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Inhoud
Gespecialiseerd in de toekomst sinds 1737
Van Lanschot Kempen is de oudste onafhan
kelijke financiële instelling van Nederland. We
zijn een wealth manager met bijna vier
eeuwen ervaring, actief onder drie sterke
merknamen: Van Lanschot, Evi en Kempen.
Veranderende klantbehoeften, maatschappelijke
veranderingen, geavanceerde technologie en

toenemende concurrentie: het zijn allemaal
factoren die onze bedrijfsomgeving beïn
vloeden. Om relevant te zijn en te blijven voor
onze klanten en andere stakeholders – vandaag,
morgen en in de toekomst – spelen wij op
deze veranderingen in.
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Werken aan de
toekomst
Als financiële instelling die stamt uit 1737, zijn
we trots op onze geschiedenis. De laatste
jaren is er bij Van Lanschot Kempen veel
veranderd en bereikt. Bijvoorbeeld de trans
formatie van een algemene bank tot een
specialistische en toonaangevende wealth
manager. De geïntegreerde dienstverlening die
we bieden reikt van private banking en asset
management tot merchant banking.

Waarden
In deze brochure vertellen we waar Van Lanschot Kempen
voor staat en wat we belangrijk vinden in ons werk. Onze
waarden, ons gedrag en de beslissingen die we van dag tot
dag nemen, zijn een afspiegeling van hoe we als onder
neming in de wereld staan.
Hoe gaan we om met onze verplichtingen ten opzichte van
onze stakeholders en de uitdagingen waar we voor staan, nu
en in de nabije toekomst? We zetten in onze strategie concreet stappen in de richting van 2025. Daarbij kijken we goed
naar technologische, economische en geopolitieke ontwik
kelingen. Wat u en ons nog te wachten staat is per definitie
onzeker, maar wij willen voorsorteren op een duurzame
toekomst.

Als we kijken naar de economische omgeving zijn we niet
positief over zaken als handelsoorlogen en protectionisme. De
wereldwijde economie heeft hier weinig baat bij, en een
dergelijk klimaat is zeker ongunstig voor een handelsland als
Nederland. Andere wereldwijde gebeurtenissen, zoals de
enorme impact van het coronavirus, tonen aan hoe alle
toeleveringsketens ondertussen met elkaar verbonden en
daardoor ook kwetsbaar zijn. Hoewel het altijd moeilijk is om
gevolgen van tevoren juist in te schatten, kunnen onze
klanten en stakeholders ervan verzekerd zijn dat wij continu
alert zijn en alle benodigde maatregelen nemen om de
negatieve impact van wereldomvattende gebeurtenissen zo
klein mogelijk te houden.
Duurzaamheid
Klimaatverandering is een feit en een existentiële bedreiging
voor de wereld. Hier iets aan doen is niets minder dan een
morele verplichting. Als onderneming ligt onze focus daarom
op ESG (Environmental, Social en Governance)-factoren. Dat
betekent dat we uiteindelijk CO2 -neutraal willen opereren,
maar ook dat we binnen ons beleggingsbeleid en de produc
ten die we aanbieden de impact ervan op het klimaat zwaar
meewegen.
Dit alles vanuit de overtuiging dat vermogen – dat wij voor
onze klanten willen behouden en opbouwen – alleen echte
waarde heeft in een wereld met toekomst. Deze weg
bewandelen we samen met onze klanten en binnen de kaders
van wet- en regelgeving, die een steeds grotere rol gaan
spelen. Binnen deze ontwikkelingen zien wij veel mooie
– duurzame – kansen.
Financiële doelstellingen
Van Lanschot Kempen is een financieel gezond bedrijf. We
hebben de laatste jaren gestuurd op het verminderen van
kosten en zullen dat, waar nodig, blijven doen. Onze focus ligt
onverminderd bij de return on equity (ROE) en het uitbetalen
van dividend aan onze aandeelhouders. Daarnaast willen we
investeren in bestaande activiteiten, maar ook in nieuwe deelnemingen. We blijven een voorstander van kapitaaldiscipline,
wat niet wegneemt dat we altijd openstaan voor kansen op
het gebied van acquisitie. Door verdere digitalisering en een
beter gebruik van advanced analytics verwachten we meer
productiviteit.

De volgende stap
Ons doel is om in 2025 een volledig geïntegreerd wealth
managementmodel te hebben, om klanten te kunnen
bedienen in het hele spectrum van particulier tot institutioneel
en zakelijk. De weg daarnaartoe rust op de pijlers technologie
– om productiviteit te verhogen – en transformatie van ons
personeelsbestand. Het aantrekken, ontwikkelen en belonen
van talent gaat altijd door. Met strategisch personeels
management zien we snel waar we nieuw talent nodig
hebben. We zien onze goede bedrijfsresultaten als een
weergave van de hoge betrokkenheid van de medewerkers.
Deze betrokkenheid stelt ons in staat om de beste dienst
verlening aan onze klanten te bieden en de beste resultaten
voor aandeelhouders te behalen.

‘ALS WE ONS VERLEDEN
NIET KOESTEREN,
VERLIEZEN WE ONZE
TOEKOMST’
Friedensreich Hundertwasser

Voor ons staat vast dat betrokkenheid bij de maatschappij een
voorwaarde is voor succes. In de bedrijfsvoering vinden we
concrete en meetbare doelstellingen belangrijk, om goede
intenties zonder echte impact te voorkomen. Daarom hebben
we niet alleen onze beleggingsstrategieën, producten en
diensten duurzaam vormgegeven, maar is ook onze sponsoring
gericht op het bewaren van culturele iconen voor de toekomst.
We zijn ervan doordrongen dat we in de maatschappij waarin
we opereren een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor
de toekomst. Het is daarbij belangrijk om goed te blijven
luisteren naar onze stakeholders en te kiezen voor een
duurzame aanpak en bedrijfsvoering. Alleen dan kunnen we
zowel onze financiële als niet-financiële doelen bereiken.
Meer en actuele informatie vindt u op onze website en in ons
jaarverslag (vanlanschotkempen.com/resultaten).
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Wij zijn
Van Lanschot
Kempen
Met bijna vier eeuwen ervaring is Van Lanschot
Kempen de oudste onafhankelijke financiële
instelling van Nederland. Anno 2020 zijn
Van Lanschot, Kempen en Evi onze belangrijkste

Waar wij voor staan
Onze waarden en principes vormen de basis van het bedrijf.
Hier baseren we onze besluitvorming en onze gedragscode
op. Deze vijf kernwaarden zijn bepalend voor wie we zijn:

Wealth management is in onze optiek geen dienst voor een
selecte groep. Eerder een noodzaak voor iedereen: brede
maatschappelijke cohesie is onmogelijk zonder de opbouw van
vermogen. Deze opbouw én de herverdeling via belastingen
zijn essentieel voor het behoud van een stabiele, succesvolle
samenleving. Ook de rechtsstaat is hier nauw mee verweven.
Zonder deze stabiliteit is verantwoord vermogen opbouwen
vrijwel onmogelijk. Omgekeerd zorgt maatschappelijk of
gedeeld vermogen voor een stabiele samenleving.
Vanuit deze visie bedienen wij zowel onze particuliere,
institutionele als zakelijke klanten. Als een trusted partner
helpen we om duurzaam vermogen te behouden en verder op
te bouwen. Door altijd te kijken naar de belangen van onze
klanten op de lange termijn creëren we een omgeving waar
geïnvesteerd wordt in duurzaamheid, zowel financieel als
maatschappelijk.

Ondernemersgeest

Specialisme

Toewijding

Discretie

Vakmanschap

merken voor private banking, asset management
en merchant banking. In Nederland en in toe
nemende mate ook daarbuiten.

Wat is rijkdom?
Van Lanschot Kempen staat voor het behoud en de opbouw
van vermogen. Dat doen we op een duurzame manier: zowel
voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van
uitmaken. Wij geloven dat rijkdom uit meer bestaat dan een
reeks getallen op een overzicht. Hoe essentieel financiële
middelen ook zijn, rijkdom bevindt zich in alles waar we met
elkaar waarde aan hechten. In die bredere zin staat rijkdom voor
de collectieve wijsheid van een samenleving en de culturele
normen en waarden waaruit die is opgebouwd. Ons primaire
doel is het adviseren van onze klanten op het gebied van wealth
management. Tegelijk willen we voor onszelf en voor onze
klanten een bredere maatschappelijke doelstelling dienen met
het werk dat we doen. Behalve met onze zakelijke activiteiten
doen we dit via onze Foundation, sponsoractiviteiten en
verschillende initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Van Lanschot Private
Banking

–	Gespecialiseerde, proactieve
en transparante wealth
managementdiensten op maat
–	Voor ondernemers, familiebedrijven, vermogende
particulieren, business
professionals & executives,
zorgprofessionals en
verenigingen & stichtingen
–	Vermogensbeheer,
beleggingsadvies, financiële
planning, sparen en
deposito’s, gestructureerde
producten en kredietverlening
-	Beheerd vermogen: € 27,4
miljard
-	Spaargelden en deposito’s:
€ 9,3 miljard; kredietverlening:
€ 8,0 miljard
- 662 fte’s
-	Kantoren in Nederland, België
en Zwitserland

Evi van Lanschot

Kempen Asset
Management

–	Digitale wealth manage
mentdiensten voor de mass
affluent en millennials
–	Discretionair vermogens
beheer, sparen en pensioen
oplossingen
–	Beheerd vermogen: € 1,2
miljard
–	Circa 24.000 klanten
(beheerd vermogen)
–	Spaargelden: € 0,4 miljard
–	21 fte’s
–	Focus op Nederland

Kempen Merchant Banking

–	Allesomvattende fiduciaire
wealth managementdienst
verlening
–	Niche beleggingsstrategieën
met langetermijnfocus:
hoogdividendaandelen, small
caps, vastgoed, infrastructuur,
bedrijfsobligaties, staatsobli
gaties, duurzame waarde
creatie, funds of hedge funds
en private markets
–	Gericht op Europese klanten:
institutioneel, wholesale,
family offices en stichtingen
–	Beheerd vermogen: € 70,5
miljard
–	Assets under monitoring and
guidance: € 3,2 miljard
–	260 fte’s
–	Kantoren in Nederland, het
Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk

–	Aandelenresearch en
aandelenhandel, kapitaal
markttransacties, Corporate
Finance en financierings
advies voor zakelijke en
institutionele klanten
–	Gericht op Europese
ondernemingen en
institutionele klanten
wereldwijd. Sectoren:
vastgoed, life sciences,
financiële instellingen en
fintech, infrastructuur,
maritiem & offshore, en
diverse ondernemingen
genoteerd in Nederland en
België
– 117 fte’s
–	Kantoren in Nederland,
België, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde
Staten

Corporate en ondersteunende afdelingen
504 fte's

Cijfers 2020
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Van Lanschot Kempen is herkenbaar en aantrekkelijk voor
klanten, medewerkers en beleggers door een goede reputatie en
rijke geschiedenis. En niet in het minst door solide financieel
management en prudent risicobeleid. Wat voor ons voorop staat:
–	een duidelijke keuze voor wealth management, voor
particuliere, institutionele en zakelijke klanten;
–	maatwerk en een persoonlijke aanpak, zowel voor bedrijven
als particulieren;
–	onafhankelijke financiële instellling met sterke wortels in
Nederland;
–	relatief kleine organisatie, hoge betrokkenheid van het
management;
– sterke focus op duurzaam beleggen;
– capabele en gemotiveerde professionals;
–	mogelijkheid voor onze medewerkers om daadwerkelijk
het verschil te maken.
Cultureel vermogen laten groeien
De ondersteuning van culturele instellingen en kunstenaars is
voor Van Lanschot Kempen al sinds de negentiende eeuw de
manier om bij te dragen aan het behoud en de opbouw van
ons culturele vermogen. We sponsoren het Van Gogh
Museum en Het Concertgebouw en ondersteunen via onze
lokale kantoren diverse culturele instellingen zoals het
Noordbrabants Museum, Het Mauritshuis en Museum
Boijmans Van Beuningen.
Bij financieel vermogen en cultureel vermogen gaat het om het
bewaken, behouden en laten groeien van alles van waarde.
Het is deze filosofie waarmee we ons verbinden aan kunst en
cultuur. We zijn een specialist, met een persoonlijke aanpak.
Bij voorkeur creëren we een bijzondere ervaring op een
kleinere schaal. Relaties waarderen het als alles rond een
evenement klopt, de kwaliteit hoog is en de benadering
persoonlijk. Bij evenementen is er gelegenheid om te
netwerken met mensen uit de eigen regio en in de program
mering zijn we creatief. Zo ondersteunden we tijdens de
coronapandemie Het Concertgebouw met de online
concertserie Empty Concertgebouw Sessions. Muziek toont
ons de schoonheid en zin van het leven, ook in moeilijke tijden.
Met deze reeks concerten gaf Het Concertgebouw daar op
een bijzondere wijze invulling aan.
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‘DE MISSIE VAN HET
CONCERTGEBOUW OM
MENSEN TE VERBINDEN EN
TE VERRIJKEN MET EEN
SUBLIEME MUZIKALE
ERVARING, SLUIT PERFECT
AAN BIJ DE PROFILERING
VAN VAN LANSCHOT
KEMPEN OP CULTUREEL
GEBIED.’
Simon Reinink, Algemeen Directeur van
Het Concertgebouw

‘Meer bereiken door samenwerking’
Bij Van Lanschot Executives hebben wij bestuurders
en commissarissen van beursgenoteerde onder
nemingen als klant. We helpen hen bij uiteenlopende
financiële vragen, afhankelijk van de persoonlijke
situatie. Daarnaast worden ze nauwlettend in de
gaten gehouden door de financiële-marktautoriteiten.
Dit betekent dat we ervoor moeten zorgen dat ze niet
het risico lopen van belangenverstrengeling of handel
met voorkennis. Maar het zijn drukbezette mensen
met weinig tijd, dus soms moeten bepaalde zaken
snel geregeld worden.
Ik heb zelf ervaren dat we voor onze Executiveklanten meer kunnen bereiken als we samenwerken
met collega’s van andere afdelingen, zoals Kempen
Merchant Banking. Een van mijn particuliere klanten
werkt bijvoorbeeld bij een beursgenoteerd bedrijf dat
klant is bij Kempen: zowel de persoon als het bedrijf
kunnen we beter bedienen als we samenwerken.

Bovendien zijn we door al onze nieuwe digitale apps
steeds meer een geïntegreerde wealth manager. Zo
kunnen we onze klanten meer oplossingen bieden.
Een van de belangrijkste gebeurtenissen in mijn leven
tijdens de pandemie was onze labradorpuppy, we
kregen haar tijdens de eerste lockdown in april. Ik
weet eigenlijk niet meer waarom ik dacht dat fulltime
werken, thuisonderwijs organiseren voor onze drie
kinderen en een puppy verzorgen een goed idee
was... Maar goed, het was toch al druk, dus waarom
ook niet? Door Covid-19 heb ik soms het gevoel dat ik
altijd aan het werk én altijd moeder ben. En natuurlijk
wil ik dat allebei goed doen. Hoe dan ook, ik heb het
liever druk dan dat ik me verveel. En de puppy geeft
ons ook veel positieve energie.
Jacqueline van der Voort – commercieel directeur
Executives, Van Lanschot Private Banking

Ons waarde
creatiemodel
We hanteren een waardecreatiemodel om
duidelijk te maken hoe wij waarde creëren op
de lange termijn en hoe wij impact hebben op
verschillende terreinen. Ons waardecreatie
model is gebaseerd op drie pijlers: input,
output en resultaten en daarnaast onze
bijdrage aan de Sustainable Development

Vormen van kapitaal
We onderscheiden in ons waardecreatiemodel verschillende
vormen van kapitaal, zoveel mogelijk in lijn met het Integrated
Reporting Model.
Financieel kapitaal
Onze klanten vertrouwen ons hun investeringen, spaargeld
en andere tegoeden toe. Onze kapitaalverschaffers
beleggen in Van Lanschot Kempen-aandelen en obligaties.
Menselijk en intellectueel kapitaal
Werknemers en externe partijen leveren kennis en ervaring.
Maatschappelijk kapitaal
Het netwerk van onze organisatie en het vertrouwen dat
andere stakeholders in ons hebben – onze licence to operate.
Geproduceerd kapitaal
Zaken als kantoren, energie, IT en transport.

Goals (SDG’s).

‘WE CREËREN MEER DAN
ALLEEN FINANCIËLE
WAARDE’

Vormen van waarde
We creëren meer dan alleen financiële waarde. In ons
waardecreatiemodel zijn ook de menselijke en intellectuele,
maatschappelijke en natuurlijke waarden verwerkt, die
evengoed van belang zijn voor onze stakeholders.
Financiële waarde
We helpen ondernemers met het ophalen van kapitaal,
beleggen voor klanten in bedrijven en andere organisaties
waardoor deze groei kunnen realiseren, genereren beleg
gingswinst voor onze klanten en investeerders, betalen
salarissen aan onze werknemers en belasting aan de overheid.
Menselijke en intellectuele waarde
We zorgen voor trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden
voor onze werknemers en streven naar het voorkomen van
werkgerelateerd ziekteverzuim.
Maatschappelijke waarde
We creëren welvaart, groei en arbeidsplaatsen voor de
samenleving door te voorzien in financieel kapitaal voor
bedrijven en andere organisaties.
Natuurlijke waarde
Bij het beleggen voor onze klanten willen we negatieve
invloeden verminderen door te kiezen voor actief eigenaar
schap. Daarbij beleggen we in duurzame en impactfondsen.
In het model kwantificeren we onze financiële waarde
creatie per stakeholdersgroep in euro’s. Voor de andere
vormen van kapitaal is dat moeilijker: we missen daarvoor
nog data en een eenduidige methode, maar we hebben de
ambitie om dit in de nabije toekomst in te vullen. Er is reden
voor optimisme: veel van onze klanten, peers en andere
stakeholders willen deze zaken ook meten en vergelijken.
En we signaleren vooruitgang, vooral op het gebied van
klimaatverandering en de SDG’s.
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BUSINESSMODEL

INPUT

Financieel kapitaal

Nieuwe financiering door
obligatiehouders
- € 200
Nieuw aandelenkapitaal		 € 44
Netto-instroom AuM		 € 6.900
Nieuwe spaargelden en
deposito’s		 € 600
Betaalde provisies en rente		 € 502

ONZE BIJDRAGE
AAN DE SDG’S

OUTPUT EN RESULTATEN2

Financieel kapitaal

Purpose
Behoud en opbouw van vermogen op een duurzame
manier, zowel voor onze klanten als voor de
samenleving waar we deel van uitmaken

+ Couponbetaling voor obligatiehouders
€ 19
+ Couponbetaling voor overige kapitaalverschaffers
€7
+ Totaalrendement aandeelhouders (driejaars gemiddelde)
€ 20
+ Netto-instroom AuM belegd
€ 6.900
+ Rendement op beleggingen voor klanten (driejaars gemiddelde) € 3.800
+ Gearrangeerde financieringen
€ 23.000
+ Netto nieuwe hypotheken
€ 37
+ Netto nieuwe leningen
- € 186
+ Rente op spaargelden en deposito’s
€ 22
+ Overig
€ 326

Menselijk en intellectueel kapitaal
Menselijk en intellectueel kapitaal

GE

BELEG

REN

Digitalisering
en advanced
analytics

SE

Verder groeien,
autonoom en door
overnames

I
DV

N

A

Medewerkers (fte’s)
1.564
Alternatieve kosten werk
nvt
Vergoedingen aan consultants € 32
Kennis en ervaring

Onze
duurzame
ambities
bereiken

Maatschappelijk kapitaal
Reputatie en vertrouwen
Verwachtingen stakeholders

RE

N

EN

KREDIE T V E

R

- Arbeidsgerelateerde ziekten

€ 1,5

+ Positieve bijdrage via duurzaam beleggen en impact investing

I

N

SP

A

€ 16,3

Natuurlijk kapitaal

Ontwikkeling
medewerkers

G

Ons volledige
potentieel
benutten

+ Betrokken, gezonde en goed opgeleide medewerkers
+ Maatschappelijke waarde van het hebben van een baan

N
LE

- € 1,83

- Negatieve klimaatimpact via kredietverlening en beleggingsactiviteiten
+ Verminderde negatieve impact door actief eigenaarschap		

Geproduceerd kapitaal1

Energie, water, kantoren, ICT, vervoer

Maatschappelijk kapitaal

Waarden
Ondernemersgeest – Specialisme
Vakmanschap – Toewijding – Discretie

+ Goede relaties met klanten en andere stakeholders
+ Bijdrage aan een stabiele maatschappij
• via behoud en opbouw vermogen asset owners
• via onze dienstverlening aan ondernemers
+ Positieve bijdrage via duurzaam beleggen en impact investing

€ 31,93

- Negatieve impact op mensenrechten en arbeid (via kredietverlening en
beleggingsactiviteiten)
+ Verminderde negatieve impact door actief eigenaarschap

1 Geproduceerd kapitaal is als niet-materieel aangemerkt.
2 Voor verschillende stakeholders.
3 Cijfers gebaseerd op onze vier duurzame beleggingsfondsen met een gezamenlijke omvang van € 876 miljoen, oftewel 1% van het totaal beheerd vermogen (AuM).
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+ Toename kapitaal - Afname kapitaal
Cijfers 2020
Bedragen in miljoenen € tenzij anders aangegeven
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Onze strategie
Ons doel is het behoud en de opbouw van
vermogen voor onze klanten op een duurzame
manier. Het is het hart van onze strategie en
onze ambitie voor de nabije en verre toekomst.
Om dat te realiseren kijken we goed naar
ontwikkelingen en trends in onze omgeving en
naar de behoeftes van onze klanten en andere
stakeholders.

We zijn een financieel gezonde, gespecialiseerde wealth
manager met een sterke marktpositie. Onze kracht schuilt in
kennis en expertise, een persoonlijke, klantgerichte werk
wijze en een unieke combinatie van activiteiten. Met ons
goede track record onderscheiden we ons van de concur
rentie in de door ons gekozen niches. Dit alles biedt kansen
voor groei.
Onze stakeholders zijn: klanten, aandeelhouders, werknemers,
de wetgever/toezichthouder en iedereen die beïnvloed wordt
door de besluiten of de activiteiten van Van Lanschot Kempen
(de maatschappij in brede zin, toeleveranciers en concur
renten). De belangen van deze groepen lopen lang niet altijd
synchroon. In onze strategie wegen we de diverse belangen
en wensen mee. Iedere twee jaar doen we een materiali
teitsonderzoek en vragen we onze stakeholders wat zij
relevante onderwerpen vinden voor Van Lanschot Kempen.

Ambities
In de markten en geografische gebieden die voor ons relevant
zijn, zijn we graag leidend. Dat houdt in dat we streven naar
de positie van:
–	een leidende wealth manager in de Benelux;
–	de nummer één in online wealth management als alternatief
voor meer vermogende particulieren in specifieke markten;
–	een prominente, actieve investment manager die alpha
genereert in illiquide markten, naast het leveren van
strategieën op het gebied van inkomen voor later en
integratie van ESG-criteria in Europa;
–	de leidende fiduciair manager in Nederland en een
challenger in de Engelse fiduciaire markt;
–	de bij voorkeur gekozen trusted adviser in specifieke niches
in merchant banking in Europa.

Strategische pijlers
Om onze ambities te bereiken moeten we tijdig inspelen op
economische veranderingen, nieuwe regulering, evoluerende
klantbehoeftes, maatschappelijke veranderingen, voortschrij
dende technologie en toenemende concurrentie. Daarom
hebben we vier strategische pijlers geformuleerd.

Accelerate

Advance

Verder groeien,
organisch en door
overnames

Digitalisering en
advanced analytics

Van huis uit zijn we een actieve belegger, we handelen vanuit
een beleggingsfilosofie met een langetermijnperspectief.
Samen met onze klanten bewegen we van verantwoord
beleggen naar duurzaam beleggen. Naast onze focus op het
voorkomen en reduceren van negatieve impact voor alle
stakeholders, betekent dit dat we streven naar financiële en
niet-financiële waardecreatie op de lange termijn.

Achieve
Onze sustainability
ambities bereiken

Act as one
Ons volledige
potentieel benutten

‘WE STREVEN
NAAR FINANCIËLE EN
NIET-FINANCIËLE
WAARDECREATIE OP DE
LANGE TERMIJN’
De preventie van negatieve impact concentreert zich op de
vier Global Compact thema’s van de Verenigde Naties (VN):
mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu (inclusief
klimaatdoelen) en anticorruptie. We richten ons bij het maken
van positieve impact op de Sustainable Development Goals
(SDG’s) van de VN. Daarbinnen kiezen we specifiek voor:
SDG 3 (goede gezondheid en welzijn), SDG 7 (betaalbare en
duurzame energie), SDG 8 (eerlijk werk en economische groei),
SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie), SDG 16
(vrede, justitie en sterke publieke diensten) en SDG 17 (partner
schap om doelstellingen te bereiken).

Attract, develop
and retain
Ontwikkeling
medewerkers

Groeiversnellers: autonoom en door overnames
Een zo goed en volledig mogelijk begrip van wat onze klanten
nodig hebben, versnelt onze autonome groei en helpt ons
relevant te blijven. We anticiperen op wat er nodig is om
doelen te bereiken, op een zo duurzaam mogelijke manier.
Daarbij selecteren we niet telkens een ander product of merk.
In plaats van een productgerichte aanpak bieden we klanten
alles-in-één-oplossingen waarmee meerdere doelen tegelijk
gediend worden.
De laatste jaren hebben we onze activiteiten succesvol
uitgebreid met bolt-on acquisities, partnerships en het overnemen van teams. Het hoge aantal klanten dat behouden blijft
na een acquisitie, toont aan dat onze propositie aanspreekt.
Deze werkwijze willen we voortzetten om schaalvergroting te
bereiken. Dit levert een hogere marge op en kostenbesparing
door synergievoordelen. We focussen op kansen die onze
positionering als nichespeler en specialist versterken.
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De kracht van de groep
We willen oplossingen aanbieden die het resultaat zijn van de
expertise van alle bedrijfsonderdelen. Zo maken onze klanten
continu gebruik van alle aanwezige kennis. Acting as one
noemen we dit. Door deze werkwijze kunnen we niet alleen
expertise delen, maar steeds optimaal alle middelen inzetten
die we beschikbaar hebben en overlap voorkomen.
Digitalisering en advanced analytics
Technologie en digitalisering helpen om processen te
versnellen, operationele fouten te verminderen en de
toegankelijkheid en kwaliteit van data te vergroten. Zowel
klanten als werknemers profiteren van makkelijkere en
flexibelere manieren om digitaal te communiceren. Om
patronen te herkennen in zowel interne als externe data en
deze op waarde te schatten en te gebruiken worden diverse
tools ontwikkeld. Ze worden gebruikt bij het maken van
datagedreven keuzes in commerciële, beleggings-, en
operationele processen.

‘De verbinding zoeken’
Ik ben in 2006 begonnen als sales specialist bij het
vastgoedteam van Kempen. Daar adviseerde ik
beleggers over hun positie in Europees beursgeno
teerd vastgoed. In 2014 maakte ik de overstap naar
Corporate Finance, met de nadruk op transacties in
Europees vastgoed. En in januari 2021 ben ik in mijn
nieuwe functie begonnen: strategische ontwikkeling,
operations en verandermanagement bij Kempen
Merchant Banking.
Onze ambitie is een toonaangevende speler te zijn in
onze kernsectoren. Onze kracht is gelegen in de totale
propositie: de nauwe banden tussen de diverse teams
bij Merchant Banking en Asset Management en onze
dominante positie in die kernsectoren. Dat vindt
weerklank bij onze klanten en biedt ons een platform
voor succes. Bovendien luisteren we heel goed naar
wat onze klanten willen en vertalen we dat naar
oplossingen. Sinds kort gebruiken we gegevens

analyses voor waardevolle inzichten in onze sectoren.
In sommige gevallen staan die inzichten nu zelfs
centraal in transacties.
Dat is de zakelijke kant, daarnaast geef ik leiding aan
ons team. En ik moet toegeven: het is best lastig om
mijn nieuwe team te leren kennen terwijl we allemaal
thuis aan het werk zijn. Je moet net dat beetje extra
inspanning leveren om echt contact te maken, op een
creatieve manier verbinding zoeken: even gaan
wandelen met een collega, samen buiten koffiedrinken.
We hebben een aantal belangrijke lessen geleerd: veel
mensen vinden de flexibiliteit van thuiswerken erg
prettig, maar voor creatieve en interactieve processen
is persoonlijk contact nog altijd fijner.
Dirk Saltzherr – managing director strategische
ontwikkeling, operations en verandermanagement,
Kempen Merchant Banking

Meebewegende organisatie
Het hart van ons bedrijf bestaat uit de kennis, ervaring en
professionaliteit van onze mensen. Door te investeren in hun
vaardigheden kunnen we nieuwe technologie implementeren
en een meer datagedreven werkwijze invoeren. Het is belangrijk
dat medewerkers trainingen volgen en zich continu ontwik
kelen. Bijvoorbeeld in meer agile werken, leren gebruiken van
technologie en het toepassen van advanced analytics. Het
profiel van nieuwe werknemers kan daarom ook behoorlijk
verschillen van dat van bestaande werknemers. Deze diversiteit
in vaardigheden is van groot belang om met elkaar gericht te
kunnen werken aan de toekomst van Van Lanschot Kempen.
Realiseren van onze duurzaamheidsambities
We kunnen alleen een duurzame wealth manager zijn met de
lange termijn voor ogen als we conform het Global Compact
van de Verenigde Naties proactief negatieve consequenties
van onze keuzes op het gebied van financieren en beleggen
voorkomen én tegelijkertijd streven naar positieve (niet‑)
financiële langetermijnwaarde voor al onze stakeholders.
We maken de grootste impact op maatschappij en milieu via
onze klantbeleggingen. Onze ambitie is dan ook om ons nog
verder te ontwikkelen in duurzamer beleggen, samen met
onze klanten. Ons toekomstige streven is om de lat nog hoger
te leggen en duurzaam beleggen het nieuwe normaal te laten
zijn. Daarom werken we aan bewustwording onder onze
medewerkers en breiden we onze expertise in duurzaam
beleggen verder uit.

Op de goede weg?
Ambities zijn belangrijk. Net als monitoren of we op de goede
weg zijn om ze te realiseren. Om te beoordelen of we onze
beloftes en ambities om waarde op de lange termijn te
creëren waarmaken, formuleren we concrete financiële en
niet-financiële key performance indicators (KPI’s) en targets.
Deze zijn gebaseerd op sectortrends, economische ontwik
kelingen, verwachtingen van stakeholders, klantbehoeftes en
strategische relevantie. Lees hier meer over in ons meest
recente jaarverslag op vanlanschotkempen.com/resultaten.

TECHNOLOGIE IS WAT ONS BETREFT DIENEND

‘We willen groeien, het liefst naar een nummer één
positie in onze markten. We zijn een specialistisch huis
en hebben ambitie. De afgelopen jaren hebben we een
transformatie doorgemaakt en aan de aandeelhouders
geleverd wat we beloofd hebben, bijvoorbeeld op het
gebied van dividend en kapitaalteruggave. We kijken
zeker ook naar overnames, in Nederland en over de
grens, denk aan België en Zwitserland, met name in
onze kernactiviteiten.
We willen opschuiven van verantwoord naar duurzaam
beleggen. Klimaatverandering bijvoorbeeld is een
serieuze bedreiging. Wij vinden het van belang om
voor onze klanten zo te beleggen dat hun vermogen
bijdraagt aan een duurzame toekomst en daardoor ook
waarde behoudt.
We zijn en blijven bezig met technologie. We kunnen
hiermee onze klanten ontzorgen en beter bedienen.
Voor hen levert het gebruiksgemak op en wij kunnen
meer klanten tegelijk adviseren en innovaties toepas
sen in de diverse kernactiviteiten. De ontwikkelingen
vragen om flexibiliteit, omdat het dagelijks werk
steeds verandert. Je hebt soms anders geschoolde
werknemers nodig en kunt op andere terreinen toe
met minder mensen. Wat ik daarbij wel wil aan
tekenen is dat technologie wat ons betreft dienend is.
Uiteindelijk zijn we een huis van specialisten, een
verzameling nichespelers. We onderscheiden ons
vooral door onze persoonlijke relatie met de klant.’
Wendy Winkelhuijzen, managing director Strategie &
Corporate Development

Werken aan de toekomst | Onze strategie 17

wet- en regelgeving, de eisen en wensen van
onze klanten en prospects, de technologische
ontwikkelingen bij de concurrentie en de
situatie op de arbeidsmarkt: allemaal externe
ontwikkelingen die doorwerken in ons bedrijf.
En dus houden we daar rekening mee in de
uitvoering van onze strategie.

Om de economie te stimuleren, hielden de centrale banken
de rente laag en verlengden ze de balans. Overheden
schoten te hulp en investeerden enorme bedragen. In Europa
konden bedrijven veel lenen om zo de werkgelegenheid op
een economisch en maatschappelijk aanvaardbaar peil te
houden. De Verenigde Staten hanteerden een andere
strategie: bedrijven zetten medewerkers snel op straat en de
overheid verdubbelde de werkloosheidsuitkering voor
degenen die ontslagen werden. Die enorme stimuleringen
door overheden en centrale banken maken het reële effect
van de recessie waarschijnlijk pas in de tweede helft van
2021 en daarna voelbaar.
Dit betekent dat – ondanks de enorme dip van maart en april
– de markt voor beleggingen per saldo niet aan waarde heeft
ingeboet tussen het begin en het eind van 2020. Het tijdelijke
verbod van de Europese Centrale Bank (ECB) op dividend
uitkeringen door banken had daarentegen een materieel
effect op de aandelenprijzen van banken, en daarmee
natuurlijk ook op de aandeelhouders. Op dit moment is de
verwachting dat de ECB dat verbod na september 2021
opheft. Vanwege de onzekerheid door de pandemie zijn ook
de economische prognoses onzekerder. Het valt dan ook te
bezien wat de impact op de langere termijn zal zijn.
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wereld om ons heen. Met onze strategie

Het jaar 2020 ging economisch sterk van start: de financiële
markten waren nog steeds bullish, de mondiale economische
groei was relatief sterk en de werkloosheid laag. Maar in
maart stond de wereldeconomie op haar kop door de ver
spreiding van het coronavirus. De grootschalige lockdowns
leidden tot de diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog.
Het herstel was (in sommige sectoren) minstens even snel
toen de beperkingen eenmaal werden opgeheven. Economen
spraken van een ‘K-vormig’ herstel. Dat wil zeggen dat
bepaalde sectoren zoals internetwinkels, gezondheidszorg
en technologie sterk stegen, terwijl andere net zo hard
onderuitgingen, waaronder de luchtvaart en non-food retail.
En de aandelenmarkten weerspiegelden dit.
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De coronacrisis leidde in de maatschappij tot grote ver
storingen in de manier waarop mensen wonen, werken en
sociale contacten onderhouden. In het bedrijfsleven werd
pijnlijk duidelijk hoe goed (of slecht) de sociale omstandig
heden voor medewerkers en leveranciers waren. Ineens
werd zichtbaar of ondernemingen wel zorgden voor mensen
in de keten, aandacht schonken aan gezondheid en veiligheid
en zich aan de arbeidsnormen hielden. De coronacrisis
maakte duidelijk dat een holistische visie nodig is op de rol
die bedrijven vervullen voor zowel medewerkers, klanten en
leveranciers, als voor complexe toeleveringsketens.
Kijkend naar het milieu: de CO2-uitstoot daalde door de
lockdownmaatregelen om de pandemie in te perken. Ook al
zal ons leven weer ‘normaal’ worden, voor veel mensen is het
bewijs geleverd dat minder reizen en minder productie een
sterke positieve impact op het klimaat kunnen hebben. En dat
is ook zichtbaar in de doelstellingen van de overheid: deze
schuiven verder op in de richting van ambitieuze netto-nul
uitstootdoelen in 2050.
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Wet- en
regelgeving
In de prioriteiten van de toezichthouders was het effect van
de coronapandemie ook merkbaar. In 2020 verschoof de
focus naar het helpen van banken om hun bedrijfsactiviteiten
voort te zetten, inclusief ondersteuning van de klanten van
die banken. Zo werd de invoering van bepaalde regels
uitgesteld, zoals Bazel IV, en werd er opnieuw gekeken naar
recent ingevoerde regels met als doel de administratieve last
van banken te verminderen. Tegelijkertijd zijn de toezicht
regels in Europa verder geharmoniseerd en hebben de
toezichthouders nader uitgewerkt hoe bepaalde regels
moeten worden gedefinieerd en ingevoerd.
Financiële instellingen zijn in 2021 doorgegaan met de
voorbereidingen voor het grote aantal regels dat ze in de
toekomst moeten invoeren (zij het soms later dan gepland).
Er wordt nog altijd gewerkt aan de Bazel IV-hervormingen. In
dat kader is het nodig flink meer gegevens te verzamelen,
maar het effect daarvan op kredietverlening en kapitaal is
relatief beperkt. Als gevolg van het beëindigen van LIBOR
eind 2021 hebben financiële instellingen de positie in
LIBOR-producten onder de loep moeten nemen en hebben
ze maatregelen moeten nemen. De vijfde anti-witwasrichtlijn
(AML) heeft als gevolg dat er een register voor uiteindelijke
belanghebbenden moet komen; die wordt op dit moment in
Nederland ingevoerd. De zesde AML-richtlijn omvat de
minimumregels voor de strafbaarheid van witwassen.
Customer due diligence en monitoring van transacties blijven
belangrijke prioriteiten voor de sector als geheel.
Als het gaat om duurzaamheid zorgen vooral in Europa de
toezichthouders voor een grote externe druk. De ambitie
van de Europese Unie (EU) is om de Europese economie
klimaatneutraal te maken en om in 2050 een nuluitstoot van
broeikasgassen te hebben bereikt. Daartoe zijn plannen
geformuleerd die alle sectoren raken, waaronder ook de
financiële dienstverlening. Er zijn voor het actieplan voor
duurzame financiële groei nieuwe regels geformuleerd. De
EU heeft daarvoor een geharmoniseerd kader ontwikkeld,
dat stap voor stap in werking treedt en in de loop van de tijd
verder uitgebreid kan worden. Dit nieuwe kader hanteert een
classificatiesysteem voor duurzame activiteiten en
beleggingen, evenals nieuwe regels voor informatie
verschaffing door financiële instellingen die eindbeleggers
meer duidelijkheid bieden en greenwashing voorkomen.

20 Werken aan de toekomst | Ontwikkelingen en trends

Daarnaast ligt de focus op het beheersen van duurzaam
heidsrisico’s, en op stimulering van transparantie bij beurs
genoteerde ondernemingen en van langetermijndenken bij
aandeelhouders. Zoals voor alle financiële instellingen is de
uitdaging voor Van Lanschot Kempen om die regels efficiënt
te implementeren en te zorgen voor betekenisvolle ESG-data.
Eind 2020 hebben de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) op
het nippertje een deal bereikt en het gevaar van een no-dealBrexit weten te ontwijken. Uit de voorgenomen EU-UK Trade
and Cooperation Agreement valt voor de financiële sector
echter nog niet veel op te maken. We gaan daarom niet
langer uit van blijvende gelijkwaardigheidsbesluiten voor
Britse centrale clearingpartijen of van uitzonderingen op de
derde landen-regels voor in het VK gevestigde tegenpartijen.
Duidelijkheid over deze onderwerpen zou zeer welkom zijn.
In de eerste dagen van 2021 hebben we een aantal
memoranda van overeenstemming tussen toezichthouders
voorbij zien komen, die als uitgangspunt fungeren voor de
toekomstige samenwerking tussen het VK en de EU met
betrekking tot het toezicht op de (deelnemers aan de)
financiële markten. Het is nog altijd onzeker of de
toekomstige regelgeving in het VK in de loop van de tijd
geleidelijk gaat afwijken van de toezichtnormen in de EU.

‘HET VOLDOEN AAN
VERANDERENDE WET- EN
REGELGEVING BLIJFT EEN
PRIORITEIT’

‘Bruggenbouwer tussen operations en IT’
Ik ben in de zomer van 2020 bij Van Lanschot Kempen
aan de slag gegaan, midden in de coronapandemie.
Mijn standplaats is Zwitserland, maar ik werk dagelijks
samen met collega’s in Nederland. Velen van hen heb
ik door de reisbeperkingen nog niet persoonlijk
ontmoet. Persoonlijke interactie en kennisuitwisseling
zijn zeker niet makkelijker geworden!
Maar ik heb het geluk dat ik in mijn functie thuis kán
werken. Ik maak deel uit van een cross-functioneel
team dat werkt aan een researchplatform voor
collega’s die klanten adviseren. Op dat platform zijn
gegevens over geselecteerde beleggingsfondsen
(van alle fondsaanbieders) terug te vinden. En wel
op zo’n manier dat de investmentmanager of
vermogensbeheerder er direct iets mee kan. Het is
mijn taak om behoeften te vertalen naar gegevens
en proceseisen.

Samen met de ontwikkelaars zetten we die eisen om
in functionaliteiten van de nieuwe applicatie. Is die
eenmaal gebouwd, dan help ik mee bij het testen en
het dagelijkse beheer. In feite sla ik een brug tussen
de business, operations en IT.
Het uiteindelijke doel is dat we de infrastructuur in
de cloud optimaal benutten en zo alle onderdelen
van de business van basale en geavanceerde
analyses voorzien. De ene klantengroep zoekt
misschien een applicatie die de portefeuille
analyseert, een andere wil een uitgebreide zoekactie
naar fondsmanagers, terwijl een derde groep vooral
gaat voor kwalitatieve research. Met een geïnte
greerde oplossing pakken we al deze uitdagingen
tegelijkertijd op.
Gaël Prudenté – applicatiemanager, Zwitserland

Klantbehoeften in
ontwikkeling
Onze klantgroepen, evenals de prospects waar we ons op
richten, zijn zeer uiteenlopend. We hebben het over:
–	particuliere klanten, zoals vermogenden, ondernemers,
business professionals en beginnende beleggers;
–	zakelijke en institutionele klanten, zoals pensioenfondsen
en verzekeringsmaatschappijen;
–	bedrijven in onze focussectoren: vastgoed, life sciences &
healthcare, financiële instellingen en fintech, infrastructuur,
maritiem & offshore, en diverse ondernemingen genoteerd
in Nederland en België;
–	andere soorten klanten, zoals goede doelen, stichtingen
en verenigingen.
Elke klantgroep heeft eigen, veranderende en toenemende
wensen en verlangens. We zien ook wensen die ze delen,
zoals omni-channeldienstverlening, holistisch advies, duur
zaam beleggen en advies over de manier waarop we ons op
de toekomst kunnen voorbereiden.

Concurrerende
markt en technologie
Klanten die met ons zaken willen doen, kijken naar diverse
onderscheidende factoren. Zij willen ons altijd en overal
kunnen bereiken, op een manier die zij prettig vinden. En
elke klant verwacht maatwerk. Sommige klanten willen alles
online doen, terwijl anderen liever de telefoon pakken om
van gedachten te wisselen. Klanten verwachten van hun
contactpersoon kennis over hun specifieke persoonlijke
situatie in combinatie met toegankelijke dienstverlening.
Natuurlijk zien we de vraag naar digitale middelen al jaren
toenemen, maar de coronapandemie heeft die bij alle
klantgroepen versneld.

Klanten bepalen hun verwachtingen voor een deel op basis
van wat ze van andere bedrijven zijn gaan verwachten, zowel
binnen als buiten de financiële sector. Voorbeelden zijn de
grote technologieconcerns met de uitstekende ervaring die zij
hun klanten bieden of retailbanken, waar de functionaliteiten
van dagelijks en online bankieren aan hoge normen voldoen.
De fintechs zijn ook een voorbeeld, die maken gebruik van
algoritmes in hun processen en van application programming
interfaces (API’s) voor hun dienstverlening. Wat klanten daar
ervaren leidt tot een groeiende vraag naar digitalisering van
onze dienstverlening.

Onze klanten willen holistisch advies en geen aparte
producten. Ze verwachten grondige kennis van alle oplos
singen die onze bedrijfsonderdelen aanbieden en proactief
advies over de beste opties. Natuurlijk gaat de zoektocht
naar rendement door en dat vraagt ook om productinnova
tie. Klanten verlangen toegang tot beleggingscategorieën
die eerder alleen voor de meest geavanceerde beleggers
open stonden, zoals private equity, grond, infrastructuur en
schuldbewijzen van de private sector.

Op technologiegebied zien we verdergaande ontwikkelingen,
een bepaald deel daarvan is vooral relevant voor onze
strategie. Aan de ene kant leidt de groei van dienstverlening
via de cloud tot migratie van traditionele applicaties op
locatie naar de cloud, ook bekend als software as a service
(SaaS). Aan de andere kant worden handmatige taken steeds
meer geautomatiseerd via low-code-applicaties en robotic
process automation (RPA), zonder dat daarvoor diepgaande
kennis van codering nodig is.

Veel van onze klantgroepen, zowel particulieren als institu
tionele beleggers, zien duurzaam beleggen als het nieuwe
normaal. We bewegen ons snel in de richting van een wereld
waarin de naleving van de hoogste ESG-normen tot onze
licence to operate hoort en niet langer een onderscheidende
factor is.

Het steeds snellere tempo waarin zowel de technologie als de
behoeften van klanten zich ontwikkelen, vraagt om een snelle
en daadkrachtige organisatie met een agile benadering.

VAN LANSCHOT KEMPEN FOUNDATION

Met de Van Lanschot Kempen Foundation ondersteunen
we projecten die bijdragen aan een betere wereld voor
volgende generaties. De activiteiten zijn gericht op vier
thema’s: financiële educatie & talentontwikkeling,
gezondheid, kunst & cultuur en sociale cohesie door
sport. We zoeken altijd naar een combinatie van een
financiële donatie en vrijwillige inzet. Zo creëren we een
positieve impact op zowel de maatschappij als onze
eigen mensen. Bij de activiteiten van de Foundation
vinden er nieuwe ontmoetingen plaats in andere
situaties, en dat levert nieuwe ervaringen op én
nieuwe energie.
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Tot slot zijn onze klanten – net als iedereen in de wereld – op
zoek naar zekerheid. Toen de eerste golf van de pandemie
over ons heen spoelde, was het hun wens te praten over de
mogelijke scenario’s en hoe ze hun beleggingsdoelstellingen
konden realiseren. Naarmate de crisis aanhield, wilden onze
klanten weten hoe ze zich op de toekomst konden voor
bereiden en zich konden aanpassen aan de nieuwe realiteit.
Het is voor ons essentieel dat we ons goed kunnen aanpassen
aan veranderingen, om als vertrouwde adviseur voor onze
klanten te kunnen blijven optreden.

‘WERVING, BEHOUD EN
ONTWIKKELING VAN DE
BESTE MENSEN IS VAN
CRUCIAAL BELANG’

Arbeidsmarkt
De concurrentie om talent op de arbeidsmarkt is in de
financiële sector net zo hevig als altijd. Alle spelers in
onze sector zijn afhankelijk van de kennis, ervaring en
professionaliteit van hun medewerkers, terwijl in de
benodigde vaardigheden flink wat overlap is met andere
sectoren. Werving, behoud en ontwikkeling van de beste
mensen is dan ook van cruciaal belang. Ondertussen heeft
de arbeidsmarkt steeds hogere verwachtingen ten aanzien
van persoonlijke en professionele ontwikkeling: medewerkers
en kandidaten verlangen niet alleen technische training, maar
ook creatief werk en manieren om hun welzijn te verbeteren.
We moeten aan deze eisen kunnen voldoen om als werk
gever te kunnen blijven concurreren.
Door de coronapandemie moesten organisaties als de onze
ineens totaal anders gaan opereren: thuiswerken werd de
nieuwe norm. Leidinggevenden, medewerkers en collega’s
moesten zich anders tot elkaar gaan verhouden. En allemaal
moesten we ons – en snel ook – aanpassen aan online
technologie. Dit heeft onvermijdelijk zijn tol geëist van de
emotionele gesteldheid van mensen. Er waren echter ook
positieve effecten: reistijd verdween vrijwel volledig en
iedereen gebruikte de beschikbare tijd efficiënter. De digitale
vaardigheden van medewerkers wierpen vruchten af en –
ironisch genoeg – het ziekteverzuim daalde. Daartegenover
stond verlies van het gevoel ‘erbij te horen’ door een gebrek
aan persoonlijke interactie.
De digitalisering en trends in werken op afstand die door de
pandemie zijn versneld, spelen ook een rol in de slag om
talent. De fysieke locatie en reizen worden steeds minder
belangrijk, en dat maakt het voor getalenteerde professionals
makkelijker om tussen rollen te switchen en kansen te pakken
die verder van huis liggen.
Tot slot beschouwen stakeholders als aandeelhouders,
klanten en medewerkers diversiteit steeds meer als een
blijvende prioriteit. Dat wordt weerspiegeld in de geplande
wet- en regelgeving, die sterker de nadruk legt op een divers
personeelsbestand in alle sectoren, waaronder die van ons.
Natuurlijk streven wij ernaar om aan die wet- en regelgeving
te voldoen.
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Het aandeel
Van Lanschot
Kempen
Bij Van Lanschot Kempen zijn we zelf
beleggers, en tegelijkertijd hebben we ook
aandeelhouders. Het aandeel VLK staat
genoteerd aan de Amsterdamse AEX en
wordt verhandeld op Euronext Amsterdam.
Daar worden Certificaten van gewone
aandelen A Van Lanschot Kempen verhandeld
sinds 29 juni 1999 (ISIN Code:
NL0000302636; ticker: VLK.AS).

Dialoog met aandeelhouders
Aandeelhouders zijn belangrijke stakeholders waar we mee
en voor werken. Een continue open dialoog met al onze
stakeholders is van groot belang, daarom voeren we
gesprekken met een groot aantal aandeelhouders, verschil
lende klanten van Private Banking, Asset Management en
Merchant Banking, stemadviseurs, de ondernemingsraad en
politieke partijen. Hun mening is voor ons zeer waardevol en
daarom zetten we deze dialoog in de toekomst voort.
Kosten managen
Kostenbeheersing is een speerpunt. De laatste jaren hebben
we onze kostenbasis omlaag gebracht, tegelijk zijn de
uitgaven redelijk gelijk gebleven. Dat heeft te maken met
stijgende kosten op het gebied van wet- en regelgeving en
personeelskosten. We verminderen kosten door het
efficiënter inrichten van processen, automatisering en meer
gebruik van technologie bij al onze activiteiten. De focus blijft
op organische en niet-organische groei van onze assets
under management (AuM). Dat betekent ook acquisities daar
waar de gelegenheid zich voordoet. De belangrijkste
afwegingen daarbij zijn beschikbaar kapitaal en de mogelijk
heid om nieuwe onderdelen te integreren zonder grote
operationele risico’s.
Dividend
Aan onze doelstellingen hebben we de zinsnede ‘op een
duurzame wijze’ toegevoegd, om aan te geven dat we ons
bewust zijn van onze maatschappelijke verplichtingen. Onze
kapitaalratio is stevig, wat vraagt om een ambitieuze
strategie voor de toekomst, in meerdere opzichten. We
houden vast aan onze return on equity (ROE) en het uitkeren
van dividend aan onze aandeelhouders. Daarbij geloven we
dat het tijd is om overgebleven kapitaal te investeren. Onze
kapitaaldiscipline is groot, maar acquisities op het gebied van
wealth management zijn welkom.
We streven ernaar om tussen de 50-70% van het onder
liggend nettoresultaat toekomend aan de aandeelhouders uit
te keren als dividend. Het bedrag dat feitelijk beschikbaar is
voor distributie, is het nettoresultaat gecorrigeerd voor
minderheidsbelangen en het saldo van bepaalde bijzondere
posten.

Kredietwaardigheid
Standard & Poor’s (S&P) en Fitch Ratings (Fitch) beoordelen
periodiek onze kredietwaardigheid. Van Lanschot Kempen
houdt een hoge rating door de bankbalans in dienst van de
klant te stellen en door alleen risico’s te nemen die we goed
beheersen en begrijpen. Dat resulteert in gedegen risico
management en een sterke kapitaal- en liquiditeitspositie.
Onze creditratings zijn een afspiegeling van een gezonde
kapitaal- en fundingpositie. Ons risicoprofiel is daarbij laag.

‘EEN OPEN DIALOOG MET
ONZE STAKEHOLDERS IS
VAN GROOT BELANG’

Kapitaalmanagement
De laatste jaren hebben we onze zakelijke kredietportefeuille
afgebouwd en de inzet van kapitaal in andere bedrijfsonder
delen geoptimaliseerd. Daarmee zijn de risicogewogen activa
sterk afgenomen en daardoor ook onze kapitaalbehoefte.
Wel verminderde hierdoor de efficiëntie van onze kapitaal
structuur.
We streven zoals gezegd naar acquisities en bewaren
daarvoor ruimte in onze kapitaalpositie. Aanvullend kunnen
we ervoor kiezen om extra kapitaal uit te keren aan onze
aandeelhouders. We vinden het uitkeren van dividend een
passende en efficiënte manier om kapitaal terug te geven aan
de aandeelhouders. Daarbij overwegen we ook nog andere
routes, zoals het terugkopen van eigen aandelen of het
uitkeren van kapitaal via de agioreserve, dit alles binnen de
geldende wet- en regelgeving.
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Raad van
Bestuur
Van Lanschot Kempen is een beursgenoteerde
onderneming, opererend onder Nederlandse
wetgeving, met een Raad van Bestuur en een
Raad van Commissarissen. Ieder lid van de
Raad van Bestuur heeft een focusgebied en

Erik van Houwelingen (1965)
Investment Strategies & Solutions - Benoemd op 15 november 2020
‘Een goede gezondheid en toegang tot kwalitatief goede zorg behoren tot de meest waardevolle
zaken in ons leven. Als Van Lanschot Kempen werken we hieraan door te investeren in de
vitaliteit van onze medewerkers.’

Arjan Huisman (1971)
Chief Operating Officer - Benoemd op 6 mei 2010
‘We hebben er bij Van Lanschot Kempen expliciet voor gekozen om onze CO 2 -uitstoot niet
alleen te verminderen, maar ook de resterende uitstoot volledig te compenseren.’

unieke kennis en ervaring. Ze richten zich niet
alleen op de interne gang van zaken, maar
kijken ook naar buiten en naar de toekomst.
Vanuit die optiek dragen de leden ook bij aan
de Sustainable Development Goals (SDG’s)
van de Verenigde Naties.

Maarten Edixhoven (1971)
Bestuursvoorzitter - Benoemd op 1 oktober 2021
‘Het is onze overtuiging dat de echte waarde van het vermogen van onze klanten alleen
gevonden en behouden kan worden in een duurzame wereld. We hebben al diverse stappen
naar meer duurzaamheid gezet. Om dit proces te versnellen, hebben we een Chief
Sustainability Officer benoemd en een Sustainability Centre opgericht. Zo bundelen en
coördineren we onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid.’

Richard Bruens (1967)
Client Management & Origination - Benoemd op 15 mei 2014
Onze focus ligt specifiek op SDG 3 (goede gezondheid en
welzijn), SDG 7 (betaalbare en duurzame energie), SDG 8
(eerlijk werk en economische groei), SDG 12 (verantwoorde
consumptie en productie), SDG 16 (vrede, justitie en sterke
publieke diensten) en SDG 17 (partnerschap om doelstel
lingen te bereiken).

‘Ondernemers maken vaker duurzame afwegingen en keuzes. Waar koop ik in? Hoe ga ik met
afvalstromen om? Hoe kan ik energieneutraler opereren? Ook is er meer vraag naar duurzame
beleggingsoplossingen. Ik zie het als onze verantwoordelijkheid om ondernemers op al deze
terreinen te informeren en te adviseren.’

Constant Korthout (1962)
Chief Finanancial Officer/Chief Risk Officer - Benoemd op 27 oktober 2010
‘Zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is er geen verdere ontwikkeling.Daarom focussen wij
op factoren die een vreedzame, duurzame en inclusieve samenleving kunnen bevorderen.’
‘We participeren actief in samenwerkingsverbanden als FCLT Global en Platform Living Wage
Financials. In de waardeketen gaan we als aandeelhouder in gesprek met bedrijven en maken
we ook andere beleggers bewust van hun taak en rol in de wereld van morgen.’
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‘Schoolvoorbeeld van integratie’
Toen Van Lanschot Kempen in 2017 de Nederlandse
vermogensbeheeractiviteiten van UBS overnam,
hoorde ik bij het team dat de overstap maakte.
Alhoewel ik verantwoordelijk ben voor portfolio
management voor private clients binnen Kempen,
vertaalt mijn team vooral alle beleggingsbeslissingen
naar de portefeuilles van de Van Lanschot Private
Banking- en Evi-klanten. Ook delen we onze doel
portefeuilles met de collega’s in België en Zwitserland.
Client Portfolio Management is daarmee een school
voorbeeld van integratie.
Van Lanschot en Kempen hadden toen ik begon elk
nog een eigen beleggingsinfrastructuur. Een van
onze grootste projecten was dan ook de bouw van
één platform voor alle klantgroepen. Met één
beleggingsproces, één op risico’s gebaseerde
beleggingsbenadering, één asset-allocatie-procedure
etc. Het was een hele uitdaging om dit te stroom
lijnen en tot één proces te smeden waarmee we
voldoen aan de behoeften van alle klantgroepen.

Het moge duidelijk zijn: wij zijn de pioniers van de
‘Act as one’-filosofie. Ik ben trots op wat mijn team
tijdens de pandemie voor elkaar heeft gebokst. We
kregen enorme aantallen klantverzoeken en iedereen
heeft vreselijk hard gewerkt terwijl er tegelijkertijd
ook veel begrip was voor de kinder-opvang
problematiek en andere combinaties van werk- en
privézaken waar collega’s mee te maken hadden.
Zelf ben ik bevoorrecht met een chaletje achter in
de tuin waar ik kan werken, weg van de andere
leden van mijn gezin. Ik besef dat de omstandig
heden voor veel collega’s een stuk lastiger zijn. Ik
houd van management by walking around, ik
praat liever kort bij aan iemands bureau dan dat ik
formele vergaderingen beleg. Ik wil mijn team
leden zien, de sfeer kunnen proeven. Die
persoonlijke interactie mis ik enorm.
Cas de Bruijne – hoofd Client Portfolio Management,
Kempen Asset Management

Disclaimer
De informatie in deze publicatie is uitsluitend bestemd
voor algemene doeleinden. Deze publicatie is geen aanbod
en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. Bij de
totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst
mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van
externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de
informatie van deze bronnen die in deze publicatie is
opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en
zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie in deze
publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten
aanzien van de inhoud van de publicatie worden
voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.
Overige informatie
Van Lanschot Kempen NV is statutair gevestigd aan de
Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK
’s-Hertogenbosch nr. 16038212 met btw-identificatie
nummer NL0011.45.770.B01, is als bank geregistreerd
in het Wft-register en staat onder toezicht van De
Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus 98, 1000 AB
Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam.

