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U heeft de laatste we-
ken ongetwijfeld weer
de performanceover-
zichten van de beleg-
gingsfondsen voorbij
zien komen. De infor-
matie in deze lijstjes is
aardig, maar heeft een
hoog ’appels en peren
gehalte’. Om te bepa-
len of het beleggings-
resultaat echt goed is,
zou je een fonds eigen-
lijk moeten vergelij-
ken met een objectieve maat-
staf. Dit heet een ’benchmark’,
een index die de fondsmanager
gebruikt om zijn beleggings-
portefeuille samen te stellen. De
AEX-index is bijvoorbeeld een
maatstaf voor beleggingsfond-
sen die in Nederlandse aande-
len beleggen. De meeste beleg-
gingsfondsen zijn actief beheer-
de fondsen, waarbij de fonds-
manager probeert een beter re-
sultaat te behalen dan de bench-
mark. Dit doet hij door de selec-
tie van individuele aandelen, re-
gio’s en sectoren waarvan de
fondsmanager een bovengemid-
delde performance verwacht.
Het rendement van een fonds
ten opzichte van zijn eigen
benchmark kunt u gebruiken
als één van de selectiecriteria
om beleggingsfondsen te selec-
teren. Het geeft immers aan of
de fondsmanager de vaardig-

heid heeft om goede
aandelen voor het
fonds te kiezen. In-
middels zien we steeds
vaker beleggingsfond-
sen die geen bench-
mark hebben. De
fondsmanager selec-
teert de aandelen in
dit fonds niet volgens
een benchmark, maar
volledig op basis van
eigen inzichten. Der-
gelijke fondsen heb-

ben vaak een kleine portefeuil-
le. Het verwachte rendement
(maar ook het risico) is daardoor
hoger dan bij een fonds dat wél
een benchmark volgt. Een voor-
beeld is Robeco European Op-
portunities, dat belegt in een
geconcentreerde portefeuille
van Europese aandelen met de
allerbeste vooruitzichten. Het
fonds bestaat sinds 1 december
2005 en heeft in zijn eerste jaar
28,65% behaald. Ter vergelij-
king: de MSCI Europe Index
behaalde over die periode
17,38%. Als u voldoende vertrou-
wen in de fondsmanager heeft,
kunt u een fonds zonder bench-
mark prima als accent aan uw
portefeuille toevoegen. Uw ad-
viseur kan u helpen bij het ma-
ken van een keuze.
Meinhard Leuhery is senior beleggings-
specialist voor de Rabobank Noord Gooi-
land (heeft een vergunning van de AFM).

Meinhard Leuhery

B E L E G G I N G S A D V I E Z E N

B U S S U M - Elizabeth Ebbink is zowel
psycholoog als operazangeres. Als so-
praan zong ze tien jaar bij De Neder-
landse Opera, en als solist werkte ze
mee aan veel concerten en producties.
Daarnaast geeft ze al achttien jaar zang-
lessen aan groepen amateurs. Ruim

teressant. Mensen hebben vaak bepaal-
de stemgewoontes, omdat ze een be-
paald beeld van zichzelf hebben.’’
Voor Ebbink zelf is haar stem altijd van
levensbelang geweest. ,,Ik ben bij het
Rotterdams conservatorium opgeleid
tot operazangeres. Als je elke dag vijf à
zes uur zingt en je ’s avonds ook nog
lesgeeft, moet je enorm oppassen. Als je
ermee begint je stem te forceren, kan
het van kwaad tot erger gaan. Ik ben er
ook in mijn gewone leven bewust van
wat ik met mijn stem doe.’’
Ebbink geeft voor mensen die willen er-
varen wat ze nog meer kunnen berei-
ken met de klank van hun stem op don-
derdagavond 22 februari van 19.00 tot
22.00 uur in Bussum een introductie
vocale workshop. Aanmelden is moge-
lijk via www.elizabethebbink.nl. 

vergroot, zodat je beter overbrengt wat
je bedoelt. Mensen uit het bedrijfsleven
leer ik hoe ze hun stem kunnen gebrui-
ken als ze iets willen verkopen. Maar ik
heb bijvoorbeeld ook klanten gehad,
die in een sollicitatiegesprek niet goed
uit hun woorden kwamen. Of die gin-
gen mompelen zodra het gesprek per-
soonlijk werd. Zij wilden leren hoe ze
goed konden overkomen zonder zich-
zelf geweld aan te doen. En dat kun je
leren. Oefenen helpt. Je moet weten wat
je te zeggen hebt en je moet weten dat
je moet uitademen. Veel mensen ade-
men in stresssituaties alleen maar in,
totdat hun keel zo dichtknepen is, dat
ze wel moeten uitademen. Ik vind die
psyschologische samenhang juist zo in-

twee jaar geleden besloot ze na een in-
tensieve trainingstage zich toe te leg-
gen op stemtrainingen. ,,Dit is mij op
het lijf geschreven. Het is een mix van
psychologie, communicatietraining en
stemgebruik. De stem bepaalt voor bij-
na 40 procent de eerste indruk. Het is
dus zeker zinvol om er bewust aan-
dacht aan te besteden. Mensen hebben
pas door hoe belangrijk hun stem is als
er iets mee is. Ik train bijvoorbeeld ook
onderwijzend personeel. Voor hen is
het heel belangrijk om te weten hoe je
je stem kunt verheffen zonder dat je je
stem forceert. Maar ook: hoe maak ik
leuke stemmetjes bij het voorlezen zon-
der aan het eind van de dag schor te
zijn. Het gaat erom dat je je repertoire

De stemtrainster
Het is een beeld van de televisie dat je
niet snel vergeet: Frans Bauer die in tra-
nen uitbarst, omdat hij een probleem
met zijn stem heeft en daarom concerten
moet afzeggen. Opeens wordt duidelijk
hoe belangrijk een stem kan zijn. Eliza-
beth Ebbink uit Bussum kan erover mee-
praten. Zij is psycholoog en opera-zange-
res-zanglerares. Sinds 2,5 jaar geeft ze
communicatietraining met als focus de
klank van de stem. 

Elizabeth Ebbink: ,,Mensen hebben vaak bepaalde stemgewoontes, omdat ze een bepaald beeld van zichzelf hebben’’. FOTO STUDIO KASTERMANS

M I J N  Z A A K

door Petra Messelink

Hilversum was weer even in het nieuws. Vorige
week reed ik over de Utrechtseweg richting Loos-
drecht. Diverse motoragenten trokken mijn aan-
dacht. Altijd weer een trigger om mijn kilometer-
teller in de gaten te houden. 
Deze keer was een snelheidscontrole niet de oor-
zaak. Een groot deel van de vaderlandse politieke
top had zich genesteld (hoe toepasselijk) in land-
goed De Zwaluwenberg. Middenin de Gooise bos-
sen, was men (inclusief de inmiddels beroemdste
vergadertafel van Nederland) neergestreken in een
bijna honderd jaar oud stulpje. In een, met rood-
witte linten afgezette berm stond tussen de bomen
één verdwaalde cameraman te wachten op
nieuws. 
De informateur en zijn zes gesprekspartners lieten
zich inspireren door de mooie omgeving. Hoewel,
veel tijd om te genieten hadden ze niet, want zo’n
kabinetsformatie is gewoon hard werken. Niet al-
leen om de verschillende programma’s op elkaar
af te stemmen, maar ook omdat de heren zich
door een geweldige stapel goed bedoelde adviezen
en oproepen moesten worstelen. Alle belangenor-
ganisaties, die op een of andere manier zichzelf se-
rieus nemen, hebben de afgelopen periode gebruikt
om hun wensen en verlangens aan het papier toe
te vertrouwen en op te sturen aan de informateur.
Als je wat googlet met als zoekopdracht ’brief aan
de informateur’ kom je op een slordige zevenhon-
derd hits.
De hele samenleving komt langs; van de regionale
omroepen, de Nederlandse Vrouwenraad, Milieu-
defensie, het bisschoppencollege, het Genootschap

zijn map met zevenhonderd brieven. ,,Ik heb nog
wat te lezen vanavond.’’ Nee, zo zal het echt niet
gaan. Misschien zal Wijffels nog wel een blik op
de stapel werpen, maar dan vervolgens denken:
dat red ik toch niet en zal hij de brieven laten
voor wat ze zijn.
Niet alle brieven kunnen de heren echter terzijde
schuiven. Afgelopen week hebben zowel de
VROM-raad als oud-premier Wim Kok enkele zeer
dringende adviezen in de publiciteit gebracht. Kok
pleit voor een krachtiger bestuur op Randstadni-
veau om de prestaties van de economische motor
van Nederland beter te benutten. Ik vraag me ove-
rigens af of de voorgestelde fusie van Noord en
Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland niet te veel
van het goede is. Een Noord- en Zuidvleugelvari-
ant lijkt me effectiever.
De VROM-raad stelt dat we in Nederland maar
een beetje doormodderen als het gaat om investe-
ringsbeslissingen. Er is behoefte aan echte grote
strategische investeringen, gebaseerd op een lange-
termijnvisie. Je zou kunnen denken aan een soort
van Deltaplan voor de infrastructuur, inclusief de
benodigde financiering. Geen kinderachtige advie-
zen en niet van de eersten de besten. Ik mag ho-
pen dat deze adviezen niet alleen naar de infor-
mateur zijn gestuurd, maar op zijn minst ook
naar de fractievoorzitters. Hadden ze nog wat om
over te praten onder het genot van dat pilsje. 
Of de besprekingen succes hebben gehad? Ik weet
het niet. In de beschrijving van De Zwaluwenberg
staan de formatiebesprekingen nu onder het kopje
Trivia... 

van burgemeesters, VNO, de vakbeweging, noem
maar op. 
Heeft dit nu zin, dit soort brieven? Daar zijn de
deskundigen het niet over eens. Een citaat uit een
artikel van een tweetal communicatiedeskundi-
gen: ,,Wat geen enkele zin heeft is een brief schrij-
ven aan de informateur. Die worden nauwelijks
gelezen want daar heeft hij toch geen tijd voor.’’ 
Ik probeer een beeld te krijgen van de besprekin-
gen. De hele dag zitten de zeven heren aan de ova-
le tafel. Dan, aan het eind van de middag, hou-
den ze het voor gezien en zoeken ze de bar op. Im-
mers, met een pilsje erbij blijft de sfeer ontspan-
nen. ,,Sorry jongens’’, zegt Wijffels, wijzend naar
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C R O L L A

H I LV E R S U M - Een drukte van
belang, dinsdag op de eerste
open dag bij het ROCvA in Hil-
versum. Diverse kraampjes met
allerlei opleidingen staan klaar
om potentiële leerlingen te be-
stoken met folders. Dreunende
muziek, modeshows en een
geurende keuken moeten de
jongeren aanspreken om voor
deze school te kiezen.
,,Er komen ongeveer driedui-
zend mensen op deze open dag
af. Op een school van in totaal
vijfduizend leerlingen is dat be-
hoorlijk veel’’, vertelt Maaike

van der Duin, afdeling commu-
nicatie van het ROCvA Gooi en
Vechtstreek. Tegelijk met alle
aangesloten scholen is een open
dag georganiseerd. ,,Bezoekers
kunnen met behulp van speci-
aal ingezette bussen tussen de
scholen heen en weer pendelen
naar onder andere Amsterdam.
In het tijdsbestek van 15.00 uur
tot 20.00 uur moet dit makke-
lijk mogelijk zijn’’, denkt de
communicatievoorlichtster. 
’Podium voor talent’ is het
speerpunt van alle ROC’s van
Amsterdam. Toch is het maar
een klein onderdeel van alles

dat er te zien is. Jongeren achter
de computer in het Open Leer-
centrum zijn druk bezig met
het invullen van gegevens en
het aanklikken van plaatjes.
Niet veel later bestuderen ze het
advies dat eruit komt rollen.
,,Dat resultaat komt ook bij mij
in de e-mail terecht. Zo kunnen
we met de leerling bespreken
waar zijn of haar toekomstmo-
gelijkheden en talenten liggen.’’ 
Reden voor deze ’talentscan’ is
de onwetendheid bij scholieren
over hun toekomst. ,,Op zes-
tienjarige leeftijd komen ze hier
binnen en dan moeten ze al kie-
zen wat ze voor hun toekomst
willen gaan doen. Daar moet je
de leerlingen goed bij begelei-
den en voorlichten. Weet bij-
voorbeeld iemand die in de zorg

wil gaan werken dat hij of zij
ook in aanraking komt met
bloed?’’
Er zijn volop demonstraties te
zien. In de keuken worden fa-
zanten kaalgeplukt en bereid.
,,Nee, je moet er niet vies van
zijn een kip van de veren te ont-
doen’’, vertelt een kok. Verderop
dreunt de muziek uit de spea-
kers; leerlingen geven een mu-
ziek- en lichtshow. ,,Vandaag als
demonstratie, morgen als exa-
menproject’’, schreeuwt een
leerling erbovenuit.
Hoogtepunt is de modeshow,
een combinatie van diverse op-
leidingen binnen de school.
Techniekleerlingen bouwen het
podium op en zorgen voor de
muziek, toekomstige kapsters
verzorgen het haar en de ’mo-

dellen’ lopen op en neer met
hun zelfgemaakte creaties. Dui-
delijk is dat alles gericht is op
praktijkgericht onderwijs. 
Ondanks alle voorlichting en ta-
lentscans willen leerlingen tij-
dens een studie toch soms nog
wisselen van opleiding. ,,Dat
kan ook gewoon’’, vertelt Maai-
ke van der Duin. ,,We hebben
hier meer dan honderd oplei-
dingen en specialisaties. Maar
het is beter om in een keer de
juiste keuze te maken. Daarom
willen we ontdekken wat het ta-
lent van de leerling is.’’
De gecombineerde open dagen
van de ROCvA worden ook nog
op 17 maart en 21 juni gehou-
den. 
Voor het maken van de talentscan of
voor meer informatie: www.rocva.nl

’Podium voor talent’ speerpunt ROCvA

De modeshow was een demonstratie van gecombineerde opleidingen binnen het ROCvA Gooi en Vecht-
streek. Alles was georganiseerd en gemaakt door leerlingen van de school. FOTO STUDIO KASTERMANS

Modeshows, muziek en geurende keuken moeten leerlingen trekken

Scholieren moeten een opleiding kiezen die ze leuk vinden, maar ook
waar ze goed in zijn. Daarom combineert het Regionaal Opleidings-
centrum van Amsterdam (ROCvA) de open dag met ’Een podium
voor talent’.

door sebastiaan van essen

Opkomende markten
staan in 2007 onver-
minderd in de schijn-
werpers. Daarmee
wordt de trend van
2006, toen de beurzen
van Latijns-Amerika,
Rusland en India ook
al dubbelcijferige ren-
dementen realiseer-
den, voortgezet. Dit
jaar staan vooral de
Balkanlanden, zoals
Polen, Roemenië en
Bulgarije, in de belangstelling.
De verwachting is dat hun lid-
maatschap van of hun relatie
met de Europese Unie ook de
komende jaren hun economieën
krachtig zal ondersteunen.
Daarnaast bestaat door hun lig-
ging een gunstig perspectief
voor groeiende export richting
Azië. Een snel groeiende econo-
mie wordt door veel beleggers
in verband gebracht met snel
stijgende beurskoersen en daar-
om stroomt er massaal geld
naar deze beurzen. Er zijn ech-
ter meer factoren om rekening
mee te houden en wel rentever-
hogingen. Renteverhogingen in
de gaten houden ten behoeve
van aandelenbeleggingen in op-
komende markten? Jazeker! In
vakjargon is er op de financiële
markten nog steeds veel geld
geïnvesteerd via carry trades. Dat
is een beleggingsstrategie waar-

bij goedkoop geld ge-
leend wordt om te in-
vesteren in risicovolle-
re, beter renderende
beleggingen, zoals
aandelen. Markten die
ogenschijnlijk niets
met elkaar te maken
hebben worden zo
met elkaar verbonden.
Dat bleek onder ande-
re in mei 2006. Even
leek het dat de rente
in Japan verhoogd zou

worden en dat leidde tot een
korte koersval op de aandelen-
beurzen door versnelde afbouw
van deze carry trades. Voor elke
belegger ligt het moment om
tot actie over te gaan anders.
Het patroon is echter telkens
hetzelfde. Er wordt eerst winst
genomen op risicovollere, goed
renderende beleggingen om te-
rug te keren naar veiliger oor-
den als vastrentende waarden.
De verkopen zwellen aan tot
een vloedgolf waar onvoldoende
kopers tegenover staan. Door de
recent sterke trend in opkomen-
de markten zijn deze beleggin-
gen gevoelig geworden voor
rentestijgingen. Zolang beleg-
gers zich daarvan bewust zijn is
het goed toeven in opkomende
markten. Geef anders de voor-
keur aan garantieproducten.
Willemjan Hilhorst is beleggingsspecialist
ABN AMRO ’t Gooi

Willemjan Hilhorst

hilversum

Vodafone kiest
Alcatel-Lucent
Vodafone Nederland heeft Alca-
tel-Lucent ingeschakeld voor
uitbreiding van zijn draadloze
kantoornetwerk. De door Alca-
tel-Lucent gemaakte oplossing
stelt Vodafone Nederland in
staat in te spelen op de eisen
van de zakelijke markt. Zakelij-
ke klanten kunnen dankzij de
oplossing van Alcatel-Lucent via
hun mobiele telefoon diensten
gebruiken die voorheen alleen
via vaste telefoontoestellen in
het kantoor beschikbaar waren.
,,Het is voor zakelijke klanten
cruciaal dat zij altijd en overal
kunnen communiceren. Vodafo-
ne heeft dit onderkend en zijn
Wireless Office geïntrodu-
ceerd’’, aldus Jeroen Hoencamp,
director enterprise business
unit bij Vodafone Nederland.

hilversum

Wie wordt ’baas
van het jaar 2007’
Unique Nederland organiseert
ook dit jaar weer in samenwer-
king met TNO Kwaliteit van Le-
ven de verkiezing ’baas van het
jaar’. Deze prijs wordt tijdens
de Week van de Ondernemer op
28 maart uitgereikt. Bazen - van
chef tot afdelingshoofd en van
teamleider tot rayonmanager -
kunnen zichzelf voor deze titel
opgeven of aangemeld worden
door medewerkers, zakelijke re-
laties of mensen uit het per-
soonlijke netwerk. Inschrijven
kan tot 9 maart op de website
www.debaasvanhetjaar.nl

hilversum

Nieuwe directeur
bij Kroymans
Kroymans Corporation heeft
Dick Leek (1963) benoemd tot
managing director van haar
Ssang Yong importactiviteiten
in Nederland. Leek wordt ver-
antwoordelijk voor alle Neder-
landse activiteiten rond Ssang
Yong. Daarnaast zal hij nauw
betrokken worden bij de ont-
wikkeling van toekomstige au-
toimport-activiteiten in Neder-
land, met mogelijke introduc-
ties van nieuwe merken. Dick
Leek was na een dertienjarige
ervaring in de verkoop bij Nis-
san Europe vier jaar directeur
marketing bij Hyundai Neder-
land. Laatstelijk was hij als
hoofd logistiek parts verbonden
aan DAF Trucks NV.

De ondertekening van het con-
tract door directeur Edwin van
Huis van Beeld en Geluid en Fel-
ton-directeur René Fouraschen
was in een luttel minuutje ge-
beurd. Maar er gingen wel vier
intensieve jaren van samenwer-
king aan vooraf. Fouraschen is
voldaan. ,,Dat wij de complexe
infrastructuur bij zo’n mooi be-
drijf mogen beheren voelt als een
bekroning.’’

Felton werd destijds door
Beeld en Geluid ingehuurd voor
twee klussen. Het eerste was het
beheren van het door Beeld en
Geluid zelf ontwikkelde iMMix-
systeem. Daarin zijn alle natio-
nale audiovisuele producties op-
geslagen.

Sectormanager ict van Beeld
en Geluid Arjo van Loo: ,,De af-
gelopen jaren volgden op tal van
infrastructurele terreinen de
ontwikkelingen elkaar in zo’n
rap tempo op dat we intussen
van vijf naar vijftig servers zijn
gegroeid. Daarbij hadden we ex-
terne hulp nodig. Niet alleen om
de bezetting goed rond te krij-
gen, maar ook omdat het werk
steeds gespecialiseerder werd.’’

De tweede klus betrof het om-
gaan met de steeds complexere
infrastructuur. Dankzij de inni-
ge samenwerking met Felton
staan de mensen van Beeld en
Geluid steeds losser van de tech-
niek, zodat ze zich geheel kun-
nen richten op de interessante
mogelijkheden die deze tech-
niek te bieden heeft.

En dat is precies het doel van
Felton, aldus Fouraschen. ,,Wij
willen het beheer van bedrijven
zo inrichten dat de it-structuur
de bedrijfsprocessen onder-
steunt, zodat de klanten zich pri-

mair kunnen bezighouden met
datgene waar zij goed in zijn.’’

Felton ontwierp en installeer-
de de complete ict-infrastruc-
tuur van de nieuwbouw op het
mediapark. Eén netwerk maakt
het mogelijk zowel gegevens (da-
ta) door te geven als te telefone-
ren (via voice over IP). Daarmee is
Beeld en Geluid de eerste op het
mediapark. Het betekent niet al-
leen een grote kostenbesparing
in aanleg en beheer, maar ook dat
de techniek ’toekomstvast’ is.
Van Huis: ,,Met Felton hebben
we de basis voor de komende ja-
ren gelegd’’.

Ook voor Felton heeft de sa-
menwerking toegevoegde waar-
de, stelt mededirecteur Stan Bri-
dié van dit bedrijf. ,,Bij Beeld en
Geluid beheren wij de nieuwste
technische infrastructuur in een
hypermodern multimediaal
pand. Logisch dat onze mensen
hier graag werken. Het zijn pro-
fessionals die in zo’n omgeving
natuurlijk graag met de modern-
ste ontwikkelingen en techniek
bezig zijn.’’

Dat Felton op het mediapark is
gevestigd, is volgens Bridié een
bijkomend voordeel. ,,De afhan-
kelijkheid van ict is de laatste ja-
ren enorm gegroeid. Tegelijker-
tijd zijn de ic-infrastructuur en
de bedrijfsprocessen een stuk
complexer geworden. Het vraagt
tegenwoordig veel meer research
en maatwerk. Die specialismen
hebben wij in huis. Om tijdver-
spilling te voorkomen en kosten
te besparen is het aantrekkelijk
een specialist in huis te halen en
het geheel uit te besteden. Hoe
dichter die specialist in de buurt
zit hoe slagvaardiger de dienst-
verlening.’’

Unieke vorm van uitbesteding

Felton doet
it bij Beeld
en Geluid 
H I LV E R S U M - Na de grote drukte rond de opening door ko-
ningin Beatrix heeft het Nederlands Instituut voor Beeld
en Geluid tijd gevonden voor het afsluiten van een groot
contract voor het server- en netwerkbeheer met de even-
eens op het mediapark gevestigde it-specialist Felton. 


