
                                                                             

                                                                                                              

  

 
Amsterdam, 11 november 2021 

 

ADD VALUE FUND KONDIGT PENSIONERING WILLEM BURGERS AAN 
EN BREIDT BEHEERTEAM VERDER UIT  

 
 

Add Value Fund breidt met het oog op de toekomst het beheerteam verder uit. Zo werd eerder dit jaar Jordi Fierlings als 

analist benoemd en voor het jaareinde wordt de aanstelling van nog een senior kracht verwacht. In totaal bestaat het 

beheerteam dan uit vijf personen. Willem Burgers zal op 1 februari 2022 stoppen als lid van het beheerteam bij Add 

Value Fund en met pensioen gaan. Het team van Add Value Fund staat sinds 2009 onder leiding van Hilco Wiersma als 

managing partner en fund manager. Wiersma vormt samen met Jaap Westerling, directeur Optimix Vermogensbeheer, 

de directie van Add Value Fund Management.  

 

Hilco Wiersma: ‘De duidelijke en succesvol gebleken filosofie en strategie van het beheerteam staan garant dat het 

fonds ook in de toekomst blijft beleggen volgens de beproefde formule. Add Value Fund haalde sinds oprichting in 2007 

een totaalrendement van 381%* en is daarmee het best presterende Nederlandse small- en midcapfonds tijdens deze 

periode. Ook dit jaar behaalde Add Value Fund tot nu toe een meer dan uitstekend netto rendement van +44%* en is 

daarmee, net als vorig jaar (+20%), ‘coronaproof’ gebleken. Aan de basis van dit succes staat een selectieve 

aandelenselectie met een focus op drie kernpijlers: winstgroei, waardecreatie en duurzaam dividend.’ 

 
Willem Burgers: ‘Add Value Fund bestaat volgend jaar op 1 februari vijftien jaar. Een mooi moment om afscheid te 

nemen. Ik kijk terug op een heel mooie tijd als lid van het beheerteam, waarin Add Value Fund is uitgegroeid tot een 

best-in-class beleggingsfonds met een fraai track record en een gedegen reputatie onder professionele en particuliere 

beleggers in Nederland en daarbuiten. Met een beheerd vermogen van € 160 miljoen staat het Fonds nu aan de 

vooravond van een nieuwe periode van groei. Ik wens het beheerteam onder leiding van Hilco Wiersma alle succes toe 

bij het realiseren van uitmuntende resultaten in de toekomst.’  

 
Willem Verschoor, voorzitter Raad van Commissarissen Add Value Fund N.V.: ‘Wij zijn Willem Burgers zeer dankbaar 

voor zijn bijdrage aan de groei en bloei van Add Value Fund. Met het aantrekken van een nieuwe analist en naar 

verwachting een nieuwe ervaren aanwinst voor het jaareinde is Add Value Fund goed voorbereid op de toekomst. Wij 

hebben er alle vertrouwen in dat het beheerteam onder leiding van Hilco Wiersma een verder vervolg zal weten te 

geven aan het uitstekende opgebouwde track record.’  

 

Willem Burgers (1957) kan terugkijken op een succesvolle loopbaan. Burgers was in totaal 43 jaar actief in de 

Nederlandse beleggingswereld. Hij werkte onder meer als fondsbeheerder bij de Robeco Groep. Van september 1990 

tot medio december 2002 was Willem Burgers managing director van het Orange Fund, eveneens een fonds actief op 

het gebied van Nederlandse smallcaps.  

 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                             

                                                                                                              

  

 
ADD VALUE FUND REALISEERT SIGNIFICANTE OUTPERFORMANCE  

 
Over de eerste tien maanden van 2021 versloeg Add Value Fund (+44%*) met een significante outperformance van 

maar liefst 28%-punt rendement de index waartegen het fonds zijn prestaties afzet, de AMX-ETF (+16%*).  

Add Value Fund deed het niet alleen beter dan de benchmark, maar ook beter dan de AEX-ETF (+32%*) en de AScX 

index (+18%*). Zelfs de wereldwijde MSCI World Index ETF (+27%*) en vergelijkbare concurrenten bleven ver achter bij 

Add Value Fund. Add Value Fund hanteert een duidelijke ‘investable’ benchmark in de vorm van een ETF, zodat een 

belegger het werkelijke verschil ziet tussen een actief beheerd fonds en een indexfonds (en niet alleen de index, die 

geen kostencomponent kent).  

 

Add Value Fund heeft de afgelopen jaren verschillende prijzen en awards gewonnen. Het fonds heeft de maximale 5-

sterrenrating en 5-globes sustainability rating van Morningstar. Add Value Fund behoort daarmee tot de beste 10% 

beleggingsfondsen in de categorie Aandelen Nederland en tot de beste 2% van duurzame beleggingsfondsen in de 

categorie Aandelen Wereldwijd.  

 

 
 
*Peildatum 31-10-2021 
 

 
Over Add Value Fund 
Add Value Fund is de enige specialist die zich focust op Nederlandse beursgenoteerde small- en midcapaandelen. Het Fonds belegt 

uitsluitend in “mini-multinationals” die actief zijn in structurele groei- en/of nichemarkten en veelal Europees of wereldmarktleider zijn in 

hun marktsegment. De ondernemingen hebben bij aankoop een beurswaarde van ten minste € 20 miljoen en ten hoogste € 15 miljard 

en zijn genoteerd op Euronext Amsterdam of een andere gereglementeerde markt. Daarnaast heeft de Beheerder de mogelijkheid om 

maximaal 25% van het fondsvermogen te beleggen in niet-Nederlandse ondernemingen die zich bevinden in een van de lidstaten van 

de eurozone. Het Fonds belegt niet in vastgoed- of in andere beleggingsfondsen. 
 

Het Fonds voert een actief beleggingsbeleid. Uit een beleggingsuniversum van circa 65 ondernemingen selecteert de Beheerder 

minimaal 10 en maximaal 25 ondernemingen die in de portefeuille worden opgenomen. Deze selectie vindt primair plaats op basis van 

een zogenaamde “bottom-up stock picking” aanpak, diepgaande fundamentele en waarde-analyse. 
 

Add Value Fund positioneert zich als een “long investment fund”. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten, terwijl het gebruik van 

effectenkrediet beperkt blijft tot die situaties waarin voor een korte periode overbruggingsfinanciering benodigd is. Het Fonds neemt 

geen short posities in en leent evenmin (delen van) aandelenposities uit aan derden. Wel kan besloten worden, afhankelijk van de 

beleggingsvisie, een deel van de portefeuille in liquide middelen aan te houden tot ten hoogste 75% van de toevertrouwde middelen. 

Add Value Fund richt zich op particuliere en professionele beleggers met een lange termijn beleggingshorizon. 

 

Niet voor publicatie: 

Voor vragen en commentaar kunt u contact opnemen met Frans Gunnink, partner Quality Source Communications. 

frans.gunnink@qualitysource.nl of 06-29 541 542 
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