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Familievermogen
betekent gedeelde
verantwoordelijkheid

Toen Fred en Judith Loman met hun twee
kinderen gingen praten over de overdracht
van hun vermogen, was de eerste reactie
van de kinderen: daar hebben we nog nooit
over nagedacht. En Judith was bang dat ze te
vroeg zouden overdragen, waardoor ze dan
later weer geld zouden moeten lenen van
de kinderen. Maar het gezin is het gesprek
uiteindelijk toch aangegaan. Zoon Sem: ‘Dat
zijn openhartige gesprekken, met een goed
glas wijn erbij.’
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Timing is belangrijk, weet de familie Loman*. Jaren
geleden probeerde vader Fred zijn zoons te interesseren
voor vermogensbeheer. Zonder succes. ‘In hun studietijd
gaf ik ze allebei een potje om mee te beleggen, maar daar
hadden ze nul interesse in.’ Sem moet lachen als hij eraan
terugdenkt. ‘Dat beleggen is echt iets van mijn vader.
Toen waren mijn broer en ik met hele andere zaken bezig.
Studeren, feesten, je kent het wel.’ Nu is het anders. Nick
en Sem zijn allebei gesetteld en hebben zelf kinderen.
Sem: ‘Na de geboorte van mijn dochter zat ik eerst op een
roze wolk. En toen die een beetje was opgelost, besefte
ik dat ik zaken moest gaan regelen. Vermogen opbouwen,
pensioen afsluiten, dat soort zaken. Mijn financiële
toekomst is belangrijker geworden nu ik zelf een
gezin heb.’

Laat het vooral niet
op z’n beloop

Volgende week gaan we overleggen hoe we het
vermogen verder willen structureren.’
Fred (64) en Judith (62) Loman hebben
twee volwassen zoons, Sem (36)
en Nick (34), en drie kleinkinderen.
Zo langzamerhand willen ze hun
vermogen deels overdragen. Daar
hebben ze regelmatig gesprekken
over met de kinderen, met advies van
hun private banker van Van Lanschot.
Want hoe willen ze overdragen? En

Dat zijn ontspannen gesprekken. Sem: ‘We nemen er
een lekker glas wijn bij, want daar houden we allemaal
wel van. Ik merk dat we nu sowieso meer met elkaar
praten over dit soort gevoelige zaken. Het heeft mij
bewuster gemaakt van mijn rol in het gezin. Mijn kennis
groeit, en daarmee het begrip voor mijn ouders.’ De
schoondochters schuiven niet aan bij die gesprekken. Dat
is een bewuste keuze, zegt Fred. ‘Het is zo’n persoonlijk
onderwerp, dat doen we liever met z’n vieren.’

vooral: op welke termijn?
Harmonieus

als mensen zomaar ineens over een flink vermogen
beschikken. Die gaan vreemde dingen doen, ze gooien
alles over de balk of willen er juist niks van weten,
waardoor het vermogen slinkt. Dat zou zonde zijn,
we hebben er te hard voor gewerkt om dat te laten
gebeuren.’

In deze familie wordt het allemaal buitengewoon
harmonieus geregeld, dat zal niet overal zo makkelijk
gaan. ‘Soms durven mensen er niet over te beginnen,’
weet Fred. ‘Het is een gevoelig onderwerp, vermogens
overdracht. Maar er komt een moment dat Judith en
ik er niet meer zijn. Ik wil niet dat de jongens dan met
hun handen in het haar zitten en niet weten hoe ze het
familievermogen moeten beheren. Daarom is het goed
om er open over te praten. Ik adviseer iedereen: begin
er zo vroeg mogelijk over en laat het vooral niet op z’n
beloop.’

Voorbereiden op vermogensbeheer

Waar ontstond het idee om het vermogen over te
dragen? Op Curaçao vatten Judith en Fred het plan
op om het vakantiehuis daar alvast aan hun zoons te
schenken, maar dat vonden de mannen geen goed idee.
‘Dat huis is van jullie,’ kregen ze te horen. Maar het
zaadje was geplant. Toen in 2008 de financiële crisis
kwam, gingen de plannen echter de koelkast in. ‘Het was
mijn schrikbeeld dat we vermogen zouden schenken
en daarna bij de jongens zouden moeten aankloppen
om wat te lenen,’ zegt Judith. ‘Een vriend kreeg toen
harde klappen op de beurs, hij moest zijn plannen over
vermogensoverdracht daardoor flink bijstellen. Dat
wilde ik niet meemaken.’
Twee jaar geleden bracht Van Lanschot het gesprek
weer op vermogensoverdracht. ‘Als we die overdracht
niet goed regelen, kan een groot deel van de erfenis
naar de belasting gaan,’ zegt Fred. ‘Bovendien: het is
belangrijk dat Sem en Nick worden voorbereid op het
beheren van vermogen. Ik heb gezien wat er gebeurt

De wijsheid in pacht

Een serie gesprekken volgde. Bij het eerste gesprek
werd duidelijk dat de zoons nog nooit hadden nagedacht
over alles wat bij vermogen komt kijken. Judith: ‘Ze
weten wel dat we vermogend zijn, we hebben ze
bijvoorbeeld geholpen bij het kopen van een huis. Maar
dat het over een aanzienlijk vermogen gaat dat ook voor
hen verantwoordelijkheden met zich meebrengt, dat
was nieuw voor ze.’
Eerlijk is eerlijk, in het begin dacht Fred dat hij de
wijsheid in pacht had. Maar de zoons hebben zelf ook
ideeën over wat er met het vermogen moet gebeuren.
‘Nick is door zijn werk beter thuis in de financiële
wereld dan ik,’ vertelt Sem. ‘Hij had direct plannen met
onroerend goed. Ik moest die kennisachterstand eerst
inhalen. En de keuzes die we maken moeten voor mij
ook goed voelen. We denken nu aan een familiefonds,
waar we alle vier verantwoordelijk voor zijn.

Mijn schrikbeeld: vermogen
overdragen aan de kinderen
en dan bij ze moeten
aankloppen voor een lening

* De namen zijn om privacyredenen gefingeerd.
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D E N I E U W E G E N E R AT I E

Instappen
in familiebedrijf regel
je niet even
aan de
keukentafel

Academie voor
Bedrijfsoverdracht

V.l.n.r. Carlijn van Roosmalen, Paul van der Poel en Ilse de Haan

Om hun kennis van het bedrijfsproces
te vergroten, hebben Carlijn, Paul en

Paul van der Poel liep als klein jochie al
tussen de machines in de werkplaats van zijn
vader, Carlijn van Roosmalen maakte kennis
met het autobedrijf van haar familie tijdens
een vakantiebaantje bij de receptie en Ilse
de Haan kijkt al jaren mee op haar vaders
accountantskantoor. Een familiebedrijf, daar
word je in geboren en daar groei je mee op.
Wat zijn de valkuilen bij het instappen in een
familiebedrijf? En hoe praat je met elkaar over
het vermogen?
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Paul had een droom: piloot worden. Toen hij na zijn
opleiding ging solliciteren bij een luchtvaartmaatschappij,
had zijn vader een opmerkelijk advies: Laat toch zitten
en kom hier werken, zei hij. ‘Geen haar op mijn hoofd die
er toen aan dacht om in het familiebedrijf te stappen,
maar tien jaar later werd ik toch nieuwsgierig.’ Ook Ilse
dacht twee keer na voordat ze bij het familiebedrijf ging
werken. ‘Als ik hier ja op zeg, is het voor de rest van m’n
leven, dat realiseerde ik me heel goed,’ vertelt ze. ‘Ik had
twijfels: geef ik mijn zelfstandigheid op? Is het wel een
serieuze, inhoudelijk uitdagende functie? Voor Carlijn
kwam de vraag eigenlijk iets te vroeg. ‘Ik werkte na mijn
studie bij een interessant bedrijf en had daar net een
mooie carrièrestap gemaakt. Maar ik had al tijdens mijn
vakantiebaantje ontdekt: die auto’s en ons bedrijf zijn
veel leuker dan ik dacht.’

Zuinig op de familieband
Instappen in het familiebedrijf betekent ook delen in de
verantwoordelijkheid voor het vermogen van de familie.
Hoe gaan de drie jonge ondernemers daarmee om?
Carlijn zit twee keer per jaar met de hele familie bij de
accountant, om de stand van zaken door te nemen. ‘Wat
is de situatie, is de structuur die we hebben gekozen nog
passend, wat is tot nu toe opgebouwd? Dat bespreken
we met elkaar, zodat iedereen op de hoogte is van
wat er speelt.’ De vader van Ilse heeft het hele proces
professioneel aangepakt. ‘Mijn vader heeft regelmatig
bedrijven geholpen bij een overname en juist bij
familiebedrijven zag hij dat vaak mis gaan. Halfserieuze
gesprekken aan de keukentafel kunnen ten koste gaan
van de familieband.

Ilse deelgenomen aan de Academie voor
Bedrijfsoverdracht. Dit is een uniek
opleidingsprogramma voor opvolgers in
het familiebedrijf. Het programma wordt
uitgevoerd door TIAS School for Business
and Society, de beste business school van
Nederland in maatwerkprogramma’s. De
opleiding besteedt onder andere aandacht
aan Strategie & Innovatie, Finance, Family
Governance en Leiderschap, met als rode
draad in de leergang de ontwikkeling van
persoonlijk leiderschap.
Meer weten? Kijk op vanlanschot.nl/
academie-voor-bedrijfsoverdracht
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Daarom heeft hij een coach ingeschakeld die ruime
ervaring heeft met bedrijfsovernames. We hebben
gezamenlijk een familiestatuut opgesteld, waarin onze
familiewaarden vastliggen. Rentmeesterschap is een
van de kernwaarden: op de juiste manier omgaan met
ons bedrijf.’ Ook Paul herkent zo’n kernwaarde in zijn
familiebedrijf. ‘Wij zijn behoudend met geld. Eerst sparen,
dan pas investeren. Daar zijn we het allemaal over eens
en dat werkt goed.’

Carlijn van Roosmalen (26)
Manager bij Van Roosmalen Autobedrijf,
verantwoordelijk voor het elektrische automerk
Polestar. ‘Ik heb mijn eigen bedrijf binnen het
bedrijf, met een leuk jong team. Mijn vader laat
me mijn eigen gang gaan, hoewel hij me tussen
neus en lippen door toch wel tips geeft.’

Paul van der Poel (36)

VERMOGENSOVERDRACHT

Vermogen verstandig
overdragen? Praat
erover met uw familie!

Directeur bedrijfsvoering bij Poel Bosbouw,

Rentmeesterschap is een
van de familiewaarden

gespecialiseerd in verkoop van professionele
bosbouwmachines. ‘De samenwerking met
mijn broer is perfect. We vullen elkaar aan,
maar zitten elkaar niet in de weg. Hij is technisch,
ik hou me meer bezig met de strategie. We
kunnen goed met elkaar opschieten, zijn het

Alle zussen zijn gelijk
Paul en zijn broer Marc werken samen in het bedrijf,
maar Carlijn heeft twee zussen die een andere loopbaan
hebben gekozen en ook de broer van Ilse zag het niet
zitten om in het familiebedrijf mee te draaien. ‘Tussen
ons als broer en zus kunnen daardoor verschillen
ontstaan,’ merkt Ilse. ‘Dat moet goed geregeld worden.
Als ik een stuk van het bedrijf overneem, moet ik dan
aan mijn broer iets betalen? Wat is eerlijk?’ Carlijn
herkent het dilemma: haar vader gaat voorlopig nog niet
stoppen, maar vindt het wel belangrijk dat zij en haar
zussen gelijk worden behandeld. ‘Hij is apetrots op het
feit dat ik in het bedrijf werk, maar net zo trots op zijn
andere twee dochters. Wij zijn volgens mij niet zozeer
opgevoed in een vermogend gezin, maar meer in een
ondernemend gezin. We staan alle drie met beide benen
op de grond, nuchter en zelfstandig. Op die manier
maken we afspraken met elkaar.’
Onuitputtelijke bron
Hoe verschillend de jonge ondernemers en hun families
ook zijn, de aandacht en liefde voor het familiebedrijf is
een gezamenlijke waarde. De vader van Ilse heeft dat
poëtisch geformuleerd: hij ziet het familiebedrijf als een
onuitputtelijke bron. Ilse: ‘Alles wat uit de bron komt,
kunnen we vrijelijk gebruiken. Maar de bron zelf moeten
we goed beschermen.’
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meestal eens. Beter had ik nooit kunnen treffen.’

Ilse de Haan (37)
Operationeel directeur bij ZM Groep, een
accountants- en advieskantoor. ‘Mijn vader
vroeg me zeven jaar geleden of ik in het bedrijf
wilde komen werken. Dat was even schakelen:
ik kende hem heel goed als vader, maar nog
niet als directeur. De komende jaren gaat hij

Wilt u uw familievermogen zo goed mogelijk in stand
houden? Maakt u zich er zorgen over of uw kinderen
later verstandig met het familievermogen om zullen
gaan? Ervaring leert ons, dat het cruciaal is om met
uw familieleden te praten over uw vermogen en de
bijkomende vraagstukken.

een eventuele bedrijfsoverdracht moet plaatsvinden
en vooral ook wie uw bedrijf moet voortzetten? Het is
raadzaam om de toekomstige bedrijfsoverdracht tijdig
te bespreken met uw familie. Misschien dat een van uw
(klein)kinderen het bedrijf graag wil overnemen, zonder
dat u daarvan op de hoogte bent.

Helaas gebeurt dit in de praktijk maar weinig. Vragen over
het vermogen zijn er vaak wel, zorgen ook. De noodzaak
om doelen, wensen en verwachtingen die we hebben
over het vermogen aan elkaar kenbaar te maken, wordt
vaak niet onderkend. Uw familieleden bij uw vermogen
betrekken hoort bij het goed en tijdig regelen van uw
financiële en fiscale zaken. We bespreken kort drie
situaties waarin het van belang kan zijn om met uw
familie over uw vermogen en verwachtingen te praten.

Conflicten vermijden bij erfenis
Door gebrek aan informatie kunnen er conflicten
tussen familieleden ontstaan. Als u inzicht geeft in
uw nalatenschap en hoe die is geregeld, voorkomt u
veel onrust bij uw overlijden. Welke notaris heeft uw
testament opgesteld? Wie is de bewindvoerder? Hoe
wordt het vermogen verdeeld en hoe is deze verdeling
tot stand gekomen? Allemaal zaken die u kunt bespreken
en laten vastleggen. Het kan een groot voordeel zijn om
alle familieleden, en zelfs uw schoonfamilie, daarbij te
betrekken. Alle familieleden voelen zich dan betrokken.
En bij eventuele meningsverschillen kunt u zelf nog
zoeken naar consensus. U krijgt en houdt daarmee alle
familieneuzen dezelfde kant op.

verder afbouwen, in 2021 gaan we de overname
formaliseren.’

Kinderen voorbereiden
Kinderen van vermogenden hebben door geringe
financiële kennis en ervaring vaak moeite met het
begrijpen en beheren van hun erfenis. U kunt uw
kinderen hierop voorbereiden door ze bijvoorbeeld
mee te nemen naar gesprekken die u voert met uw
private banker of door ze ervaring te laten opdoen met
een kleine beleggingsportefeuille. Hierdoor krijgen ze
meer inzicht in hoe u het vermogen beheert en zijn ze
straks beter in staat om zelf het familievermogen te
beheren. Om zo op hun beurt het vermogen weer aan
de volgende generatie door te geven.
Bedrijfsoverdracht bespreken
Heeft u een eigen bedrijf en wilt u dat op termijn
overdragen binnen uw familie? Heeft u al nagedacht hoe

U staat er niet alleen voor
We kunnen ons voorstellen dat uw vermogen en uw
verwachtingen gevoelige onderwerpen zijn om te
bespreken. Het kan prettig zijn om met een onpartijdige
gesprekspartner van gedachten te wisselen. Uw private
banker kan u en uw familie adviseren en u helpen om
ieders wensen en doelen inzichtelijk te maken en op elkaar
af te stemmen. Hiervoor hebben wij de Van Lanschot
Verwachtingen-check ontwikkeld. Met deze online tool
gaat u op een eenvoudige manier het familiegesprek
over vermogen aan. Lees hier meer over op pagina 19.
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V E R S C H I L L E N T U S S E N G E N E R AT I E S

Kennis
over elkaar
overbrugt de
generatiekloof

Every generation blames the one before, zingen Mike and the
Mechanics in The Living Years. Is dat zo? Expert Jos Ahlers ziet
aanzienlijke verschillen tussen generaties, ook als het gaat om
opvattingen over inkomen, werk en vermogen. Met communicatie
en kennis zijn die generatieverschillen te overbruggen, zegt Ahlers.
‘Als mensen elkaars uitgangspunt kennen, is er wederzijds begrip
en dat maakt een groot verschil.’
Hoe wetenschappelijk het onderzoek naar de
verschillen tussen generaties eigenlijk is, daar kan Jos
Ahlers uren over praten. ‘We worden beschuldigd van
hineininterpretieren: achteraf bewijs verzamelen voor
theoretische stellingen. Bovendien is de indeling in
verschillende generaties niet zo klip-en-klaar, daar zijn
ook verschillende opvattingen over. En de beschrijvingen
zijn van toepassing op westerse samenlevingen, in
andere culturen zijn andere gebeurtenissen die de
generaties vormen en verdelen. Aan de andere kant:
het onderscheiden van verschillende generaties en het
analyseren van hun drijfveren brengt veel helderheid
in discussies over verschillen in mindset en inzichten in
bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen.’

Verloren generatie voelt grote loyaliteit
Neem nu de Generatie X, de generatie waar Ahlers zelf
bij hoort. ‘Toen ik afstudeerde als sociaal psycholoog
was ik eigenlijk gedoemd om werkloos te blijven. Van
de bul-uitreiking rechtstreeks door naar de sociale
dienst, dat idee. De jeugdwerkloosheid was groot,
vertrouwen in de toekomst klein. Dat is voor mijn
generatie een vormende ervaring. We worden ook wel
de Generatie Nix genoemd, een verloren generatie.’
Maar die inkomensonzekerheid bracht iets verrassends
voort: een generatie die uitblinkt in ondernemerschap,
improvisatie en flexibiliteit. Toch ziet Ahlers bij zijn
generatie ook vertrouwen in grote werkgevers, zoals
de Belastingdienst, KLM of Shell. ‘De loyaliteit naar de

Jos Ahlers
Sociaal psycholoog, gepromoveerd aan de Universiteit van
Amsterdam. Gespecialiseerd in onderzoek naar verschillen
tussen generaties. Schrijver van verschillende boeken,
met name over Generatie Z, zoals ‘Gen Z; Verlangen naar
verandering’.
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werkgever is groot. Dit zijn de mensen die instemmen
met arbeidstijdverkorting, vakantiedagen teruggeven
of een loonoffer doen als dat nodig is om het bedrijf in
financieel zwaar weer te helpen.’

Babyboomers, het kan niet op
Babyboomers, de voorgangers van Generatie X, kregen
tijdens het opgroeien juist het beeld dat het niet op
kon. Zij maakten een enorme groei in welvaart mee,
de grootste ooit in de mensheid. De economie in de
opbouwfase na de Tweede Wereldoorlog ontplofte
en er was zelfs negatieve werkloosheid. ‘In een razend
tempo ging de maatschappij vooruit. Dit is de generatie
van consumentenvertrouwen, deze mensen durven
leningen aan te gaan en kopen zonder twijfel een huis.’
Het is ook een vrije generatie, ze maakten zich explosief los
van hun ouders, de zogenaamde ‘Zwijgende generatie’, die
de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Ze gingen
de straat op om te demonstreren voor hun idealen, zoals
woonruimte voor iedereen en baas in eigen buik. Zelfs
mensen die niet met een spandoek in de hand mee protes
teerden, hebben gemerkt dat er door de samenleving een
wind waaide van vrijheid, zelfontplooiing en eigen keuzes.
Eigenwijze types dus, die boomers. ‘Dat zie je soms ook aan
hun economische gedrag: het milieu heeft niet de hoogste
prioriteit, genieten van hun geld is belangrijker.’

Verschillende generaties,
verschillende doelen voor
vermogen
De huidige generatie vermogenden vanaf 45 jaar gaat
anders om met vermogen dan de nieuwe generatie. Dat blijkt
uit ons onderzoek Vermogend Nederland 2020. De huidige
generatie gaat rentenieren en wil vooral genieten van het
vermogen. De nieuwe generatie ziet het vermogen vooral
als een mogelijkheid om hun leven en werk maatschappelijk
relevant en zingevend in te vullen.

De eerste digital natives
De generatie die nu uit de schoolbanken komt en aan
een eerste baan begint, is Generatie Z. Stiekem de
favoriet van Ahlers, al is het maar omdat dit de generatie
is die hij het nauwkeurigst bestudeerd. ‘Mijn onderzoek
naar generaties is met deze generatie begonnen en
hoe meer ik me erin verdiep, hoe interessanter het
wordt. Er komt steeds meer informatie beschikbaar, ook
omdat deze generatie zich volop aan het ontwikkelen is.
Kenmerken van de Generatie Z? ‘Serieuze, verstandige
mensen. Ze maken in een formatieve periode twee
financiële crises mee: die van 2008, waarbij ze banken
en grote winkelbedrijven zagen omvallen, en ook de
huidige coronacrisis raakt deze generatie. Ze gaan
voorzichtig met hun geld om, houden bijvoorbeeld
niet van creditcards, sparen netjes en willen graag een
huis kopen.’ Opgevoed door de Generatie X staat deze
generatie ook open voor zelfstandig ondernemerschap,
ze beginnen al jong een eigen bedrijf en ondernemen
en organiseren van alles. Een interessant verschil
met de vorige generaties: deze mensen hebben nooit
een wereld zonder internet gekend. ‘Altijd online,
altijd smartphones, dit zijn de echte digital natives.
En dat bepaalt nogal wat, zoals hun opvattingen over
senioriteit, autoriteit en hiërarchie: dat bestaat niet in
de wereld van online netwerken en games.’

Aanhaken of afhaken
Hoe dicht je die generatiekloof? Door je bewust te zijn
van de verschillen tussen generaties, en daarover te
communiceren. Dat begeleidt Ahlers professioneel,
bijvoorbeeld op de werkvloer van zorgorganisaties.
‘Daar komen vier of vijf generaties bij elkaar, de oudste
generatie ligt in bed en de andere vier generaties spelen
een rol in de verpleging of verzorging. Dan moet je je
ervan bewust zijn dat het “bouwjaar” van iemand veel
bepaalt. Als mensen elkaars uitgangspunt kennen, is
er wederzijds begrip en dat maakt een groot verschil.’
Vooral verschillen in communicatie zorgen voor
misverstanden. ‘Babyboomers vinden alleen face-toface- gesprekken échte communicatie, Generatie X is
gek op e-mail, hoe langer hoe beter, millennials hebben
WhatsApp. Als je vader met je wil praten over zijn
beleggingen en je zegt: zet die info maar even op de
mail, dan krijgt hij niet het gevoel dat hij serieus wordt
genomen. Omgekeerd: Generatie X kun je niet kwader
krijgen dan op een uitgebreide e-mail te reageren
met een duimpje omhoog in WhatsApp. Andere
communicatiestijl, andere regels.’

Zwijgende generatie
1930-1945
Jong tijdens de wederopbouw, een
tijd van kop omlaag en doorbuffelen.
Hebben de tweede wereldoorlog min of
meer bewust meegemaakt, en zeggen
daar het liefst zo weinig mogelijk over.

Babyboomers
1946-1964
Stijgende welvaart, de protest
generatie: burgerrechten, de tweede
feministische golf. Streven naar
vrijheid en zelfbeschikking.

Generatie X
1965-1979
Neem genoegen met iets minder,
dan krijg je meer. Jeugdwerkloosheid
bepaalde studiekeuze en loopbaan. Zelfredzaamheid is een belangrijke waarde.

De welvaart kon niet op
voor de babyboomers
Bij het dichten van de generatiekloof geeft Ahlers vooral
de oudere generaties een grotere verantwoordelijkheid.
‘Ik citeer organisatiepsycholoog Aart Bontekoning, die als
onderzoeker ook regelmatig over generaties publiceert:
elke generatie is zijn eigen vernieuwingsimpuls. Elke
nieuwe generatie brengt iets in de wereld wat er
voorheen nog niet was. Als oudere generatie kun je je
daaraan onttrekken en denken: die snotneuzen snappen
er niks van, of je kunt je erin verdiepen. Je hoeft niet alles
over te nemen, maar je kunt van elkaar leren. Een nieuwe
generatie biedt nieuwe inzichten. De vraag aan de vorige
generaties is: haak je aan of haak je af?’

Generatie Y, ook:
millennials
1980-1995
Synoniem met verwende kinderen,
maar dat is onterecht. Festivalgeneratie, werkzaam tijdens internethype. Geen angst voor schulden, vinden
geld niet zo belangrijk. Willen graag een
leuk leven en leuke dingen doen.

Generatie Z
1996-2012
De eerste generatie die zich een wereld
zonder internet niet kan herinneren,

Het onderzoek Vermogend Nederland wordt

ze zijn vergroeid met hun smartphone.

uitgebreid behandeld in ons online magazine Cornelis

Gevormd door financiële crisis van

(vermogendnederland.nl).

2008 en de huidige coronacrisis.
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Neurowetenschap
bewijst: het brein
is de baas

4 Verlies op de beurs doet
	
pijn, echt pijn
Auw! De kleine teen stoten tegen een hoekje van de
bank doet gemeen zeer. En wat blijkt? Een financiële
tegenslag is net zo pijnlijk. ‘In onderzoek waarbij
hersenen werden gescand, blijken bij fysieke pijn
dezelfde hersengebieden actief te zijn als bij pijn in de
portemonnee. Natuurlijk worden bij fysieke pijn ook
andere delen van de hersenen geactiveerd, namelijk
die ervoor zorgen om snel de voet terug te trekken,
maar verder wordt een financiële tegenvaller door
de hersenen dus net zo verwerkt als een blauwe plek.’
Ook bij het zien van valutasymbolen, zoals een euroof dollarteken, worden diezelfde pijncentra subtiel
geprikkeld. Ooit afgevraagd waarom op een menukaart
of in webshops het euroteken heel klein, of zelfs
helemaal niet, wordt afgebeeld?

Waarom kunnen beslissingen over beleggingen beter wachten tot na het ontbijt,
welke rol speelt testosteron bij het nemen van risico’s en in welk opzicht lijkt het
stoten van een teen op een financiële tegenvaller? Volgens Tom van Bommel,
neuromarketeer en mede-oprichter van Unravel Research, gebeurt het allemaal in
onze hersenen. Lees de acht tips!

5
	Jongeren:
liever nu
dan later
1
	Gezond
lijf, gezond
rendement

2
	Beleggen
met knorrende
maag: slecht plan

3 Een blokje om voor een
	
goed gesprek

Sporten en bewegen is de hoeksteen van een gezonde
levensstijl, legt Van Bommel uit. ‘Wetenschappers
zien meer dan voldoende bewijs dat een gezondere
levensstijl een positief effect heeft op het weloverwogen
nemen van beslissingen op de lange termijn, dus ook als
het gaat over financiële planning.’ De neuromarketeer
heeft ook tips om het leven te beteren. ‘Kleine stappen
werken het beste. Bepaal wat het makkelijkste begin zou
zijn: gezonder eten, meer bewegen of op tijd naar bed?
De rest volgt dan vanzelf.’

Iedereen die wel eens boodschappen heeft gedaan
met een knorrende maag, weet dat het met hongerklop
slecht lukt om het boodschappenlijstje te volgen: in de
winkelwagen liggen niet alleen de ingrediënten voor
een gezond weekmenu, maar ook chips, Franse kaasjes
en bitterballen. Honger leidt tot impulsief gedrag en
opportunistische beslissingen. Van Bommel: ‘Dat geldt
ook voor financiële beslissingen. Belangrijke beslissingen
over vermogensbeheer kunnen dus beter worden
uitgesteld tot na het ontbijt of na een goede lunch.’

Een intensief gesprek voor de boeg? Moeten er knopen
worden doorgehakt? Voer zo’n overleg dan eens
wandelend, adviseert Van Bommel. ‘Mijn zakenpartner
en ik gaan vaak een blokje om als we een belangrijke
beslissing moeten nemen. Werkt goed. Dat wordt
ondersteund door wetenschappelijk bewijs. Daar blijkt
ook uit dat niet elke beweging geschikt is. Krachtsport
helpt het cognitieve vermogen niet vooruit, maar
een duursport zoals fietsen, wandelen, zwemmen en
hardlopen wel.’
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Plannen maken voor de toekomst hangt samen met het
denkbeeldig voorstellen van scenario’s voor langere
termijn. Dat is voor jongeren tot 25 jaar nog lastiger
dan voor volwassenen. Hoe kan dat? Van Bommel:
‘Hun prefrontale cortex, het hersengebied waar plannen
en organiseren wordt geregeld, is nog niet volledig
ontwikkeld. Daarom hebben zij vooral de focus op nú.’
Een logische verklaring voor sommige ondoordachte
acties van pubers. De spanning op korte termijn,
bijvoorbeeld van een rondje joyriden, is veel concreter
dan de eventuele negatieve gevolgen op lange termijn,
zoals ruzie met ouders, mogelijke schade en zelfs straf.
Wat heeft dat met vermogensbeheer te maken?
Eenvoudig: vandaag € 100 in de knip is voor jongeren
aantrekkelijker dan € 120 over een half jaar. Sparen?
Beleggen? Rendementen op langere termijn spelen
een kleinere rol bij mensen met een onvolwassen
prefrontale cortex, ook als het op papier perfect klinkt.
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6
	Testosteron
hoog, beleggings
rendement laag?
Uit een onderzoek van de Warwick Business School in 2017
kwamen verrassende cijfers: vrouwelijke beleggers hadden
1,2% hoger rendement dan mannen. Is er een verklaring?
Van Bommel nuanceert: ‘Uit wetenschappelijke onderzoeken
blijkt dat testosteron een grote rol speelt bij het uitvergroten
van bestaand gedrag. Iemand die risico’s niet uit de weg gaat,
zal onder invloed van testosteron nog sneller de grenzen
opzoeken, iemand met een behoudende inslag, wordt door
testosteron juist voorzichtiger. En ja, mannen hebben over het
algemeen meer testosteron in hun systeem dan vrouwen. Zijn
vrouwen dus voorzichtiger en kijken zij meer naar de langere
termijn? Dat zou voor beleggingen gunstig kunnen uitpakken.’

Praten met uw kinderen
over vermogen lastig? Doe
de Verwachtingen-check!

7 Rijke mensen kopen geen
	
staatslot
Een interessante paradox: mensen met flink vermogen
kopen minder staatsloten, mensen met een modaal of minder
dan modaal inkomen, besteden meer geld aan loterijen en
kansspelen. ‘De belofte van zo’n gouden koffertje of een grote
cheque is een quick win, een enorme meevaller op korte termijn,
sparen en beleggen zorgt voor een meevaller op veel langere
termijn’, aldus Van Bommel. ‘Bovendien overschat iedereen
zijn kansen om te winnen. Datzelfde mechanisme verklaart
ook de problemen van mensen met financiële problemen
om structurele oplossingen te bedenken: de stress van de
acute geldnood zet aan tot het nemen van ad-hoc-beslissingen.
Die zijn soms op korte termijn gunstig, maar op lange termijn
vergroten die de problemen.’

8
		Ochtend
beste moment voor
beslissingen (maar niet voor
iedereen)
Er bestaan ochtendmensen, die voor het ontbijt al bruisen
van energie, en avondmensen, die na het diner nog uren door
kunnen. Ochtendmensen maken de beste keuzes rond een uur
of tien ’s ochtends, avondmensen juist ’s avonds. ‘Waarschijnlijk
weten mensen zelf wel wanneer hun optimale moment van
helderheid is,’ zegt Van Bommel. ‘Maak daar gebruik van.’
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Verwachtingen zijn altijd
persoonlijk en afhankelijk van
omstandigheden. We hebben
soms verwachtingen van elkaar
zonder dat we ons daar bewust
van zijn. En zoals u verwachtingen
heeft van iemand anders, kan die
ander ook verwachtingen hebben
van u. Het is belangrijk om die
verwachtingen aan elkaar kenbaar
te maken. Een verwachting die
niet is uitgesproken, zorgt voor
onduidelijkheid en mogelijk voor
conflicten. Dit geldt natuurlijk
ook voor familievermogen en de
overdracht ervan.

Over geld praten met je kinderen
en je verwachtingen delen is niet
voor iedereen even makkelijk.
Daarom heeft Van Lanschot een
slimme online tool ontwikkeld:
de Verwachtingen-check. Via
deze tool wordt duidelijk wat
u en uw kinderen van elkaar
verwachten met betrekking tot
het familievermogen. Zo wordt
het onderwerp voor beide partijen
beter bespreekbaar.
Wilt u meer weten over de
Verwachtingen-check? Neem dan
contact op met uw private banker.
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De vooren nadelen
van een
familiefonds

Bij veel vermogende ouders leeft de vraag
hoe zij hun vermogen verantwoord kunnen
overdragen naar de volgende generatie. Ze
vinden het in de meeste gevallen fijn om hun
kinderen te begeleiden in het beheren van het
familievermogen, maar tegelijkertijd willen ze
nog wel de zeggenschap over het vermogen
behouden. Het oprichten van een familiefonds
is dan een geschikte optie. Hoe werkt een
familiefonds en wat zijn de voor- en nadelen?
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Oprichting familiefonds
Het oprichten van een familiefonds gebeurt meestal
bij de notaris, maar de oprichtingsakte kan ook door de
accountant of fiscalist worden opgesteld. Het fonds kent
drie partijen: de participanten (economische eigenaren
van het fonds), de beheerder en de bewaarder. De rol van
beheerder of bewaarder kan door een participant worden
vervuld, maar meestal worden deze rollen door een
stichting vervuld. De ouders zijn dan over het algemeen
de bestuurders van deze stichting. Als er sprake is van een
stichting, dan moet deze wel notarieel worden opgericht.
Door het inbrengen van vermogen in het familiefonds
worden de ouders en kinderen participanten. Veelal
vervullen de ouders zelf (direct of indirect) de rol van
beheerder en bewaarder en behouden daarmee de
zeggenschap over het vermogen. De kinderen verkrijgen
hun participaties door schenking. Zij betalen daarover

schenkbelasting voor zover het bedrag van de schenking
hoger is dan de jaarlijkse vrijstelling. De ouders kunnen
ook de schenkbelasting betalen, het is dan een schenking
‘vrij van recht’. De schenkbelasting zelf is dan ook weer
een belaste schenking.

Een van de voordelen is dat
het vermogen bijeen blijft
Meestal gaat het om een besloten familiefonds: fiscaal
gezien is dat transparant. Dat wil zeggen dat elke
participant de waarde van zijn participaties in het fonds

in box 3 aangeeft, de jaarlijkse peildatum daarvoor is
1 januari. Is dat ongewenst, dan is het ook mogelijk een
zogenaamd open fonds op te richten. De winst in het fonds
is dan belast met vennootschapsbelasting. Uitkeringen
en gerealiseerde waardestijgingen van de participaties
zijn belast met aanmerkelijk belangheffing (box 2). De
familie kan voor een open fonds kiezen als het verwachte
rendement laag is (bijvoorbeeld voor bedragen op een
spaarrekening) en de voorkeur uitgaat naar het betalen
van belasting over het werkelijk gerealiseerd rendement.

Voor- en nadelen familiefonds
Het voordeel van een familiefonds is dat ouders
vermogen kunnen overdragen aan de kinderen, terwijl
het vermogen wel bijeen blijft. De ouders kunnen
bovendien zelf bepalen hoe het vermogen belegd wordt
en op welk moment ze de zeggenschap over dit vermogen
willen overdragen. Maar ze kunnen ook besluiten om
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deze zeggenschap tot hun dood te behouden. Na het
overlijden van de ouders kan het familiefonds blijven
bestaan, maar de rollen van beheerder en bewaarder
moeten dan door een ander, bijvoorbeeld (een van) de
kinderen, worden ingevuld.

Familiefonds
in de praktijk
De heer en mevrouw Groen (beiden 66 jaar)
hebben een aanzienlijk vermogen. Ze hebben

De ouders kunnen hun ervaring en kennis over het
beheren van vermogen overdragen aan hun kinderen
door op regelmatige basis met de kinderen over het
fonds en zijn beleggingen te spreken. Het fonds kan
spaargelden en beleggingen aanhouden, maar ook
onroerend goed aankopen. De mogelijkheid bestaat
om jaarlijks uitkeringen te doen aan de participanten,
bijvoorbeeld voor het betalen van de box 3-belasting.
Bij sommige families zien we dat jaarlijks een deel van het
rendement wordt uitgekeerd. Maar als het gewenst is,
kan ook (een deel van) de hoofdsom worden uitgekeerd.
Een van de nadelen van het familiefonds zijn de kosten
die gemaakt moeten worden voor de oprichting. Bij
een open fonds moet er bovendien jaarlijks aangifte
vennootschapsbelasting worden gedaan. Ook het
participantenregister dat moet worden bijgehouden
bij de jaarlijkse schenking van participaties wordt als
een nadeel ervaren. Maar voor veel families wegen de
voordelen nog altijd op tegen de nadelen.

drie meerderjarige kinderen. Twee dochters
zijn gehuwd, de jongste zoon is nog vrijgezel.

Generaties lezen
boeken over generaties

De heer en mevrouw Groen hebben een
familiefonds opgericht. Zij hebben € 1.000.000
in het fonds gestort en daar participaties
voor gekregen. In december 2019 hebben
zij alle kinderen vrij van recht € 100.000 aan

Familieverhalen, verschillen tussen generaties, verleden en
toekomst: het zijn prikkelende onderwerpen voor schrijvers. Drie
boekhandels tippen een titel rond deze inspirerende thema’s.

participaties geschonken. Op 2 januari 2020
hebben zij dit nogmaals gedaan. Hierdoor
hebben de drie kinderen en beide ouders ieder
een belang van € 200.000. Er is ook een stichting

Boekhandel Stumpel in Hoorn

opgericht die beheerder en bewaarder is. De heer

De eeuw van mijn dochters - Art Rooijakkers

en mevrouw Groen zijn samen de bestuurders

Puk en Keesje zijn nu nog maar drie, maar hun vader Art Rooijakkers vraagt
zich af hoe hun toekomst eruit zal zien. Verdwijnt ons land grotendeels in
de Noordzee? Wordt vlees eten het nieuwe roken? En kiezen toekomstige
ouders hun baby uit in een lab? Televisiepresentator en columnist
Rooijakkers gaat te rade bij vooraanstaande wetenschappers en experts,
variërend van gerontologen en geografen tot een tatoeagekoning. Een
bundeling van zijn columns uit het Parool, waarin hij antwoord probeert te
geven op de vraag: hoe ziet onze wereld er straks uit?

van de stichting. In een aparte notariële akte zijn
de kinderen samen als opvolgend bestuurders
benoemd. De heer en mevrouw Groen hebben
veel ervaring met beleggen en willen deze kennis
graag met hun kinderen delen. Regelmatig neemt
de familie samen met hun bankadviseur de
beleggingen van het fonds door en bekijken
ze of het beleggingsprofiel nog passend is. De

Is een familiefonds ook iets voor uw familie?

heer en mevrouw Groen ontdekken dat hun

Neem dan contact op met uw private banker of bekijk de

jongste dochter de meeste affiniteit heeft met

FamiliefondsWijzer op vanlanschot.nl voor meer informatie.

beleggen. In overleg met de andere kinderen

De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo - Taylor Jenkins Reid

hebben de ouders daarom bepaald dat deze

Deze roman gaat over een jonge journaliste die het levensverhaal van een
Hollywood-diva vastlegt. Waarom trouwde de diva zeven keer? En waarom
wilde ze per se dat déze journaliste haar levensverhaal zou opschrijven? De
zeven echtgenoten is een verhaal over meedogenloze ambitie, onverwachte
vriendschap en een grote, verboden liefde, geïnspireerd op de levens van
Hollywood-diva’s Elizabeth Taylor en Ava Gardner.

dochter volgend jaar tot het bestuur toetreedt.

Hanneke Kroonenberg

Boekhandel Paagman in Den Haag

Boekhandel Van der Velde in Groningen

Hanneke Kroonenberg is hoofd Kenniscentrum bij

De Effingers - Gabriele Tergit

Van Lanschot. Haar primaire aandachtsgebied is financiële

Een boek uit 1951, dat dit jaar pas in het Nederlands is vertaald. De
herontdekte familiesage neemt lezers mee op een tijdreis, die drie Joodse
families volgt over vier generaties. Het boek kan worden gelezen als een
cultuurhistorische geschiedenis van Duitsland, maar naarmate de pagina’s
vorderen, verandert het in een sociaal en politiek tijdsbeeld, met het
groeiende antisemitisme als onheilspellende ondertoon.

planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de
vermogende particulier.
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De haken
en ogen van
familievermogen

Vertel ik mijn kinderen precies hoeveel
vermogen er is? Wat als ze het na overdracht
in rap tempo verbrassen? Moet ik de kinderen
laten weten wat er in mijn testament staat? Dit
zijn een paar van de dilemma’s die al jarenlang
op het bureau van Petra van der Kemp, Henk
Derksen en Yanka Ditewig belanden. Drie
experts van Van Lanschot delen hun ervaringen.

Wat is het juiste moment om vermogensoverdracht ter
sprake te brengen?

Henk Derksen informeerde jaren geleden bij zijn
schoonmoeder of ze al had nagedacht over de
overdracht van haar vermogen. Best logisch, gezien
zijn financiële achtergrond, maar het viel niet goed. ‘Als
de vraag van de ‘koude kant’ komt, kan er wantrouwen
ontstaan: wat is jouw belang? Jaren later kwam mijn
schoonmoeder erop terug, ze is naar een notaris gegaan
om een en ander uit te zoeken en te regelen. Mijn vraag
kwam blijkbaar ook te vroeg.’

De uitspraak ‘dat
zien we dan wel weer’
kost meestal geld
Henk Derksen
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Wie zijn de experts?

Geld overdragen aan
de kinderen? Eerst
bepalen wat ouders
zelf nodig hebben

Petra van der Kemp is senior private
banker in de regio Rotterdam.
Henk Derksen is haar collega in

Yanka Ditewig

de regio Zwolle. Yanka Ditewig

Moet je de inhoud van een testament delen met de

is vermogensstructureerder. Zij

kinderen?

wordt door haar collega’s van

Soms is de inhoud van een testament een groot geheim,
vertelt Ditewig. ‘Een testament is heel persoonlijk en
alle details delen is niet nodig. Bij een levenstestament
is het juist wél verstandig om de mensen op de hoogte
brengen als ze iets moeten regelen: wanneer moeten
ze in actie komen? Deel je die informatie niet, dan weet
niemand of en wanneer ze iets moeten doen.’

Private Banking ingeschakeld
om advies te geven bij complexe
vermogenskwesties. Samen hebben
zij ruim tachtig jaar financiële ervaring
op de teller, en een brede kennis van
vermogensbeheer en alles wat daarbij

Toch is het moment waarop je zaken regelt wel
belangrijk, want schenkingen die binnen 180 dagen
voor een overlijden worden gedaan, worden voor de
erfbelasting niet als schenking gezien. ‘Zaak om het op
tijd te regelen dus,’ adviseert Derksen. ‘De uitspraak ‘dat
zien we dan wel weer’ kost meestal geld.’
Hoe voorkom je dat je zoveel overdraagt dat je zelf in de
rode cijfers komt?

In hoeverre kunt u vermogen overdragen? Met die vraag
begint Yanka Ditewig meestal de gesprekken met haar
klanten. ‘Mensen hebben niet altijd inzicht in de opbouw
en omvang van hun vermogen. Is er voldoende om vroeg
te beginnen met flinke schenkingen aan de kinderen, of
komt hun eigen levensstijl dan in het gedrang? Daarom
brengen we eerst de complete financiële situatie in kaart.
Alle inkomsten en uitgaven op een rij, en dan bepalen
we welk deel mensen zelf nodig hebben, en welk deel
niet. Dat is de basis voor alle toekomstplannen.’ Een
optie zou een zogenoemde dutch gift kunnen zijn: een
bedrag schenken aan de kinderen en dat direct weer van
ze lenen. Daar moeten ze weliswaar jaarlijks 6% rente
over betalen aan de kinderen, maar het scheelt in de
uiteindelijke erfenis – en de fiscale afrekening daarvan.
Waarschuwing van Ditewig: ‘Die lening, de schenking op
papier, moet op tijd door een notaris worden vastgelegd,
anders is de dutch gift bij het afhandelen van de erfenis
niet geldig. En de rentebetalingen moeten worden
aangetoond, dus bewaar vooral de bewijzen ervan.’
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maar omdat ze bijvoorbeeld kunnen studeren zonder
studieschuld, of omdat ze financiële hulp krijgen bij
het kopen van een eerste huis. Ik merk dat veel ouders
niet exact aan hun kinderen vertellen hoeveel geld er
is, om ze te beschermen. Ouders willen dat kinderen
hun studie afmaken, zelf een carrière opbouwen en hun
eigen talenten en capaciteiten ontdekken.’

Wat als de kinderen het familievermogen over de balk

komt kijken.

Derksen ziet vaak dat testamenten en huwelijkse
voorwaarden jarenlang niet worden aangepast. ‘Er
kan in die tijd van alles veranderen. Een bedrijf wordt
verkocht, de aandelen doen het geweldig en het huis in
het buitenland blijkt een goudmijn. Erfgenamen gaan
trouwen of juist scheiden. Eigenlijk zou je elke vijf jaar
– of eerder, als er iets ingrijpends verandert – even de
afspraken moeten bekijken.’

smijten?

U heeft uw vermogen zorgvuldig opgebouwd, wat als de
kinderen er roekeloos mee omgaan? Bij de overdracht
van vermogen kunnen voorwaarden worden bepaald,
legt Ditewig uit. ‘Denk aan bewindvoering door een
familievriend, of door een externe partij. Bewindvoering
wordt soms in een testament geregeld voor een situatie
waarin allebei de ouders overlijden en de kinderen nog
niet, of net aan, volwassen zijn. Wel goed om te weten
dat die bewindvoering na vijf jaar juridisch aanvechtbaar
is bij de rechter, mits het kind dan meerderjarig is.’
Zeggenschap houden en toch vermogen overdragen
kan ook via een familiefonds. Ouders en kinderen zitten
samen in het fonds, waarbij de ouders het vermogen
beheren, en de kinderen – als zij daar klaar voor zijn
– mee mogen beslissen over het vermogen. Op die
manier krijgen kinderen vermogensbeheer geleidelijk in
de vingers. Derksen: ‘Zeker bij een groter vermogen is
dat verstandig. Als dat ineens bij kinderen terechtkomt,
is dat behoorlijk belastend, met het grote risico dat het
vermogen niet verstandig wordt beheerd.’
Worden kinderen verwende monsters als ze jong kunnen

Ouders willen dat
kinderen hun eigen
talenten en capaciteiten
ontwikkelen
Petra van der Kemp

beschikken over het familievermogen?

Geen enkele ouder wil z’n kinderen teveel verwennen,
of belasten met de zorgen voor een groot vermogen.
Maar als er vermogen is, hebben de kinderen daar
natuurlijk wel baat bij, zegt Petra van der Kemp. ‘Al is het
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Praten over geheimen
in drie stappen

‘Geheimen ondermijnen relaties,
ook tussen ouders en kinderen’

Praten over een groot geheim lucht op. Hoe
kunt u een gesprek over een groot geheim
met uw partner of uw kind(eren) beginnen?

1. Schrijf het van je af
Een geheim opschrijven dwingt tot het
geven van woorden aan iets wat lang

Iedereen heeft geheimen. Wat is het verschil tussen een geheim en privé-

verborgen bleef. Ook vormt het een
uitlaatklep voor emoties als verdriet,

informatie? En waarom kunnen bepaalde geheimen beter tóch worden gedeeld?

boosheid of angst. Gooi de tekst daarna

Andreas Wismeijer, als psycholoog gepromoveerd op dit onderwerp, heeft al

weg, het schrijven zelf schept orde in de
chaos.

honderden mensen gesproken over hun geheimen. ‘Rondlopen met een groot
geheim kan je relatie ondermijnen en is bovendien slecht voor je gezondheid.’

2. Laat een proefballonnetje op

Andreas Wismeijer, psycholoog

Veel zaken blijven geheim uit angst voor
reacties van andere mensen. Keuren zij het
geheim af? Pols dat door eens een losse

U gaat altijd naar netwerkborrels, maar niemand weet
dat u eigenlijk liever thuis bent. Is dat een geheim? Of
is dat als uw partner niet vertelt dat ze antidepressiva
slikt? ‘De definitie van een geheim is informatie die je
bewust achterhoudt voor anderen,’ zegt doctor Andreas
Wismeijer, psycholoog en verbonden als docent aan
Tilburg University en Nyenrode Business Universiteit.
‘En dat kan dus van alles zijn, van een leugentje om
bestwil tot een compleet dubbelleven.’

Wel of niet open kaart spelen?
Van Wismeijer hoeven geheimen niet te worden
gedeeld met iedereen. ‘Er bestaat ook nog zoiets als
privacy. Iedereen heeft geheimen, maar wat mag je
geheim houden en wanneer kun je beter open kaart
spelen? Over het algemeen kun je stellen: grote
geheimen scheppen afstand tussen mensen, en als dat je
partner is of je gezin, dan is dat een slechte zaak.’
Molensteen
Geheimen zijn op zichzelf niet slecht. Toch kunnen ze een
negatief effect hebben, als ze bijvoorbeeld bij de geheim
houder als een molensteen om de nek hangen. Wismeijer:
‘Er zijn mensen die enorme geheimen kunnen bewaren
zonder daar een minuut minder van te slapen. Mensen die
snel angstig, neurotisch aangelegd of afwijzingsgevoelig
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zijn, hebben over het algemeen meer last van een geheim.
Bovendien bleek uit mijn onderzoek dat oudere mensen
meer gebukt gaan onder hun geheimen dan jongeren. Hun
gemoedsrust lijdt eronder, ze ervaren stress en vinden het
lastig om te moeten blijven liegen.’ Slecht voor de gezond
heid, zo’n groot geheim.

De toupet van Marc-Marie
Geheimen die zwaar te dragen zijn, noemt Wismeijer
giftig. ‘Bij de overweging om zo’n geheim te verklappen,
maken mensen in hun hoofd een rekensom: hoeveel
last heb ik van het geheimhouden en wat levert het op
als ik het vertel.’ Wismeijer geeft een voorbeeld uit de
praktijk: een man die zijn volwassen kinderen heeft
beloofd nooit meer te roken, nadat zijn vrouw en hun
moeder was overleden aan longkanker. Een logische
belofte in een dramatische tijd, maar stoppen met roken
is moeilijk. ‘De vader voelt zich afschuwelijk, omdat hij
toch weer af en toe een sigaretje opsteekt. Terwijl het
geheim eigenlijk niet zo schokkend is, hoeveel mensen
roken er wel niet? Maar dit geheim drukt zwaar, hij is er
elke dag mee bezig en ontspannen gesprekken met zijn
kinderen worden erdoor overschaduwd.’

met mensen die na het delen van hun geheim niet
begrijpen hoe ze zo lang met het geheim rond hebben
kunnen lopen. Toch trappen ze soms weer in die valkuil,
denk maar aan Marc-Marie Huijbregts. Na jaren
worstelen was hij uit de kast gekomen, en toch liep hij ook
lang met een ander geheim rond: hij droeg een toupet.
Toen hij dat in De Wereld Draait Door opbiechtte, zág
je zijn opluchting. Fijn en bevrijdend, noemde hij het.’
Zelfs fraudeurs of mensen die een compleet dubbelleven
hebben geleid, zijn achteraf toch blij als hun geheim
openbaar is geworden. Wismeijer: ‘Ik heb mensen horen
zeggen: ik heb mijn leven weer terug, ik hoef niet meer in
een verzonnen verhaal rond te lopen.’

opmerking of een grap te maken over het
onderwerp.

3. Vertel het stap voor stap
Vertel het geheim stap voor stap. Op die
manier krijgen de toehoorders tijd om na te
denken over het geheim,. Voer een paar lange
gesprekken, met enige tijd er tussen, om het
hele geheim en alle aspecten te bespreken.

Wat weten we over geheimen? Wat komt erbij kijken
om iets succesvol geheim te houden? Geheimen bieden
bescherming tegen negatieve reacties van anderen, maar
kunnen ook leiden tot sombere gevoelens en gepieker.
Andreas Wismeijer schreef ‘Het Geheimen Protocol’ over
de wetenschap achter geheimen, gebaseerd op jarenlang
onderzoek. Bestellen kan via andreaswismeijer.nl.

Met de billen bloot dan maar? Dat valt bijna altijd enorm
mee, weet Wismeijer uit ervaring. ‘Ik spreek regelmatig
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