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Wat is dat vertrouwen, 
waarom vertrouwen ze 
jou en Wierda en Partners 
wel? “Even is het stil. “Ze 

vertrouwen me, zeggen mensen dan, ze 
vinden dat we vertrouwen uitstralen en 
het bewijzen. Ik heb me bij de bank altijd 
toegelegd op beleggingen; het is een focus, 
dat is wat ik leuk vind, ik wil weten hoe het 
zit, het fascineert me. Ik ben weggegaan 
bij de bank, omdat ik vind dat banken geen 
diepgang meer hebben en ik denk dat men-
sen iemand willen die 24/7 voor ze belegt.”

Edwin Wierda, vermogensbeheerder. Een 
Fries uit Drachten, met een hart voor Assen, 
het Drents Museum; vooral ook een Heeren-
veen- man en sponsor. En hij geeft grif toe: 
een warme glimlach en grote waardering 
voor Cambuur. “Mijn vader is een echte 
Cambuur-man, 30 jaar lang iedere keer naar 
het stadion, fantastisch. Als ik de drive van 
Cambuur zie, dan word ik daar heel blij van, 
die passie, de gedrevenheid. Je kunt niet 
alleen maar aan de top staan, kijk naar Hee-
renveen, het gaat ook een keer minder.”

Goed slapen
“Je kunt niet acht jaar lang pieken, dat 
kunnen wij ook niet. Ja, we doen het goed, 
zeker, maar er is ook wel een kwartaal dat 
je minder goed bent, of een jaar dat ach-
terblijft bij de markt.” Kun je dat uitleggen 
aan je klanten? “Als mensen hier komen, 
spreek je alles door en je spreekt af wat 
je voor ze gaat doen, welk profiel je kiest 
en binnen welke kaders we gaan beleg-

gen. Maar als de beurs 10 % doet en jij zit 
gemiddeld op 6%, dan komen mensen wel 
vragen hoe het zit. Logisch, mensen zijn 
mensen.” Waar zit vertrouwen krijgen dan 
precies? “Mijn klanten moeten goed slapen 
en ik ook. Geen rare dingen doen, geen 
zaken doen die je niet kent.” 

Hij staat op om papier uit zijn kantoor te 
halen en schetst hoe hij de drie stromingen 
in beleggingsland ziet. Die van de funda-
mentele werkelijkheid, de technische ana-
lyse die gebruik maakt van grafieken en 
die van de computer die de beleggingsbe-
slissingen neemt . “Wij beleggen op basis 
van fundamenteel onderzoek, wij kijken 
bij het beleggen naar de werkelijke waarde 
van het bedrijf en hoe zich die verhoudt tot 
de branche. Hij doceert in heldere zinnen 
en kijkt ondertussen hoe zijn tafelgenoot 
het opneemt.

Indisch callcenter
“Mensen krijgen steeds beter door wat eer-
lijk is en niet”vervolgt hij. “Die angst waar 
ik het net over had; mensen wilden vooral 
dat je de waarde van hun geld behield, 
het ging nog niet eens over rendement; ze 
waren bang om het kwijt te raken. Je moet 
transparant zijn naar je klanten. Praat ze 
regelmatig bij, wees bereikbaar, mensen 

willen gewoon de telefoon kunnen pakken 
en bellen, niet een callcenter in India aan 
de lijn krijgen, die de klant niet kent of een 
0900 nummer bellen.”

Goldman Sachs
De groep mensen die kiest voor zaken-
doen op lokaal en bekend niveau neemt 
toe, schetst de vermogensbeheerder die 
eenmaal per maand in de studio van 
Business Class zijn visie geeft. De bedrij-
ven in het middensegment hebben het het 
moeilijkste, je moet of in de groep zitten 
die lokaal keuzes maakt of je moet in de 
internationale piramide zitten van het 
grote geld, grote marketingbudgetten, 
de wereldleiders. Kan een Nederlandse 
belegger met kantoren in Assen en Laren, 
die wereldmarkt bijhouden? “Ja, dat kan. Je 
moet je focussen. Wat moet ik wel bijhou-
den, wat niet. Wat lees je, wie ken je. Ik kan 
niet even de directeur van Goldman Sachs 
bellen, maar wel iemand die er dichtbij zit. 
Het gaat om focus en snelheid. Schakelen 
als het moet, stil blijven zitten als het kan. 

Het evenwicht is weg
Weer pakt de vermogensbeheerder het 
geduldige papier en tekent de verschillen 
uit tussen lange termijn en korte termijn. 
Zijn kantoor kiest vooral voor beleggingen 
op langere termijn en pakt een stukje van 
de korte termijn mee. Het veld waar emotie 
regeert, de angst of de hebzucht. Door fo-
cus kun je daar waarde in behalen legt hij 
me uit, en ook daarbij geldt, weet altijd wat 
je doet en wanneer je dat doet. Mijn ver-
rijking in Assen bestaat uit een duidelijke 
schets van de veranderingen in de wereld, 
in de enorme verschuivingen binnen de al 
zo lang bestaande en vertrouwde economi-
sche structuren en systemen.”Het even-
wicht is volledig weg, dat is waar we op 
zoek naar zijn, nieuw evenwicht. Mensen 
moeten leren leven met die gedachte, daar 
aan wennen en dat is heel lastig.”

“Binnen die onzekerheden proberen wij de 
cruciale beslissingen te nemen. Dat heet 
focus, dat is wat we doen, ieder van ons. De 
essentie is dat je leert om door het dagelijk-
se heen te kijken. Komend jaar wil ik weer 
vaker op bedrijfsbezoek, dat vind ik heer-
lijk om te doen. Risico en rendement en het 
goede gevoel, dat is waar het om draait.” 

“Ik geloof nog steeds in Europa, er gaat 
enorm geïnvesteerd worden”

“Als over- of onderwaardering te groot 
wordt, moet je handelen” 

“ Leren leven met een 
nieuw evenwicht”

EDWIN WIERDA

WIERDA EN PARTNERS

“Mensen zonder geld hebben 

een probleem en mensen met 

geld, met vermogen ook; een 

luxeprobleem dat je niet kent 

als je het niet hebt. Er is angst 

door de crisis, soms veel angst. 

Het is de kunst mensen weer 

vertrouwen te geven. Het is 

natuurlijk zo dat veel problemen 

in de wereld zichtbaar zijn. 

Vroeger was er ook veel ellende, 

maar was het minder zichtbaar.”




