professional solutions

Partner voor de
aansturing van
uw vermogen
Outsourced Chief Investment Officer
De omvang van het vermogen, de structuur en het beleggingsbeleid laten een
familievermogen steeds vaker op dat van professionele partijen lijken. Dit
brengt complexe vermogensvraagstukken met zich mee. Ook voor stichtingen
en maatschappelijke organisaties is dit steeds vaker het geval.
Onze Outsourced Chief Investment Officer-dienstverlening (OCIO) biedt
uitkomst. Voor families met en zonder family office, én voor stichtingen
en maatschappelijke organisaties. Laat u bijstaan met diepgaande
beleggingsexpertise en ruime ervaring in het oplossen van complexe
vermogensvraagstukken. Uiteraard met een persoonlijke, servicegerichte
benadering.

Institutionele aanpak met
persoonlijke benadering

Waarom Van Lanschot Kempen?
	Een bestendig partnership op basis van wederzijds vertrouwen,
speciaal voor grootvermogende families, family offices en

Met ervaring in private banking en wealth management
sinds 1737 weten wij als geen ander voor welke
uitdagingen u komt te staan bij het inrichten van een
groot vermogen. Onze Outsourced CIO-dienstverlening
combineert het beste van twee werelden.

stichtingen en maatschappelijke organisaties.
	Uw vermogensdoelen en uitgangspunten bepalen de koers die
doorlopend met u geëvalueerd en waar nodig bijgesteld wordt.
	Krijg toegang tot een breed spectrum aan innovatieve (maatwerk)beleg-

Van Lanschot Kempen is een van de marktleiders op
het gebied van fiduciair vermogensbeheer en -advies
voor institutionele partijen zoals pensioenfondsen en
verzekeraars. Deze aanpak bieden wij middels onze
Outsourced CIO-dienstverlening ook aan grootvermogende
families met of zonder family office en stichtingen en
maatschappelijke organisaties.

Hoe kan ik de operationele
processen efficiënter
inrichten?
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gingsoplossingen gecombineerd met diepgaande beleggingsexpertise.
	Kies voor de ideale balans tussen grip en ontzorgen. De mate
waarin u betrokken bent en keuzes maakt bepaalt u zelf.
	Altijd heldere rapportages en begrijpelijke verantwoording voor
inzicht in uw totale vermogen.

Een toegewijd team met oog
voor uw toekomst

Modulaire aanpak voor al uw
beleggingsoplossingen

Met de Outsourced CIO-dienstverlening gaan we een
intensieve samenwerking aan met u, en uw adviseurs. U
kunt rekenen op een eerlijke en genuanceerde visie op de
vermogensvraagstukken waar u mogelijk mee worstelt.
We zeggen eerlijk wat we vinden en blijven doorvragen.
Ervaring heeft geleerd dat onze relaties dit als prettig
ervaren. Zo creëren wij de beste maatwerkoplossingen en
werken we samen met u aan innovaties voor de toekomst.

Het is aan ons om ervoor te zorgen dat uw vermogen
altijd aansluit bij uw vermogensdoelen en uitgangspunten.
Ongeacht of deze veranderen of niet. Hoeveel onder
steuning u ook van ons vraagt, het uitgangspunt is altijd
een toekomstbestendige en robuuste inrichting van uw
vermogen.

Administreren,
rapporteren &
verantwoorden

Vermogensdoelen,
risicohouding
& ambitie

Relatie & Service
Portefeuillemonitoring
en -bijsturing

Beleggingsbeleid

Portefeuilleconstructie
& managerselectie
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Onze diepgaande expertise vindt u op alle vlakken van
het beleggingsproces en onderliggende beleggingen.
Er is een breed aanbod aan beleggingsoplossingen in
verschillende vermogenscategorieën. Ook met uitgebreide
mogelijkheden voor een maatschappelijk verantwoorde
invulling of bijvoorbeeld duurzaamheid.

Een duidelijk
beleggingskader

Modellen voor aansturing
van uw vermogen

Begrijpelijke verantwoording
en rapportages

Samen met u werken wij uw beleggingsbeleid uit, waarbij
we een structuur neerzetten voor het vermogen. Zo
heeft u een duidelijk beleggingskader voor het invullen
van uw portefuille. Afhankelijk van de afspraken die we
maken doet u dit zelf, of laat u ons dit voor u doen. Met
het zeer brede aanbod aan beleggingsoplossingen in alle
vermogenscategorieën profiteert u van het inkoopvoordeel
van Van Lanschot Kempen. Dit houdt de kosten zo laag
mogelijk.

Samen met u bepalen we de optimale invulling van de
dienstverlening. Op basis van wat voor u belangrijk
is. Verandert dit in de toekomst? Dan is er voldoende
flexibiliteit om opnieuw de ideale balans tussen grip
en ontzorgen te vinden voor u. Er zijn grofweg twee
verschillende mogelijkheden, in lijn met de aanpak die wij
hanteren voor institutionele partijen.
1.	Van Lanschot Kempen verzorgt de centrale aansturing
binnen een vooraf opgesteld beleggingskader.
Hierover wordt verantwoording aan u afgelegd.
2.	Van Lanschot Kempen adviseert u over mogelijke
beleggingen, maar de uiteindelijke besluiten neemt
u zelf.

Op transparante wijze leggen wij verantwoording
aan u af over het gevoerde beleggingsbeleid. Dat is
compleet met heldere rapportages waarin u ook uw
vermogensbestanddelen die niet bij ons zijn ondergebracht
terug kunt vinden. Wel zo overzichtelijk. Het totale
vermogen – ook dat bij andere banken – wordt afgezet
tegen een representatieve benchmark.

Liever de operationele portefeuille-invulling, -monitoring
en -bijsturing uit handen geven? Onze heldere rapportages,
uitgebreide evaluaties en verantwoording geven u inzicht
in hoe wij hier voor u invulling aan geven. Daarin kan ook
vermogen worden meegenomen dat u mogelijk bij andere
partijen heeft ondergebracht.

Grip en ontzorgen in balans
Hoeveel ondersteuning u ook wenst of hoeveel u zelf doet,
u kunt altijd rekenen op toegang tot een gedelegeerde
beleggingsafdeling. Deze bestaat uit gespecialiseerde
analisten en beleggingsteams die de regie voeren over uw
beleggingen en investeringen. U wordt ondersteund met
analyses en advies op maat. Bijvoorbeeld met een overall
assetallocatie die aansluit bij uw doelen en ambities.

4 | Een duurzaam partnership

Mijn beleggingskeuzes
moeten in dienst staan van
mijn langetermijndoelen

Partner voor grootvermogende
families
	
Krijg toegang tot het Van Lanschot

Kempen Kenniscentrum. Ervaren
professionals op onder andere het gebied
van vermogensstructurering, fiscaliteit,
notariaat en family governance staan
voor u klaar.
	Neem deel aan een NextGen programma
voor generatiegenoten met een vergelijk
bare situatie, namelijk het erven van
familievermogen.
	Financieringen voor bijvoorbeeld uw
hypotheek, effectenkrediet of een lening
voor commercieel onroerend goed regelt
u moeiteloos via Van Lanschot Kempen.
	Advies van specialisten op het gebied
van Charity & Impact Investing.
	Ons netwerk is uw netwerk. Kom in
contact met ondernemende families,
commissarissen en specialisten om
bijvoorbeeld kennis over gedeelde
uitdagingen te delen.

Dé specialist voor stichtingen en
maatschappelijke organisaties
 aat een governance scan uitvoeren,
L
compleet met adviezen voor verbetering.
	Krijg hulp bij het opstellen van een
beleggingsstatuut en het formuleren van
uw duurzaamheidsbeleid.
	Reken op een dedicated team met
tientallen jaren ervaring in de sector.
	Relatiebeheerders begrijpen de
dynamiek aan de bestuurstafel en
het omgaan met diverse stakeholders
doordat zij zelf bestuurders zijn.
	Dienstverlening door een partij met
stevige en meetbare ambities op het vlak
van maatschappelijk ondernemen.
	Ons netwerk zetten wij graag in voor
onze relaties. Bijvoorbeeld om kennis
over gedeelde uitdagingen te delen.
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Uw team

Van Lanschot Kempen, een deskundige en gedreven partner

Ontdek wat de Outsourced CIO-dienstverlening voor u kan
betekenen. Wij horen graag voor welke vraagstukken u staat.

Contact

Zorgdragen dat
onze klanten hun
langetermijndoelen
behalen

Behalen
van beleggingsdoelstellingen

T

Florentine Hanlo
f.hanlo@vanlanschotkempen.com
+31 6 20 60 15 42

Jeroen Wulfse
jeroen.wulfse@vanlanschotkempen.com
+31 6 53 52 54 20
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Ontzorgen van
onze klanten

Oplossingsgedreven
innovatie
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Disclaimer
De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene
doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden.
De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander
professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de informatie niet meteen tot actie over
te gaan en voorafgaand aan uw eventuele actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze
publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

Disclaimer
Kempen Capital Management NV, ook handelend onder de naam Kempen, is statutair
gevestigd te Beethovenstraat 300, Amsterdam, KvK nr. 33181992 met btw-identificatie
nummer NL007604506B01, is een 100%-dochteronderneming van Van Lanschot Kempen
NV, heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en is bevoegd
op grond van deze vergunning eveneens beleggingsdiensten te verlenen en staat als
zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

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 die we hebben opgenomen 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. Het is niet toegestaan de gegevens in deze publicatie geheel
of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Van Lanschot Kempen NV en Kempen Capital Management NV.

Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot uw
eigen kantoor van Van Lanschot, de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor,
Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch of het Klachteninstituut Financiële Dienst
verlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Heeft u een klacht over Kempen
Capital Management NV dan kunt u contact opnemen met complaint@kempen.nl of een
brief sturen naar Kempen Capital Management NV Postbus 75666, 1070 AR Amsterdam.

Overige informatie
Van Lanschot Kempen NV, ook handelend onder de naam Van Lanschot, is statutair
gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK nr. 16038212
met btw-identificatienummer NL001145770B01, is als bank geregistreerd in het Wftregister en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), Postbus 98
1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus 11723
1001 GS Amsterdam. Van Lanschot kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en
kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten en als verlener en/of
uitvoerder van beleggingsdiensten.
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