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Ver weg van het financiële geweld op 
het Damrak en de Zuidas heeft Teslin 
zijn uitvalsbasis op een landgoed in 

Maarsbergen. Het is de plek waar Frederik 
van Beuningen, de medeoprichter van Teslin, 
is opgegroeid. Met Aleid Kruize begon hij in 
1991 de investeringsmaatschappij. De naam 
Teslin een samentrekking is van Tessa en 
Linde, de oudste dochters van Aleid Kruize. 
Teslin belegt niet, maar investeert. Teslin 
gaat namelijk voor de lange termijn en is 
een kritische en nauw betrokken mede- 
eigenaar. Voor zijn investeerders houdt Tes-
lin via een aantal fondsen belangen aan in 
kleine en middelgrote bedrijven in (vooral) 
Nederland, Duitsland en België. Ook het ma-
nagement van Teslin zelf investeert in de 
fondsen. In juli 2017 maakte het bekend dat 
de fondsen Darlin en Todlin worden samen-
gevoegd tot Teslin Participaties, waarbij in 

grotere bedrijven kan worden geïnvesteerd 
en ook grotere belangen (tot 30%) kunnen 
worden genomen. Darlin was dit jaar met 
een koersrendement van bijna 30% het best 
presterende fonds in de fondsenmodelporte-
feuille van IEXProfs, de IEXFonds 40. Teslin 
Capital Management heeft iets meer dan 
800 miljoen euro onder beheer. 

Vooral ondernemers, ex-ondernemers en 
ondernemende families weten Teslin te 
vinden. Dat is geen toeval, zegt Hein van 
Beuningen. “Het heeft te maken met hoe 
wij omgaan met de bedrijven waarin wij 
 geïnvesteerd zijn. Dat doen wij op een on-
dernemende en betrokken manier. Wij vra-
gen hun soms ook om mee te denken als er 
iets speelt. Dat is toch anders dan ergens uw 
geld stallen om vervolgens periodiek te kij-
ken of het iets heeft opgeleverd.” 

Directeur Hein van Beuningen van Teslin Capital Management 

over het verschil tussen beleggen en investeren en over de 

harde keuze die vermogensbeheerders moeten maken.

Door Rob Stallinga, fotografie Thomas van Driel
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“Door alle bedrijfskennis 
en ervaring die Teslin heeft 
opgebouwd kunnen wij – beter 
dan andere investeerders 

–  toekomstige ontwikkelingen 
inschatten”
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wust tot de wat kleinere bedrijven.  Omdat 
we daar meer gevoel bij hebben, maar 
ook omdat we meer invloed kunnen laten 
gelden. Bovendien, doordat de meeste 
aandacht naar de grote bedrijven gaat, 
kunnen wij met onze kennis als betrok-
ken aandeelhouder in kleine bedrijven 
het verschil maken.” 

Frederik van Beuningen heeft een 
belangrijke rol gespeeld in het 
verbeteren van de corporate governance-
cultuur. Is die inmiddels op orde?

“De commissie-Tabaksblat kwam er in 
2003 niet voor niets. Het bleek nodig om 
de relaties tussen de verschillende sta-
keholders te verbeteren. Dat was toen 
heel relevant. Maar corporate governance 
is een dossier zonder einde. Er komt de 
laatste jaren steeds meer aandacht voor 
het vaststellen van regels. Dat lijkt mij 
niet de goede ontwikkeling. Er moet ook 
ruimte zijn voor de redelijk handelende 
en denkende partijen. Regels hebben ge-
holpen het bestuur te verbeteren, maar 
we moeten oppassen niet door te slaan.” 
 
Wat maakt een goede investeerder?

“Bedenk een strategie die waarde creëert 
en houd daar consequent aan vast. Geef 
niet toe aan de verleiding om dingen 
te doen waar je niet goed in bent. Wij 
 moeten vooral niet denken dat wij met 
korte ritjes een mooi rendement kun-
nen boeken. Dat zit niet in ons dna. Wij 
moeten er fundamenteel van overtuigd 
zijn dat een bedrijf het op de lange ter-
mijn goed doet. Daar is veel kennis voor 
nodig. Daarom beperken wij ons tot een 
klein aantal investeringen. Zouden het er 
meer zijn, dan wordt het beleggen. Dan 

Hein van Beuningen is de achterneef van 
Frederik van Beuningen. Sinds twee jaar 
is de dagelijkse leiding van Teslin in zijn 
handen. Samen met Frederik van Beu-
ningen, Aleid Kruize en Maarten Hartog 
vormt hij de directie. “Met mijn achter-
grond denk ik graag na waar het met een 
bedrijf of sector naartoe gaat. Wat heeft 
een bedrijf waardoor het de concurrentie 
kan verslaan? Dat vertaalt zich in actieve 
bemoeienis bij investeringsbeslissingen,” 
vertelt Hein van Beuningen. “Maar ook 
als we mogelijk nieuwe  investeringen 

tegen het licht houden, lever ik mijn 
bijdrage. Uiteindelijk is het dan aan de 
directie om wel of niet in een bedrijf te 
investeren.” 

Wat maakt Teslin anders?
“We zijn een betrokken langetermijn-
investeerder in kleinere beursgenoteerde 
ondernemingen. Als wij enthousiast zijn 
over de mensen, de strategie en de plan-
nen van een bedrijf, willen wij samen 
 optrekken. Dat is de beleggingsfilosofie 
die mijn oudoom en Aleid Kruize begin 
jaren negentig hebben opgezet. Dat was 
toen uniek. Achteraf gezien blijkt het 
ook een belangrijke voorwaarde te zijn 
geweest voor het succes van de fond-
sen. Door alle bedrijfskennis en erva-
ring die Teslin heeft opgebouwd, kun-
nen wij beter dan andere investeerders 

 toekomstige ontwikkelingen inschatten. 
Ons grote voordeel is dat wij de directie, 
het managementteam en de commis-
sarissen van de bedrijven, waarin wij 
belangen hebben, goed kennen en regel-
matig  spreken. Daardoor weten wij wat 
er speelt.”

Maakt die vertrouwensband het lastig 
om uit een kwakkelend bedrijf te 
stappen? 

“Ja, maar wij kunnen dingen niet op hun 
beloop laten. Als het gevoel ontstaat dat 

het met een bedrijf 
de verkeerde kant 
uit gaat, dan is het 
onze verplichting en 
verantwoordelijkheid 
om dat vroegtijdig te 
signaleren, om vervol-
gens gezamenlijk bij 

te sturen. Uiteindelijk is ons belang een 
zo goed mogelijk langetermijnrendement 
voor onze aandeelhouders te realiseren. 
Dat zal altijd prevaleren. Als wij het per-
spectief in een bedrijf niet meer zien, of 
als wij het fundamenteel oneens zijn over 
de koers, dan zullen wij uitstappen.” 

Wat voor een soort partner wil Teslin 
zijn?

“Partner is een goed woord. Constructief, 
lange termijn, betrokken, ondernemend. 
Maar wij zijn niet de directie van een be-
drijf. Wij willen meedenken. En ja, wij zijn 
kritisch als er dingen zijn die verbeterd 
kunnen worden.” 

Is beleggen in vooral kleine Nederlandse 
bedrijven niet beperkt?

“Het geeft focus. Wij beperken ons heel be-

“Beurssentiment is niet iets waar 
wij een mening over hebben”
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de  bedrijven waarin wij investeren. Wij 
zeggen wel dat de ontwikkelingen op de 
beurs apart zijn van de ontwikkelingen 
bij de bedrijven. Maar wij zijn ervan over-
tuigd dat als een onderneming zich goed 
ontwikkelt en goed wordt geleid, dat dit 
reflecteert in een goede koersontwikke-
ling.” 

Wat is de positie van Teslin in de  
consolidatieslag in de vermogens-
beheerwereld: wil het overnemen, 
overgenomen worden of alleen verder?
 “Wij staan geenszins in de etalage. Het 
zou kunnen dat Teslin een kleine  partij 
overneemt, maar dat heeft niet onze 
voorkeur. Alleen verdergaan ligt het 
meest voor de hand, ook omdat we  
daar nu met de komst van Teslin  
Participaties de ruimte voor hebben 
geschapen.”

Hoe verdedigt Teslin zich tegen de 
opkomst van passief en robo-advies?
 “Verschillende manieren van investeren 
zijn er altijd geweest. De scheiding tus-
sen passief beleggen en actief investeren 
zal nog scherper worden. Het midden-
veld, dat hoge kosten maakt om een ren-
dement te boeken dat niet veel verschilt 
van de markt, zal het steeds moeilijker 
krijgen. Dat middenveld moet kiezen. Wij 
hebben dat bij de oprichting 26 jaar gele-
den al gedaan.” 

De digitale revolutie raakt Teslin niet?
“Nee, het heeft vooral impact op de 
 bedrijven waarin wij investeren. Bedrij-
ven als Beter Bed en Accell merken dat 
consumenten op een andere manier 
producten kopen. Aan de andere kant zit-
ten we in Besi, dat verpakkingsmateriaal 
maakt voor chips. Die zitten juist aan de 
voorkant van de digitale ontwikkelingen 
en hebben daar juist enorm veel profijt 
van.”

Waardoor Teslin steeds meer zin heeft 
om in techbedrijven te investeren?

“Nee hoor, wij vinden bedrijven die tast-
bare dingen maken heel mooi. Een TKH is 
een geweldig bedrijf, dat het onder meer 
moet hebben van bandenbouwmachines.” 

Ten slotte, waar moet Teslin komen te 
staan? Wat is uw ambitie?
 “Wij hebben geen ambitie om te groeien 
in omzet of vermogen. Maar willen, mede 
door grotere bedrijfsbelangen te nemen, 
voor onze aandeelhouders een mooi ren-
dement maken. Wij gaan daarbij uit van 
een gemiddeld rendement op de lange 
termijn van 10% per jaar.”    

ga je ook aan spreiding doen. Niets mis 
mee, maar dat is niet zoals wij opereren. 
Wij denken: hoe meer je weet, hoe kleiner 
het risico.” 

Zijn er principes die Teslin in de 
gesprekken met bedrijven altijd huldigt?

“Als een bedrijf een grote overname zou 
overwegen, dan zullen wij daar onze 
vraagtekens bij plaatsen. Een grote over-
name is al snel erop of eronder. De toe-
komst van een bedrijf kan ermee op het 
spel worden gezet. Als een bedrijf niet 
alleen organisch wil groeien, dan zien wij 
liever dat het kralen rijgt middels kleine 
overnames. Dat integreert makkelijker en 
is minder risicovol.”

Stel: een bedrijf waarin Teslin een belang 
heeft, dreigt te worden overgenomen. Is 
er dan ook een standaardreactie?

“Nee, dat zullen we van geval tot geval  
bekijken. We hebben natuurlijk altijd  
een idee wat een bedrijf waard is in een 
stand alone-situatie. Dat is het vertrek-
punt. Vervolgens berekenen we wat de 
waarde wordt in het geval van een sa-
mengaan. Die twee vergelijken we met  
elkaar. Op basis daarvan nemen we po-
sitie.”

Nu maken jullie een sprong voorwaarts 
door jullie fondsen samen te voegen tot 
Teslin Participaties, waarbij posities 
kunnen worden opgebouwd tot 30%. 

“De deelnemingenfondsen Darlin en 
 Todlin konden niet meer groeien. Alle 
aandelen waren al uitgegeven. Met 
een groot fonds boeken we ook tal van 
schaalvoordelen. Daarmee kunnen 
de kosten omlaag. We hebben minder 

 administratie. Met een fonds met vijftien 
namen bieden we onze aandeelhouders 
een betere propositie dan fondsen met 
zeven of acht namen. Daarnaast kun-
nen we nu met participaties in bedrijven 
stappen met een hogere marktkapitalisa-
tie. De grens is opgerekt van 400 miljoen 
naar 2 miljard euro. 30% is wel de boven-
grens. Want wordt het meer, dan zijn we 
verplicht een overnamebod te doen. Naar 
die situatie willen we niet toe.” 

Dat wordt dan commissarissen leveren?
“Dat niet. We willen wel meedenken over 
de samenstelling van de raad van com-
missarissen.”

Het is vast eenvoudiger voor een 
Nederlandse investeerder een betrokken 
aandeelhouder te zijn van een Neder-
lands bedrijf dan van eentje in het 
buitenland. 

“Dat is zeker waar. In Nederland kennen 
we veel van onze mede-aandeelhouders. 
Dat is in Duitsland bijvoorbeeld veel 
minder. We praten er Engels. Dat is voor 
geen van de partijen de natuurlijke taal. 
Het risico dat je elkaar minder goed 
verstaat, is groter. Wel hebben wij al tien 
jaar ervaring in Duitsland. Inmiddels 
hebben wij ook een fonds dat een 
portefeuille van 5%-belangen in Duitse 
bedrijven opbouwt.” 

Leiden de hoge koersen van kleine 
aandelen tot hoogtevrees? Ik kan me 
voorstellen dat klanten het advies 
krijgen voorzichtig aan te doen.

“Wij geven geen advies. Beurssentiment 
is niet iets waar wij een mening over 
hebben. Wij kunnen alleen praten over 


