
De columns waren
niet aan dovemans
oren gericht. Loege

Schilder: „We ontvingen
altijd veel reacties. Soms
kwam ik bij een klant, die
dan drie columns op een
stapel had liggen en daar
over begon. Daaraan merk je
toch dat de krant een autori-
teit is.”

Gouden Stier
En dat is Schilder zelf ook,
want het bedrijf werd al
twee keer uitgeroepen tot
beste vermogensbeheerder
van Nederland, in de verkie-
zing om de Gouden Stier. Of
de prijs dit jaar ook weer in
de wacht wordt gesleept? In
november is de verkiezing.
Het succes van Care IS: „Ri-
sico beheersen door goede
spreiding, niet teveel willen
handelen en goed communi-
ceren met je klanten. Kijk,
wat klanten niet willen is
dat hun geld minder wordt.
Die kans wordt groter als je
meer risico neemt. Als je in
enig jaar door wilde beleg-
gingen flink achteruit gaat,
ben je minstens vijf jaar
bezig om weer op de oor-
spronkelijke honderd pro-
cent uit te komen. Dat doen
we dus niet. We spreiden en
gaan uit van een voorzichtig
rendement van gemiddeld
vijf procent. Als je dan beter
scoort, dan is dat een voor-
deel, maar dan valt het in
ieder geval nooit tegen.” En
de gouden tip? „Die is er
niet. Vergeet niet dat de
handel vooral tussen profes-
sionals gaat. Als er dus een-
tje koopt in de hoop winst te
boeken, dan verkoopt er ook
een die denkt dat datzelfde
aandeel omlaag gaat. Je kunt
niet in een klap 1000 procent
winst boeken en op de Baha-
ma’s gaan leven. Als dat lukt,
dan heb je gewoon geluk,

net als in als een loterij. Wij
doen het precies andersom:
in plaats van een kleine kans
op grote winst, bieden wij
een grote kans op een rede-
lijke winst.”

Loege Schilder kreeg al
vroeg aardigheid in beleg-
gen. De winsten van het
bedrijf van zijn vader wer-
den belegd door zijn moe-
der, die Loege op 12-jarige
leeftijd bij de beleggingen
betrok. „Ik vond het prach-
tig, vooral omdat het een
mooie manier was om extra
geld te verdienen”, zei hij
eerder in een interview in
Dagblad Zaanstreek.

Algoritmen
De wereld is nadien veran-
derd, ook de manier van
beleggen. Beleggen volgens
algoritmen, gebaseerd op
historische feiten: heeft dat
de toekomst? Schilder ge-
looft er niet zo sterk in.
„Tuurlijk kun je met algorit-
mes beleggen, maar iemand
die groot bedrag aan je toe-
vertrouwt, wil een contact
van vlees en bloed en een

telefoonnummer dat hij kan
bellen. Bovendien: ook bij
automatisch beleggen via
een algoritme gaan mensen
ingrijpen als een aandeel of
obligatie hard omhoog gaat
of juist onderuit gaat. Wij
kunnen als professionals dan
nog als buffer dienen en
vragen of iemand echt wil
kopen of verkopen. De mees-
te grote verliezen ontstaan
doordat beleggers zich laten
leiden door emotie.”

Care IS heeft met Axento
een apart product voor be-
leggingen vanaf 15.000 euro.

Daar wordt meer geautoma-
tiseerd. „ Het proces moet
efficiënter omdat de bedra-
gen lager zijn, met minder
handelsmomenten en min-
der contact, maar als het
nodig is, zijn we er voor de
klant.”

Erkende risico’s
Beleggers houden niet van
risico’s. „De politieke situ-
atie is absoluut een risico.
Komt er een nieuwe recessie
in de Verenigde Staten? Wat
is het risico van een handels-
oorlog tussen Amerika en
Europa? Valt de EU uit el-
kaar? Ik weet het niet. Maar
een eventuele crisis als ge-
volg van een handelsoorlog
zal niet zo groot worden als
in 2008. Iedere econoom
kent de gevolgen van een
handelsoorlog en wijst op
het risico. Ik noem het ook
erkende risico’s. De grote
klappen op de beurs komen
door de onverwachte risico’s.
De bankencrisis zagen we
niet aankomen, hoewel die
in de jaren daarvoor heel
langzaam werd opgebouwd.

We proberen daar op in te
spelen door markten goed in
de gaten te houden en ons
terug te trekken uit markten
waar heftige koersbewegin-
gen zijn.”

De afgelopen drie jaar is er
veel gebeurd op de financiële
markten. De olieprijs schom-
melde tussen $28 en $100, in
Engeland werd gekozen
voor een Brexit en de Ameri-
kanen kozen Donald Trump
als president. De beurzen
trokken zich er niet zoveel
van aan: de rente bleef laag
en de aandelenkoersen ste-
gen gestaag. De aankomende
periode zal Trump ongetwij-
feld voor ophef blijven zor-
gen. Schilder heeft nog een
laatste tip voor beleggers:
„Zorg dat je beleggingen
bestand zijn tegen wispeltu-
rige politici door goed te
spreiden en te beleggen met
geld dat je niet nodig hebt.
Daardoor heeft het vermo-
gen voldoende tijd om te
herstellen. Dan komt het
altijd weer goed.”
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Elke maand schreef de direc-
teur van vermogensbeheer-
der Care IS uit Volendam een
bijdrage voor de Plus Werken.
Over valkuilen, over de in-
vloed van wereldschokkende
gebeurtenissen op de beurs,
over de keuze tussen sparen
en beleggen. 

’Wees bestand
tegen
wispelturige
politici’

Na drie jaar komt er een einde aan de
beleggingscolumn van Loege Schilder.


