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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 onderneming 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 2023. Daarbij kijken we goed
naar technologische, economische en geopolitieke ontwikkelingen. 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 producten 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 2023 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 personeelsmanagement 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 dienstverlening 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

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.

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:

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, familiebedrij ven, vermogende
particulieren, business
professionals & executives,
zorgprofessionals en
verenigingen & stichtingen
– Vermogensbeheer,
beleggingsadvies, fi nanciële
planning, sparen en
deposito’s, gestructureerde
producten en kredietverlening
- Beheerd vermogen: € 24,7
miljard
- Spaargelden en deposito’s:
€ 8,9 miljard; kredietverlening:
€ 8,1 miljard
- 655 fte’s
- Kantoren in Nederland,
België en Zwitserland

Evi van Lanschot

– Digitale wealth managementdiensten voor de mass
affl uent en millennials
– Online wealth managementoplossingen, discretionair
vermogensbeheer, sparen en
pensioenoplossingen
– Beheerd vermogen: € 1,0
miljard
– Circa 17.000 klanten
(beheerd vermogen)
– Spaargelden: € 0,5 miljard
– 23 fte’s
– Focus op Nederland en
België

Kempen Asset
Management

Kempen Merchant Banking

– Allesomvattende fi duciaire
wealth managementdienstverlening
– Niche beleggingsstrategieën
met langetermij nfocus:
hoogdividendaandelen,
small caps, vastgoed,
infrastructuur, bedrij fsobligaties, staatsobligaties,
duurzame waardecreatie,
funds of hedge funds en
private markets
– Gericht op Europese klanten:
institutioneel, wholesale,
family offi ces en stichtingen
– Beheerd vermogen: € 62,0
miljard
– Assets under monitoring and
guidance: € 3,1 miljard
– 264 fte’s
– Kantoren in Nederland, het
Verenigd Koninkrij k en
Frankrij k

– Aandelenresearch en
aandelenhandel, kapitaalmarkttransacties, Corporate
Finance en fi nancieringsadvies voor zakelij ke en
institutionele klanten
– Gericht op Europese
ondernemingen en
institutionele klanten
wereldwij d. Sectoren:
vastgoed, life sciences,
fi nanciële instellingen en
fi ntech, infrastructuur,
maritiem & offshore, en
diverse ondernemingen
genoteerd in Nederland en
België
– 127 fte’s
– Kantoren in Nederland,
België, het Verenigd
Koninkrij k en de Verenigde
Staten
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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;
– kernactiviteiten die elkaar versterken, ieder met een eigen
cultuur en sterke positie als nichespeler;
– innovatieve oplossingen voor klanten door interactie
tussen bedrijfsonderdelen;
– eigen gespecialiseerde asset manager met onderscheidende
beleggingsstrategieën en fiduciaire expertise;
– actieve belegger, met convictie en focus op de lange termijn;
– relatief kleine organisatie, hoge betrokkenheid van het
management;
– sterke focus op sociale verantwoordelijkheid en ambitie om
op te schuiven van verantwoord naar duurzaam beleggen;
– een inspirerende en professionele werkomgeving.
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 programmering zijn we creatief. Zo hebben we in Het Concertgebouw
bij het concert Tribute to Avicii jonge ondernemers en onze
private bankers samengebracht. Zo vinden alle generaties
elkaar in de schoonheid van muziek.
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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

‘We bouwen onze eigen duurzame woning’
Al vij ftien jaar houd ik me bezig met testen en
kwaliteitsbeheer. Sinds 2016 doe ik dat bij
Van Lanschot Kempen. Mijn afdeling, Service
Center Data Management, is verantwoordelijk voor
het laden van gegevens uit diverse bronnen in ons
datawarehouse. Met die gegevens maken we
rapporten voor onze klanten. In korte tijd moet er
altijd veel gebeuren: interne en externe rapportages
opstellen, snel veranderende wet- en regelgeving
implementeren en nieuwe databronnen verwerken.
Wil je meer en betere software leveren, dan moet je
het meteen de eerste keer goed doen. Processen
automatiseren, vroegtijdig in de ontwikkelingsfase
testen en zo snel mogelijk eventuele fouten
corrigeren zijn daarbij essentieel.

Als ik niet bezig ben met het testen van software,
hebben mijn vrouw en ik onze handen vol aan het
bouwen van onze eigen duurzame woning. Het
wordt een zeer energiezuinige woning, zonder gas,
zonder (of in ieder geval met heel weinig) koudebruggen, met dikke isolatie, driedubbel glas en
hoogwaardige kozijnen en deuren. Verder installeren
we een warmtepomp voor verwarmen en koelen,
zonnepanelen voor het opwekken van de benodigde
energie en een uitgekiend ventilatiesysteem voor het
aanzuigen van verse lucht en het afvoeren van
bedompte lucht. Ik kan niet wachten tot we er
wonen!
G�s Kuiper – testmanager, Service Center Data
Management

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.
Mensel�k en intellectueel kapitaal
Werknemers en externe partijen leveren kennis en ervaring.
Maatschappel�k 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 bedrij ven en andere organisaties
waardoor deze groei kunnen realiseren, genereren beleggingswinst voor onze klanten en investeerders, betalen
salarissen aan onze werknemers en belasting aan de overheid.
Mensel�ke en intellectuele waarde
We zorgen voor trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden
voor onze werk nemers en streven naar het voorkomen van
werkgerelateerd ziekteverzuim.
Maatschappel�ke waarde
We creëren welvaart, groei en arbeidsplaatsen voor de
samenleving door te voorzien in financieel kapitaal voor
bedrij ven en andere organisaties.
Natuurl�ke waarde
Bij het beleggen voor onze klanten willen we negatieve
invloeden verminderen door te kiezen voor actief eigenaarschap. Daarbij beleggen we in duurzame en impactfondsen.
In het model kwantificeren we onze financiële waardecreatie 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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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 werkwijze en een unieke combinatie van activiteiten. Met ons
goede track record onderscheiden we ons van de concurrentie 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 concurrenten). 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 materialiteitsonderzoek 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.
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.

‘WE STREVEN
NAAR FINANCIËLE EN
NIETFINANCIËLE
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 (partnerschap om doelstellingen te bereiken).

Strategische pijlers
Om onze ambities te bereiken moeten we tijdig inspelen op
economische veranderingen, nieuwe regulering, evoluerende
klantbehoeftes, maatschappelijke veranderingen, voortschrijdende technologie en toenemende concurrentie. Daarom
hebben we vier strategische pijlers geformuleerd.
Versnellen van onze
groei: autonoom en
door overnames

Verbeteren van
inzicht en effi ciency
door digitalisering
en advanced
analytics

Benutten van ons
volledig potentieel

Toekomstgerichte
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.
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.
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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.
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 ontwikkelen. 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.

‘Vermogen op een waardevolle manier inzetten’
Zelf werk ik al meer dan twintig jaar voor Van Lanschot
Kempen, maar mijn huidige team, Family Solutions,
bestaat pas sinds 2019. Vanuit Amsterdam zetten we
ons in voor een van onze meest interessante klantgroepen. Het is een perfecte match voor mij: ik geniet
ervan om creatief te zijn en mensen te verbinden, dus
de bundeling van private banking, asset management
en merchant banking in één team voor vermogende
families is ideaal. Het afgelopen jaar heb ik veel
geleerd over wat mijn collega’s van onze verschillende
disciplines de top-vijftig van vermogende families in
Nederland en België te bieden hebben.
Natuurlijk is duurzaamheid onderwerp van gesprek
met onze klanten, maar dat begrip heeft voor iedere
familie een andere betekenis. Afhankelijk van hun
familiewaarden kan dat bij voorbeeld klimaat verandering, armoedebestrijding of vrouwenrechten zijn.

Maar één ding hebben ze gemeen: de wens om het
vermogen, dat van de ene generatie naar de volgende overgaat, op een waardevolle manier in te
zetten. Zo richten steeds meer families een stichting
voor goede doelen op.
Dit sluit naadloos aan bij mijn rol als bestuurslid van
de Van Lanschot Kempen Foundation. Veel klanten
en medewerkers zetten zich in voor goede doelen of
doen vrijwilligerswerk. Ik houd me bij de Foundation
vooral bezig met in- en externe communicatie. Door
het samenbrengen van mensen met verschillende
achtergronden en expertise creëer je de meeste
impact.

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 ontwikkelingen, 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 toepassen 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 aantekenen 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

Jacobine Gratama – wealth manager, Family
Solutions
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Onze
kernactiviteiten
Van Lanschot Kempen heeft vier kernactivi
teiten: Van Lanschot Private Banking, Evi van
Lanschot (online beleggen), Kempen Asset
Management (vermogensbeheer) en Kempen
Merchant Banking. Door deze combinatie
bieden we een hoog niveau van service aan
institutionele, wholesale en Van Lanschot
Private Bankingklanten. Deze laatste kunnen
we, en dat is uniek, direct toegang bieden tot
onze portfoliomanagers. Zo kunnen onder
nemende klanten samen met hen hun eigen
beleggingsstrategie cocreëren.

Van Lanschot Private Banking
Een gespecialiseerde onafhankelijke wealth manager
Een financiële gids voor iedere levensfase: dat is
Van Lanschot Private Banking. We staan ondernemers,
familiebedrij ven, vermogende particulieren, business
professionals & executives, health care professionals en
verenigingen & stichtingen bij in Nederland, België en
Zwitserland. Ons Family Solutions-team is volledig
gespecialiseerd in het bedienen van zeer vermogende
families. Daarbij hebben we extra aandacht voor de
volgende generatie, zowel bij Van Lanschot als bij Evi.
Met onze Family Solutions-propositie bedienen we sinds
eind 2018 de meest vermogende families en hun family
offices in Nederland.
Na een veelbelovende start in België werken we deze
strategie ook verder uit voor Zwitserland en het Verenigd
Koninkrijk. Family Solutions strekt zich uit over al onze
kernactiviteiten. Relevante specialismen, zoals maatwerk in
beleggingen en advies, transacties via Merchant Banking en
het oprichten van stichtingen worden voor deze grote
families ingezet.
De goede oplossing is duurzaam
Bij marktomstandigheden die uitdagend zijn en waarschijnlijk
ook blijven, is het meer dan ooit van belang om met de juiste
oplossingen te komen als het om vermogensbeheer gaat. Zo
zetten wij ons Private Markets Fund en European Private
Equity Fund in, zodat onze klanten kunnen investeren in
alternatieve beleggingscategorieën. Het Private Markets Fund
beslaat vier sectoren: private equity, infrastructuur, land en
private real estate.
We willen klanten meer en beter inzicht bieden in wat de
impact is van hun beleggingen op zowel de maatschappij als
het klimaat. Onze duurzame beheerpropositie Duurzaam+ is
gewild bij onze Private Banking-klanten, vooral onder de
jongeren. We zijn hiermee de grens van € 2 miljard gepasseerd, een mooie mijlpaal voor Private Banking. Het besef dat
investeren duurzaam moet gebeuren, groeit. We helpen onze
klantengroep op diverse manieren om hun portfolio’s, huizen
en ondernemingen per jaar meer duurzaam en toekomstbestendig te maken. Het is daarbij onze ambitie om in 2023
duurzaamheid als uitgangspunt te hebben bij alle beleggingsoplossingen voor onze Private Banking-klanten.

Tech tot uw dienst
De combinatie van digitale tools en onze persoonlijke
dienstverlening versterkt onze propositie voor klanten. Zo
hebben we de laatste jaren een betaalapp geïntroduceerd en
daarbij een betere manier voor klanten om zich digitaal te
identificeren. Vermogenshorizon helpt bij het bewaken van
doelstellingen en het maken van scenario-analyses. Met de
ambitie om een datagedreven organisatie te zijn, maken we
meer en meer gebruik van data in onze beslissingsprocessen
en in het verbeteren van onze interne processen. Dit vraagt
om een andere manier van werken van de mensen die we in
dienst hebben. Dat is iets wat we goed in de gaten houden
en waar opleidingen en trainingen voor verzorgd worden.
Private Banking Academy
We hebben in 2019 de Van Lanschot Private Banking
Academy opgericht, omdat we de voorkeurswerkgever in
private banking willen zijn. Op de Academy worden
technische kennis van private banking, communicatie-,
presentatie- en digitale vaardigheden onderwezen en
getraind. Samen met de universiteiten van Amsterdam en
Tilburg zijn we erin geslaagd om het programma extern te
laten accrediteren door de TIAS School for Business and
Society in Tilburg.
Over de grens
Private Banking in België blijft groeien. Sinds 2019 is onze
Family Solutions-propositie ook hier verkrijgbaar. Daarbij is het
hele scala aan producten dat onder beheer wordt aangeboden
inmiddels volledig duurzaam. Certificaten van zowel Forum
Ethibel als Febelfin ondersteunen dit. We blijven qua automatisering werken aan het optimaliseren van de klantervaring,
zodat zowel onze Nederlandse als Belgische klanten de
beschikking hebben over dezelfde tools en statistieken.
In Zwitserland zijn we de enige Nederlandse private bank,
met vestigingen in Zürich en Genève sinds 1995. We hebben
hier een volledige bankvergunning. De klanten die we
bedienen zijn met name Nederlandse en Belgische ondernemers, families en internationaal georiënteerde particulieren. We bieden een toegepast, uitgebreid pakket aan
diensten en oplossingen en een groot internationaal netwerk.
We noemen dit internationaal wealth management.
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Evi van Lanschot

Kempen Asset Management

De kracht van eenvoud

Sterke nichespeler

Evi is de mobile first online spaar- en beleggingscoach van
Van Lanschot Kempen in Nederland en België. De kracht
van Evi is eenvoud, voor zowel de ervaren belegger als de
beginner. We richten ons met Evi in het bijzonder op klanten
en prospects met een vrij belegbaar vermogen vanaf
€ 100.000, millennials en kinderen van onze Private
Banking-klanten. We verwachten vanuit deze groepen
meer vraag naar financiële oplossingen, mede door aan
houdend lage rentes en aangekondigde veranderingen in
het Nederlandse pensioenstelsel.
Evi kan betaalbare wealth managementoplossingen bieden
op een toegankelijke manier. Door ons te richten op mass
affluent-klanten is het aantal nieuwe klanten in eerste
instantie iets afgenomen, maar zijn de volumes gestegen.
Deze focus heeft als voordeel dat er meer mogelijkheden
zijn voor samenwerking met de collega’s van Private
Banking. Bemiddelde particulieren kunnen doorgroeien naar
Private Banking. En hun kinderen worden wellicht weer
klant bij Evi.

‘DUURZAAM BELEGGEN
GAAT OVER HOE WE
DENKEN DAT DE TOEKOMST
ERUIT GAAT ZIEN’

Een ander voordeel in de dagelijkse praktijk is dat we
digitale tools en online marketingexpertise die we voor
zowel Evi als Private Banking hebben ontwikkeld, beter
kunnen inzetten voor alle doelgroepen. Zo kunnen we een
betere service leveren aan de klant en daarbij besparen op
operationele en ICT-kosten. De focus voor Evi blijft continu
het eenvoudiger en intuïtiever maken van de klantreis.
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Onderweg naar duurzaamheid
Eigenlijk gaat duurzaam beleggen over hoe we denken dat de
toekomst eruit gaat zien. Waar is op termijn het beste
rendement te behalen? En wat is het beste rendement? Het
hoogste, het meest duurzame of een combinatie van beide?
Evi is onderweg naar een duurzame toekomst en neemt haar
klanten mee op die reis. Klanten worden geïnformeerd over
hoe de beleggingsexperts werken aan verduurzaming. Zo
willen we op termijn de CO2 -uitstoot van al onze portefeuilles
kunnen vaststellen. Evi’s ambitie: alle beleggingen op het
zogeheten ‘duurzaam+’-niveau krijgen.
Evi Go
Met Evi Go kan de klant zelf het heft in handen nemen. Hij
kiest een eigen beleggingsprofiel uit de vijf beschikbare
opties en kan zo snel en makkelijk spaargeld beleggen.
Eerder stoppen met werken
Evi heeft een tool waarmee beleggers kunnen berekenen hoe
ze hun toekomstige doelen matchen met hun beleggings
strategie. De online tool maakt het mogelijk om doelen te
stellen en te berekenen wat er in de komende jaren moet
gebeuren om die doelen te bereiken. Ook kan er via de tool
direct contact worden opgenomen met een Evi-coach.

Kempen Asset Management, opererend onder de naam
Kempen Capital Management (KCM), is een gespecialiseerde
boutique asset manager met niche beleggingsstrategieën en
fiduciaire oplossingen. De beleggingsfilosofie is die van een
betrokken en actieve aandeelhouder met een focus op de
lange termijn.
Sterk fiduciair bedrijf
De fiduciaire tak van Kempen Asset Management is sterk
gegroeid, zowel direct als via Het nederlandse pensioenfonds.
Zo mogen we onder meer Stichting Pensioenfonds PostNL en
PNO Media onder onze klanten rekenen. Ook onze Londense
vestiging boekt inmiddels mooie resultaten en wint mandaten.
Ons succes op de pensioenmarkt is toe te schrijven aan zowel
de klantfocus van het team als de gespecialiseerde, lange
termijnoplossingen die we samen met klanten creëren.
Beleggingsstrategieën
De strategieën van Kempen Asset Management zorgen
voor inflow uit de diverse markten waar we ons specifiek op
richten. Zo is de Euro Credit-strategie zelfs zo succesvol dat
het fonds zijn maximumcapaciteit dreigde te bereiken. Ook
de Global Small-capstrategie kende mooie resultaten en
een sterke pijplijn en een groeiend aantal assets under
management (AuM). Het European Private Equity Fund is
de opvolger van de succesvolle Private Markets-strategie.
Een andere nieuwkomer is het Global Listed Infrastructure
Fund. Met deze laatste combineren we de kennis van
infrastructuur bij Kempen Merchant Banking en de bigdata-aanpak van ons Global Listed Property-team.
We boeken goede resultaten in de categorieën waar we
specialist in zijn, zoals investment grade credits, high-yield
en structured credit. Onze Global Small-caps en Global
Listed Property-strategieën zijn zorgvuldig opgebouwd en
kunnen bogen op een vijfjarig track record. Bij de largecapstrategieën bouwen we succesvol verder aan het
Sustainable Value Creation Fund en de dividendstrategieën.
Nieuwe fondsen krijgen de tijd om te groeien. Ons fiduciaire
team levert prestaties voor een steeds grotere klantenbasis.
Hier blijven de uitdagingen vooralsnog de lage rentes
tegenover dekkingsgraden die onder druk blijven staan.

Innovatie
Ons Private Markets Fund en European Private Equity Fund,
bijna geheel gefinancierd door de Private Banking-klanten
groep, zijn succesvolle voorbeelden van innovatieve oplos
singen die het voor onze klanten mogelijk maken om te
investeren in illiquide strategieën. Met kunstmatige intelligentie
verbeteren we de beleggings- en distributieprocessen. Daarnaast gebruiken we de gegevens voor productontwikkeling.
De langetermijnuitdaging is het vinden van de goede balans
tussen menselijk inzicht en kunstmatige intelligentie. Daarom investeren we in het aantrekken, vasthouden en ontwikkelen van talent.
Duurzaamheid
Environmental, social en governance (ESG)-factoren zijn van
steeds groter belang voor ons en onze klanten. Daarom
hebben we deze criteria volledig geïntegreerd in zowel onze
diensten voor fiduciaire klanten als ook in onze beleggings
strategieën. De grote interesse in de Kempen Global Impact
Pool is een duidelijke beweging richting doing good.
Sterke speler
Kempen Asset Management blijft een onverminderd sterke
speler in de Benelux. Daarnaast breiden we onze activiteiten
uit naar de rest van Europa: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk,
de Nordics, Zwitserland en Duitsland. Daarnaast is er
geïnvesteerd in databases om het mogelijk te maken dat
klanten ons vinden (en niet alleen andersom). Data-infra
structuur – met datagedreven distributiesystemen – is een
belangrijk onderdeel van onze strategie.
Om de trend van individualisering en consolidatie in de
pensioensector het hoofd te bieden, gaan we zowel in
Nederland als in het Verenigd Koninkrijk op zoek naar meer
partners voor onze platformen. We investeren doorlopend in
technologie en data, gaan meer agile werken en houden focus
op ESG als voornaamste prioriteit voor de lange termijn. Ten
slotte geven we voorrang aan inclusief leiderschap – niet
alleen door ons mentorprogramma, dat al een hoge partici
patiegraad heeft – maar ook door middel van op maat
gemaakte programma’s.
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Kempen Merchant Banking
Sterke focus op speciﬁeke sectoren en markten
Kempen Merchant Banking is een gespecialiseerde boutique
investment bank die Corporate Finance en Equity Capital
Markets (ECM) combineert met een Securities-afdeling. Een
financieel bedrijf dat gevoelig is voor volatiliteit op de
financiële markten. Onzekerheden als brexit, handelsoorlogen en de sluimerende dreiging van een economische
vertraging maken het van groot belang dat we een sterke
focus houden op de door ons gekozen sectoren en markten.
Sectoren
Kempen Merchant Banking is gespecialiseerd in financiële
instellingen & fintech, infrastructuur, life sciences & healthcare, maritime & offshore en vastgoed. Om de goede positie
die we hierin verworven hebben vast te houden, investeren
we continu in onze medewerkers, op alle niveaus van de
organisatie.
De laatste jaren waren vooral het vastgoedsegment en life
sciences succesvol. Met infrastructuur ligt onze focus vooral
op partijen die actief zijn op het gebied van hernieuwbare
energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Deze niche
binnen de energiesector biedt een kans voor Kempen
Merchant Banking: er is een groeiende behoefte aan en het is
een natuurlijke fit met onze focus op duurzaamheid. Ontwikkelingen in deze industrie bieden kansen bij zowel Securities
als in Corporate Finance.
Internationaal werkgebied
Recent hebben we schreden gezet op de Amerikaanse,
Engelse, Spaanse en Scandinavische markten. Vooral over
die laatste zijn we extra enthousiast: zowel beleggers als
bedrijven hebben een duidelijke behoefte aan toegang tot de
Europese markt. Een werkwijze die gericht is op specifieke
sectoren spreekt hen aan. In de Verenigde Staten zijn we
succesvol gestart met een aantal Initial Public Offerings
(IPOs) in het life-sciences-segment. Dit is mogelijk door onze
licentie, verkregen van de Amerikaanse toezichthouder
FINRA, om als underwriter op te treden in aandelenemissies
op de Amerikaanse beurzen.
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Ook treden we geregeld op in de rol van sole financial adviser of
als lead manager. We adviseerden Reggeborgh bij de voorgestelde de-listing van Koninklijke VolkerWessels. Deze
transactie is meteen een goed voorbeeld van onze strategie om
al het potentieel binnen de groep te benutten: Van Lanschot
Kempen heeft Reggeborgh voorzien van de financiering voor
deze transactie.
Digitalisering
Data en digitalisering bieden voor zowel Corporate Finance/
ECM als Securities de mogelijkheid om de productiviteit en
de service aan onze klanten te verbeteren. Zo hebben we
een tool geïntroduceerd die optimaal gebruikmaakt van de
klantdata bij Kempen Merchant Banking. Technologiegedreven oplossingen gaan meer en meer deel uitmaken
van ons dagelijks werk.
Structured Products
De vraag naar Structured Products lijkt blijvend aangezien
private investeerders zoeken naar alternatieven in de huidige
lage-renteomgeving. We blijven onze klantenbasis verder
diversifiëren in Nederland en België. Ons Structured Productsplatform is verbeterd qua risicomodel, en de digitalisering van
de informatiestroom naar en van het platform is verbeterd. Er
is fors geïnvesteerd in hardware en dashboards.
Voor de toekomst
Onze focus is een continue verbetering van onze huidige
activiteiten. We richten ons daarbij in het bijzonder op
digitale tools, data analytics en het anticiperen op nieuwe
wet- en regelgeving. We willen verder uitbreiden in
Scandinavië en klanten aantrekken in al onze focusgebieden.
En, last but not least: het aantrekken en vasthouden van
talent blijft belangrijk om vooruitgang te kunnen boeken.

‘Veel collega’s zijn ook wetenschapper’
Van huis uit ben ik bioloog, maar omdat ik altijd al
geïnteresseerd was in finance begon ik in 2013 als
management trainee bij Kempen. Ik wilde op
meerdere afdelingen werken om de rol van de
verschillende stakeholders in de financiële wereld te
ontdekken. Uiteindelijk bleek life sciences bij Merchant
Banking de ideale combinatie voor mij: biologie en
finance komen daar samen. Bovendien is het een
geweldig team. Veel collega’s zijn ook wetenschapper
en komen werkelijk van over de hele wereld. De
biotech-sector kent vaak een hoge risicorendementsverhouding en is dynamisch: abrupte schommelingen
in de aandelenkoersen, veel vraag naar kapitaal, grote
farmaceutische bedrijven die kleine biotechs overnemen – er gebeurt altijd wel iets.

Voor effectenbemiddeling op het gebied van
Europese life sciences zijn we uitgegroeid tot dé
one-stop-shop voor beleggers. Verder begeleiden
we kapitaalverhogingen waarmee we ondernemingen helpen in de volgende fase van hun ontwikkeling. De zorgsector van de toekomst kan niet
zonder duurzaamheid. De samenleving heeft behoefte
aan betaalbare gezondheidszorg, zodat mensen
toegang hebben tot de behandelingen die ze nodig
hebben. Beleggen in bedrijven in deze sector betekent
niet alleen rendement, maar ook financiering van
onderzoek naar nieuwe therapieën en medicijnen
voor patiënten. Dat is een win-winsituatie.
Suzanne van Voorthuizen – hoofd Life Sciences
Securities, Kempen Merchant Banking

Ontwikkelingen
en trends
Het werk dat we doen wordt voor een groot
deel bepaald door de stand van de economie,
maar ook door maatschappelijke ontwikke
lingen, nieuwe trends en hoe we omgaan met
maatschappelijke zorgen, bijvoorbeeld over het
klimaat. Omgekeerd hebben wij invloed op het
werk en de levens van onze klanten en werk
nemers en op de maatschappij en de wereld
om ons heen. Hoe gaat Van Lanschot Kempen
om met deze ontwikkelingen en trends?

Onze klanten
Onze klanten zijn onze belangrijkste stakeholders. De relaties
met hen zijn persoonlijk en bestaan vaak gedurende vele
jaren. Ons werk draait om vertrouwen. Als dat vertrouwen
langdurig wordt gegeven, is dat het mooiste resultaat voor
een wealth manager. Het is onze ambitie om meer oplossingen en diensten te ontwikkelen die ingezet kunnen
worden voor meerdere klantengroepen. Zodat klanten
optimale service ervaren, zonder een merkbare overgang
tussen verschillende kernactiviteiten.

Overal bereikbaar
Omdat klanten van Van Lanschot Kempen niet aan een
vaste tijd of plaats gebonden willen zijn bij het beheren van
hun geldzaken of beleggingen, is er geïnvesteerd in digitale
technologie. Hierdoor hebben zij op ieder moment en op elk
device toegang tot hun portefeuille en, desgewenst, ook tot
persoonlijk advies.

We trekken samen op
Zo op het oog bedienen we veel verschillende doelgroepen:
dat varieert van ondernemers, familiebedrijven, vermogende
particulieren, business professionals & executives en
verenigingen & stichtingen bij Van Lanschot, millennials en
mensen die voor het eerst gaan beleggen bij Evi tot institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen en corporate klanten in uiteenlopende
sectoren bij Kempen.

‘KLANTEN STREVEN NAAR
DUURZAME, TOEKOMST
GERICHTE INVESTERINGEN’

Toch zijn we op de eerste plaats een specialist. De klanten in
de specifieke marktsegmenten waar we ons op richten
profiteren van jarenlange kennis en ervaring. We zien het als
onze taak om behalve het leveren van service op maat, snel
en gericht te anticiperen op veranderingen.
De focus van onze klanten ligt op het behoud en de opbouw
van hun vermogen. Onder de huidige economische omstandigheden is dat niet altijd eenvoudig. De rentes zijn aanhoudend laag en de regel- en belastingdruk hoog. Bij alle
klantgroepen zien we een streven naar duurzame, toekomstgerichte investeringen. Om op deze behoeftes te
anticiperen, ontwikkelen we geregeld nieuwe producten en
diensten. Het Private Markets Fund en het European Private
Equity Fund zijn hier voorbeelden van. Deze fondsen bieden
kansen om te investeren in private equity, land, infrastructuur
en vastgoed. Op het gebied van duurzaamheid trekken we
graag samen op. Zo bieden we onze klanten de Van Lanschot
Groenhypotheek: een lening tegen een lager rentepercentage
waarmee de eigen woning verduurzaamd kan worden.

Met toepassingen als een online portal en de bijbehorende
Beleggen App kunnen we efficiënt werken en meer service
bieden. Een voordeel is dat we digitale tools van Private
Banking bijvoorbeeld aanpassen voor Evi-klanten, terwijl
de online-marketingervaring van Evi wordt gebruikt bij
Van Lanschot. Kempen Asset Management en Kempen
Merchant Banking wisselen ervaringen uit, bijvoorbeeld met
het gebruik van big data, om producten en diensten te
verbeteren.
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Onze mensen
Een altijd veranderend werkveld en elkaar snel opvolgende
technologische innovaties vragen om medewerkers die daar
proactief mee omgaan. Onze goede bedrijfsresultaten zijn
een weergave van de hoge betrokkenheid van de medewerkers. In het verlengde van een strategiewijziging hebben
we struc turele veranderingen doorgevoerd die de laatste
jaren ook invloed hadden op het personeelsbestand. Om de
nieuwe strategie uit te kunnen voeren, moet onze Human
Resources-afdeling innovatief en competitief opereren.
Eén beleid
Mensen zijn ons grootste kapitaal. Daarom willen we dat ons
HR-beleid voor nu en in de toekomst zo goed mogelijk
aansluit bij de doelstelling en waarden van Van Lanschot
Kempen. De HR-processen zijn geharmoniseerd voor alle
kernactiviteiten. We willen hiermee competitief blijven op de
arbeidsmarkt, complexiteit verminderen en onze processen
efficiënter en transparanter maken.
We vinden het belangrijk dat er een duidelijk functiehuis is,
dat inzicht biedt in de vaardigheden die iemand moet
ontwikkelen voor een toekomstige rol. Daar hoort ook een
salarishuis bij dat in overeenstemming is met de arbeidsmarkten waarin we opereren. Dat geldt ook voor moderne
arbeidsvoorwaarden, zoals een flexibel budget voor verlof
en opleiding en een goede, toekomstbestendige pensioenregeling.
Onze medewerkers geven in enquêtes aan waar het goed
gaat en waar ze ruimte zien voor verbetering. Bij voorbeeld
in het vertalen van onze visie en doelstellingen naar
concrete plannen. Ook de interne processen kunnen verder
verbeterd worden. Opvallend is dat medewerkers in
toenemende mate tevreden zijn over hun gezondheid en
vitaliteit: onze focus op het vitaliteitsprogramma van de
laatste jaren levert zichtbaar resultaat op.
Talentenjacht
Onze recruitmentwebsite (werkenbijvanlanschotkempen.nl)
beslaat alle werkgebieden van Van Lanschot Kempen. We
willen een aantrekkelijke werkgever zijn en divers talent
aantrekken. In interne trainingsprogramma’s is er extra
aandacht voor digitale en analytische vaardigheden. We
hebben programma’s als Train Your Brain, naast het Young
Professionals Programme, het Experienced Professionals
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Programme en het Joint Graduate Programme. We bieden ook
kortere trainingen op het gebied van presenteren, de Agile
Scrum Foundation, de Finance Academy en onze corporate
Van Lanschot Kempen-workshop. Programma’s die essentieel
zijn om onze organisatie voor te bereiden op de toekomst.
Anders is beter
Om duurzaam en toekomstgericht te werken, zijn diversiteit
en inclusie onmisbaar. Een divers personeelsbestand heeft
een belangrijke functie bij innovatie, wendbaarheid en
weerbaarheid van de organisatie. Bij ons gaat diversiteit
niet alleen over het voldoen aan quota’s: het is de ambitie
om de nieuwe instroom bij iedere afdeling meer divers te
laten zijn dan de uitstroom. Als iemand vertrekt, wordt er
gezocht naar een nieuwe collega die een aanvulling is op
het betreffende team. Dat kan gaan over sekse, maar ook
over leeftijd, nationaliteit, achtergrond, etc.
Toekomstplannen
Het aantrekken, ontwikkelen en belonen van talent gaat altijd
door. Net als aandacht voor employer branding, strategisch
workforce-management en het job & career framework. Zo
bouwen we een beter en evenwichtiger personeelsbestand
op en zien we snel waar we nieuw talent nodig hebben.
Daarnaast moedigen we iedereen in de organisatie actief aan
om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Ons performancemanagementsysteem en leadershipprogramma helpen hierbij.

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.

‘Goed bestuur is mensenwerk’
In 2006 begon ik met twee collega’s bij Van Lanschot
Kempen. Samen hebben we een bestaand fonds
omgevormd tot het Kempen European High Dividend
Fund. In 2007 gingen we van start met het Kempen
Global High Dividend Fund. Wij houden ons aan de
drie P’s: participation, protection en pick-up. Als de
markten het goed doen, willen we participeren. Doen
ze het minder goed, dan proberen we het vermogen
van onze klanten te beschermen (protection). En elk
kwartaal keren we aan onze klanten een dividend uit
van minimaal 1%. Dat is de pick-up.
Natuurlijk zijn er ook nog die drie andere bekende
P’s: people, planet, profi t. Voor mens en milieu begint
alles bij goed bestuur. Ik zorg ervoor dat elk lid van
ons team niet alleen persoonlijke verantwoordelijkheid neemt, maar ook een bijdrage levert aan de
resultaten van het team als geheel. Goed bestuur is

mensenwerk. Ook met de ondernemingen waarmee
we samenwerken, bespreken we zaken rondom
milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG).
Zo proberen we op een slimme manier invloed uit te
oefenen om dingen veranderd te krijgen.
In 2019 heb ik ook een persoonlijke mijlpaal bereikt:
ik ben vij ftig geworden. In het kader van ons
vitaliteitsprogramma heb ik mezelf daarom een
aantal doelen gesteld (en die ook gehaald) om in de
volgende 25 jaar van mijn leven net zo gezond en
actief te zijn als in de afgelopen 25 jaar. En als we
het toch over leeftijd hebben: ons team werkt al ruim
twaalf jaar in deze samenstelling. Als dat niet
duurzaam is!
Jorik van den Bos – hoofd Dividend Team, Kempen
Asset Management

Onze omgeving - Milieu en maatschappij

Onze omgeving – Economie en toezicht

Klimaatverandering is een thema dat de hele maatschappij
bezighoudt. Ook onze klanten zijn betrokken bij maatregelen
om het milieu te sparen en de opwarming van de aarde
verder tegen te gaan. Mensenrechten vormen een ander
belangrijk onderwerp, met name de werkomstandigheden in
toeleveringsketens. Langetermijnbeleggen gaat hierdoor niet
meer alleen over de zoektocht naar de hoogste opbrengst,
maar over hoe onze leefomgeving er op termijn uitziet. Wij
zijn ervan overtuigd dat we een positieve impact kunnen
hebben op zowel milieu als maatschappij. Daarom schuiven
we op van verantwoord naar duurzaam beleggen.

Het economische klimaat en de wet- en regelgeving hebben
grote invloed op een onderneming in de financiële sector. Al
onze bedrijfsonderdelen bewegen meer of minder mee met
het economische tij. Regels en richtlijnen zijn er voor de
stabiliteit en veiligheid, maar vragen ook inspanning in de
vorm van nieuwe processen, menskracht en flexibiliteit.

Duurzaam Private Banking
Bij Van Lanschot Private Banking streven we naar compleet
duurzaam vermogensbeheer in 2023. Duurzaam Beleggen
wordt de standaardoplossing. Dit betekent dat klanten er
niet meer om hoeven te vragen. Daarnaast verhogen we de
duurzame drempel voor al onze beleggingsproposities.
Fondsen zullen dus aan steeds strengere duurzaamheids
criteria moeten voldoen, willen ze deel uitmaken van onze
beleggingsoplossingen.
Duurzaam Asset Management
Bij Kempen Asset Management zijn er binnen de beleggings
strategieën verschillende duurzame fondsen, waaronder bij
small-caps, value creation en credits. Voor institutionele en
Private Banking-klanten biedt de Kempen Global Impact Pool
de mogelijkheid om positieve impact te realiseren. Dit fonds,
dat bijdraagt aan diverse SDG’s, bereikte in 2019 een
omvang van € 100 miljoen.
We hebben een uitvoerig ESG-beleid, gebaseerd op onder
meer internationale criteria, om beleggingen te screenen op
duurzaamheid. Door middel van engagement (dialoog) en ons
stemgedrag, wenden we onze invloed aan om de ESGprocessen van de ondernemingen en de beleggingsfondsen
waar we in beleggen te verbeteren. Bedrijven of fondsen waar
geen verbetering optreedt, kunnen worden uitgesloten.
CO2-footprint
Aangezien de reductie van CO2 -uitstoot belangrijk is voor
het tegengaan van klimaatverandering, rapporteren we
jaarlijks uitgebreid over onze eigen CO2 -voetafdruk. We
* M
 eer details over hoe wij voldoen aan deze regels zijn terug te vinden op
vanlanschotkempen.com/verantwoord.
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hebben deze uitstoot de afgelopen jaren al sterk terug
gebracht en vanaf 2019 compenseren we de nog resterende
uitstoot volledig. Voor meer details over ons CO2 -reductie en
-compensatiebeleid en de hiermee behaalde resultaten, zie
vanlanschotkempen.com/vo-milieu-inkoop.
Ondertussen zijn we ons steeds meer gaan richten op de
klimaatimpact van onze beleggingen voor klanten. Als
wealth manager bieden deze klantbeleggingen onze
grootste mogelijkheid om een bijdrage aan het klimaat
probleem te leveren. We onderzoeken wat de exacte impact
is van onze klantbeleggingen op het klimaat.
Afspraken en regels
Overheden en instanties voeren de druk op. De hoeveelheid
regels en wetten over duurzaamheid nemen toe. Zo moeten
we volgens de OECD Guidelines for Multinational Enter
prises* bijvoorbeeld speciale due-diligenceprocedures
hebben om (potentiële) negatieve maatschappelijke en
milieu-issues vroegtijdig op te merken en te voorkomen.
Het Action Plan on Sustainable Finance van de Europese
Commissie uit 2018 moedigt financiële markten aan om
kapitaalstromen te bewegen richting duurzame economische
activiteiten en daarmee bij te dragen aan de SDG’s (Sustain
able Development Goals) en het klimaatakkoord van Parijs.
Een van de onderdelen van het Action Plan betreft de
verplichting om de wensen voor duurzaamheid periodiek te
bespreken met klanten (suitability assessments) en onze
beleggingen daarop te baseren. Het plan moet ook een
Europese standaard (taxonomie) opleveren. Ofwel een
standaard die een einde maakt aan de vele verschillende
duurzaamheidsdefinities die nu nog naast elkaar bestaan.
In 2019 heeft Van Lanschot Kempen, samen met vele andere
bedrijven in de sector, het commitment aan het Nederlandse
klimaatakkoord ondertekend. We hebben toegezegd om
actie te ondernemen om de doelen te bereiken die zijn
geformuleerd in het klimaatakkoord van Parijs, inclusief
targets voor de vermindering van CO2 -uitstoot voor
beleggingen en leningen. We zijn al een aantal jaren bezig
met het aanscherpen van onze meetmethodes, zodat we
uiteindelijk deze doelen van Parijs kunnen halen.

Bij veel van onze klanten zien we een verschuiving van
opbouw van vermogen naar behoud. Beurzen stonden lang
hoog, maar bij grote volatiliteit ontstaat voorzichtigheid. De
lage rente blijft slecht nieuws voor spaarders onder onze
Private Banking- en Evi-klanten. Voor Nederlandse
pensioenfondsen gingen de verplichtingen de laatste jaren
sneller omhoog dan de waarde van de assets, terwijl de
dekkingsgraden zakten.
Wet- en regelgeving
In Europa is een transitie gaande: van een systeem geba
seerd op principes naar een systeem van regels. Onder
tussen vindt er ook een verschuiving plaats naar data
gestuurd en intensiever toezicht. De toezichthouder is
belast met de uitdagingen die nieuwe technologieën
bieden, de impact van de energietransitie op de financiële
sector en de rol van banken in de preventie van financiële
criminaliteit, zoals bijvoorbeeld witwassen.

‘HET VOLDOEN AAN EN
WERKEN VOLGENS VOOR
GESCHREVEN REGELS EN
WETTEN BLIJFT EEN
PRIORITEIT’

Zeer gedetailleerde verzoeken om data kosten mankracht
en moeite, net als het voldoen aan alle wettelijke vereisten.
Zeker op kleinere organisaties trekt dit een wissel, zowel
financieel als qua capaciteit. Maar het voldoen aan en
werken volgens voorgeschreven regels en wetten blijft een
prioriteit voor Van Lanschot Kempen*. Voor 2022 staat er
veel wetgeving op stapel waar aan voldaan moet worden.
Daarnaast werkt de Europese Commissie aan wetsvoor
stellen op het gebied van duurzaamheid.
Criminaliteit en preventie
Financiële instellingen zijn onmisbaar bij het beschermen en
gezond houden van ons financiële systeem. Van de maat
schappij hebben wij een taak gekregen bij de preventie en
opsporing van het witwassen van geld, de financiering van
terrorisme en andere criminele activiteiten in het financiële
systeem. We nemen dit serieus en leveren continu inspan
ningen om controles te optimaliseren. Bij Private Banking
doen we client due diligence, klantacceptatie, transactie
monitoring en sanctiescreeningprocessen om compliant te
zijn. In 2019 zijn we begonnen om de best practices van
Private Banking ook te implementeren bij de andere
kernactiviteiten.
Privacy
Discretie is een kernwaarde van Van Lanschot Kempen. Ook
zonder wetgeving is privacy voor ons een integraal onder
deel van hoe we van oudsher zakendoen. We zijn extreem
voorzichtig met alle data van alle klanten. Met onze Privacy
Commissie en in het kader van ons privacy framework,
werkt de privacy officer met een programma dat speciaal is
ontworpen om persoonlijke data niet alleen te managen,
maar ook optimaal te beschermen.

* V
 oor meer details over wet- en regelgeving, zie ons meest recente jaarverslag op
vanlanschotkempen.com/resultaten.
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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, verschillende 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 mogelijkheid 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 onderliggend 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 risicomanagement 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 bedrijfsonderdelen geoptimaliseerd. Daarmee zijn de risicogewogen activa
sterk afgenomen en daardoor ook onze kapitaalbehoefte.
Wel verminderde hierdoor de efficiëntie van onze kapitaalstructuur.
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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Executive Board
Van Lanschot Kempen is een beursgenoteerde
onderneming, opererend onder Nederlandse
wetgeving, met een Raad van Bestuur en een
Raad van Commissarissen. De Executive
Board is ingesteld om de kernactiviteiten van
Van Lanschot Kempen aan te sturen. Ieder lid

Leonne van der Sar (1969)
Kempen Merchant Banking - Benoemd op 1 augustus 2017 (neemt afscheid in de loop van 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. Daarnaast ondersteunen onze Merchant Banking-activiteiten in
de life sciences-sector het financieren van onderzoek naar innovatieve medicijnen.’

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.’

heeft een focusgebied en unieke kennis en
ervaring. Deze board is niet alleen gericht op de
interne gang van zaken, maar kijkt 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.

Karl Guha (1964)
Bestuursvoorzitter - Benoemd op 2 januari 2013
‘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, maar willen dit proces graag versnellen, voor al onze
stakeholders.’

Richard Bruens (1967)
Van Lanschot Private Banking - 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 doelstellingen 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 recht vaardigheid 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 bedrij ven en maken
we ook andere beleggers bewust van hun taak en rol in de wereld van morgen.’
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‘Samen sta je sterker’
Na twee jaar uitgebreid onderzoek hebben mijn collega
Narina Mnatsakanian en ik in 2018 de Kempen Global
Impact Pool geïntroduceerd. We wilden onze klanten
– institutionele beleggers én Private Banking-klanten –
oplossingen voor impactbeleggen bieden die aansluiten bij hun behoeften. Zo kwamen we op het idee
om de vermogens van onze klanten te bundelen in een
fonds. Daarmee kunnen we meer impact creëren:
samen sta je sterker.
In januari 2018 bedroeg het beheerd vermogen van het
impactfonds € 25 miljoen. Eind 2019 was dat € 100
miljoen. Deze enorme stijging in minder dan twee jaar
is het bewijs van de grote belangstelling van onze
klanten voor impactbeleggen. En dat is ook logisch: met
impactbeleggen draag je bij aan de wereld en maak je
het verschil, terwijl je tegelijkertijd financieel aantrekkelijk investeert. Verantwoorde productie en consump-

tie is bijvoorbeeld een van onze doelen en daarom
beleggen we in een producent van biologisch
afbreekbaar plastic. Een ander doel is betaalbare en
kwalitatief goede zorg. Om die reden belegt een van
onze fondsen in een apothekersketen in Kenia, die
minder bedeelde mensen met een laag inkomen
toegang tot hoogwaardige, betaalbare medicijnen biedt.
Met de Kempen Global Impact Pool slaan we een brug
tussen de problematiek van mens en milieu enerzijds
en de beschikbaarheid van kapitaal anderzijds. Ik ben
supertrots op onze klanten, die deze visie delen en in
de Global Impact Pool beleggen en op mijn collega’s,
die met al hun expertise dit fonds hebben helpen
realiseren.
Marjoleine van der Peet – senior portfoliomanager,
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 blij ven.
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 nr.
16014051, en is de moedermaatschappij van Van Lanschot
Kempen Wealth Management NV. Van Lanschot Kempen
Wealth Management NV is statutair gevestigd aan de
Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK
’s-Hertogenbosch nr. 16038212 met btw-identificatienummer NL0011.45.770.B01, is als bank geregistreerd in
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Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus 98, 1000 AB
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