
SLAPEND RIJKER

Als we het over geld hebben, gaat het vaak over 
salarissen, prijzen en sparen, maar zelden over 
beleggen. Terwijl dat een heel veilige manier kan zijn 
om je vermogen te laten groeien. Bovendien is het 
supersimpel. Shiva Bloemberg, algemeen directeur 
bij Meesman Indexbeleggen, legt uit. 

FACTS & FIGURES  
Iemand die maandelijks € 100 belegt, heeft 
na 18 jaar € 44.626 (niet gecorrigeerd) dan 
wel € 31.245 (wel gecorrigeerd voor inflatie). 
21.600 ingelegd  

Iemand die maandelijks 400 euro belegt, 
heeft na 25 jaar € 341.259 (niet gecorrigeerd) 
dan wel € 208.008 (wel gecorrigeerd voor 
inflatie). 120.000 ingelegd  

Maak je eigen berekening met de tool op 
meesman.nl; volg @meesmanindexbeleggen 
op Instagram  

DISCLAIMER: DIT ZIJN INDICATIES VAN WAT BELEGGEN IN EEN 
WERELDWIJD GESPREID INDEXFONDS OP LANGE TERMIJN ZOU 
KUNNEN OPBRENGEN. BELEGGEN KENT RISICO’S. 

BELEGGEN: 
DAT WIL| 
JE EN DAT 
KAN JE  
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‘ Met één jurk per 
maand minder 
bouw je al een flink 
vermogen op’  

BUFFER ÉN BELEGGEN  
Shiva Bloemberg: ‘Doordat de rente momenteel zo laag is, ver-
dampt je spaargeld als het ware. Natuurlijk heeft iedereen een klei-
ne buffer nodig, voor als je auto of wasmachine stukgaat bijvoor-
beeld. Maar kun je meer missen, dan kun je via passief beleggen op 
lange termijn eenvoudig een aardig vermogen opbouwen.’  

EEN JURK PER MAAND  
‘Als je honderd euro per maand kunt missen, kun je al gaan index-
beleggen bij Meesman. Ik heb het met vrouwen graag over geld. Ik 
zei laatst tegen een vriendin met een flinke garderobe: ‘Kijk eens 
wat geld op de lange termijn voor je kan doen. Als je bijvoorbeeld 
één jurk per maand minder koopt; 100 euro per maand is over 20 
jaar al 50.000 euro.’  

ACTIEF VERSUS PASSIEF  
‘Bij actief beleggen probeer je de beste aandelen te kiezen en pro-
beer je je moment van in- en uitstappen te timen. Uit jarenlang on-
derzoek is echter gebleken dat níémand de beurskoersen kan voor-
spellen, zelfs de experts niet. Je kunt dus een keer een gelukstreffer 
hebben, maar niet structureel de markt verslaan. Het is een soort 
gokken. If you can’t beat them, join them en dat is waar passief be-
leggen om de hoek komt. Bij Meesman hebben wij een wereldwijd 
gespreid indexfonds waarmee je in één keer in zesduizend bedrij-
ven belegt. Als er dan een keer een bedrijf failliet gaat, zal dat niet of 
nauwelijks invloed hebben op het rendement. Je loopt minder risi-
co. Door te kiezen voor een wereldwijd gespreid indexfonds heb je 
op de lange termijn een mooie groei en profiteer je van het rende-
ment van de markt. Daardoor is het de beste manier om verant-
woord te beleggen.’  

LADIES, LET’S TALK MONEY  
‘Vrouwen bewust maken dat ze meer de regie kunnen nemen over 
hun eigen financiën is voor mij een grote drijfveer. Voorop staat: 
balans creëren in je leven op allerlei vlakken. Balans tussen werk en 
vrije tijd. Balans in je financiën, nu en later. Niet alles oppotten, 
want je weet nooit wat morgen brengt. Geniet van vandaag maar 
zet ook wat opzij voor je toekomst.’ 

JUIST IETS VOOR VROUWEN  
‘Er beleggen nog steeds aanzienlijk minder vrouwen dan mannen. 
Ze vinden het eng en geven het geen prioriteit. Toch zijn vrouwen 
opvallend genoeg beter in beleggen dan mannen. Hun karakterei-
genschappen passen er beter bij. Waar mannen impulsiever zijn en 
zeggen “Ik ga laten zien hoe goed ik het kan” of “Ik ga de markt 
verslaan” willen vrouwen liever op een verstandige manier beleg-
gen. Ze willen minder risico nemen, spreiden daardoor beter en 
hebben meer geduld.’  

EASY DOES IT  
‘Dat maakt passief beleggen ook zo laagdrempelig. Je hebt er geen 
kennis van beleggen voor nodig en je hoeft er niet naar om te kij-
ken. Je kunt beter de JAN of de sportpagina lezen dan het financi-
ele nieuws. Je hoeft de koersen niet te volgen, je hoeft geen geld te 
verschuiven of te innen. Jouw belegging volgt simpelweg de markt 
en dat leidt op lange termijn tot een mooie groei van je vermogen.’ 

PIEKEN EN DALEN  
‘Het enige wat je hoeft te bedenken is: hoe lang ga ik beleggen en 
wat is mijn risicobereidheid? Kan ik nog rustig slapen als ik zie dat 
mijn belegging na twee weken met 20 procent keldert? Aandelen 
schommelen nu eenmaal, maar op de lange termijn is de kans op 
een goed rendement aanzienlijk. Tijd is daarom een van je grootste 
vrienden bij beleggen. Je wil je dalen kunnen opvangen met flinke 
pieken. Je moet ervan uitgaan dat je je geld minimaal tien jaar niet 
aan hoeft te raken.’  

BELEGGEN VOOR JE KIND  
‘Mede door de lage spaarrente, de pandemie en de inflatie zijn 
mensen bewuster bezig met hun financiën en gaan ze meer beleg-
gen. Vroeger opende je een spaarrekening voor je kind, nu zie je dat 
mensen beleggen voor hun kind. Dat levert veel meer op. Ook be-
leggen veel mensen voor hun pensioen, zodat ze niet te veel afhan-
kelijk zijn van overheid of werkgever.’  

HOT TOPIC 
‘Finance is de laatste jaren een hot topic. Je ziet dat veel Instagram-
accounts en podcasts hierop inspelen en een steeds grotere doel-
groep aanspreken met onderwerpen als Hoe word ik zo snel moge-
lijk financieel onafhankelijk? en Hoe gaan we besparen nu  
alles duurder wordt? Bij Meesman organiseren we regelmatig in-
formatieve livesessies op Instagram en hebben we elke maand  
een avond een webinar waarin we alles rond beleggen heel behap-
baar uitleggen.’ 
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