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Bent ook u bereid deze tien vragen te beantwoorden, stuur dan een mailtje naar beleggersbelangen@reedbusiness.nl
Vergeet uw telefoonnummer niet te vermelden. Bij voorbaat dank.

10 VRAGEN
BELEGGER VAN DE WEEK

Bob Schuilenburg (25) is bedrijfseconoom en onlangs begonnen met zijn eerste baan als
managementtrainee bij een IT-bedrijf. Beleggen doet hij uit interesse en voor de toekomst.

tekst: Froukje Wattel
Schuilenburg is niet uit op snelle
winst. Hij houdt een beleggingshorizon van tien tot twintig jaar
aan en verzilvert dan zijn portefeuille, mogelijk voor de aankoop
van een huis.

1
Waarom bent u met beleggen begonnen?
‘Tijdens mijn studie kwam regelmatig de
beurs en alles wat daarbij hoort ter sprake.
Vanuit die interesse ben ik in 2012 begonnen met beleggen. Eerst via een gratis Plus
500-account, waar je kunt beleggen en spelen
met nepgeld. Daarna heb ik een beleggingsrekening bij Binck geopend, een toegankelijk
platform met lage instapkosten. Ik heb het
dus vooral geleerd door het te doen.’

2
Waarom bent u nu een actieve belegger?
‘Ik beleg niet om er binnen één of twee jaar
winst uit te halen. Ik doe het vooral met het
oog op later, over tien of twintig jaar. Voor als
ik een huis wil kopen of iets dergelijks. Tegen
die tijd hoop ik een goed rendement hebben.’

'Ik krijg vaak het
advies: zit niet teveel
aan je portefeuille,
verander niets steeds,
want dat kost geld'

Wat was uw grootste succes?
‘In procenten zijn dat mijn aandelen in
farmaceut Pharming geweest. Pharming
was – en is nog steeds – bezig met een nieuw
medicijn. Op die flow heb ik een flinke winst
weten te maken.’

4
Wat was uw grootste teleurstelling?
‘Dat was zonder enige twijfel Imtech! Het was
een groot, stabiel internationaal bedrijf dat
weliswaar problemen kreeg, maar ik had echt
niet verwacht dat de desastreuze gevolgen van
hun project in Polen en de daaropvolgende
fraude zo’n enorme impact zou hebben. Ik
hoorde van veel mensen dat ze het aandeel
vasthielden en dat het met Imtech wel weer
goed zou komen. Maar ik vond het op een
bepaald moment wel goed geweest: genoeg
verloren! Toen ben ik uitgestapt, zodat ik dat
geld kon beleggen in een fonds dat het beter
deed en stabieler was.’
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Wat is uw grootste ergernis?
‘Ergeren doe ik me niet echt. Ik kijk wat ik zelf
wil en de rest filter ik weg. Misschien scheelt
het dat ik er niet dagelijks lang mee bezig ben,
dan erger je je niet zo vaak en niet zo snel.’

8
Welke belegger bewondert u het meest?
‘Ik ben vooral geïnteresseerd in beleggers en
ondernemers die heel goed out of the box
kunnen denken. Ik bewonder mensen die
heel anders naar een branche kunnen kijken
en een bijzondere visie hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen als Steve Jobs en Elon
Musk, de man achter onder meer PayPal en
Tesla Motors.’
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Hoeveel tijd besteedt u aan beleggen?
‘Gemiddeld zal dat ongeveer een kwartiertje
per dag zijn, maar ik kijk er zeker niet dagelijks naar. Daarnaast lees ik wel dagelijks
trouw Het Financieele Dagblad, en volg ik
de IEX en ander economisch nieuws op de
voet. Om mij heen hoor ik vaak het advies: zit
niet te veel aan je portefeuille, verander niet
steeds, want dat kost geld. En ga vooral op
zoek naar sterke, evenwichtige organisaties
om in te beleggen.’

6
Wat is uw beleggingsstijl?
‘Op je boerenverstand stabiele clubs kiezen,
bedrijven die betrouwbaar zijn en een goede
toekomst hebben. Het geld dat ik beleg, is
geld dat ik voorlopig niet nodig heb. Dat zet
ik in voor de hele lange termijn, denk aan de
komende vijftien of twintig jaar. Daarna ga ik
eens kijken waar ik dan sta. Kortom: een redelijk neutrale tot defensieve stijl. En zeker niet
gokken dus.’

Wat verwacht u de komende tijd van de
beurs?
‘Voorlopig zal de beurs wel wat blijven stijgen,
want sparen levert nog altijd weinig op. Ik
verwacht wel het een en ander van techbedrijven zoals Google en de stabiele stayers zoals
Heineken, Unilever en Nestlé, want mensen
blijven eten. Maar bedrijven die in een eindige markt zitten, doen het minder goed. Kijk
maar eens wat de smartphone allemaal heeft
weggenomen: camera, huistelefoon, rekenmachine, notitieboekje… Gaan die bedrijven
hun product aanpassen, bestaan ze over vijftien jaar nog? Hetzelfde geldt voor schoolboeken en tijdschriften. Als dit de core business
is, moeten ze hun verdienmodel aanpassen
om met de digitalisering mee te kunnen en
hun beurswaarde te houden.’

10
Welke tip heeft u voor andere beleggers?
‘Ik kan alleen adviseren over hoe ik het zelf
doe: kies degelijke bedrijven met een goede
toekomst Denk niet te veel aan de korte termijn maar kijk vér vooruit!’ <

