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Komt een vrouw
bij de bank
Sabine van Hulst en Roos Kwint plannen vrouwelijke financiën .

•'A Is. vrouw word je doorgaans I b~hoefte is aan een dergelijke service, en
niet seneus genomen In de WIJzun de eersten die aan de vraag beant-
financiële sector. Het is een I woorden.' Maar wie zijn die vrouwen dan?

mannetjescultuur. Dat weten we uit de 'Je kunt denken aan succesvolle zaken-
eerste hand, want dat is precies het vrouwen die weinig tijd hebben voor privé-
wereldje waaruit wij komen. Maar nu gaan financiën. En twee klamen van ons zijn
wij het helemaal anders doen.' De Bra- ondernemers die het gevoel hebben dat
bantse vermogensplanners Sabine van ze bij banken niet voor vol worden aan-
Hulst en Roos Kwint maakten carrière in gezien en met minderwaardige services
private banking, werkten bij ING, Schret- t worden afgescheept, alleen omdat ze
len & Co en Rabobank, maar willen de za- I vrouw zijn.'
ken vanaf nu helemaal anders aanpakken. Maar misschien nog belangrijker zijn
'Bankzaken worden vaak geregeld door vrouwen die net alleenstaand zijn, stelt
mannen, zowel van de kant van de bank Van Hulst. 'Ze zijn weduwe geworden, of
als van de kant van de cliënt', legt Van hun huwelijk is gestrand. Een van onze
Hulst uit. 'Alsje daar als vrouw bij zit, word klanten is bijvoorbeeld net gescheiden
je maar half serieus genomen. Dat is van een Quote SOO-man. Hij vertrekt,
vreemd, want er zijn tegenwoordig veel maar neemt ook zijn vermogensbeheer-
vrouwen die geld hebben, en wat nog in- der en de rest van de financiële stoet mee.
teressanter is: vaak zijn zij het die beslis- Daar sta je dan, emotioneel aangedaan,
sen waaraan thuis het geld wordt uitgege- met een aanzienlijk vermogen achter de
ven. Dat niet serieus nemen van vrouwen hand, maar geen idee hoe je dat moet
is onzinnig. Daarom zijn we met Bioom beheren. Voor al die vrouwen zijn wij er;
gestart.' vanaf een half miljoen euro vermogen of
Bioom is een zogeheten familyoffice, een een inkomen boven de anderhalve ton
kantoor dat voor vermogende klanten de kun je bij ons terecht. Als je klant bij ons
financiële zaken regelt. 'Dat doen wij dus wordt. is dat voor de lange termijn. Wij
niet voor de traditionele vermogende regelen dan zaken als bankcontacten en
families', benadrukt Kwint. 'Nee, wij wer- communiceren met de notaris, accoun-
ken alleen voor vrouwen. Dat is geen mis- tant, advocaat en fiscalist. Indien gewenst
plaatste feministische uitspatting, hoor. zorgen wij ook voor de administratie en
We weten dat er in de markt een reële I belastingaangifte, en stellen de jaarreke-

'WIJ HELPEN.
NIET ALLEEN
MET BANALE
GELDZAKEN,
MAAR OOK
MET HOE JE
JE LEVEN
WEER OP DE
RAILS KRIJGT'

ningen op als je een onderneming of ver-
mogensvehikel hebt.'
Dat is overigens niet het enige waar-
bij Van Hulst en Kwint zeggen te helpen.
'Want naast het feit dat wij vrouwen wél
serieus nemen, begrijpen we ze ook. Als je
net een scheiding achter de rug hebt, is
het fijn als er iemand naar je luistert en je
helpt. Niet alleen met banale geldzaken,
maar ook met hoe je je leven weer op de
rails krijgt. Dat bespreek je doorgaans niet
met een vermogensbeheerder in een
strak pak op een groot kantoor. Wij kun-
nen en willen wel zo toegankelijk zijn.'
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