
Jong en vermogend: 
    en dan?

Zie ze geduldig zitten. Naast elkaar, zoals alleen broers die elkaar 
van haver tot gort kennen, dat kunnen. Geinend, elkaar de vliegen 
afvangend, ruw naar elkaar maar op het volgende moment ook weer 
zacht, begripvol en gul. Broers blijven broers, je kunt er niet omheen 
en je komt er niet tussen. Zie ze zitten.
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Masterclasses Omgaan met Vermogen

financiële zaken te praten. Alsof dat not done is. Dat is 
een begrijpelijke reactie, maar ook een gemiste kans.”

Extra kansen voor de toekomst
Vader begon ooit als stagiair bij het bouwbedrijf dat 
hij nu bezit. Toen hij zich als aandeelhouder had 
ingekocht, kwam er stilaan meer welvaart in de familie. 
„Als kind merk je al snel dat vriendjes een andere 
thuissituatie hebben”, zegt een van de broers. „Die 
wonen in een kleiner huis met een kleinere tuin, 
met minder ruimte om te spelen. Maar mijn ouders 
hebben zich nooit anders voorgedaan dan zij waren. 
Daar waren ze niet mee bezig. Er moest altijd hard 
worden gewerkt om het gezin en het bedrijf draaiend 
te houden.” De vanuit zijn werk en opleiding meest 
financieel onderlegde van de broers voegt daaraan 
toe: „Het echte besef van familievermogen kwam pas 
later. Nadat ons pap de aandelen van zijn compagnons 
had overgenomen, wat hem de enige eigenaar maakte, 
realiseerden mijn ouders zich dat het rendement 
dat nu overbleef de onderneming, het gezin en de 
kinderen riante kansen voor de toekomst bood. Kwam 
bij dat zij zelf ook ouder werden, en inzagen dat het 
moment van bedrijfsoverdracht ooit zou komen. Dat 
is een belangrijke gebeurtenis, waar je je kinderen 
al vroegtijdig bij wilt betrekken. Het leidde tot het 
bespreekbaar maken van het familievermogen.”

De dingen uitspreken
Even over die bedrijfsoverdracht: verwacht in deze 
aannemersfamilie geen soap-achtige taferelen. Geen 
Netflix-materiaal hier. Geen gezaag aan stoelpoten; de 
broers, laat staan vader en moeder, zouden het niet 
willen. „Om erachter te komen wie de meest geschikte 

angeschoven aan tafel zijn twee broers 
van een kwartet van vier. De andere twee 
laten zich voor het gesprek excuseren. 
Zusjes wilden kennelijk nooit landen in 

het ouderlijk huis ergens in Brabant. Vroeger, toen de 
vier musketiers nog tieners waren - of jonger - moet 
de opvoeding bij tijd en wijle een hele (mooie) heisa 
zijn geweest. Stroop de mouwen maar op, beste 
moeder en beste vader! Deze laatste was in die tijd 
ook nog eens druk met zijn aannemersbedrijf. Met 
succes, want het bedrijf kent een rijke historie, werkt 
met professionele, betrouwbare mensen en levert 
prachtige projecten op. Het draagt eraan bij dat het 
bedrijf inmiddels heel wat waard is. En wie het met 
eigen ogen aanschouwt zal beamen: de familie heeft 
het goed voor elkaar.

Masterclasses Omgaan met Vermogen
Dat betekent indirect ook dat de vier kinderen 
vermogend zijn. Ze hebben nog maar weinig financiële 
zorgen en hoe mooi is dat. Over vermogensbezit, 
daar willen de heren best meer over kwijt. Ze zijn 
er nu toch, in het kantoor van Rabobank aan de 
Fellenoord in Eindhoven. Om hun verhaal te vertellen 
hebben ze één uur. Opschieten, want daarna begint 
de tweede bijeenkomst van de vierdelige serie 
masterclasses Omgaan met Vermogen. Want dat is de 
eigenlijke reden van het bankbezoek van de broers 
op deze mooie, zonovergoten namiddag. Rabobank 
organiseert met regelmaat deze ongedwongen 
masterclasses voor vermogende jongvolwassenen. 
In een groepje van gelijkgestemden praten ze onder 
leiding van bekwame docenten met een eigen 
praktijk over vermogensmanagement, fiscaliteiten en 
vermogensoverdracht, estate planning en hoe ze hun 
vermogen bespreekbaar kunnen maken. Het gaat dan 
niet alleen over feiten en cijfers, maar vooral over de 
zachte kant van deze soms pittige materie.

Openheid
„Alle deelnemers hebben vermogen, of zullen dat op 
enig moment later via de ouders verwerven”, zegt de 
jongste van de twee. „Onze ouders hebben ons al 
vrij vroeg betrokken bij hun financiële situatie, waar 
wij immers deel van uitmaken. Het is prettig om als 
kind van vermogende ouders je situatie te kennen, 
omdat dat openheid brengt. Maar ik merk bij andere 
deelnemers dat er vaak onwennigheid is om over 
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‘NIETS ZO 
VERVELEND ALS 

LATER BLIJKT DAT 
DINGEN ONGEZEGD 

ZIJN GEBLEVEN. 
WIJ WILLEN 
OPENHEID’
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bedrijfsopvolger is, volgden wij een uitgebreid 
traject. Door te kijken naar intrinsieke motivatie en 
inhoudelijke achtergrond kwam onze oudste broer 
als de meest geschikte voor het opvolgingstraject 
in beeld. Dit is inmiddels in gang gezet.” Zo’n 
bedrijfsoverdracht is nog niet een-twee-drie geregeld, 
weten de mannen. „Onze ouders willen het voor ons 
allen even goed doen. Wij willen dat ook niet anders. 
Niets zo vervelend als later blijkt dat dingen ongezegd 
zijn gebleven. Wij willen elkaar met een goed gevoel 
in de ogen kunnen kijken. Hoe dat werkt leer je tijdens 
de masterclasses door met anderen over ervaringen 
en onzekerheden te praten.”

Eigen keuze
Aangeschoven is intussen ook Rabobank private 
banker Erwin Wijdeven. Hij staat de familie al jaren 
bij, kent hun financiële situatie en attendeerde hen 
op de masterclasses. Erwin: „Hoe ga je om met 
het geld, en hoe ga jij daar als jongvermogende 
mee om? Die vragen komen aan bod. Wij zien dat 
kinderen van vermogende ouders elk hun geld heel 
anders gebruiken. Bij de een zal het vermogen in 
vruchtbaardere aarde belanden dan bij de ander. 
Uiteindelijk is het ook hun eigen keuze. Ook daarom 
zijn de masterclasses zo praktisch: ze geven inzicht 
in de gevolgen van keuzes, maar ook wat er kan 
gebeuren als je er niet mee bezig bent.”

Het laatste nulletje
Wat zou jij doen met tien miljoen? Je hoort de vraag 
vaak in de verjaardagskring of aan de borrel. En 
heel eerlijk: ook de broers mogen met vrienden 
graag filosoferen over het antwoord. Maar voor de 
vermogende van de toekomst zet de vraag niet 
echt zoden aan de dijk, weten zij. „Wij wonen in een 

kleine dorpsgemeenschap. Iedereen kent elkaar en 
verhalen over vermogen gaan al snel een eigen leven 
leiden. Hoe anders gaat het eraan toe tijdens de 
masterclasses. Daar zit je met twintig gelijkgestemden, 
en is er veel aandacht voor privacy en vertrouwen. 
Je hebt ook al snel het gevoel: wij zitten in hetzelfde 
schuitje en het is goed om daarover te praten. En 
denk nu niet dat je moet vertellen hoeveel je hebt, 
want daar gaat het dus niet om.” Het is zoals Erwin het 
weet te omschrijven: „Over de laatste nulletjes op de 
bankrekening wordt niet gesproken. Die zijn privé.”

Terughoudendheid
De masterclasses zijn voor jongvermogenden 
van achttien tot dertig jaar. Het is een brede 
leeftijdscategorie, en die is niet voor niets gekozen. 
Erwin: „Je ziet het wel vaker: de achttienjarige die 
min of meer klaar is voor eigen financiële keuzes, 
terwijl een dertiger dat nog niet is, en soms zelfs 
nog geen weet heeft van het vermogen dat hij later 
van zijn ouders zal krijgen.” De broers herinneren 
zich de eerste masterclass. De docent vroeg aan 
een deelneemster wat zij zou doen als zij nu, op dit 
moment, haar erfenis zou krijgen. Zij beantwoordde 
de vraag. Waarop de docent haar voorhield dat zij 
haar droom nu al zou kunnen verwezenlijken, wist zij 
dat? „Waarmee de docent wilde zeggen: vaak hebben 
mensen goede ideeën om hun vermogen aan te 
wenden. Maar terughoudendheid weerhoudt hen om 
erover te praten. Dat is jammer. Vermogen biedt zoveel 
mogelijkheden. Als je wilt weten wat het allemaal voor 
je kan doen, zijn deze masterclasses heel zinvol.”

Herken jij je in het verhaal van de broers en heb je 
interesse in het volgen van de masterclasses Omgaan 
met Vermogen? Neem contact op met private banker 
Erwin Wijdeven, via erwin.wijdeven@rabobank.nl

‘IK MERK DAT ER 
VAAK ONWENNIGHEID 

IS OM OVER 
FINANCIËLE ZAKEN 
TE PRATEN. ALSOF 
DAT NOT DONE IS’

‘OVER DE LAATSTE 
NULLETJES WORDT NIET 

GESPROKEN. 
DIE BLIJVEN PRIVÉ’

- ERWIN WIJDEVEN

MIRJAM GIESBERS

AANDACHT VOOR UW VERMOGEN: 
Dat is wat u van ons als coöperatieve Private Bank kunt verwachten. En ik 
vind persoonlijk dat dat verder gaat dan uw eigen behoeften, dromen en 
ambities. Daar hoort ook bij; wat betekent dit voor mijn kinderen, al dan 
niet in de rol van opvolger? Met onze masterclasses helpen we de jong 
volwassenen om na te denken over de gevolgen van familievermogen en 
wat dit betekent aan lusten en lasten. In de laatste masterclass houden we 
een dialoog met ouders en de jong volwassenen en komt alles samen.  
Als dit bijdraagt aan de keukentafelgesprekken bij u thuis, met meer 
inhoud, diepgang en ook emotie, dan heb ik mijn doel bereikt. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op via 
privatebanking@rabobank.nl.
 
Mirjam Giesbers, Directeur Private Banking  Oost-Brabant
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