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‘Commissarissen en 
directie moeten één 
keer per jaar sidderen’

INTERVIEW TESLIN

Beleggersduo Frederik van Beuningen en Aleid Kruize 
doet een stapje terug bij investeringsbedrijf Teslin. ‘We 
hadden meer met de voeten moeten stemmen.’

Giel ten Bosch en Martine Wolzak
Maarsbergen

‘Wij zijn het over alles eens, behalve over 
de Porsche’, vat Aleid Kruize de relatie 
met haar zakenpartner Frederik van Beu-
ningen samen. Al een kwarteeuw nemen 
de twee namens beleggingsbedrijf Teslin 
belangen van 5% of iets meer in kleinere 
beursgenoteerde bedrijven. Het beheerd 
vermogen van Teslin is onder hun lei-
ding gegroeid van ƒ 15 mln in 1991 naar 
ruim € 600 mln nu. 

Ze gaan samen naar aandeelhouders-
vergaderingen, zitten tegenover elkaar 
aan hetzelfde bureau en hebben dezelf-
de drang naar actief aandeelhouder-
schap. Voor dit dubbelinterview zitten 
Kruize en Van Beuningen naast elkaar 
aan de lange tafel in de bestuurskamer, 
in het verbouwde koetshuis van land-
goed Anderstein in Maarsbergen. Op de 
achtergrond brandt een haardvuur waar-
op Van Beuningen af en toe wat verse 
houtblokken gooit. Een blik naar buiten 
biedt uitzicht op rustgevende natuur en 
een golfbaan van 27 holes.

De twee Teslin-directeuren maken el-
kaars zinnen af en zitten gedurende het 
bijna drie uur durende gesprek constant 
op één lijn. Maar over het belang van 
de auto van de directeur van het bedrijf 
waarin ze beleggen, worden ze het niet 
eens. ‘Als iemand nou in een Porsche wil 
rijden, laat hem dan’, betoogt Kruize, 
die met haar 55 jaar tien jaar jonger is 
dan Van Beuningen. Maar hij denkt daar 
duidelijk anders over. Een topman in een 
te dure of te grote auto is wat hem betreft 
meer met andere zaken bezig dan met 
het creëren van aandeelhouderswaarde.

De interesse voor gedrag van de top-
man dat kan duiden op misplaatste prio-
riteiten, delen zij wel. Als de vrouw wordt 
ingeruild voor een jongere vriendin bij-
voorbeeld. Of als de baas zonder nood-
zaak met het hoofdkantoor wil verhui-
zen. Kruize en Van Beuningen zien met 
hun ervaring van 25 jaar de rode vlaggen 
al van ver. Toen ze pas begonnen was dat 
anders. Van Beuningen herinnert zich 

nog een belegging in een bedrijf dat dia-
manten slijpschijven maakte.  

‘De directeur verhuisde met de cfo 
zonder goede reden van een kantoor 
boven de fabriek naar een toren met wit-
leren banken. Later deed hij overnames 
in Zuid-Afrika en Australië en toen we 
de commissarissen vroegen of ze daar 
waren geweest zeiden ze ja. Via Alaska, 
want daar kon je zo mooi vissen. Enfin, 
er kwam een winstwaarschuwing, de 
koers kelderde en er kwam een overna-
me. Later bleek dat de vrouw van de baas 
op kosten van de zaak in een auto reed. 
De wijnkelder was op kosten van de zaak, 
het huis werd geschilderd op kosten 
van de zaak en elke week betaalde de 
onderneming voor nieuwe bloemen op 
kantoor en bij mevrouw thuis. O ja, en hij 
had een lel van een auto.’ 

Kruize kan zich het voorval nog goed 
herinneren. Mede daarom zijn de twee 
zo betrokken bij hun beleggingen. Ze 
bezoeken het bedrijf waar ze geld in heb-
ben zitten, praten regelmatig met het 
bestuur en de toezichthouder en roeren 
zich tijdens aandeelhoudersvergaderin-
gen (ava’s). 

‘Als een bedrijf 35% van de winst uit-
keert aan aandeelhouders vraag ik: “Wat 
doe je met de rest?”’, geeft Van Beunin-
gen als voorbeeld van een gesprekson-
derwerp tijdens een aandeelhoudersver-
gadering. ‘De inflatie is laag, de rente is 
laag, dus wat moet je met dat geld? Voor 
veel bestuursvoorzitters is er niets mooi-
ers dan een aankoop doen. Terwijl grote 
overnames bijna altijd mislukken. Maar 
met het dividend verhogen kun je niet de 
blits maken bij verjaardagspartijtjes.’

Het scherp houden van de directie is 
cruciaal voor Teslin. Gebeurt dat niet, 
dan kan de koers inzakken en komt er 
een private-equitypartij die het bedrijf 
overneemt. De directie weet vervolgens 
vaak wel extra waarde te creëren. ‘De 
vraag is dan waarom ze dat niet doen 
voor de bestaande aandeelhouder’, al-
dus Kruize. ‘Private equity vult de rol van 
aandeelhouders kennelijk beter in dan 
de vorige aandeelhouders.’

Daarom vinden de twee ook dat de 
ava’s geen vrijblijvende ontmoetingsplek 
met cake en koffie moeten zijn. ‘Com-
missarissen en directie moeten één keer 
per jaar sidderen’, beschrijft Van Beu-
ningen zijn ideale ava. ‘Dat doen ze vaak 
niet en dat komt omdat de aandeelhou-
dersvergadering dan te slap is.’

Aan de rol en de kwaliteit van de com-
missarissen is Teslin in de loop der jaren 
ook steeds meer belang gaan hechten. 
Die moeten immers het bestuur contro-
leren en bijsturen wanneer dat nodig 
is. En de aandeelhouders benoemen de 
toezichthouders. ‘Ze moeten zorgen voor 
waardecreatie van een bedrijf’, stelt Van 
Beuningen streng. ‘En als dat niet lukt is 
daar het gat van de deur. Dan worden ze 
vervangen door mensen die dat wel be-
grijpen. Het is geen speeltuin.’

Dat er nog wel wat verbeterd kan wor-
den aan de kwaliteit van commissarissen 
merkte Kruize toen ze laatst op een con-
ferentie over corporate governance was. 
‘Het thema was macht. Toen zei iemand 
met een aantal commissariaten dat hij 
helemaal niet over macht met de directie 
praat. Ik denk dat het juist een heel be-
langrijk onderwerp is.’

Ze geeft een voorbeeld: ‘In een van 
onze deelnemingen mocht de cfo niet di-
rect praten met de commissarissen. Dan 
denk je: “Wat is dit voor toestand?”’. Dat 
is zonnekoningengedrag en commissa-

rissen moeten dat niet accepteren.’
Van Beuningen heeft ook nog een 

anekdote over commissarissen. ‘We 
hebben een keer gehad dat een com-
missaris van een deelneming kwam te 
overlijden. Uit de overlijdensadvertentie 
bleek dat vier van de vijf commissarissen 
van dezelfde jaarclub waren. Kun je het 
je voorstellen?’

Het beleggingsduo heeft de houding 
van bestuurders richting aandeelhou-
ders op een positieve manier zien ver-
anderen. In de begintijd kwamen ze op 
bezoek en zei de directeur na twintig mi-
nuten: “Nu moet ik weer aan het werk”’. 
Dat is nu beter. Als Kruize of Van Beunin-
gen de directeur belt, neemt die op. En 
wordt er geluisterd. 

Dat dit niet altijd tot het gewenste re-
sultaat leidt, bewijst retailbedrijf Macin-
tosh. De koers is dit jaar gekelderd, een 
aandeel kost nog maar een paar cent. 
‘Een drama’, geeft Van Beuningen toe. 
‘Een trauma zelfs.’ Achter hem in een 
virtrinekast liggen attributen die deelne-
mingen van Teslin produceren. De hak-
jes van Invito noemt hij ‘de ongelukkige 
schoentjes van Macintosh’. 

‘Ik dacht: schoenen, dat kan niet mis-
sen. Ik zie niet iedereen op klompen lo-
pen. En we hebben een consultant laten 
inschakelen om de boel door te lichten. 
Maar achteraf gezien hebben we veel te 
laat en te slap ingegrepen. We hadden 
weg moeten stappen. Verkopen.’

Terugblikkend komt Van Beuningen 
tot de conclusie dat ze dat misschien 
vaker hadden moeten doen. ‘We hadden 
meer met de voeten moeten stemmen. 
We hebben het indertijd gedaan bij Ree-
sink, waarin we later overigens weer een 
belang hebben genomen, en Grontmij. 
Maar met een vijfprocentsbelang ben je 
niet zo snel weg, er moet wel een koper 
zijn. En het is nogal een signaal.’

Komend jaar doen Kruize en Van 
Beuningen een stapje terug. De van ING 
Structured Finance afkomstige Jan-Jaap 
Bongers zal het fondsmanagement 
van de Nederlandse deelnemingen 
overnemen en een nieuwe generatie, in 
de personen van achterneef Hein van 
Beuningen en Maarten Hartog, gaat na-
drukkelijker haar stempel drukken op 
het beleid en de strategie. Kruize en Van 
Beuningen laten het fondsmanagement 
wat meer los en gaan zich in grotere 
mate richten op het relatiebeheer met 
hun aandeelhouders, welgestelde Neder-
landse families. 

‘In de toekomst zal Teslin mogelijk 
grotere belangen dan 5% in ondernemin-
gen nemen’, zegt Kruize bij wijze van een 
stip op de horizon. ‘En als een bedrijf van 
de beurs wordt gehaald, willen we vaker 
blijven zitten. We willen sowieso ook in 
niet beursgenoteerde bedrijven gaan 
investeren, vergelijkbaar met wat private 
equity doet. Dan zijn we aandeelhouder 
voor een beursgang, tijdens een beurs-
gang en na een beursgang.’

Het zou Van Beuningen verbazen 
als het beheerd vermogen de komende 
tien jaar niet verdubbelt. Niet dankzij 
heel veel kleinere particuliere beleg-
gers, maar doordat een paar grote rijke 
families instappen. ‘Mensen die bij ons 
hebben geïnvesteerd hebben in de loop 
der jaren aan dividend veel meer terug-
gekregen dan ze erin hebben gestopt’, 
klinkt het wervend. ‘Maar mensen weten 
makkelijker hun private banker op de 
Zuidas te vinden dan deze mooie golf-
baan Anderstein in Maarsbergen. Moe-
ten wij dan niet naar de Zuidas gaan? De 
gedachte alleen al!’

Teslin Achtergrond

Teslin is opge-
richt door Fre-
derik van Beu-
ningen en Aleid 
Kruize. Beide 
families waren 
aandeelhouder 
van kolencon-
cern SHV. Van 
Beuningen was 
directeur van 
Domtorentjes bv, 
waar de kleinere 
SHV-aandeel-
houders bijeen 
waren gebracht 
en die is ver-
noemd naar de 
chocolaatjes die 
op de aandeel-
houdersvergade-
ring verkrijgbaar 
waren. Het divi-
dend van SHV 
kwam daar belas-
tingvrij binnen. 
Domtorentjes bv 
betaalde gestort 
kapitaal terug 
als daarom werd 
gevraagd, kocht 
SHV-aandelen 
bij en nam be-
langen in kleine 
beursgenoteerde 
bedrijven. 
Kruize was een 
van de negen 
commissarissen 
van Domto-
rentjes bv. Zij en 

Van Beuningen 
konden het goed 
vinden en in 
1991 besloten ze 
samen een be-
leggingsbedrijf 
op te richten dat 
belangen van 5% 
neemt in beurs-
genoteerde be-
drijven. 
Teslin heeft drie 
fondsen: Darlin 
(rendement van 
22,3% in 2015), 
Todlin (rende-
ment 19,1%) en 
Midlin (rende-
ment 22,8%) en 
heeft via deze 
fondsen belan-
gen in smallcaps 
en midkappers 
zoals Brill, Aco-
mo, Sligro, Beter 
Bed, ICT, Ken-
drion, Besi en 
Macintosh. De 
minimale inleg 
voor klanten is 
€ 100.000. 
Daarnaast inves-
teert Teslin met 
Rhoon, Pen- 
drecht en Cort-
gene in landelijk 
onroerend goed 
zoals weilanden, 
boerderijen, 
golfbanen en 
maneges. 

‘Elke week betaalde 
de onderneming voor 
nieuwe bloemen op 
kantoor en bij 
mevrouw thuis’

‘Commissarissen 
moeten zorgen voor 
waardecreatie. En als 
dat niet lukt is daar 
het gat van de deur’

Frederik van Beuningen en Aleid 
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