wat

er wereldwijd gebeurt en wat dat betekent

voor het beheer van het vermogen van

onze klanten. Al die zaken leiden tot veel

onrust, tot onverschilligheid, tot angst. En

ik kan je nu al zeggen dat het niet anders

wordt, het wordt zeker geen rustig jaar.” 

Klaar met rentegedoe
Kun je mensen nog vertrouwen geven?

“Het is vooral een kwestie van eerlijk zijn,

wij kunnen het niet anders maken dan

het is en hebben ook niet altijd een ant-

woord. Het is aan ons om rust te brengen

in al die emotie waar het mee gepaard

gaat, om het te duiden met de kennis die

je hebt en je koers te bepalen op basis van

feiten zodat een zeker evenwicht ontstaat.

Sturen op wat er is, de feiten, de cijfers.”

Die wijzen ook uit dat spaarrente voorlo-

pig laag blijft, dus dat is geen aantrekkelij-

ke optie. En obligaties? “Dat is  een tikken-

de tijdbom, dat gaat vroeg of laat mis en

dan zie je helemaal niets meer van je geïn-

vesteerde geld terug, dus dat blijft echt

oppassen." 

Cijfers en feiten, de werkelijke prestaties

van bedrijven, zo verwacht Wierda, zullen

dit jaar een sterkere rol gaan spelen. “We

zijn met z’n allen wel een beetje klaar met

dat rentegedoe zoals we in 2015 hebben

gezien. Die politieke beïnvloeding, dat stu-

ren, heeft niets te maken met de econo-

mie. De Europese Centrale Bank ECB

heeft z’n hand overspeeld, de markten

hebben daar eerst sterk afwijzend op

gereageerd en vervolgens heeft het bijna

geen effect meer. Het is net als met de

koersen in China.“

‘t Wordt beter!
“Als je iedere dag hoort dat de koersen

zeven procent dalen, dan heeft word je er

immuun voor. Het gaat uiteindelijk om

vraag en aanbod. Voor komend jaar gaat

de inhoud een sterke rol spelen; hoe staan

bedrijven er voor, wat is het aanbod, wat

is de werkelijke vraag. Dat heeft ook effect

op de prijzen van olie en grondstoffenprij-

zen die weer zullen gaan stijgen en dat

heeft weer effect op alle bedrijven die

mede afhankelijk zijn van grondstoffen,

zoals bijvoorbeeld Unilever of bouwbedrij-

ven. Kijk je voor komend jaar naar de

Nederlandse bouwwereld dan heb je het

bijvoorbeeld over de BAM die wij positief

blijven volgen en kijk je Europees dan zie

je dat het Franse Vinci- concern sterk posi-

tief profiteert van de opleving in de bouw-

sector.”

“Multinationals hebben de wind meer mee

dan het MKB. De grote bedrijven hebben

zich veel meer gereorganiseerd en kunnen

zaken gefinancierd krijgen; het MKB heeft

daar veel meer moeite mee, dat is deels

blijven hangen. De crisis duurt al acht jaar

en is nog steeds niet helemaal over; dat

geeft aan dat er veel meer schuift dan we

gewend waren, maar ik zeg je dat het in

2016 beter wordt!” 

En buiten Europa? “Japan. Het land is

wereldwijd afgeserveerd door beleggers, ik

weet het, maar dat verandert. Het is een

heel traditioneel land dat onder zijn nieu-

we premier de laatste tijd grote verande-

ringen doorvoert in het efficiënter maken

z’n economie en belastingsysteem. Wij

denken dat we daar op mee kunnen liften

op die trend in het kielzog van wereldwij-

de voorhoedespelers als Goldman Sachs.

We zijn eind vorig jaar in Japan gestapt en

houden die koers voorlopig ook vast.”

rust brengen, focus houden en zorgen voor

rendement. dat is wat edwin Wierda doet voor

z’n klanten. Wat bracht 2015 en wat betekent

2016 voor uw vermogen? Vermogensbeheerder

edwin Wierda over turbulente tijden van

extreem lage spaarrente, wankelende obligaties

en verrassend Japan. 
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“Dit jaar wordt
het beter!”


