
Family office voor vrouwen 
Vrouwelijke financieel adviseurs hebben meer oog voor de specifieke behoeften
van hun vermogende seksegenoten, stellen twee oud-bankiers.

Saskia Jonker
............................................................Amsterdam
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‘M
evrouw, dat re-
gelen wij wel
voor u’, zeggen
talloze finan-
cieel adviseurs

tegen vermogende vrouwen die
hun financiële zaken willen rege-
len. Hoewel het wellicht niet
kwaad bedoeld is, krijgen vrouwen
de kriebels van die denigrerende
toon. Ze voelen zich onbegrepen
en vooral niet serieus genomen
door hun specialisten. 

Die ongeïnteresseerde houding
van bankiers en verzekeraars
werkt averechts. Vrouwen zijn zo
teleurgesteld in de financiële sec-
tor dat ze die zo veel mogelijk links
laten liggen, blijkt uit onderzoek
van Boston Consulting Group on-
der 12.000 vrouwen. Ze laten hun
geld bijvoorbeeld liever op een
spaarrekening staan dan dat ze er
actief mee beleggen. 

Daar laat de sector een hoop lig-
gen, want uit hetzelfde onderzoek
blijkt dat steeds meer vrouwen
kostwinner zijn. Bovendien bepa-

len ze bijna altijd hoe het huis-
houdgeld wordt besteed. Maar
mannen hebben nauwelijks oog
voor de doelgroep, zeggen Roos
Kwint-van den Boogaart en Sabine
van Hulst-Verhulst. De oud-ban-
kiers hebben daarom een family
office opgericht speciaal voor ver-
mogende vrouwen.

‘Wij hebben zo vaak gezien dat
mannelijke adviseurs in gesprek
met een stel zich alleen richten op
de man’, zegt Kwint-van den
Boogaart. ‘De adviseurs gebruiken
moeilijke vaktermen en ingewik-
kelde Excel-bestanden waardoor
de vrouw afhaakt. De man doet on-
dertussen of hij het snapt.’ Bij
vrouwen die na een scheiding een
zak geld mee krijgen gaat het niet
beter. ‘Zij worden als ze niet uitkij-
ken de prooi van intermediairs,
die niet het belang van de vrouw
centraal stellen maar zo veel mo-
gelijk willen verdienen.’

Een belangrijk probleem is vol-
gens hen dat adviseurs vrouwen
niet snappen. ‘Mannen kunnen
zich moeilijk in vrouwelijke klan-
ten verplaatsen’, zegt Sabine van
Hulst-Verhulst. Als een vrouw ver-

telt wat haar langetermijnplan-
ning is, gaat dat vaak omslachtig.
‘Er wordt een hoop zachte infor-
matie gegeven. Wij filteren daar
sneller uit wat ze belangrijk vindt.’
Waar het bij mannen meer draait
om hoge rendementen, zijn vrou-
wen vooral geïnteresseerd in stabi-
liteit. Ze kijken naar de toekomst,
willen zeker weten dat ze de studie
van de kinderen kunnen betalen.

Ondernemer of weduwe
Bloom Family Office denkt dat an-
ders te doen door alleen met vrou-
wen te werken. De twee oprichters,
die onder meer bij private bank
Schretlen hebben gewerkt, richten
zich op vrouwen met minimaal
¤1.000.000 of een jaarinkomen
van minstens ¤150.000. Ze willen
alle financiële zaken uit handen
nemen: van financiële planning

tot administratie en boekhouding.
De kosten komen jaarlijks uit tus-
sen ¤5000 en ¤10.000. Voor dat be-
drag doet Bloom de financiële
planning, de administratie voor
privé en bv, de belastingaangiftes
en het opstellen van de jaarreke-
ning. De hoogte van het bedrag ligt
aan de hoeveelheid werk die
Bloom moet doen en kan bij inge-
wikkelde gevallen hoger uitvallen.

De doelgroep bestaat uit vrou-
wen die in twee categorieën zijn te
verdelen. De ene groep bestaat uit
vrouwen die een aanzienlijk ver-
mogen krijgen door een scheiding
of erfenis en vaak geen idee heb-
ben wat ze daarmee moeten doen.
Tot de andere groep behoren de
ondernemers en grootverdieners
die geen tijd hebben om hun fi-
nanciën te regelen.

De eigenaren van Finishing
Touch, Suzanne Bisschop en Nina
Bouw, vallen in die laatste catego-
rie. Zij hebben een bedrijf in rela-
tiebemiddeling dat hard groeit
sinds ze een samenwerking zijn
aangegaan met een vaktijdschrift
voor artsen. ‘We willen ons niet
meer bezighouden met randzaken

Sabine van Hulst-Verhulst en Roos Kwint-van den Boogaart
houden kantoor in Heusden-Vesting. Erik van der Burgt/Verbeeld
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Doordat banken de
eigen producten
pushen, groeit de
vraag naar niet-
gebonden advies

als belastingen, administratie en
juridische zaken’, zegt oprichter
Suzanne Bisschop. ‘Door Bloom
Family Office kunnen we ons rich-
ten op de inhoud.’ 

Via haar netwerk hoorde Bis-
schop van Bloom. ‘We zochten
niet specifiek naar een vrouwelijke
adviseur, maar ze hebben duide-
lijk een luisterend oor en zijn em-
pathischer dan mannelijke advi-
seurs.’ Het family office kijkt ook
naar een nieuwe juridische struc-
tuur voor Finishing Touch. ‘We
zijn nu een vennootschap onder
firma, maar overwegen ons om te
vormen tot bv’, aldus Bisschop. 

Bloom is aan het onderzoeken
welke structuur fiscaal het slimst
is en regelt alles met de notaris.
Ook kijken Kwint-van den
Boogaart en Van Hulst-Verhulst
naar de financiën van het bedrijf:
waar kan er in de kosten worden
gesneden en hoeveel extra perso-
neel kan er worden aangenomen.
Ook doen zij de belastingaangifte. 

Bloom wil haar klanten behalve
adviseren ook opleiden. ‘We pre-
senteren ze oplossingen die ze
kunnen begrijpen en houden ze
van alles op de hoogte’, zegt Kwint-
van den Boogaart. ‘Zo houden
vrouwen de controle en leren ze
over hun financiën.’ Bloom gaat
workshops organiseren om vrou-
wen te leren hoe ze hun financiën
het beste kunnen regelen en bij-
voorbeeld hun belastingen kun-
nen doen.

Onafhankelijk advies
Een vrouw uit Wassenaar, die niet
met haar naam in de krant wil,

noemt die transparantie als een
van de belangrijkste voordelen van
een family office als Bloom. ‘Ik kan
ze altijd bellen en ze leggen het hel-
der uit. Bij de bank weet ik vaak
niet wat er gebeurt. Dat is irritant.
Daarnaast heeft Bloom goed mijn
persoonlijke omstandigheden in
de dienstverlening verwerkt.’

Zij valt in de tweede doelgroep:
ze is pas gescheiden en heeft daar
ineens veel geld aan overgehou-
den. Hoewel ze klant is bij een
bank wilde ze toch een externe ad-
viseur. ‘Dat heeft twee redenen:
mijn ex-man zit bij dezelfde bank
dus dat leek me niet handig en de
bank wil primair zijn eigen pro-
ducten verkopen.’

Die klacht klinkt sinds de kre-
dietcrisis vaak. Banken probeer-
den in voorbije jaren hun klanten
zoveel mogelijk beleggingspro-
ducten, verzekeringen en lenin-
gen van de bank te verkopen. Daar-
bij verloren ze geregeld het belang
van de klant uit het oog. Veel pro-
ducten bleken bovendien niet te
doen wat ze beloofden. Daarbij
valt te denken aan de woekerpolis-
sen en beleggingsfondsen die de
helft van hun waarde verloren.

Ook de Wassenaarse hoorde

van haar bankadviseur dat ze voor
de aankoop van een nieuw huis het
best een hypotheek van de bank
kon nemen. ‘Maar Roos Kwint
heeft uitgezocht dat ik mezelf be-
ter een hypotheek kan verstrekken
uit mijn vennootschap’, zegt ze.
Bloom doet verder haar vermo-
gensplanning en belastingen, ook
voor haar vennootschap. 

Onafhankelijk advies is sinds de
crisis juist in trek. Bloom Family
Office profiteert daar ook van. ‘We
zijn in februari begonnen en onze
agenda’s staan al vol met eerste af-
spraken’, zegt Hulst-Verhulst. Ze
denkt dat zij en partner Kwint-van
den Boogaart ieder twintig tot der-
tig klanten aankunnen. Als het er
meer worden, zullen ze extra men-
sen aantrekken. Vrouwen uiter-
aard. 

In het buitenland zijn er al suc-
cesvolle voorbeelden van financië-
le instellingen voor vrouwen. ‘In
Iran bestaat er een bank voor vrou-
wen’, zegt Van Hulst-Verhulst. Die
bank is echter vooral opgericht om
vrouwen de mogelijkheid te geven
te bankieren in een omgeving zon-
der mannen. In de VS bestaat Wo-
men & Co, een onderdeel van Citi-
group. Women & Co wil vrouwen
vooral informatie geven over hun
mogelijkheden. En de Raiffeissen
Bank richt zich in Oostenrijk sinds
2006 specifiek op vrouwen.

Ook in Nederland begint de be-
langstelling te groeien. Van Lan-
schot heeft aangegeven interesse
te hebben in het concept van
Bloom. Zo komt het uiteindelijke
doel van Bloom een stapje dichter-
bij: een bank voor vrouwen.
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