
Het Wierda-effect                  FD 9 maart 2012 

Joris Kooiman 

Ordina-beleggers kijken graag naar Business Class, het zakenprogramma van 

vastgoedkoning Harry Mens waarin gasten betalen voor een optreden. Want hoewel 

de ICT-dienstverlener uit Nieuwegein al jaren worstelt met een krimpende markt en 

de aandelenkoers navenant bleek is, krijgt het Midkapfonds op zondagochtend bij het 

haardvuur in de duinstudio af en toe nog verrassend lovende recensies. Zoals ruim 

een jaar geleden, toen eigenaar en oprichter van adviesbureau Beursgenoten Geert 

Schaaij de kijkers verzekerde dat ze Ordina ‘blind konden kopen’. 

Goed, het aandeel heeft sindsdien bijna twee derde van zijn waarde verloren, maar 

Schaaij had drie dagen lang het gelijk aan zijn zijde. In de dagen na de uitzending 

maakte Ordina namelijk een forse koerssprong. Toeval? Beurshandelaren en 

analisten denken van niet. Zij spreken van het ‘Schaaij-effect’: als op 

maandagochtend een klein aandeel een onverklaarbare sprong maakt, is het vast op 

zondagmorgen door Schaaij onder de beurspareltjes geschaard. 

Afgelopen zondag schoof Edwin Wierda van vermogensbeheerder Wierda en Partners 

aan om zijn licht te laten schijnen op de Amsterdamse beurs. Hij was aanmerkelijk 

voorzichtiger over Ordina dan ‘beursgenoot’ Schaaij een jaar eerder en noemde de 

ICT-dienstverlener ‘een bedrijf in grote problemen’ dat ‘superslecht gaat’. Wierda 

raadde kijkers af hun laatste pensioengeld in Ordina te steken, maar stelde niettemin 

dat het fonds kansen biedt voor beleggers die op zoek zijn naar wat ‘reuring’. Immers, 

de nettoschuldpositie is verbeterd en ceo Stépan Breedveld en Johan van der Werf 

(voorzitter van de raad van commissarissen) hebben hun belang in het bedrijf 

onlangs vergroot, een teken dat de top gelooft in koersherstel. 

Een causaal verband is niet aan te tonen, maar na de opmerkingen van Wierda schoot 

het aandeel Ordina maandag met bijna 7% omhoog. Bovendien lag het aantal 

verhandelde stukken die dag zo’n vier keer hoger dan gemiddeld. Was hier sprake van 

een ‘Wierda-effect’? ‘Dat kan heel goed. Business Class heeft een naam in dit 

verband’, zegt analist van Theodoor Gilissen Jos Versteeg. Een beurshandelaar die 

anoniem wil blijven stelt het scherper: ‘Dat effect is er zeker, of het nu Wierda is of 

Schaaij. Particuliere beleggers reageren op die zogeheten tips in Business Class en dat 

geeft grote schommelingen in kleine fondsen als Ordina. Enkele weken geleden nog 

was Mediq aan de beurt’. 

Hoe het ook zij, een Schaaij- of Wierda-effect is te zwak om de koers een langdurige 

impuls te geven. Dus blijft de vraag of Ordina op termijn weer kan groeien. En dat 

lijkt de komende tijd lastig. Versteeg: ‘Ordina heeft zijn financiële positie inderdaad 

onlangs versterkt met een claimemissie en een nieuwe lening. Maar de overheid 

bezuinigt en banken zijn terughoudend met investeringen. Dat zijn toch de 

belangrijkste opdrachtgevers.’ 


