KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN VERANTWOORD
ONDERNEMEN
Als verantwoorde wealth manager streven we er naar om onze doelen te realiseren met respect voor de wereld om
ons heen, inclusief volgende generaties. We zetten het klantbelang daarbij centraal, maar wegen ook de belangen van
andere stakeholders mee. Doordat we al 280 jaar op deze wijze bankieren weten we dat verantwoord ondernemen
vooral nieuwe kansen creëert.

Kansen
Verantwoord ondernemen biedt vele kansen:
–

–

–

–

–

–

Een kans om onze klanten optimaal te bedienen
Wij richten ons niet allen op de zakelijk doelen van onze klanten maar ook op hun persoonlijke of maatschappelijke
doelstellingen. Denk aan wensen rondom duurzaam beleggen, maatschappelijk investeren, doneren aan goede
doelen, het opzetten van een eigen stichting of de aankoop van kunst.
Een kans om het bedrijfsleven te verduurzamen
We beleggen in vele bedrijven en beleggingsfondsen. Door met hen een actieve dialoog over duurzaamheid aan te
gaan, leveren we een bijdrage aan een duurzamer bedrijfsleven en een duurzamere financiële sector.
Een kans om onze aandeelhouders een verantwoord financieel resultaat te bieden
Binnen ons business model – dat zich richt op Private Banking, Asset Management en Merchant Banking – nemen
we alleen risico’s die we zelf begrijpen. Zo realiseren we voor onze aandeelhouders gezonde financiële resultaten.
Een kans om medewerkers meer te bieden dan alleen een financiële beloning
Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Alleen met hun professionele inzet kunnen wij onze doelen realiseren.
Daarom investeren we veel energie in hun ontwikkeling en betrokkenheid. Uiteindelijk profiteert iedereen daar van.
Een kans om een positieve bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen
Met de inzet van financiële middelen, medewerkers en ons netwerk, dragen we bij aan het oplossen van diverse
maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld op het terrein van kunst, behoud van cultureel erfgoed en het
stimuleren van sociaal ondernemerschap.
Een kans om onze ecologische voetafdruk te verkleinen
We streven er naar onze milieudruk te verlagen door onze eigen organisatie zo efficiënt en duurzaam mogelijk in te
richten. We hebben een langjarige CO 2 -reductiedoelstelling geformuleerd (2025) en compenseren (een deel van)
onze uitstoot met de aankoop van CO 2 -certificaten. Daarnaast zijn we begonnen om onze indirecte ecologische
voetafdruk in kaart te brengen door het berekenen van de CO 2 -uitstoot van de activiteiten op onze balans en de
beleggingen van onze klanten.

Bedreigingen
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Een goed verantwoord ondernemen-beleid kan bijdragen aan het mitigeren van diverse bedreigingen. Voorbeelden
van dergelijke bedreigingen zijn:
– Medewerkers die het klantbelang onvoldoende centraal zetten.
– Het in beheer nemen van beleggingsgelden van klanten zonder vooraf goed te controleren wat de herkomst van
deze gelden is.
– Het verlenen van kredieten aan (of het beleggen van gelden in) bedrijven die controversiële wapens produceren of
die zich niet houden aan (internationale) wetten en richtlijnen en daardoor maatschappelijk ter discussie staan.
– Het afnemen van producten/diensten bij leveranciers die geen/weinig aandacht hebben voor duurzaamheid.
– Onvoldoende transparantie over de wijze waarop Van Lanschot Kempen verantwoord ondernemen heeft
georganiseerd.
Van Lanschot Kempen heeft een eigen beleid geformuleerd om deze en andere bedreigingen vroegtijdig te signaleren
en te mitigeren. Voor meer informatie verwijzen we naar ons jaarverslag.

