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Het vermogen van Stijn van Helvoirt, Wim van Dijk en Mirjam Giesbers, alle drie werkzaam 
bij Rabobank. Stijn en Wim zijn Private Banker New Business en Mirjam is directeur Private 
Banking. Ze vertellen graag over die o zo belangrijke menselijke kant van hun werk, aan de hand 
van een persoonlijk item. Stijn kiest voor een paar Adidas Copa Mundial, brute kicksen voor de 
lome zondagochtend. Wim gaat voor een kleurrijk kinderboek met uitnodigende, grote letters. 
Mirjam houdt het op een milde cappuccino. 
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O
ndernemers maak je niets wijs. Ze bouwden 
hun bedrijf vaak eigenhandig op. Hun motto: 
niet stilzitten, en iets met poetsen. Toch komt 

er ooit dat ‘zachtere’ reflectiemoment. Wat wil ik met 
mijn opgebouwde vermogen? Hoe regel ik het goed 
voor mijn gezin? Dan is een goed financieel gesprek 
welkom. Bijvoorbeeld met Stijn en Wim, private bankers. 
Zij begeleiden nieuwe klanten, opdat het persoonlijk 
vermogen zo goed mogelijk wordt aangewend. Dat 
vereist behalve kennis van financiële zaken nog iets 
veel belangrijkers, namelijk oprechte interesse, open-
heid en vertrouwen. Het is de basis van waar het 
uiteindelijk om draait: het geven van het best passende 
vermogensadvies.

Schuren mag
Stijn, Wim en Mirjam hebben één ding gemeen. Het zijn 
betrokken mensenmensen met oprechte interesse in 
de familiekant van het ondernemerschap. „Iedere klant 
heeft een eigen verhaal en eigen toekomstwensen”, zegt 
Stijn. „Om de klant te kunnen begrijpen moet je deze le-
ren kennen, en de klant jou. Daarmee leggen we de ba-
sis voor een goede financiële planning. In die volgorde. 
En let op: het mag nooit een trucje worden. Het bouwen 
aan een relatie moet vloeiend gaan, vanuit een oprechte 
interesse.” Vermogensadvies geven kan ook confronte-
rend zijn, weet Wim: „Wat gebeurt er als je als vermogend 

ondernemer onverhoopt komt te overlijden of wilsonbe-
kwaam wordt? Dat zijn geen leuke scenario’s. Maar wij 
maken die wel bespreekbaar. Het mag soms best schu-
ren, een beetje ongemakkelijk voelen. De meeste onder-
nemers waarderen dat.”

IJsbreker
De drie gaan het liefst bij de klant thuis op bezoek. Ge-
woon, aan de keukentafel.
„Een kop koffie maakt elke start goed”, zegt Mirjam mon-
ter. „Ik bedoel het hele ritueel eromheen: de kopjes in-
schenken, suiker, melk, het getinkel. Het brengt rust en 
het stelt je open voor je gesprekspartner. Tuurlijk, wij 
weten allemaal dat het uiteindelijk over geld gaat. Maar 
koffie geeft een goed signaal af: ik wil allereerst graag 
weten wie jij bent, hoe het met je gaat en wat je bezig-
houdt. Het zorgt voor verbinding, en werkt als ijsbreker 
zoveel beter dan een vage powerpoint. Koffie, of het nu 
een doordeweeks bakje is, een straffe espresso of een 
milde cappuccino met een hartje, staat voor zó veel: gast-
vrijheid, de beste bedoelingen en de intentie om er sa-
men ook echt iets van te willen maken.”

Maatschappelijk actief
Tot zover koffie. Stijn vertelt hoe het óók kan werken. 
„Kijk”, toont hij heel niet-bancair een bungelend paar Adi-
das Copa Mundial, „dit zijn mijn voetbalschoenen.  
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CAPPUCCINO, TULDANIA, JULES EN ELODIE ALS SMEERMIDDEL

‘HET BELANGRIJKSTE  
IN ONS WERK?  
ECHTE INTERESSE’

WIM VAN DIJK
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‘Samen werken aan een vereniging waar altijd 
iets te doen is. Dat herkennen veel klanten’

‘Koffie geeft een goed signaal af: ik wil allereerst graag 
weten wie jij bent, hoe het met je gaat en

wat je bezighoudt’Ze hebben alles te maken met mijn sportvereniging 
Tuldania in Esbeek. Op zaterdag ben ik jeugdleider van 
het elftal waarin ook mijn zoon zit, en op zondagochtend 
voetbal ik zelf. Dan heb ik deze aan. Ik zit er ook in het 
bestuur. Wat mij bevalt is het fijne gevoel om met elkaar 
iets voor de club te kunnen betekenen; samen werken aan 
een vereniging waar altijd wel iets te doen is. Die realiteit 
herkennen veel van mijn klanten. Vaak zijn zij ook maat-
schappelijk actief, en maken zich verdienstelijk als 
bestuurslid binnen een of andere club. Dáár vinden wij de 
klik. Hoor ik de klant zeggen: ‘Ik herken wat je zegt’, dan 
doet mij dat goed. Dan ben je tot elkaar gekomen.”

Overtreffende trap
„Alternatief is dat je meteen de diepte ingaat met bijvoor-
beeld de beleggingsportefeuille”, zegt een nuchtere Wim. 
„Het bespaart je tijd, dat zeker, maar leidt gegarandeerd 
tot minder diepgang.” Wim komt ook met een voorbeeld. 
„Kijk eens hier, een kinderboek. Als trotse opa van mijn 
kleinkinderen Jules en Elodie van tweeënhalf jaar en een 
half jaar lees ik graag voor. Rupsje Nooitgenoeg, Dikkie 
Dik - je moet wat. Heb je zelf kleinkinderen? Dan weet je 
dat je die trots niet onder stoelen of banken schuift. Mijn 

klanten, vaak ook opa of oma, hebben dat óók. Voor je het 
weet hebben we het over de vreugde die kleinkinderen 
geven. Die overtreffende trap van affectie overstijgt alles. 
Kleinkinderen zijn een prachtig en puur middel om op een 
natuurlijke manier samen tot een goed gesprek over finan-
ciën te komen. Terwijl het uiteindelijk om financiële keuzes 
draait, wat ook de klant weet. En ook hier geldt: het mag 
nooit een kunstje worden. Het moet echt en oprecht zijn.”

„Zo’n persoonlijk gesprek, dat veel verder gaat dan tech-
nische feiten, levert allerlei bruikbare informatie op die 
ons helpt met het best passende financiële advies”, voegt 
Mirjam toe. „Soms gaan wensen en keuzes goed samen. 
Soms wringen ze ook, en dan adviseren wij om er nog 
even over na te denken, of komen met alternatieven. Alles 
is mogelijk. Maar handig is wel om de realiteit onder ogen 
te houden. Met die realiteit helpen wij.”

Buitenkant
Ze vinden zichzelf maar wat bevoorrecht. De private ban-
kers genieten keer op keer van bijzondere verhalen, die 
hen soms ook niet onbewogen laten. Mirjam: „Dan ziet een 
familiebedrijf er aan de buitenkant prachtig uit, maar blijkt 

er in de familie ook veel zeer te zitten. Naaste familieleden 
die elkaar niet meer willen zien. Dat raakt mij. Dan vraag ik 
wel eens: met wie praat je daarover? Dat blijkt dan lastig. 
Vaak is de omgeving jaloers op het succes van het mooie 
bedrijf. Kom dan maar eens aanzetten met je familiepro-
blemen. Evengoed gebeurde het ook dat gebrouilleerde 
familieleden door onze vermogensprogramma’s weer fijn 
contact kregen. Hoe mooi is dat!”

Rust brengen en ontzorgen
Je kunt zeggen dat het typische afstandelijke dat de bank-
wereld voorheen kenmerkte, er inmiddels wel vanaf is. 
Moet ook wel, vindt Mirjam. „Financiële rust brengen en 
ontzorgen, dat blijven belangrijke pijlers voor de toekomst. 
Daarbij past een persoonlijke toenadering. De meeste 
mensen houden niet van financiën. Wij helpen onze klan-
ten om te begrijpen dat je vermogen niet los kunt zien van 
de familie en van emoties. En is het eenmaal geregeld, dan 
wordt het leuk. Klanten kunnen de regie dan loslaten, en 
dat brengt een prettig gevoel. Het geeft hen de ruimte om 
bezig te zijn met andere, veel belangrijkere zaken.” 
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MIRJAM OP PLAATS 29 IN FRITS’ TOP 50
'Rabobank komt bij mij echt op de eerste plaats'

Niet dat het haar elke dag bezighoudt. Maar de 29ste 
plaats in de Top 50 van 2022 van meest invloedrijke 
vrouwen in de regio vindt Mirjam maar wát eervol. 
„Het is een respectabele notering. Maar wij hebben 
hier zoveel betekenisvolle ondernemende vrouwen! 
Kijk bijvoorbeeld eens naar de top drie, of naar al 
die andere ondernemers die zich dagelijks bewijzen 
in het maatschappelijk veld. Zij verdienen die plek 
echt.” Mirjam is er trots op dat met haar notering 
óók Rabobank wordt gezien. „Dat wij als enige 
vermogensbeheerder in de lijst staan, doet mij goed. 
Het is het bewijs van onze authenticiteit. Sta je in de 
lijst, dan word je soms anders beoordeeld. Je mag 
aanschuiven bij rondetafelgesprekken en men vraagt 
om je mening. Ook dat is eervol. Of de notering mij veel 
bezighoudt? Dat denk ik niet. Rabobank komt bij mij 
echt op de eerste plaats.”

STIJN VAN HELVOIRT

MIRJAM GIESBERS


