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Beste relatie, 
 

Hoewel Covid-19 nog niet verslagen is, lijken we door de toenemende vaccinatiegraad deze 
zomer weer makkelijker te kunnen reizen binnen Europa. Met de vakanties voor de deur een 
fijn gegeven. Ook fijn is dat het met de aandelenbeurzen bijzonder goed gaat. We verwachten 
dat die stijgende lijn in de tweede helft van dit jaar doorzet.  
 

In deze editie verder aandacht voor collega Michiel Bekker. Hij neemt u mee in zijn leef- en 
werkomgeving. Daarnaast ook een interview met oud-wielrenner Erik Dekker die samen met 
Florentes de Posbank Challenge heeft georganiseerd. 
 

Genoeg te lezen dus. Veel leesplezier en een veilige en zonnige zomervakantie gewenst, 
 

Team Florentes 
 

IN DEZE EDITIE: 
• Michiel Bekker voelt zich thuis aan de 

kust 

• Covid-19: ‘To beat, or not to beat, that's 
the question’ 

• China toont snel herstel 

• Ontwikkeling financiële markten 2021 

• Marktbeeld voor aandelen blijft gunstig 

• Rentestijging nadelig voor obligaties 

• Alternatieve beleggingen blijven scoren 

• Onze beleggingsvisie 

• Erik Dekker: ‘Ooit is nu’ 

• UBO-register: openbaarheid van zaken 
(vervolg) 

• Samen sterk 

• Florentes Posbank Challenge 

• Kort nieuws 

• Even voorstellen: Babette den Boer 
• Volg ons op LinkedIn en Facebook 

 

MICHIEL BEKKER VOELT ZICH THUIS AAN DE KUST 
In elke kwartaaluitgave neemt een van de mensen van Florentes u mee naar leuke plekken 
in zijn omgeving. Een mooie gelegenheid om op een andere manier kennis te maken. Deze 
keer neemt Michiel Bekker u mee naar Poeldijk en omgeving. 
 
‘Ik ben geboren in Oud Rijswijk, opgegroeid in Wateringen, studeerde Bedrijfseconomie aan de Haagse 
Hogeschool en ben in 1998 gaan samenwonen aan de Laan 
van Meerdervoort. Na 10 jaar Den Haag, drie kinderen en een 
hond zijn we verhuisd naar Poeldijk. Aan de rand van het 
Westland, de stad en goede uitvalswegen in de buurt en… 
amper 4 kilometer van de zee. Heerlijk! Dicht bij de kust voe-
len we ons thuis. We gaan graag even naar Kijkduin om uit te 
kijken over het brede strand en naar de weidsheid van de zee. 
Lekker op het strand even wat drinken bij een strandtent. Dit 
geeft goede energie.’ 

Michiel (48) is getrouwd met Mariëtte (50). Samen hebben ze 

drie kinderen Jada (14), Jaro (13) en Rocco (11) en dwergteckel 

pup Charlie (5 maand). 

https://www.linkedin.com/in/michielbekker1/
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‘Rond m’n 14e heb ik leren zeilen op de Friese meren. Nu 
onze kinderen wat ouder zijn, hebben Mariëtte en ik het 
kajuitzeilen opgepakt in Hellevoetsluis. Een veel langere 
boot, die hoger op het water ligt en veel meer kracht op 
de zeilen heeft. We hebben er heel veel lol in zo samen 
en ook dat we alle taken van elkaar kunnen overnemen. 
Net als met beleggen heb je bij het zeilen te maken met 
veel verschillende ontwikkelingen. Belangrijk is een 
goede voorbereiding, je koers bepalen en gaan!’ 
 

‘Vanuit Poeldijk zit je zo in hartje Den Haag. Ik ben erg gechar-
meerd van het gebied rond het Noordeinde/De Plaats en de     
Denneweg/Lange Voorhout. Daarbij slaan we het legendarische 
Hotel des Indes zeker niet over. Een prachtig hotel waar we graag 
even koffie drinken. Ook De Fred, zoals de Frederik Hendriklaan in 
Den Haag wordt genoemd, is een gezellige winkelstraat waar ik 
met enige regelmaat ben. Gewoon even struinen en daarna lun-
chen of een ijsje halen. Hier kwam ik vroeger als kind veel met 
mijn opa en oma. Toen onze kinderen nog een stuk jonger waren, 
kwamen we hier ook vaak en speelden ze hier in de speeltuin. De 
Fred ligt bovendien op een steenworp af-
stand van Scheveningen. Daar gaan we 
graag naartoe om lekker wat te eten. Zowel 
rond de haven als aan de boulevard zijn er 
genoeg goede restaurants.’ 
 

‘Zelf in de keuken kokkerellen vind ik ook fijn en is voor mij een vorm van ont-
spanning. Hierbij vind ik het leuk om elke keer weer iets nieuws te proberen en 
te zoeken naar de beste combinaties. Met mijn Engelse roots is warm gerookte 
zalmzijde van de BBQ met roast potato's, cranberry sauce en mooie groenten 
erbij een van mijn favorieten.’ 
 

‘Rotterdam is mijn tweede thuishaven. Ik ben trots op    
Florentes en op ons team. Met z'n allen voor onze klanten. 
Wij hanteren eigenlijk drie motto's: “Niet lullen maar poet-
sen”, “Hoe kan het wel” én “Een dag niet gelachen, is een 
dag niet geleefd”. Dit geeft een enorme boost energie. Da-
gelijks de ontwikkelingen op de beurzen volgen en er naar 
handelen vind ik heerlijk. Door de focus op de markt te 
houden en wekelijks in ons beleggingscomité te sparren 
en keuzes te maken, krijg je duidelijkheid en structuur. 
Daarnaast ben ik blij dat we sinds kort ondersteunende 

versterking hebben gekregen met de komst van Babette en Amparo. Babette met name als office ma-
nager en Amparo voor de social media. Door iedereen in zijn/haar kracht te zetten, kunnen we verder 
vooruit met z'n allen. Zo kijken we ook naar wat onze klanten drijft en waar hun passie ligt. Persoonlijke 
verhalen inspireren mij. Vermogensbeheer gaat voor mij dan ook verder dan een goedlopende porte-
feuille. De totale combinatie van zakelijk en privé maakt het leven tot een feest!’ 

⌂ 
  

https://jachthavenhellevoetsluis.nl/
https://www.hetnoordeinde.nl/nl/
https://www.hoteldesindes.nl/
https://defred.nl/nl/de-fred-voor-kinderen
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Covid-19: 

‘TO BEAT, OR NOT TO BEAT, THAT'S THE QUESTION’ 

 

Zo'n anderhalf jaar nadat we 
wereldwijd voor het eerst ge-
confronteerd werden met      
Covid-19, zijn we in ieder geval 
een grote stap verder gekomen 
met de verschillende vaccins 
die ontwikkeld zijn. De vaccina-
tieprogramma's zijn in de ont-
wikkelde landen in het tweede 
kwartaal goed op gang geko-
men. In de ontwikkelingslan-
den wil het echter nog niet vlot-
ten. De G20 zal zich erover bui-
gen, maar of dat ook leidt tot 
positieve ontwikkelingen, is 
nog maar de vraag. 
 
Stijgende vaccinatiegraad 
Doordat de vaccinatiegraad in 
de ontwikkelde landen steeds 
meer stijgt, kunnen in die ge-
bieden de sociaal beperkende 
maatregelen steeds meer wor-
den opgeheven. En het lijkt 
erop dat de huidige vaccins ook 
(redelijk) effectief zijn tegen 
nieuwe mutaties van het         

Corona-virus. Het zorgt er in ie-
der geval voor dat de zwaarst 
getroffen sectoren zoals de ho-
reca, de reis- en evenementen-
branche weer een beetje lucht 
krijgen. De verwachting is dat 
de economieën van de ontwik-
kelde landen in zijn algemeen 
gezien zullen opleven.  
 
IMF verwacht groei 
Het IMF heeft in een rapport 
van april 2021 geschreven, dat 
de wereldwijde economische 
groei in 2021 zou kunnen uitko-
men op 6% (was -/- 3,3% in 
2020) om vervolgens in 2022 af 
te vlakken naar 4,4%. Deze eco-
nomische groei is mede ook het 
gevolg van de astronomische 
bedragen die centrale banken 
beschikbaar hebben gesteld. Zo 
heeft de regering Biden "the 
American Rescue Plan Act 
2021" in het leven geroepen ter 
grootte van USD 1.900 miljard. 
In Europa heeft de ECB een 

noodaankoopprogramma ge-
lanceerd dat per saldo is uitge-
komen op EUR 1.850 miljard. 
 
Inflatieperikelen 
Dit soort programma's zijn bij-
zonder en gezien de wereld-
wijde crisis ook noodzakelijk. 
Het roept ook vraagtekens op, 
zeker als het gaat om inflatie. 
Zo is onlangs het inflatiecijfer in 
de VS naar boven bijgesteld en 
komt op jaarbasis uit op 5%. Dit 
is in principe een logisch ge-
volg, alleen is het niet wenselijk 
als dit van structurele aard is. 
Dat laatste is voor nu nog niet 
duidelijk, maar in de VS heeft 
de centrale Federal Reserve 
Bank al gezinspeeld op een eer-
ste renteverhoging in 2022. 
Waar de FED dan gaat verkrap-
pen (rente verhogen) is de ECB 
haar beleid juist wat verder aan 
het verruimen. Een van de ge-
volgen daarvan is dat de euro 
weer is gedaald ten opzichte 
van de dollar. 

⌂ 
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CHINA TOONT SNEL HERSTEL 
Ook in China heeft het herstel relatief snel plaatsgevonden. Alleen de relatie tussen China en de VS 
staat nog steeds onder druk omdat de regering Biden de harde lijn van Trump verder doorzet. Dit geldt 
eveneens voor de relatie tussen de VS met Europa. De gecompliceerde relatie tussen de VS en China 
blijft gekenmerkt door grote wederzijdse afhankelijkheid.  
 
Uitdaging 
China heeft overigens wel een uitdaging als het gaat om de-
mografische ontwikkelingen. Het sociale zekerheidsstelsel 
staat nu onder druk door de 1-kind politiek die in de jaren 
‘80 is ingevoerd. De bevolkingsgroei is in China hierdoor 
sterk afgenomen en vereist een versnelde overgang in het 
economische groeimodel. Het economisch beleid zal waar-
schijnlijk meer gericht zijn op de verdere ontwikkeling van 
plattelandsgebieden en de kleine tot middelgrote steden 
om een evenwichtiger groei te realiseren en de binnen-
landse consumptie te stimuleren. De regering investeert in 
de binnenlandse sociale infrastructuur door de medische zorg toegankelijker te maken en de pensi-
oenkloof te dichten. De verdere vergrijzing noodzaken China om meer in te zetten op hoogwaardige 
productie en daarmee ook meer op technologie. Het voorgaande gaat gepaard met een verdere open-
stelling van de financiële markt, wat de Chinezen meer mogelijkheden biedt om hun spaargeld te be-
leggen.  

⌂ 

ONTWIKKELING FINANCIËLE MARKTEN 2021 
Aandelen hebben een zeer goed eerste half jaar 
achter de rug. Tot en met juni lijkt niets de aan-
delenmarkt te kunnen tegenhouden; de deltava-
riant niet, de gestegen grondstofprijzen niet, de 
opwaartse druk op de rente niet en ook de lage 
voorraden niet. 
 
Energietransitie 

Het eerste 
halfjaar van 
2021 laat 
dan ook 
een aantal 
opvallende 

zaken zien. 
Sinds het 

Klimaatakkoord van Parijs in 2015 zit de energie-
transitie in een stroomversnelling. Veel overhe-
den hebben aangekondigd om hun afhankelijk-
heid van fossiele brandstoffen te verminderen. 
Toch blijft de olieprijs het gesprek van de dag en 
dat geldt niet alleen voor Nederland. De prijs van 
het september 2021 contract van de Brent staat 

op moment van schrijven op USD 77,-. Dit is ho-
ger dan net voor het begin van de pandemie.  
 
Chipstekort 
Er is wereldwijd een tekort aan elektronische 
chips. Door de coronapandemie stegen verkopen 
van elektronica en zijn digitaliseringtrends ver-
sneld. Ook de omschakeling naar 5G-technologie 
jaagt de chipvraag aan. De stijging van de eind-
vraag volgde op een al eerder ingezette trend 
naar verhoogde voorraadopbouw in de toeleve-
ringsketen als gevolg van handelsspanningen. 
Uiteindelijk 
leidde dit 
tot een sterk 
hogere 
vraag, waar 
de grote 
chipprodu-
centen niet 
aan konden 
voldoen.  

⌂ 
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MARKTBEELD VOOR AANDELEN BLIJFT GUNSTIG 
Zowel de FED als de ECB hebben uitspraken gedaan waaruit de markt afleidt dat zij nog wat tijd vast-
houden aan het verruimende beleid. Het feit dat sparen geld kost en dat obligaties een laag tot negatief 
rendement opleveren, speelt een versterkende rol voor de vooruitzichten van aandelen. 
 
Hogere waardering 
Doordat de inflatie oploopt, wordt de reële rente (renteopbrengsten ge-
corrigeerd voor inflatie) steeds negatiever, hetgeen leidt tot beleggings-
dwang en daarmee tot hogere waarderingen voor aandelen (en vastgoed). 
De waardering van aandelen is niet meer goedkoop maar bovengemiddeld 
te noemen. Dit soort waarderingen kunnen nog verder uitlopen of langere 
tijd aan blijven houden. Er is nog voldoende stijgingspotentieel als we de 
waardering afzetten tegen historische pieken. Ten tijde van de vorige piek 
in 2007 was de risicopremie van de aandelenmarkt zelfs negatief. Op dit 
moment is de risicopremie relatief hoog wat wordt veroorzaakt door de 
lage/negatieve rente. De bedrijfswinsten stijgen doordat economieën 
weer opengaan. De aandelenmarkt stijgt veel minder sterk dan de be-
drijfswinsten. Door de hogere bedrijfswinsten zal de koerswinstwaar-     
dering van aandelen dalen.  

⌂ 

RENTESTIJGING NADELIG VOOR OBLIGATIES 
De rente is wereldwijd in de 
eerste jaarhelft behoorlijk op-
gelopen, dit heeft een negatief 
effect gehad op de koersen van 
obligaties. De Nederlandse    
10-jaars rente begon het jaar 
op -0.49%. Inmiddels is deze 
rente (nog steeds negatief) 
maar wel opgelopen naar             
-0.16%. Door deze stijging van 
de rente is het verlies op een 

wereldwijde obligatieporte-
feuille inmiddels opgelopen tot 
circa -3%. Het inflatiespook lijkt 
om de hoek te kijken. Als de in-
flatie op langere termijn meer 
bedraagt dan 1,5% of de infla-
tieverwachtingen opeens on-
verwacht toenemen, dan leve-
ren inflatie gelinkte leningen 
meer op dan reguliere staats-
obligaties. In hoeverre de nu 

stijgende inflatiecijfers in de 
ontwikkelde economieën ook 
structureel van aard zijn, is nog 
niet duidelijk. Stimulerings-
maatregelen van centrale ban-
ken en overheden worden vol-
gend jaar minder royaal. De 
aanhoudende trend van ver-
grijzing van de wereldbevolking 
(meer sparen voor de oude 
dag), minder investeringen in 
kapitaalgoederen door bedrij-
ven (zoals in het verleden), de 
opkoopprogramma's van de 
centrale banken en de verdere 
groei in de digitalisering zijn de 
belangrijkste oorzaken waarom 
de rente laag is en mogelijk nog 
lange tijd zo laag blijft. Meer 
nieuws en inzichten over de 
rente en mogelijke renteverho-
gingen wordt verwacht tijdens 
de jaarlijkse bijeenkomst van 
centrale bankiers van 26 t/m 28 
augustus in Jackson Hole    
Wyoming. 

⌂ 
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ALTERNATIEVE BELEGGINGEN BLIJVEN SCOREN 

 

In de eerste jaarhelft van 2021 renderen de alter-
natieve beleggingen conform verwachting. Dit 
jaar zien wij tot op heden een rendement wat 
voorheen realiseerbaar was op obligaties. Over 
de eerste 6 maanden rendeert deze categorie 
circa 2 tot 3%. De goudprijs heeft het eerste half-
jaar van 2021 een licht dalende koerstrend mede 
door de lagere volatiliteit op de aandelenmark-
ten. 
 
Positieve rendementen 
De overige alternatieve beleggingen genereren 
gemiddeld een positief rendement, maar houden 
de aandelenmarkten niet bij. Dat is ook niet no-
dig;  een (klein) positief rendement in goede aan-
delenjaren en bescherming bij beweeglijke jaren 
(de rol die obligaties voorheen vervulden) is wat 
zij moeten doen. In het eerste kwartaal van vorig 
jaar liet deze categorie een risicoreducerende 
werking zien in de portefeuilles. 

Tekort grondstoffen 
Door de aantrekkende economie en de daarmee 
gepaard gaande oplopende vraag van consumen-
ten naar goederen ontstaat er een tekort aan 
grondstoffen. In de grondstoffenmarkten wordt 
tevens gerekend op een sterk herstel van de olie-
vraag in de tweede helft van 2021. Een grotere 
vraag bij een tekort van aanbod zorgt op haar 
beurt weer voor oplopende grondstofprijzen. 
Door verstoringen in de keten (blokkade Suezka-
naal en uitstel in 2020 van het opstarten van in-
vesteringen in grondstofwinningsprojecten) ont-
staat er nog een groter tekort (in de toekomst). 
De energietransitie zal daarnaast op termijn nog 
zorgen voor een grotere vraag naar grondstoffen 
(onder andere koper) die specifiek benodigd zijn 
voor batterijen, brandstofcellen, windturbines en 
zonnepanelen. 

⌂ 

ONZE BELEGGINGSVISIE 
We zien aandelen binnen de asset-mix nog steeds als de meest kansrijke beleggingscategorie. We hou-
den daarom de weging van aandelen in de portefeuilles aan de bovenkant van de bandbreedtes. 
 

Vanwege de nog steeds lage rentes, maar ook de stijging van de afgelopen periode, blijven we terug-
houdend over vastrentende waarden. Wij zijn in deze categorie wel positief over inflatie gelinkte obli-
gatiebeleggingen. 
 

De vooruitzichten voor vastgoed zijn voor de lange termijn positief. De markt kan wel te maken krijgen 
met uitdagingen bij verslechterende macro-economische ontwikkelingen. Wij handhaven onze neu-
trale weging. In het verleden bleek vastgoed, net als inflatie gelinkte obligaties, een goede plaats om 
te bivakkeren als inflatie zou oplopen of als deze langere tijd op een hoog niveau zou komen te liggen.  
 

De weging voor alternatieve beleggingen hebben wij het afgelopen kwartaal licht verhoogd vanwege 
de beweging die we zien op de grondstoffenmarkten naast de toenemende investeringen en overna-
mes in de private equity sector. 

⌂ 
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ERIK DEKKER: ‘OOIT IS NU’ 
Oud-profwielrenner Erik Dekker en zoon David (fietsend voor Team Jumbo-Visma) trakteerden rela-
ties van Florentes 25 juni op een mooie fietsronde over de Posbank. Voor zijn plezier rijdt hij nog 
steeds wedstrijden. Niet meer fietsen, daar moet hij dan ook niet aan denken. Zijn levensmotto: 
“Ooit is nu”. 
 

De oud-Raborenner prijst zich gelukkig dat hij na zijn wie-
lercarrière financieel onafhankelijk is. Dat is niet elke ren-
ner van zijn generatie gegeven. ‘De tijd waarin ik als wie-
lerprof rondreed, is niet te vergelijken met de huidige.’ La-
chend verbeeldt hij: ‘Ik tekende in 1992 mijn eerste prof-
contract. Vlak voor de winter en niemand die zich bekom-
merde om mijn trainingsschema. Ik moest zelf maar zien 
hoe ik klaarstond voor de eerste koersen. Dat gebeurt nu 
echt niet meer.’ 
 

Kijken naar de persoon 
Pas na zijn drie Tour-overwinningen in 2000 ging het      
Dekker financieel voor de wind. ‘Tegenwoordig zit er een 
heel managementteam achter een renner en wordt hij 
sportief en financieel begeleid. Dat was in mijn tijd niet aan 
de orde.’ Als renner van het Rabo-team kwam Dekker bij 
de Topsport Desk van de Rabobank terecht. Sindsdien 
heeft hij eigen keuzes gemaakt. ‘Belangrijk daarbij is voor 
mij dat men niet alleen kijkt naar een mooi resultaat, maar 
ook naar mij als persoon. Net zoals sponsoren in het wie-
lerpeloton anno nu niet - gechargeerd - een zak geld geven 
en zeggen “zie maar hoe je wedstrijden wint”.’ 
 

Voldoening 
Dekker maakte in zijn carrière diverse valpartijen en blessures mee, maar kwam daarna naar eigen 
zeggen steeds sterker terug. Bij de pakken neerzitten, zit dan ook niet in zijn aard. ‘Fietsen en de fiets 
stonden en staan centraal in mijn leven. Ik haal daar veel voldoening uit. Bovendien houdt het me fit.’ 
‘Financiële zorgen zijn vervelend, maar belangrijker is dat je zorgt voor een zinvolle invulling van je dag. 
Geniet ervan en stel niet alles uit. Daarom ook: ooit is nu.’ 

⌂ 

UBO-register: openbaarheid van zaken (vervolg) 
De Kamer van Koophandel verstuurt sinds kort 
brieven over inschrijving in het UBO-register. Met 
dat register wil de overheid witwassen, fraude, 
belastingontduiking en financiering van terro-
risme tegengaan. Het gaat daarbij om iedereen 
die eigenaar is of zeggenschap heeft over een or-
ganisatie. Bijvoorbeeld als u 25% of meer aande-
len heeft in een BV. Het doel is om duidelijk te 
maken wie er achter een organisatie zit.  
In het UBO-register verzamelt de overheid infor-
matie waarin - naast persoonlijke gegevens - ook 

de aard en omvang van het belang is vastgelegd. 
Een deel van de UBO-gegevens is niet openbaar, 
maar kan alleen door bevoegde instanties wor-
den ingezien zoals het Openbaar Ministerie.  
Door de invoering van het UBO-register kan de 
overheid misdaad verder bestrijden. Keerzijde is 
dat bepaalde persoonlijke gegevens en ver-
mogen makkelijker traceerbaar zijn met mogelijk 
vervelende gevolgen. 
Voor wie het aangaat: uiterlijk 27 maart 2022 
moet u ingeschreven zijn. 

⌂ 

https://www.erikdekker.nl/
https://www.kvk.nl/ubo
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SAMEN STERK 
Onafhankelijk, efficiënt en volledig technisch ondersteunt vermogen beheren. Dat was voor             
Florentes’ Arnold Luyben en collega beleggingsspecialist Jan de Vries reden om in 2019 de coöperatie 
Knox op te richten. ‘Samen staan we sterk. De inmiddels meer dan 25 bij Knox aangesloten vermo-
gensbeheerders kunnen in de toekomst bankonafhankelijk werken en kosten besparen, wat ten 
goede komt aan het rendement van hun cliënten’, aldus directeur Pieter Aartsen. 
 
Eind april kreeg Knox een vergunning van de AFM om broker activiteiten uit te 
voeren en te fungeren als bewaarinstelling. Aartsen: ‘Zelfstandig vermogens-
beheerders zoals Florentes zijn met Knox niet meer sec afhankelijk van een de-
potbank. Bovendien zit er een platform achter dat processen rondom wet- en 
regelgeving automatiseert. Zaken waar ze anders veel kostbare tijd kwijt aan 
zijn. Zodoende kunnen vermogensbeheerders met Knox de kwaliteit van hun 
dienstverlening aan hun klanten verder verbeteren en de diensten zodoende 
goedkoper aanbieden.’ Op termijn kan Knox naast onze bestaande depotban-
ken worden toegevoegd aan het keuzepallet om een effectenrekening te ope-
nen. 

⌂ 

FLORENTES POSBANK CHALLENGE 
Erik Dekker organiseerde voor Florentes de     
Posbank Challenge. Hij blikt met een goed gevoel 
terug op het fietsevenement. Een grote uitdaging 
vormt het rondje van ruim 80 km en bijna 800 
hoogtemeters niet voor de oud-prof. ‘Mijn uitda-
ging is vooral om de mensen die meefietsen een 

mooie en leuke dag te bezorgen. Als ze dan na af-
loop een waarderend duimpje omhoog steken en 
vertellen hoe leuk ze het hebben gehad, dan is 
voor mij de dag geslaagd.’ 
De deelnemers waren net zo enthousiast. Een 
greep uit de reacties: 

 

 

⌂ 

 

https://www.joinknox.com/nl
https://www.relive.cc/view/vZqNn2A9g3q
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KORT NIEUWS 
• Graags stelt zich aan u voor: Babette den Boer. ‘Sinds begin mei 

werk ik bij Florentes Vermogensbeheer. Na het afronden van mijn stu-
die Facility Management aan de Hogeschool Rotterdam ben ik gaan 
werken bij T-Mobile op de facilitaire management afdeling. Al snel 
kwam ik tot de ontdekking dat faciliteren van en support geven aan ma-
nagement en organisatie echt bij mij past. Dan wel een organisatie, die 
volop in een groeifase zit en waar iedere inzet wordt gewaardeerd, en 
waar ik mijn steentje aan bij kan dragen. Deze organisatie en uitdaging 
heb ik gevonden bij Florentes Vermogensbeheer, waar ik me thuis voel 
en helemaal goed op mijn plaats zit.' 

 

• Volg Florentes ook via LinkedIn en 
Facebook en blijf nog beter op de  
hoogte van ons reilen en zeilen. 

⌂ 
 
Disclaimer  
Deze publicatie is samengesteld door Florentes vermogensbeheer B.V. (hierna: Florentes). Hoewel de informatie in deze publicatie 
met de nodige zorg tot stand is gekomen, kan Florentes niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. Florentes aanvaardt 
dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. De 
informatie is generiek van aard en houdt derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke finan-
ciële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij Florentes. Florentes heeft een 
vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. Meer infor-
matie kunt u vinden op www.florentesvermogensbeheer.nl 

https://www.linkedin.com/in/babette-den-boer-6146b81b1/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/company/florentes-vermogensbeheer/
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