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de toekomstwens van bart 

fuijkschot is nog zeker vijf en 

misschien wel tien jaar te blijven 

werken in zijn eigen bedrijf. 

‘daarna wil ik het verkopen en 

een deel van mijn geld besteden 

aan goede doelen.’

Financiële dromen
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bart Fuijkschot was al 56 jaar 
toen hij voor het eerst een eigen 
bedrijf startte. Daarvoor was hij 
voor verschillende bedrijfsonder

delen werkzaam bij MeesPierson, onderdeel 
van Fortis. Fuijkschot: ‘Toen het bedrijf 
medewerkers van 56 jaar en ouder de kans 
bood om te stoppen met werken, heb ik 
deze kans gegrepen om mijn eigen bedrijf 
te beginnen. Nu fungeer ik als intermediair 
tussen vermogende particulieren en hun 
financiële instellingen in Nederland en 
daarbuiten. Ik verheugde mij met name op 
de zelfstandigheid van het bestaan als zzp
er en die wens is volledig uitgekomen.’ 
Hij ziet zijn bedrijf vooral als een uit de 
hand gelopen hobby waar hij voorlopig 
nog geen afscheid van wenst te nemen. ‘Ik 
hoef niet om financiële redenen te blijven 
werken, maar ik werk omdat ik dat leuk 
vind. Ik ben wat dat betreft een gelukkig 
mens. Ik haal mijn voldoening uit het feit 
dat ik klanten – velen daarvan zitten in het 
buitenland – kan helpen met hun contacten 

met banken en andere financiële instel
lingen. Zo breng ik geregeld klanten onder 
bij aangesloten bankvestigingen van de 
Rabobank in Nederland. Zeker voor de wat 
oudere klanten die jarenlang in het buiten
land hebben gewoond en belang hechten 
aan persoonlijk contact, vormt deze bank 
een warm bad voor ze.’

mooie start

‘Mijn doel voor de toekomst is om mijn 
financiële onafhankelijkheid in stand te 
houden. Daarnaast wil ik – wanneer ik be
sluit te stoppen met mijn bedrijf – een ander 
de kans geven om mijn bedrijf te kopen. Het 
is daarbij voor mij niet belangrijk om de 
hoofdprijs voor dit bedrijf te krijgen, maar 
om een ander de mogelijkheid te bieden 

een mooie start te maken in deze business. 
Dat is dan bij voorkeur een persoon die 
eenzelfde droom heeft als ik had, maar die 
vanwege financiële verplichtingen die stap 
naar een eigen bedrijf net niet durft te wa
gen. Door mijn bedrijf over te nemen, heeft 
zo iemand dan een mooie basis om mee aan 
de slag te gaan. En animo voor het over
nemen van mijn bedrijf is er wel degelijk. 
Verschillende mensen hebben al interesse 
getoond. Maar nogmaals, ik ben voorlopig 
nog niet weg.’

geven en nemen

Naast dit alles is Fuijkschot voorzitter van 
enkele charitatieve stichtingen in Neder
land, waaronder de Ir. Felix August Schip
pers Stichting. Deze stichting ondersteunt 

kansarme kinderen uit landelijke gebieden 
in het noorden van ZuidAfrika en helpt hen 
om naar school te gaan. Fuijkschot: ‘Mijn 
vrouw en ik reizen veel en we realiseren 
ons heel goed dat we het hier goed hebben. 
We doen dan ook graag wat terug voor de 
samenleving. Je krijgt wat en je geeft wat, 
denk ik altijd maar. Bovendien heeft ons 
laatste hemd geen zakken. We hebben geen 
kinderen en hoeven niet al het geld tot onze 
dood op te potten. Genieten van het geld 
dat je hebt en anderen hiervan mee laten 
genieten, is dus ook een van mijn financiële 
doelstellingen. Wat dat betreft heb ik nog 
genoeg dromen voor de komende jaren. En 
daar ben ik erg blij mee. Wie die niet heeft, 
heeft volgens mij maar een arm leven. Of je 
nu geld hebt, of niet.’
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‘Ik heb altijd erg hard gewerkt. Ik had een 
drukke baan die mij 24 uur per dag, zeven 
dagen per week opeiste. Dat heb ik dertien 
jaar lang gedaan en ik heb altijd in mijn 
achterhoofd gehad dat ik ofwel op een bepaald 
moment een stap terug moest doen, ofwel 
voor iets heel anders moest kiezen. Het leven 
is namelijk meer dan werken alleen. Ik wil er 
ook van kunnen genieten en een mooie balans 
zien te vinden tussen nuttig bezig zijn en 
plezier maken. Gelukkig houdt mijn vrouw net 
als ik van veranderingen en dus besloten we te 
emigreren naar ons favoriete land Italië.’
In de zomer van 2007 kocht Van Bergen 
een oude ruïne op een terrein in het plaatsje 
Barchi, twintig minuten rijden van de Adri
atische kust. ‘Op dat moment werkte ik nog 
bij Barclays. Het heeft vervolgens een jaar 

gekost om alle papieren rond te krijgen en 
toen kon de verbouwing van start gaan. Intus
sen had de financiële crisis ons land bereikt 
en besloot Barclays om het onderdeel waar ik 
verantwoordelijk voor was te verkopen aan 
BlackRock. Dat gegeven bood mij een mooie 
kans om mijn aandelen te verzilveren. Ik heb 
de verkoop nog meegemaakt en ben een tijdje 
directeur geweest van BlackRock. Mijn vrouw 
en kinderen zaten toen al een halfjaar in Italië, 
zodat de kinderen de kans kregen daar alvast 
naar school te gaan.’

nieuw leven

Dit voorjaar zal de verbouwing van La Gira
volta, zoals het terrein heet, klaar zijn. Van 
Bergen: ‘Niet alleen ons huis is binnenkort 
klaar, ook hebben we dan vijf appartementen 
verbouwd die we gaan verhuren. Ons nieuwe 
leven kan straks definitief beginnen. De ko
mende maanden neem ik vrij om na te denken 
over wat ik hier precies wil gaan doen. Ik vind 
mezelf nog te jong om op mijn  geld te gaan 
zitten. Ik ben niet zozeer financieel gedreven, 
maar ik wil uiteraard wel graag mijn wel
vaartsniveau in stand houden. Daarvoor werk 
ik samen met de afdeling Private Banking van 
de Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Zij helpen 
mij bij het realiseren van mijn financiële doe
len. Maar ook hebben ze me geadviseerd bij 
het aflossen van mijn hypotheek na verkoop 
van mijn huis in en hebben ze me geholpen 
met het betalingsverkeer tussen Nederland en 
Italië. Naast de verhuur van de vijf apparte
menten wil ik ook andere activiteiten ont
plooien. Misschien wil ik hier als consultant 
gaan werken, misschien ga ik wel iets heel 
anders doen. Bijvoorbeeld huizen opknappen 
om die vervolgens weer te verkopen. Daar 
denk ik nog over na.’

rabo charity desk

Naast dit alles is Van Bergen bovendien – 
samen met zijn broer – eigenaar en oprichter 
van de stichting GeefGratis. ‘Deze stichting 
is nu al acht jaar actief en levert een bijdrage 
aan goede doelen in Nederland door hen gratis 
internetdiensten aan te bieden. Samen met de 
Rabo Charity Desk kijk ik nu naar mogelijke 
samenwerking tussen onze stichting en andere 
goede doelen die bij de Charity Desk zijn 
aangesloten. Nu ik meer vrije tijd heb, kan ik 
hier meer tijd en energie in steken. Ook daar 
verheug ik me op.’

twee jaar geleden nam marko van bergen een 

rigoureuze beslissing. hij besloot te stoppen met 

zijn baan als algemeen directeur bij barclays global 

investors om samen met zijn vrouw en twee kinderen 

een nieuw avontuur te starten in de italiaanse 

marche. ‘het leven is meer dan werken alleen.’
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