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Inleiding 
 

Ok, het is duidelijk: ook jij gaat beleggen…. 

 

Een aantal van onderstaande kenmerken zijn namelijk op jou van toepassing: 

 

 Je hebt de afgelopen jaren gezien en gemerkt dat de rente historisch laag is 

geworden.  

 Je ziet en hoort dat beleggingen het de afgelopen jaren best goed hebben gedaan.  

 Je leest dat de AOW-leeftijd steeds hoger wordt; dus als je niets regelt –wat de 

meerderheid van de mensen doet- schuift jouw pensioendatum ook op.  

 Je pensioenregeling van je werkgever verandert ook: en in deze tijd betekent 

verandering altijd verslechtering.  

 Of je bent ondernemer (geworden) en dan mag/moet je dus zelf geld opzij zetten 

voor later.  

 Je hebt een behoorlijke hypotheekschuld die niet (helemaal) afgelost wordt.  

 En last but not least: wil je je kinderen niet met een grote studieschuld aan hun 

carrière laten beginnen, dan zal er straks toch echt een serieuze zak geld moeten 

staan….. 

 

 
 

Je hebt veel gelezen (heel veel: o.a. deze beleggingsblogs!) en erover gepraat met anderen. 

Video’s bekeken, podcasts geluisterd. Kortom het is je duidelijk en je hebt besloten: ook ik 

ga beleggen.  

 

Maar euh…hoe dan? Even googelen op beleggen wellicht? Oeps, dat zijn wel heel veel 

gesponsorde links…en de rest van de websites zien er vaak best betrouwbaar uit; maar ja, 

het blijven natuurlijk wel financiële clubs, dus of ze echt betrouwbaar zijn…?! 

 

Graag help ik je op weg: In dit E-book zet ik de 8 onmisbare tips voor succesvolle 

beleggers voor je op een rij! Tips die eigenlijk allemaal te maken met emoties. En met die 

emoties, daarmee heb je bij succesvol beleggen echt goed om te gaan…De spelregels van 

het “beleggingsspel” zijn namelijk rationeel….!  

 

Veel succes met het gebruiken van deze tips om ook een succesvol belegger te 

worden! 

 

Hubrien Meijaard  

 

http://www.groen-goud.nl/algemeen/blogs
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Tip 1: Stem je beleggingen altijd af met je financiële plan 
 

In jouw persoonlijke financiële plan staan jouw persoonlijke doelen opgenomen. Niet die 

van je buurman, niet die van mij, niet die van de beleggersgoeroe’s op radio en internet. Dat 

gaat namelijk over anderen en over speculeren, gokken. Mag ook, maar is leuker in een 

casino en doe je met geld wat je mag verliezen.  

 

Hoeveel je gaat beleggen en voor hoe lang is dus maatwerk: jouw persoonlijke 

beleggingsmaatpak – en dat pak past maar één persoon: jou! 
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Tip 2: Koop geen beleggingen op basis van je emoties 
 

Beleggingen kopen als de koersen stijgen en “dus” als iedereen dat doet – en natuurlijk 

verkopen als de koersen dalen en ook “dus” als iedereen dat dan doet... Zo moet het dus 

juist niet! Die “iedereen”: dat zijn namelijk de meeste beleggers (niet alleen particulieren, 

maar ook professionals!) die op basis van emoties hun aan- en verkoopbeleid bepalen.  

 

Het plaatje zegt meer dan duizend woorden…. 
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Tip 3: Koop alleen beleggingen die passen in je risicoprofiel 
 

Iedereen heeft een risicoprofiel gebaseerd op natuurlijk gedrag (val je altijd op terug in 

stresssituaties). De een beklimt daarom graag de Mont Blanc, terwijl iemand anders heel 

tevreden is met een rondje Pietersberg. En daarnaast is er een persoonlijk profiel wat 

gekoppeld is aan je specifieke doel (pensioen, hypotheek aflossen e.d.) Daarin passen 

soms meer en soms minder aandelen.  

 

De juiste verdeling hebben (en houden: zie tip 4!) zorgt voor een heel groot deel voor het 

succesvol behalen van je beleggingsdoelen. Wil je je risicoprofiel bepalen (gratis en 

vrijblijvend kijk dan eens hier) 

 

 

 
 

  

http://www.groen-goud.nl/beleggingsportefeuille
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Tip 4: Zorg voor regelmatig herbalanceren van je beleggingen 

 

Het is heel belangrijk dat je beleggingen kloppend zijn en blijven met je risicoprofiel. Het 

rendement op je verschillende soorten beleggingen varieert echter altijd. Daarom is het 

belangrijk om structureel en periodiek (bv. jaarlijks) je portefeuille te “herbalanceren”. Dit 

betekent dat de verdeling van je beleggingen weer terug wordt gebracht naar de 

verhoudingen waarmee je begonnen bent. 

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat dit in een portefeuille leidt tot minder beweeglijkheid (en 

daarmee minder risico: altijd prettig) en dat dit wel een half procent meer rendement per jaar 

oplevert! 
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Tip 5: Vermijd “timing” van je aan- en verkopen 
 

Zelf bedenken wat het juiste moment is om te kopen of te verkopen (timing): Dat klinkt 

logisch, maar is het toch niet: Jij –in goed gezelschap van professionals- blijkt niet in staat te 

zijn om structureel en op langere termijn de markt te verslaan. In allerlei onderzoeken is al 

keer op keer bewezen dat als je ergens in zit, je het beste gewoon kunt blijven zitten, 

ondanks tijdelijke dalingen of stijgingen; dat levert het hoogste rendement op. Dus –hoe 

moeilijk dat misschien ook voor je is- alleen kopen, verkopen of wijzigen als je plan dat 

aangeeft, en niet anders!  

  

Kijk hieronder maar eens wat het effect is van het missen van één tot de 25 beste 

handelsmomenten op lange termijn: je opbrengst daalt met tientallen procenten tegelijk… 
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Tip 6: Zorg altijd voor voldoende spreiding van je beleggingen 
 

Veel mensen blijven met de keuze van hun fondsen graag dicht bij huis: bv. Nederlandse 

bedrijven: die kennen we tenminste…Toch is dit heel gevaarlijk: het levert –door de zeer 

beperkte spreiding- veel meer risico op dan nodig en geen enkele garantie op een goed of 

beter rendement.  

 

Kijk ook maar eens naar het plaatje hieronder: welke regio of soort belegging in een jaar het 

beste rendement haalt, is willekeurig: spreid dus je beleggingen wereldwijd! 
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Tip 7: Neem zo min mogelijk “actief beheerde” fondsen op in je 

beleggingsportefeuille 
 

Actief handelen om het beter te doen dan de markt: Een giga-valkuil, waarin de financiële 

wereld je nog steeds heel graag laat vallen… Maar al echt heel lang is uit onderzoek bekend 

dat een fondsbeheerder op lange termijn bijna nooit de markt kan verslaan…en als het zo is, 

komt dit meestal door maar één speciale factor: geluk….. 

 

Dus: actief beleggen betekent bijna altijd meer kosten betalen – een procent per jaar is heel 

gewoon- omdat er duurbetaalde fondsmanagers voor jou (bijna altijd tevergeefs dus!) 

handelen in fondsen die het beter zouden kunnen doen dan de markt….Stop daar dus maar 

mee. Alleen bewust heel afwijkende (en dus vaak risicovollere) actieve strategieën doen het 

beter dan passieve indexbeleggingen.  

 

En duurzame beleggingen uiteraard. Lees  maar eens wat blogs die ik daar eerder over 

geschreven heb… 

 

 

  

http://www.hubrien.nl/category/blogs
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Tip 8: Zorg voor voldoende geduld en discipline 
 

Beleggen is altijd gericht op rendement op lange termijn. Dat betekent dat je het beste 

gewoon zo min mogelijk financieel nieuws kunt volgen…het nieuws is bijna altijd korte 

termijn-gericht, vaak negatief (want dat heeft meer nieuwswaarde) en dient ook meestal om 

de krant of zendtijd van de vele “deskundigen” te vullen… 

 

Laat de markt – en daarmee jouw bewuste beleggingsbeleid!- gewoon zijn werk doen: in 

het verleden is altijd gebleken dat genoeg geduld hebben en zo min mogelijk kopen en 

verkopen altijd het beste resultaat oplevert. Met de minste kosten! 
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Nawoord 
 

Heb je het gemerkt? De 8 onmisbare tips gaan eigenlijk allemaal over emotie versus ratio. 

We denken wel dat we zelfstandig en rationeel handelen, maar dat is dus niet 

zo….Gevoelens over geld, wat geld moet doen voor jou, je gezin en je toekomst, en de 

angsten die de meeste mensen hierbij hebben die gevoelens, die emoties blijken vaak 

doorslaggevend voor je keuzes bij beleggen.  

 

In de praktijk betekent dat ook dat je bij beleggen meestal hulp nodig hebt van een 

vermogensadviseur of financieel planner. Sterker nog: uit onderzoek is gebleken dat 

begeleiding door een goede adviseur tot bijna 4% per jaar aan extra rendement op jouw 

vermogen kan bijdragen! Niet door veel te laten handelen en het laten zien van mooie 

spreadsheets. Wel door jou vooral te begeleiden bij je gevoelens over geld en daardoor je 

consequent, rationeel en gedisciplineerd te helpen de emotionele valkuilen (jouw 

“behavior gap”)  te ontwijken! 
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4% meer (of minder) rendement…zegt je dat eigenlijk wel wat? Het is natuurlijk maar een 

abstract cijfer. Zullen we –als toetje- dat even concreet maken? 

 

Stel: je belegt iedere maand € 100 op een beleggersrekening. En dat doe je 20 jaar lang. 

Als je dan een netto rendement van bv. 4% zou maken, levert je dat ruim € 36.000 op. Niet 

slecht, toch? Nou….laten we daar die “adviseur bonus” van bijna 4% eens bij optellen, kijken 

wat 20 jaar rente-op rente dan doet: dat levert € 59.000 op!. 

 

Bij een eenmalige storting (laten we zeggen € 20.000) gaat het nog harder: 4% levert na 20 

jaar ruim € 44.000 op. En 8% dan?  Ruim € 98.000…! 
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Al een beetje hebberig geworden…? Aha: emotie….! Nou, nog een leuke toegift dan, wat 

deze emotie - hebzucht met ons doet…! 

 

 
 

Conclusie: Als je dus gaat beleggen, ga dan bewust beleggen. Ik wens je een mooie en 

succesvolle beleggingsreis! 

 

 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Hubrien Meijaard FFP CFP RLP 

 

Vragen en opmerkingen lees ik altijd en graag via info@hubrien.nl 

  

mailto:info@hubrien.nl
https://youtu.be/mzJmTCYmo9g
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Over Hubrien Meijaard 
 

Hubrien Meijaard is al bijna 30 jaar erkend financieel 

adviseur/planner. Hubrien vindt mensen interessanter dan 

geld. Het gaat hem om mensen te helpen met hun financiën 

en niet om de geldzaken zelf.  

 

Hubrien is ook gecertificeerd Life planner: een adviseur/coach 

die heel concreet dromen en doelen koppelt aan een passend 

financieel plaatje.  

 

Een mooiere wereld 

Duurzaamheid is een van Hubrien’s belangrijkste pijlers. Als 

sociaal, boeddhistisch ondernemer zoekt hij altijd naar de 

middenweg en kijkt hij graag naar de langere termijn. Hij wil 

voor ‘onze kinderen’ een mooiere en leefbare wereld achterlaten.  

 

Een van zijn favoriete citaten is van de Dalai Lama: “Veranderingen gebeuren alleen door in 

actie te komen”. Dus naast dromen en denken, gelooft hij vooral in aanpakken. Een betere 

wereld begint immers bij jezelf.  

 

Stichting LEF 

Naast adviseur/planner is Hubrien gastdocent en trainer van gastdocenten bij Stichting 

LEF. Stichting LEF geeft met veel vrijwilligers lessen op scholen in Nederland over financiële 

bewustwording en zelfredzaamheid onder jongeren.  

 

Meer informatie over Hubrien vind je op de website. 

Contact: 

Goilberdingerdijk 32 

4105 LB, Culemborg 

 

Telefoon: 06-20321219 

Email: info@hubrien.nl 

 

 

  

http://www.ffp.nl/
http://www.ffp.nl/
http://vlpn.nl/
http://www.lefnet.nl/
http://www.lefnet.nl/
http://www.hubrien.nl/
mailto:info@hubrien.nl

