
❝Wij bieden 
een alternatief 
voor een  
standaard 
technologie-
tracker
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Achter Imagine Fund schuilt geen vermogensbe-
heerreus à la Blackrock of JP Morgan. Het Neder-
landse techfonds wordt geleid vanuit een beschei-
den villa in Baarn, die het deelt met zusterbedrijf 
Noordam Vermogensbeheer. Zonder een groot team 
van dure analisten schaarde het fonds zich afgelo-
pen jaar fluitend onder de beste techfondsen we-
reldwijd met een puik jaarresultaat van 63,5%. Nu 
was 2020 sowieso het jaar waarin technologie de 
sector to be was, maar een outperformance van 
tientallen procenten ten opzichte van het gemid-
delde techfonds is hoe dan ook opmerkelijk. 

Imagine Funds doelstelling is een gemiddeld 
jaarrendement van 15% tot 20%. Dat heeft het de 
afgelopen drie jaar ruimschoots gehaald. Sinds de 
oprichting, begin 2018, is het netto fondsvermogen 
meer dan verdubbeld: met +113%.  

Achter Imagine Fund schuilen twee beleggers: 
Michiel Beukers, mede-eigenaar van Noordam Ver-
mogensbeheer, die het beleggingsvak leerde op de 
optiebeursvloer en bij een aantal vermogensbe-
heerders, en Laurens Ockhuisen, portefeuillebe-
heerder, techanalist en met ingang van komend 
nummer ook techcolumnist bij IEX magazine.

Als je het zoveel beter doet dan de concur-
rentie met zo weinig middelen doe je kennelijk 
iets onderscheidends. Wat is dat? 
Beukers: “Slim investeren met zo min mogelijk ri-
sico, vat het naar mijn mening goed samen. Wij 
bieden een alternatief voor een standaard techno-
logietracker. We identificeren de belangrijke trends 
en kiezen per trend de marktleider en diens belang-
rijkste uitdager(s). Tegelijkertijd voorkomen we 
investeringen in technologische luchtfietserij door-

dat we ons niet richten op start-ups en scale-ups. 
Door te investeren in volwassen bedrijven waarbij 
de zaken goed op orde zijn, verkleinen we de kans 
dat we in een zeepbel beleggen.” 

Ockhuisen: “Daarbij hanteren we strenge inves-
teringscriteria, zoals een beursnotering, een sterk 
management (dat liefst ook aandelen heeft), een 
duurzaam bedrijfsmodel, een grote markt om te 
veroveren en solide cijfers. In een snelle markt als 
deze is het belangrijk om zo de risico’s te beperken.”

Wat is de voornaamste motor achter  
het goede rendement in 2020?
Ockhuisen: “Om te beginnen hebben we eind ja-
nuari veel liquiditeit opgebouwd toen de bericht-
geving over Covid-19 in Azië serieuzer werd. Een 
andere belangrijke factor is onze overweging in 
e-commerce, cloud en aandelen die profiteerden 
van de lockdowns. Roku en Sea omdat er meer tv 
gestreamd werd en gegamed, Zoom, Microsoft en 
Docusign  omdat er vanuit huis gewerkt moest wor-
den. Op digitale advertenties hebben we ook goed 
gescoord met S4 Capital, The Tradedesk en Pinte-
rest. Een aantal belangen hebben we juist afge-
bouwd begin dit jaar, zoals 5G, internet of things 
en virtual reality, omdat we die cyclischer van aard 
vonden. Hierin zijn we nu weer voorzichtig aan het 
meedraaien.”

Maken jullie veel gebruik van externe 
analisten?
Beukers: “Nee, we leunen slechts beperkt op de 
research van analisten. We betalen er slechts één, 
die ons voorziet van snelle updates als er nieuws 
is bij een van onze investeringen. We maken wel 

veel gebruik van industriespecialisten. Dat zijn 
veelal succesvolle ondernemers die vanuit hun 
operationele activiteiten expertise hebben over 
bepaalde trends. Zo komt Laurens zelf uit een tech-
nologiefamilie. Vanuit die bedrijven kunnen we  
veel toetsen met betrekking tot cloud-bedrijven, 
software en big data.” 
“Verder hebben we een aantal cliënten die succes-
vol zijn in e-commerce en in digitale advertenties. 
Veel jonge ondernemers zijn ook goed op de hoog-
te van welke nieuwe softwaretoepassingen de bes-
te papieren hebben om de markt te veroveren. En 
recent hebben we ons team uitgebreid met Edwin 
de Jongh, die veel kennis heeft van de wereldwijde 
chipsector. Door zijn komst kunnen we ons netwerk 
op dat vlak versterken.”

Ockhuisen: “We maken ook veel gebruik van 
sociale media om techspecialisten te volgen. Via 
die kanalen kun je een aantal experts goed volgen. 
Ook volgen we een aantal grote buitenlandse fond-
sen die al jaren succesvol beleggen in technologie. 
Via ons nieuwssysteem kunnen we op de voet vol-
gen welke nieuwe namen zij opnemen. Ook via 
Google, de appstore en Linkedin kun je tegenwoor-
dig snel zien wanneer een bedrijf plotseling popu-
lair wordt. Daar zijn handige trucs voor.”

Beleggers zijn nog steeds gek op tech.  
Wat gaat het dit jaar goed doen?
Ockhuisen: “We verwachten dat techbedrijven in 
de e-commerce, cybersecurity en telezorg enorm 
blijven groeien vanwege het coronavirus. Daar-
naast staan ons bij trends als kunstmatige intelli-
gentie, Internet of Things en Big Data grote door-
braken te wachten door de implementatie van 5G.

De belangrijkste tip die wij beleggers willen ge-
ven, is om kritisch te kijken naar hun persoonlijke 
huishoudboekje van de afgelopen zes maanden, 
zowel zakelijk als privé. Wat is er veranderd sinds 
corona? Steeds meer geld vloeit naar e-commerce, 
softwaretoepassingen, apps, data-opslag en par-
tijen die digitaal betalingsverkeer verwerken. Waar-
schijnlijk kom je zo een aantal hele mooie techbe-
drijven tegen, waaraan je steeds meer geld uitgeeft.”

Heeft de techrevolutie ook gevolgen  
voor andere sectoren?
“Wij denken dat het verstandig is om ‘oude’ tradi-
tionele bedrijven links te laten liggen. Goedkoop 
is tenslotte vaak duurkoop. Pas bijvoorbeeld op met 
cyclische sectoren die profiteren van economisch 
herstel, zoals de olie-, industrie- en chemiesector. 
Wij denken dat het herstel bij dit soort bedrijven 
langer op zich zal laten wachten.” 

“Wij verwachten bovendien dat we ook na co-
rona meer thuis zullen blijven werken en dat we 
ook massaal producten en diensten via internet 
zullen blijven afnemen. Het is daarom belangrijk 
om alleen bedrijven te selecteren die zich snel ge-
noeg hebben aangepast aan deze nieuwe realiteit. 
De verschillen zijn groot, dus kies je voor Nike of 
Adidas, Square of ABN AMRO, Microsoft of SAP? 
Daar moet je je als belegger echt in gaan verdiepen.”

2020 een rampjaar? Niet voor het Imagine Fund. Het Nederlandse techno-
logiefonds onder leiding van Michiel Beukers en Laurens Ockhuisen  
had een topjaar met een totaalrendement van 63,5%. Daarmee schaarde 
het zich afgelopen jaar onder de best presterende beleggingsfondsen.
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