PERSBERICHT
Kempen Capital Management investeert verder in digitale
dienstverlening Client Solutions
Amsterdam / ’s-Hertogenbosch, 1 juli 2020

Van Lanschot Kempen is verheugd te melden dat Kempen Capital Management
(Kempen) zich versterkt met zes gespecialiseerde medewerkers die zich specifiek
richten op de verdere verbetering van de digitale dienstverlening van Client Solutions
met de nadruk op institutionele, fiduciaire klanten. Het deskundige team is gevestigd
in Zwitserland en draagt tevens bij aan de verdere ontwikkeling van onze private
banking dienstverlening binnen Van Lanschot Zwitserland.
Vijf senior werknemers afkomstig van Altis Zwitserland en één senior werknemer
afkomstig van Corestone zullen met name een bijdrage leveren aan de verdere
verbetering en uitbreiding van de dienstverlening ten aanzien van externe

managermonitoring en digitale klantcommunicatie bij Kempen Client Solutions. Ook
zullen zij het bestaande kantoor in Zwitserland ondersteunen in hun activiteiten.
Gerard Roelofs, hoofd Client Solutions bij Kempen, zegt over de aanstelling: ‘Deze
zes professionals behoren tot de top in hun vakgebied, zowel in Nederland als
daarbuiten. Voor onze klanten is hun komst goed nieuws, omdat we hierdoor de
kwaliteit van onze dienstverlening nog verder verbeteren en uitbreiden. Onze
klanten hebben in toenemende mate behoefte aan informatie gebaseerd op nieuwe
data-analysetechnieken en een steeds verdergaande mate van verantwoording.
Daarnaast wordt het belang van data-analyse bij ESG, externe managerselectie en
managermonitoring steeds groter.’
Katja Kok, CEO van Van Lanschot Zwitserland licht verder toe: ‘De aanstelling van de
nieuwe Kempen-collega’s in Zwitserland past in de verdere uitbreiding van onze
propositie in Zwitserland en zorgt voor meer synergie tussen de verschillende
bedrijfsonderdelen. We zetten hiermee in op verdere expansie naar family offices en
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semi-institutionele partijen. We zijn trots op de versterking van ons team en het
bevestigt onze ambities in Zwitserland.’
-EindeDisclaimer
Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins
verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige
handeling te verrichten of na te laten.
Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi,
actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de
opbouw van vermogen van haar klanten op een duurzame manier. Van Lanschot Kempen, genoteerd
aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een
geschiedenis die teruggaat tot 1737
Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com
Meer informatie
Neem contact op met Van Lanschot Kempen mediarelaties:
Daan Joosen
d.joosen@vanlanschotkempen.com
+31 6 13 70 28 47
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