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Een regisseur in plaats 
van een specialist
In de rubriek U vraagt, wij beheren

A
dvies over belastingen en vererving, een goede be-

stuurlijke structuur voor hun vermogen. Iemand 

die meedenkt over de overdracht van en de opvol-

ging in de eigen onderneming. Kortom, een regis-

of een vermogensbeheerder. Dat is wat steeds meer vermogen-

specialismes die ze zelf niet beheersen. En grotere, die complete 

extreem vermogende familie werken, zoals De Hoge Dennen, 

beheerder van het Kruidvat-fortuin van de familie De Rijcke. 

mono- als multimiljonairs. Bloom uit het nabije Vught heeft 

uitsluitend vrouwen als klant. Vooral vrouwen die scheiden van 

een ondernemende echtgenoot. Inmiddels begeleidt Bloom ook 

directeuren-grootaandeelhouders, via een samenwerking met 

S
abine van Hulst-Verhulst begon in 2011 voor 

zichzelf, samen met een zakenpartner. “Wij 

kwamen beiden uit de bancaire dienstverle-

ning,” vertelt Van Hulst. “Daar zaten wij vooral met 

mannen aan tafel. Hun vrouwen waren zelden of 

nooit bij die gesprekken aanwezig. En dat terwijl die 

Group bracht dat al eens in kaart in een onderzoek 

met de veelzeggende titel Women Want More. En zo 

kwamen Van Hulst en haar partner op het idee om 

-

nen. “Aanvankelijk mikten wij op vier doelgroepen: 

de vrouwelijke ondernemer, de vrouw in loondienst 

met een hoog inkomen, de weduwe en de vrouw die 

scheidt of is gescheiden van een vermogende echt-

genoot.” Bij de laatste categorie bleek de behoefte 

aan begeleiding zo groot dat die is uitgegroeid tot 

een specialiteit. “De vrouwen zijn bijna altijd ge-

trouwd geweest met een ondernemer. Meestal run-

den zij het gezin, omdat de man het domweg te druk 

had. Met het bedrijf bemoeiden ze zich niet. Beleg-

gen, ondernemingsoverdracht, belastingen, vast-

en de beste adviseurs. Ze zijn bijna altijd getrouwd 

onder huwelijkse voorwaarden waarin hun vrouwen 

zich ten tijde van het huwelijk nauwelijks hebben 

verdiept.” 

Daarbij zijn de mannen harde en gewiekste 

onderhandelaars: zo hebben zij die onderneming 

opgebouwd. Naast de echtscheiding zelf krijgen 

de vrouwen er een tweede trauma bij: het plotse 
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Verdeling van gemiddeld 3 miljoen

vermogen na een scheiding


