
‘ IK BEN HEEL  
BEWUST IN  
DE LUWTE 
GEBLEVEN’ 
WIE HOOG REIKT, KAN DIEP VALLEN. 
DAT GELDT ZEKER VOOR MAASBERT 
SCHOUTEN. SINDS 1993 BESTORMDE HIJ 
DE KREDIETMARKT MET ZIJN AFAB, OM 
IN 2009 AAN DE RAND VAN DE AFGROND 
TE BELANDEN EN ER PERSOONLIJK IN 
TE KUKELEN. INMIDDELS IS HIJ GEEN 
LEENHEER MEER MAAR INVESTEERDER,  
EN KLAUTERT HIJ UIT HET DAL. EEN  
PORTRET VAN EEN ZAKENMAN  
DIE ZICH REHABILITEERT. 
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a, kom erin!’ De 
deur van de kapi-
tale witte villa  
in het Gelderse 
Elst zwaait open. 
Maasbert Schou-
ten, gehuld in  
een dandyachtig 
geruit maatpak en 
voorzien van een 

hip stoppelbaardje, doet een 
stap naar buiten en overrompelt 
zijn bezoek. ‘Zo, betaalt Quote 
tegenwoordig zo goed dat je een 
Turbo kunt betalen?’ Nog voor-
dat de redacteur van dienst kan 
vertellen dat zijn burgerlijke 
Opel Astra schril afsteekt bij 
het wagenpark onder de car-
port, waar een BMW i8 een 
andere grote BMW en een Audi 
flankeert, dendert de gastheer 
eroverheen: ‘Hé, die aktentas 
heb ik ook. Kijk maar!’ Om ver- 
volgens zijn kantoor binnen te 
stormen en exact dezelfde tas 
tevoorschijn te halen. 
Maasbert Schouten, door 
vriend en vijand omschreven 
als een adhd’er met een kinder-
lijk enthousiasme. Kans om een 
gesprek te voeren is er eigenlijk 
niet. Je moet Schouten zijn 
monoloog laten houden en je 
door zijn brij van nuances heen 
werken. Geen seconde schakelt 
Schouten een tandje terug, een 
rem heeft hij niet. Want na het 
showen van zijn Travelteq-tas 
schiet het gesprek door naar 
zijn nieuw aangeschafte maat-

pakken. ‘Even voor de foto straks: hoe zal ik mijn  
pochetje doen? Ach, dat zien we zo wel.’ 
Die rem heeft hij nooit gehad. Zeker niet als hij als 
kredietboertje in het begin van het nieuwe millennium 
in een mum van tijd zijn Afab tot bijna de grootste 
Nederlandse financiële dienstverlener maakt. Hypo-
theken, verzekeringen en consumptieve kredieten weet 
Afab steeds vaker te slijten. Schouten slokt een groot 
deel van de markt op door kleine en grote spelers over 
te nemen. Een beursgang lonkt. Totdat Afab, in de 
slipstream van de failliete concurrent DSB, in 2009 in 
een slechtnieuwsshow belandt. De leenheer balanceert 
weliswaar op de rand van de afgrond, maar zal uitein-
delijk niet failliet gaan. Wel raakt de kredietcrisis de 
bancaire divisie vol in de flank. Provisies op financiële 
producten worden verboden, terwijl Afab juist daaraan 
lekker verdient. AFM-boetes stellen Afab in een kwaad 
daglicht en een schuld van 190 miljoen euro – om al  
die overnames te doen – laat Afab bungelen. Zelf moet 
Schouten ‘zijn’ bestuur verlaten. Het enige wat over-
blijft is 95 procent van de aandelen van Afab, dat niet 
zo heel veel meer voorstelt. Maar, zo zegt hij daags na 
het debacle stellig tegen Quote: ‘Het is niet zo erg als 
het lijkt. Ik kom hier sterker uit.’
Deed het toen niets met u?

‘Tuurlijk wel. Ik was gewend aan artikelen over 
Maasbert Schouten, die van een zolderkamertje naar 
driehonderd miljoen euro vermogen was gegaan. Dat 
draaide helemaal ongenuanceerd de andere kant op. 
Dat heeft me toch meer gedaan dan ik dacht.’ 
Hebt u de Afab-film inmiddels al teruggespoeld?

‘Ik had drie divisies: een bancaire, intermediaire en 
een service providing divisie. Juist om te diversificeren. 
Maar alle drie werden ze op hetzelfde moment op een 
ander vlak geraakt. Veel mensen hebben een verkeerd 
beeld van waar het bij Afab is misgegaan. Het zou door 
AFM-boetes en overfinanciering komen. In 2008 had-

TRANEN MET TUITEN
Op de vraag of hij spijt heeft, antwoordt 
Schouten ontkennend. ‘Nee. Met de kennis 
die ik toen had, zou ik hetzelfde hebben 
gedaan. Ik heb meer goed gedaan dan fout. 
Het voordeel is dat ik nu profiteer van die 
fouten. Een wijze maar dure les. Een vrese-
lijk cliché, maar het is waar. Ik heb mezelf 
beloofd dat ik nooit meer in de situatie wil 
komen dat ik niet honderd kan worden en 
alles kan blijven doen wat ik nu doe.’
Hebt u dat gedacht?

‘Jazeker. Maar ik zeg nu nog steeds – nu 
nog dapperder dan toen – dat ik het heb 
gedaan zoals ik het moest doen. Ook toen  
ik uit het bestuur stapte. Het was ook niet 
meer mijn wereld.’
Waarom niet? Die wereld hebt u vanaf 
uw 24ste zelf geschapen. 

‘Klopt, maar er is zoveel veranderd in de 
financiële dienstverlening. Er is zoveel meer 
regelgeving. Wat ook goed is overigens, 
maar sommige zaken zijn wel too much. Het 
is heel lastig om in deze tijd een boterham 
te verdienen in deze markt. De wereld is 
veranderd. Alles is provisieloos. Als je 
vroeger een hypotheek verkocht, kaal, 
verdiende je 1500 euro. Als je er verzeke-
ringen bij afsloot, kon je wel vijfduizend 
euro verdienen. Nu kost een hypotheek- 
advies standaard tweeduizend euro.’
Vindt u het daarom niet meer leuk?

‘Nee, ik vind dat goed. Maar ik kijk er 
als ondernemer naar. Is het leuk om daar-
voor nog een groot apparaat van mensen 
aan te nemen die vreselijk veel werk moe-
ten doen, met een beperkte upside? Dan zeg 
ik nu: er zijn verstandigere investeringen.’
Er waren voorbeelden in de media van 
klanten die klaagden over de verkoop-
technieken van opdringerige Afab- 
adviseurs, die nog wat extra verzeke-
ringen bij een lening probeerden af  
te sluiten.

‘Naar de huidige tijdgeest zou Afab 
weleens over het randje gaan. Daar loop ik 

H‘

den we 37 miljoen euro inkomsten aan bonusprovisies en een jaar later was dat 
nul. Ik ken heel weinig bedrijven die daar geen problemen mee krijgen.’ 
U was toch ook overgefinancierd? Er moest 190 miljoen euro bankschuld 
worden geherstructureerd. 

‘Zonder financiering had de wereld er anders uitgezien, dat is waar. Ik ben 
jarenlang gegroeid op vreemd vermogen, maar zeker ook met eigen geld. Alle 
winst werd namelijk direct geherinvesteerd. Maar ook met nul financiering 
zouden we moeite hebben gehad te overleven. Er was namelijk geen bestendig 
verdienmodel meer.’

‘NAAR DE HUIDIGE TIJDGEEST ZOU 
AFAB WELEENS OVER HET RANDJE 

GAAN, MAAR WIJ DEDEN LANG NIET 
WAT DE DSB’S VAN DIE TIJD DEDEN’
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ook niet voor weg. Wij deden overigens lang 
niet wat de DSB’s van die tijd deden. Dat 
mag je mij kwalijk nemen, maar zo was de 
wereld toen. Je verdiende op provisiebasis.’
Wat vond u het pijnlijkst?

Er volgt een lange stilte, de enige keer 
tijdens dit interview. ‘De ongenuanceerde 
publiciteit is het eerste wat in me opkomt. 
En onze huilende kinderen. We hebben met 
hen de uitzending van Netwerk bekeken, 
anders zouden ze misschien toch verhalen 
horen op school. Ik weet nog dat mijn zoon-
tje Jort, toen tien jaar oud, bij mij op schoot 

zat. Hij huilde tranen met tuiten. Ik was bang 
dat hij zich voor mij schaamde, durfde het 
bijna niet te vragen. Toch vroeg ik waarom hij 
zo huilde. “Ik vind het zo zielig dat ze zo over 
jou praten, want je bent juist zo lief voor ons.” Toen dacht ik: laat iedereen 
maar het rambam krijgen. Zolang mijn kinderen maar van mij houden… Sorry.’ 
Het wordt Schouten even te veel. Zoals hij later in het interview zijn tranen 
nogmaals laat vloeien. Niet vanwege het Afab-debacle, ook niet omdat hij 
biedingen op Afab van honderden miljoenen heeft laten lopen. Nee, Schouten 
heeft net een pijnlijke scheiding achter de rug. Zijn gesnik galmt door het kan-
toor. ‘Zit je dan, in dat grote huis. Alleen. Binnenkort ga ik op vakantie, naar 
“ons” plekje. Ik zie daar onwijs tegenop. Als je mij vraagt wat ik erger vind, uit 
de Quote 500 of mijn privésituatie, dan weet ik het wel. Dit plaatst alles in 

Naam Maas Gerbert Schouten
Geboren 1971 te Wilp
Burgerlijke staat gescheiden, drie 
kinderen
Was ooit de nummer 80 van de  
Quote 500 met € 334 miljoen (2008)
Bezat 95% van Afab, maar nu niet 
meer, want delen zijn verkocht. ‘Dat 
heeft geld opgeleverd, maar hoeveel 
zeg ik niet. Zeker geen tientallen 
miljoenen’
Is nu € 15 tot € 20 miljoen waard
Gaat graag naar Mallorca en heeft 
een penthouse in Playa de Palma.  
‘Ik vlieg daar gerust met Ryanair 
naartoe. Ik ga wel tien keer per jaar. 
Als ik telkens € 500 bespaar, is dat  
op jaarbasis wel € 5000. Dat geef ik 
liever daar uit’
Zet na Vitesse weer een stap in het 
betaalde voetbal, want hij is verkozen 
tot voorzitter van de rvc bij de sinds  
1 juli geprofessionaliseerde club 
Achilles’29. ‘Vooralsnog hebben we 
zeker geen doelstelling om kampioen 
te worden, maar een profclub te 
blijven en de continuïteit te bewaken. 
Ik ga niet die speech herhalen dat we 
kampioen gaan worden, nee’
Social media ‘Ik twitter graag. Zo kun 
je een beeld van jezelf geven en kun 
je jouw kant van het verhaal kwijt’

CV
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perspectief.’ Schouten veegt zijn tranen 
weg en vermant zich. 
Waarom sloeg u die biedingen af? 

‘De waarderingen schoten elke keer als 
een raket omhoog. Ik had Afab in 2005 
bijna verkocht aan DSB voor een hoger 
bedrag dan waarvoor ik in de Quote 500 
stond (55 miljoen euro, red.). Ik zou dan in 
de raad van bestuur van DSB komen als 
cco; een van mijn voorwaarden. Maar we 
zijn niet uit de voorwaarden gekomen. Een 
halfjaar later kreeg ik een bieding van een 
private-equitypartij van twee keer zoveel. 
Maar de waarderingen bleven groeien, 
omdat we inmiddels alweer wat overnames 
hadden gedaan. In 2006 waren we bijna 
rond met SNS. De SNS-caleidoscoop zou in 
het logo van Afab komen te staan. Dat was 
ook voor een veel hoger bedrag dan waar-
voor ik op dat moment in de Quote 500 
stond (150 miljoen euro, red.). Maar dat is 
afgeketst vanwege een ander project waar-
in ze terechtkwamen. Dat bleek de acquisi-
tie in Bouwfonds te zijn. Daarna ben ik 
gepolst door een bekende investeerder,  
een miljardair die hier niet zo ver vandaan 
woont (Marcel Boekhoorn, red.). Dat heb 
ik afgeslagen, want we groeiden nog steeds 
zo hard. Uiteindelijk kwam er een grote 
Engelse private-equitypartij, eind 2007.  
We waren er helemaal uit, totdat de ceo die 
ze in gedachten hadden niet wilde. Ze had-
den hem een optiepakket geboden waarmee 
hij, wanneer hij zijn doelstellingen haalde, 
vijftien miljoen euro zou krijgen. Ze hadden 
al twee miljoen aan kosten gemaakt voor 
due diligence. Toch zagen ze ervan af. Hij 
en niemand anders moest Afab leiden. Was 
dat gelukt, dan zou ik voor de helft miljar-
dair zijn geweest. En als ik dat verstandig 
had belegd, was ik nu miljardair.’ 

VITESSE
Terwijl Schouten stapjes terug doet bij Afab 
en de luwte probeert op te zoeken, komt hij 
op 16 augustus 2010 pardoes live op tv met 

een persconferentie van voetbalclub Vitesse. In stilte 
heeft hij het jaar ervoor honderd procent van de club 
verkregen. Met Afab is Schouten al sinds 2004 hoofd-
sponsor van de club uit Arnhem. Vitesse heeft het 
financieel zwaar en de ‘Vrienden van Vitesse’, met 
onder anderen Quote 500-lid en oud-Vitesse-topscorer 
Herman Veenendaal, reanimeren de club meerdere 
malen met miljoenen. In 2008 wordt Schouten voor 
twintig procent aandeelhouder om de club financieel  
te steunen. Een jaar later zit Vitesse wederom krap bij 
kas. Schouten, dan ook al voorzitter van de raad van 
commissarissen, verstrekt een lening en komt daarbij  
overeen dat wanneer Vitesse de lening niet kan terug-
betalen, hij de overige tachtig procent van de aandelen 
krijgt. Wat dus gebeurt. Schouten gaat direct op zoek 
naar een passende koper. Hij komt op de proppen met 
een onbekende Georgiër, Merab Jordania, wiens rijk-
dom even schimmig is als zijn voorkomen. Een unieke 
overname in Nederland die Schouten – volgens bereke-
ningen van Quote destijds – rond de tien miljoen euro 
oplevert. De bewuste persconferentie na de deal is even 
lachwekkend als pijnlijk. De koper uit Georgië zegt 
niets. Voorzitter Schouten is blij en spreekt de pers-
verklaring uit alsof het de State of the Union betreft. 
Vitesse gaat kampioen worden en dit is ‘een feestdag 
voor alle Vitessenaren’. Het levert hem de omstreden 
titel Oliebol van het Jaar op in De Gelderlander.
Het was een legendarische persconferentie. 

‘Jordania zou aanvankelijk niet eens naar de pers-
conferentie komen. De algemeen directeur van Vitesse 
was op vakantie, dus moest ik als verkopende partij en 
voorzitter dat doen. Die veelbesproken speech heb ik 
op zondagavond gekregen van Ester Bal, de toen- 
malige woordvoerder van Vitesse. Vooraf bespraken  
we onze ambitie. Ik dacht aan vierde, vijfde van Neder-
land, maar Jordania zei: “No, no, champion!” Ik had 
geen invloed op de boodschap van de koper.’

‘Marcel Boekhoorn belde 
inderdaad om mij te compli-
menteren. “Je bent de enige die 
geld heeft verdiend aan een 
voetbalclub. Dat vind ik knap.”’
Bent u trots?

‘Ja. Ik ben de eerste die een 
Nederlandse voetbalclub aan 
een buitenlandse partij heeft 
verkocht. Aan iemand die wilde 
investeren in de club. Jordania 
heeft voor tien miljoen euro een 
nieuw trainingscomplex neer-
gezet, er zijn dure spelers geko-
men, allemaal met eigen geld. 
Daarvan zit geen cent lening in 
Vitesse. Als morgen Aleksandr 
Tsjigirinski (de nieuwe eige-
naar, red.) weg is, is dat trai-
ningscomplex wél van Vitesse.’
Maar er zit een houdster-
maatschappij boven die nogal 
rood van kleur is. Een nega-
tief eigen vermogen van 
tachtig miljoen!

‘Dat komt doordat Tsjigirinski 
het leuk vindt om een voetbal-
club te hebben. Er is een struc-
turele financiering. De houd-
stermaatschappijen van veel 
clubs in Engeland zien er net  
zo uit.’
U gaat nog steeds niet vertel-
len wat u gekregen hebt, hè?

‘Nee, maar jullie waren ooit 
wel warm.’
Dat is u niet door iedereen in 
dank afgenomen.

‘Toen ik honderd procent 
aandeelhouder werd, heb ik 
vanaf dag een gezegd dat ik zou 

Maar het leek erop dat het juist het verhaal van de verkoper was. 
‘Ja, dat zal. Maar zoals ik het vertel, zo was het.’

U zat er wel heel blij.
‘Ik was ook heel blij. Blij dat ik van de financiële perikelen af was. Want het 

was heftig bij Vitesse. We gingen dat seizoen in met een liquiditeitstekort van 
zes miljoen euro. Er was geen draagvlak meer bij andere investeerders. Dat was 
een faillissement geworden.’
Dan was het knap dat u geld overhield aan een voetbalclub. Er kwamen 
zelfs complimenten van een NEC-fan.

‘IK HAD AFAB IN 2005 BIJNA  
VERKOCHT AAN DSB VOOR EEN HOGER 

BEDRAG DAN WAARVOOR IK IN DE  
QUOTE 500 STOND’
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gaan verkopen. Later hoor je 
dan dat ik over de rug van 
Vitesse geld heb verdiend. 
Diezelfde mensen, de Vrienden 
van Vitesse, hebben met mij het 
contract gesloten, inclusief de 
voorwaarde dat ik de aandelen 
vrij kon verkopen. Ik heb in de 
tuin bij Jan Snellenburg (een 
van de Vrienden, red.) mijn 
aandelen nog aangeboden. Nee, 
die waren niks waard, dachten 
ze. Ik was al tevreden geweest 
als ik de helft zou terugkrijgen 
van waarvoor ik ze had ver-
kregen, want ik zat er destijds 
financieel echt niet meer zo 
warmpjes bij. Het geld uit mijn 
pensioenpotje zat in Vitesse.’

ERKENNING
Er is geen spoortje emotie meer 
te bekennen. Opeens is de 
Maasbert Schouten te zien zoals 
hij door zijn omgeving wordt 
gekarakteriseerd: een keiharde 
zakenman. Spreek je met hem 
een miljoen af en probeer je er 
later toch 990 duizend van te 
maken, dan heb je knallende 
ruzie. Zelfs vrienden met wie 
hij zakendoet dienen een over-
eenkomst te tekenen. Afspraak 
is afspraak. ‘Hij heeft een heel 
sterke persoonlijkheid’, zegt 
vader Anthony Schouten aan 
de telefoon. ‘Op de middelbare 
school vertelde hij ten over-
staan van de hele klas al aan de 
leraar economie dat zijn uitleg 
over opties helemaal niet klopte.’ 

Op school was hij wel ‘te makkelijk’, zegt pa. Dat heeft 
hij nadien ruimschoots goed gemaakt. Hij is een over-
dreven workaholic, zegt zijn kennissenkring, met een 
maniakale gedrevenheid om zich te bewijzen. 

‘Vroeger vond ik dat een soort status-
symbool, ja. Elke dag pas om elf uur naar 
huis, vanuit Amersfoort naar Elst. Het was 
altijd zo dat ze mijn auto nog zagen staan 
wanneer ze naar huis reden.’
Bent u een verslaafde?

‘Ja, dat denk ik wel. En het is geen  
gezonde verslaving. Ik moet wel de balans 
tussen werk en privé beter bewaken. Over 
tien jaar hoop ik 35 à 40 uur te werken, dat 
ik dus nog meer leef dan nu. Als ik ooit 
weer een bestendige relatie wil krijgen, 
moet ik ook wel iets gas terugnemen.’

Is erkenning belangrijk voor u?
‘Dat denk ik wel. Bijvoorbeeld wanneer ik bij BNR zit als deskundige en 

mensen zeggen dat ik er verstand van heb, vind ik dat leuk om te horen. Ik 
merk wel dat ik te gedreven ben. Ik wil jou niks bewijzen, de lezer niet, maar  
ik wil mezelf wat bewijzen.’
Waar komt die drang vandaan?

‘Ik ga altijd voor honderd procent. Dat is direct ook mijn valkuil. Ik ga nooit 
naar bed voordat mijn mailbox leeg is.’
Vindt u dat belangrijk?
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INVESTEERDER
Na Afab en Vitesse is Schouten in stilte 
gaan investeren. Eerst nog onder zijn eigen 
naam, inmiddels met MaasInvest. Zo heeft 
hij een minderheidsbelang in kinderkle-
dingmerk Vingino en participeert hij in 
investeringsfondsen als Mentha Capital, 
Todlin Participaties (van de Quote 500- 
familie Van Beuningen) en Main Capital. 
Dat gebeurt allemaal vanuit zijn kantoor 
aan huis. Het is geen doel meer om de 
grootste te worden; als einzelgänger zit hij 
achter zijn iMac businessplannen te beoor-
delen. ‘Eigenlijk ben ik wel trots op mezelf. 
Ik heb aangetoond dat ik veerkracht heb, 
want ik zat best diep. Investeren is toch een 
ander vak. Maar ik heb nog nergens een 
kwartje in geïnvesteerd dat ik kwijt ben. 
Dat zal best nog eens gebeuren, maar ik laat 
wel zien dat ik het in de smiezen heb.’
Het is wel een ander vak, zoals u zegt.

‘Ik ben nu nóg meer ondernemer, doe  
nu niets anders dan de hele dag kansen en 
risico’s afwegen. Als ondernemer van een 
bedrijf met duizend man kom je daar onvol-
doende aan toe.’
U hebt met Afab altijd een hoger doel 
gehad, met Dirk Scheringa als voor-
beeld. Hoe is dat nu?

‘Scheringa was geen voorbeeld, maar 
wel iemand voor wie ik zakelijk respect 
had. Als ik nu een voorbeeld zou moeten 
noemen, dan kies ik Marcel Boekhoorn. 
Maar ik zal nooit zo groot worden als hij. 
Dat ambieer ik niet en dat zou ook niet 
reëel zijn.’
Maar u hebt vast weer een ambitie?

‘Mijn vermogen moet over tien jaar 
tweeënhalf keer groter zijn dan nu. Dat is 
niet omdat ik een groter huis of een boot 
wil hebben. Ik heb alles wat mijn hartje 
begeert. Maar het zou mij een geweldige 
kick geven als ik dat kan realiseren. Wat de 
prijzenkast is voor een topsporter, is geld 
voor een ondernemer. Ik heb ooit gouden 
medailles behaald, nu haal ik af en toe 

brons. Dat geeft wel weer een kick, want ik ben jaren-
lang buiten de prijzen gevallen. Je kunt wel zeggen dat 
het niet door geld gedreven is, maar als je over tien jaar 
minder wilt hebben dan nu, ben je een waardeloze 
investeerder.’
Was de zakelijke rehabilitatie moeilijk?

‘Nee, ik ben wel heel bewust achter de schermen 
gebleven. Als ik opnieuw zou starten in de consumptie-
ve kredietverlening en ga roepen dat ik geen Afab maar 
Befab zou hebben, vinden jullie dat natuurlijk interes-
sant. Maar ik ben in de luwte gebleven. Gewoon je 
zaken goed op orde krijgen, dan word je vanzelf wel 
weer serieus genomen. Ik heb wel veertig interviews 
afgezegd. Dat kan ik beter doen als blijkt dat ik het kan 
staven en dat het ergens op begint te lijken.’
En lukt dat?

‘Ik heb recent een mooie exit gemaakt in software-
leverancier Vision Waves, waar ik samen met Main 
Capital in zat. We hebben een goede return gehaald.  
Ik zit nog steeds in de zaaifase, heb heel veel geplant. 
Oogsten komt nog. Over vijf jaar moet ik wel wat klap-
pers hebben gemaakt. En ik zorg voor een gezonde 
balans tussen investeringen, zodat ik ook dividend kan 
onttrekken en niet alleen maar waarde opbouw. Ik heb 
participaties waar ik voor vijf ton in zit, die nu ander-
half miljoen waard zijn. Maar daarvan kan ik niet naar 
de bakker, of naar Mallorca. Het verschil tussen liquidi-
teit en vermogen is groot.’
U zei net dat u er financieel niet meer zo warmpjes 
bij zat in 2010. Maar in uw privé-bv zag het er 
altijd wel aardig uit. 

‘Sommige vermogensbestanddelen stonden op de 
balans tegen kostprijs. Zoals het Afab-bedrijfspand in 
Amersfoort. Je weet wat vastgoed heeft gedaan de 
afgelopen jaren. Nu is dat eruit gekristalliseerd. Het 
lijkt alsof ik geen gigasprong heb gemaakt sinds 2009, 
maar toch is dat zo.’

Waarom dan?
‘Ik kies ervoor mijn naam 

niet te linken aan financiële 
dienstverleners. Dat wordt heel 
snel in een verkeerde context 
geplaatst. Ik investeer erin, 
maar passief, wil geen finan- 
cieel advies meer geven. Ik heb 
wel assurantie- en hypotheek-
diploma’s, maar doe geen per-
manente educatie meer, dus die 
zijn verlopen. Maar ik wil wel 
investeren in een bedrijf waar-
van ik denk dat risico en rende-
ment goed in verhouding zijn. 
Het zijn alle drie onbekende 
bedrijfjes. Maar stel je voor dat 
er bij een van de tussenperso-
nen in Groningen een klant een 
lening sluit met een rente van 
tien procent. Dan kopt De Tele-
graaf weer: “Woekerrente in 
Groningen”, met mijn hoofd 
ernaast.’
Dan hebt u een tweede  
litteken? 

‘Een van die bedrijven is 
uitgeroepen tot beste service-
provider van Nederland. Dat is 
ook de reden dat ik daar hele-
maal geen functie heb. Bij mij 
zou de verhouding commercie 
en compliance misschien onge-
wild toch de verkeerde kant op 
schuiven. Dat zit nu eenmaal in 
mij. Daarom moet ik me er niet 
te veel mee bemoeien. Ik ben 
van nature toch iemand die 
denkt: als we een tonnetje meer 
kunnen verdienen doordat het 
iets minder degelijk gaat... Dat 
moet ik niet meer willen.’

Komt u via de achterdeur de Quote 500 weer in?
‘Twee jaar geleden was het antwoord nee. Nu jullie de ondergrens omlaag 

hebben gebracht en ik flink aan het groeien ben, sluit ik het niet uit. Maar het 
is niet mijn doel. Ik wil succes hebben. Ik verwacht dat mijn cijfers de komende 
jaren gaan accelereren wanneer ik exits maak.’ 
U bent best transparant, ook op uw website. Zelfs uw adres staat open  
en bloot vermeld. Alleen uw deelnemingen in financiële dienstverleners 
staan er niet op.

‘Bewust. Dat wil ik graag zo laten.’

‘IK KIES ERVOOR MIJN NAAM NIET TE 
LINKEN AAN FINANCIËLE DIENST- 

VERLENERS. DAT WORDT HEEL SNEL IN 
EEN VERKEERDE CONTEXT GEPLAATST’
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