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Meesman Indexbeleggen, het platform met passieve beleggingsoplossingen, viert
dit jaar zijn tienjarige bestaan. Dat doet het met de slechting van de psychologisch
belangrijke drempel van 200 miljoen euro aan beheerd vermogen.

Dat zegt Hendrik Meesman in een gesprek met Fondsnieuws. Zijn platform draait dit jaar tot nu toe
beter dan vorig jaar, dat al als te boek staat als het 'beste jaar in de historie' van Meesman
Indexbeleggen.

Dicht bij onze kernwaarden
'We profiteren deels van de marktomstandigheden, deels van het negatieve imago van grootbanken',
zegt Meesman. 'We doen nog steeds weinig aan marketing. Maar het belangrijkste is volgens mij dat
we dicht bij onze kernwaarden blijven die we in 2005 bij onze start hebben geformuleerd, namelijk dat
we een eerlijk verhaal willen vertellen.' Meesman spreekt van 'een experiment in eerlijkheid'. Dat was
volgens hem in de financiële wereld ver te zoeken.
'Toen zag de wereld er echt nog anders uit, met weinig transparantie, hoge kosten, provisiegedreven
verkoop en overal belangentegenstellingen. Het klantbelang bestond eigenlijk nog helemaal niet.'
Startende ondernemingen werkten meestal eerst aan de naamsbekendheid en vervolgens aan hun
reputatie.
'Bij ons liep het andersom. We konden geen grootschalige mediacampagnes doen om onze
naamsbekendheid te vergroten, dus zochten we veel "free publicity" door op actuele thema's in te
spelen en onze stem te laten horen.'

Nog wat halfhartig
Meesman benadrukt dat hij een pionier was toen hij in 2005 met zijn bedrijf begon. 'Nu is indexing
meer ingeburgerd, zelfs de gevestigde partijen zoals de banken zijn er mee begonnen, maar nog wel
wat halfhartig, vind ik.'
Een zorgwekkende ontwikkeling vindt hij dat banken en vermogensbeheerders met een actieve asset
allocatie en passieve oplossingen en producten op de trend proberen in te spelen.
'Onder het mom van indexbeleggen wordt gewoon weer actief belegd maar dan met de nadruk op
market timing in plaats van stock picking. Wij doen bewust geen market timing of stock picking. Wij
adviseren onze klanten om in te stappen, goed te spreiden, zorgen dat de kosten laag zijn en dan
achterover te leunen.'
Een ander aspect van de Meesmans beleggingsfilosofie is om in het risicomijdende deel van de
portefeuille alleen te beleggen in relatief veilige obligaties, van hoge kwaliteit en met een korte looptijd.
'Die zijn minder rentegevoelig waardoor obligatiebeleggers zich minder zorgen hoeven te maken over
rentestijgingen. En ze fungeren als veilige vluchthaven wanneer de aandelenmarkten onderuit gaan',
voegt hij eraan toe.
Hiervoor heeft Meesman in 2012 een fonds van Dimensional aan het assortiment toegevoegd.
Hendrik Meesman zegt dat hij met zijn bedrijf de komende maanden de dienstverlening wil uitbreiden.
Wat het precies wordt, wil hij nog niet zeggen. Het doel is om de klant meer bij de hand te nemen. 'Om
indexbeleggen op z’n Meesmans nog eenvoudiger te maken', aldus de oprichter.

