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Eind jaren dertig van de vorige eeuw voerden Jan Tin-
bergen en John Maynard Keynes een discussie over 
de grondslagen van het toen jonge vakgebied van de 

econometrie. De natuurkundige Tinbergen paste wiskun-
dig-statische technieken toe op de economie. De Brit vond 
dat een verkeerde methode. Het menselijk gedrag is te com-
plex en door de tijd te weinig constant om in een zinvol 
kwantitatief model te kunnen vangen, zo luidde zijn kritiek.

Keynes had zelf in zijn jonge jaren diep nagedacht over 
statistiek en kansberekening en benadrukt later in zijn 
General Theory (1936) de onzekerheid waaronder veel 
beslissingen in een moderne economie genomen worden. 
Statistische technieken waarmee risico’s kunnen worden 
gekwantificeerd (en geprijsd) zijn nuttig, maar slechts 
toepasbaar op een beperkt terrein. De toekomst is in veel 
opzichten fundamenteel onzeker en kan niet via kansbe-
rekening in beeld worden gebracht.

De moderne wetenschap ziet de samenleving als een 
groot, open, niet-lineair dynamisch systeem met meerdere 
mogelijke evenwichten, een moeilijk  te doorgronden dyna-
miek, en een daarom niet te voorspellen toekomst. Het 
geheel is meer dan de som der delen, en kleine verande-
ringen hebben door die niet-lineariteit soms grote gevolgen.

Er zijn, weer wat anders geformuleerd, de ‘known 
unknowns’, factoren waarvan we weten dat ze van invloed 
zijn op een uitkomst, maar waarvan we de effecten door een 
gebrek aan kennis (nog) niet kwantitatief in beeld kunnen 
brengen. Denk aan de invloed van het internetwinkelen 
op de vastgoedbranch. En er zijn de ‘unknown unknowns’, 
waaronder toekomstige uitvindingen, mogelijke oorlogen 
en medische doorbraken.

Hoe als fiduciair en belegger om te gaan met die niet te ken-
nen toekomst?  Cash biedt uitkomst. Het is niet enkel een 
ruilmiddel, maar  vooral ook een risk-management instru-
ment, zo zag Keynes als eerste.

Door in cash te beleggen houdt een belegger zijn of haar 
kruid droog, ziet af van een commitment met betrekking 
tot de onzekere toekomst. Later zou James Tobin dit for-
maliseren en laten zien dat elke verstandige beleggingspor-
tefeuille bestaat uit een efficiënt rendements-deel en een 
risicomijdend-deel, dat wat we nu de matchingportefeuille 
noemen.

Overigens staat die rol van cash  wel onder druk de laat-
ste tijd. Centrale banken maken het aanhouden ervan 

zo onaantrekkelijk mogelijk, juist om beleggers en 
investeerders aan te zetten tot het nemen van risico. Hier-
door moet de macro-economie verbeteren en moeten de 
genomen ‘bets’ zich uitbetalen.  Maar de individuele beleg-
ger is daarbij wel afhankelijk van wat de anderen doen en 
kan daarom niet weten of dit onconventionele beleid zal 
aanslaan. Weer die onzekerheid!

Het is bij complexe keuzevraagstukken dus vaak ten ene 
male onmogelijk om alle toekomstige uitkomsten goed 
gekwantificeerd in kaart te brengen en de opties te wegen. 
Toch moeten we handelen. Bedrijven moeten investeren 
willen ze overleven. Beleggers moeten het vermogen dat 
hen is toevertrouwd  beleggen. Daar is geen ontkomen aan. 
Alles in cash laten zet, zeker vandaag de dag, geen zoden 
aan de dijk.

Maar wat is een verstandig beleid in het licht van een fun-
damenteel onzekere toekomst? Op deze vraag  laat zich niet 
makkelijk een antwoord formuleren.

Het beste, optimale beleid bestaat niet. Er is daarom de 
neiging het proces waarlangs we tot onze beleggings-
beslissingen komen voorop te stellen. ‘Prudence is process, 
not outcome’, zo leerde mij een oud-collega. Vooral consis-
tent handelen, zo lijkt het devies. Mits dat proces maar bij 
voortduring wordt getoetst en kan evolueren, is hier wat 
voor te zeggen. Garanties biedt het niet.

Bij Achmea Investment Management zijn we ons terdege 
bewust van het feit dat visies en verwachtingen foutge-
voelig zijn: je kùnt niet zeker weten. Als fiduciair geven 
wij dan ook geen spoorboekjes af. Bij de portefeuillecon-
structie vertrouwen we niet blind op modellen en opti-
malisaties. In plaats daarvan werken we voor onze klanten 
aan portefeuilles die onder verschillende (economische) 
omstandigheden in staat zijn om voldoende rendement te 
genereren. De nadruk ligt daarbij op een effectieve diversi-
ficatie, die zo goed mogelijk spreidt over fundamenteel ver-
schillende bronnen van rendement en risico. Dit maakt de 
portefeuille minder gevoelig voor schattingsfouten in ver-
wachte rendementen, risico’s en correlaties.  We beheersen 
zo zowel het beleggingsrisico als het modelrisico, en gaan 
niet ieder jaar per se voor goud. f
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