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’s-Hertogenbosch/Amsterdam, 16 juni 2022 
 

Van Lanschot Kempen gaat partnership aan met EY 
Entrepreneur Of The Year 
 
Van Lanschot Kempen gaat een partnership aan met accountants- en adviesorganisatie EY 
Nederland in de organisatie van de jaarlijkse Entrepreneur Of The Year award. De EY 
Entrepreneur Of The Year award is de meest prestigieuze ondernemersprijs van Nederland. 
 
Door middel van deze samenwerking wil Van Lanschot Kempen het belang van 
ondernemers voor Nederland verder ondersteunen en kundig ondernemerschap 
aanmoedigen. Van Lanschot Kempen zal actief bijdragen aan de organisatie van het 
complete Entrepreneur Of The Year-programma; de jaarlijkse verkiezing, de Alumni Business 
Club-bijeenkomsten, de jurydag en de finale. 
 
Richard Bruens, lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor alle Client 
Management & Origination activiteiten, licht de samenwerking toe: ‘Ondernemen zit in het 
DNA van Van Lanschot Kempen. Als organisatie begrijpen we de essentiële rol en 
toegevoegde waarde die vernieuwende ondernemers hebben voor de Nederlandse 
economie. Van Lanschot Kempen heeft jarenlange ervaring in het persoonlijk adviseren van 
talentvolle ondernemers in de verschillende fases van hun bedrijf; we begrijpen de vragen en 
wensen die bij hen spelen. Met deze samenwerking voor de EY Entrepreneur Of The Year 
willen wij een bijdrage leveren aan het creëren van een breder draagvlak voor het belang 
van ondernemers en ondernemers ondersteunen en stimuleren in hun bedrijfsvoering.’ 
 
De EY Entrepreneur Of The Year award wordt al meer dan dertig jaar en inmiddels in ruim 
zestig landen uitgereikt. De award is bedoeld om vernieuwend ondernemerschap 
nadrukkelijk op een voetstuk te zetten en ondernemers aan te moedigen en te ondersteunen 
om het beste uit zichzelf, hun klanten en hun medewerkers te halen.  
 
Over Van Lanschot Kempen 
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Investment Management en Investment 
Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze 
klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame wealth manager met een 
lange-termijn focus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle 
belanghebbenden en het creëren van positieve, lange-termijn financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot 
Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met 
een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te 
benutten, bieden we oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open 
architectuurplatform. We zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze 
klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al 
onze bedrijfsonderdelen. 
 
Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com 
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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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