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Een onstuimig jaar. Zo mogen we 2008 gerust noemen.
Een jaar dat de geschiedenis in zal gaan als het jaar
waarin de financiële wereld op z’n kop werd gezet.
Waarin wereldwijd banken omvielen of ten minste
geholpen moesten worden door overheidssteun.
Juist in zo’n jaar bewijst zich de kracht van een solide,
eigenzinnige en onafhankelijke bank. Van Lanschot
bleek uitstekend in staat zich staande te houden.
Dankzij een sterke balans en ruim voldoende
liquiditeiten. Maar vooral ook door kalm te blijven.
En door al onze zintuigen op scherp te stellen.
Zo konden we niet alleen de veranderde stemming
proeven en de onzekerheid voelen, we hoorden ook dat
de geluiden om ons heen steeds sterker werden.
Te midden van al dat kabaal hebben we, zoals altijd,
vooral geluisterd. Geluisterd naar de klant. Naar zijn
verhalen, zijn wensen en vragen. En zo hebben we ook
veel nieuwe klanten mogen verwelkomen.
In de meer dan 270 jaar dat we bestaan, hebben we de
stormen steeds goed weten te doorstaan.
Dankzij kalmte, scherpte en kracht.
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Profiel
Van Lanschot nv, houdstermaatschappij van F. van Lanschot
Bankiers nv, is de oudste onafhankelijke bank van Nederland.
De meer dan 270 jaar rijke historie vormt het fundament voor de
huidige private bank: een stevige basis voor de toekomst.
De dienstverlening van Van Lanschot richt zich met name op
vermogende particulieren en ondernemers. Dochteronderneming
Kempen & Co richt zich daarnaast ook op de institutionele markt
en verleent beleggingsdiensten. Onze dienstverlening is
georganiseerd naar vier bedrijfssegmenten: Private Banking,
Assetmanagement, Business Banking en Corporate Finance en
Securities. Onder het label Van Lanschot Kempen richten wij ons
op het topsegment van de vermogende particulieren (> € 5
miljoen). Daarnaast biedt Van Lanschot specifiek op de
gezondheidszorgsector toegespitste financiële dienstverlening
aan onder het label CenE Bankiers.
Bij de dienstverlening aan vermogende particulieren zijn
vermogensvorming en vermogensbescherming de kern. Daarbij
zijn wij in staat een breed scala aan producten en diensten aan te
bieden, in lijn met ons streven de beste private bank van
Nederland en België te zijn. Wij bieden onze cliënten zowel
producten van derden als eigen producten aan; het aanbod is
gebaseerd op open architectuur. In het zakelijke segment ligt het
accent op de dienstverlening aan de ondernemer, waarbij wij
zowel zijn zakelijke als persoonlijke belangen bij onze advisering
betrekken. De nadruk ligt op dienstverlening aan familiebedrijven
en de directeuren-grootaandeelhouders. In de institutionele
markt richten wij ons met name op integrale fiduciaire
beleggingsoplossingen.

Bankieren met aandacht en zorg
Van Lanschot kiest bewust voor een omvang die rekening houdt
met het juiste evenwicht tussen complete en hoogstaande
advisering en een persoonlijke benadering met korte lijnen.
Wij bieden onze cliënten financiële dienstverlening met alle
daarbij behorende aandacht en zorg, met een grote mate van
professionaliteit en discretie. Daarmee excelleren wij in die zaken,
die grootbanken niet of moeilijker kunnen bieden, juist omdat het
grootbanken zijn. De persoonlijke relatie komt vóór alles. De
keuze van cliënten voor Van Lanschot is daardoor meestal een
bewuste keuze en een nadrukkelijke afweging voor een andere
benadering dan die van de grootbanken.
Wij hechten veel waarde aan onze onafhankelijkheid. Deze
onafhankelijkheid vormt de basis van ons businessmodel en biedt
ons de mogelijkheid om de belangen van onze cliënten voorop te
zetten. Van Lanschot laat zich dan ook, meer dan andere banken,
leiden door het belang van de cliënt.
Altijd dicht bij onze cliënten
In Nederland heeft Van Lanschot landelijke dekking met kantoren
in de meeste grote steden. Met dit kantorennet kan Van Lanschot
door het hele land alle financiële diensten aanbieden. In België
richt Van Lanschot zich uitsluitend op de vermogende particulier
en de institutionele belegger. Om onze particuliere cliënten ook
elders van dienst te kunnen zijn, zijn er kantoren op Curaçao, in
Luxemburg en Zwitserland en op Jersey. Van Lanschot blijft
investeren in haar mensen en in product- en dienstverleningsconcepten die aansluiten bij de wensen van de cliënt. Zo bouwen
wij aan een duurzame relatie met de klant.
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Een jaar met twee gezichten
Professioneel. Slagvaardig. Klantgericht. Met een duidelijke focus
op onze core business en goed en duurzaam ondernemerschap.
Het waren heldere keuzes waarmee we energiek over de drempel
van 2008 stapten, verwachtingsvol uitziend naar een succesvol
jaar. En in vele opzichten werd het dat ook.
Dankzij de inspanningen binnen het project Turbo gebeurde er
veel in en om Van Lanschot. Niet in het minst dankzij een
opvallende en goed ontvangen corporate campagne, waarin via
de zintuiglijke benadering werd benadrukt dat Van Lanschot een
private bank pur sang is. Ook als werkgever kwamen we weer
goed in beeld, hetgeen mede bleek uit de uitstekende resultaten
van de werving door onze recruiters: het waren niet alleen
talentvolle nieuwe bankiers die voor Van Lanschot kozen, tot in
de hoogste regionen konden goede bankers worden
aangetrokken. Daarbij draaiden interne opleidingsprogramma’s
op volle toeren, werd onze ‘elevator pitch’ uniform en bleek de
miljoenenjacht op de kantoren goed aan te slaan. Met een lach op
het gezicht wandelden we door de eerste helft van 2008.
Maar 2008 zou nog een ander gezicht laten zien. Tijdens het
zomerseizoen werd duidelijk dat steeds donkerdere wolken zich
samenpakten boven de financiële markten, die al het nodige te
verstouwen hadden gekregen door de Amerikaanse huizencrisis.
Opeens ging het snel: van links en rechts kwamen alarmerende
berichten, banken vielen om, verschillende overheden grepen in
om het systeem met financiële noodverbanden te redden. In de
storm die opstak bleven we fier overeind, maar ook onze paraplu
kon niet al het regenwater buitenhouden. Ons succesvolle
wervingsbeleid moest halt houden voor een vacaturestop,
reorganisaties werden onvermijdelijk, bonussen moesten worden
ingeleverd. Zo strompelde 2008 naar het einde, met flinke
beursverliezen en een kredietcrisis die inmiddels ook een
economische recessie had gebaard.

Toch hebben we alle reden om 2009 met vertrouwen in te gaan.
De reorganisaties geven een nieuwe impuls aan de inspanningen
om onze bank efficiënter en professioneler te laten werken,
waarbij we de vertrouwde kwaliteit van onze dienstverlening
zullen koppelen aan een toegenomen slagvaardigheid en
klantgerichtheid. En was dat niet gewoon het voornemen
waarmee we 2008 binnenstapten? En op 1 januari 2009 begint
‘gewoon’ het Green Team, dat zich zal richten op ons milieubeleid, waarmee ons goede en duurzame ondernemerschap
verder inhoud krijgt. De storm in 2008 heeft ons dus niet kunnen
afleiden van ons doel om de beste private bank van Nederland en
België te worden – zelfs al hadden we toen onze veiligheidsgordels nog niet om. En dat is nu wel het geval. Dus wat 2009 ook
voor ons in petto heeft: laat maar komen. Wij zijn er klaar voor.

Redactie Maatschappelijk Jaarverslag 2008
April 2009
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Floris Deckers
Wat is uw gevoel bij het woord kredietcrisis?
Geen gevoel bij, maar goed ook!
Wat is de geur van uw jeugd?
Paarden.
Met welk liedje wordt u het liefst wakker?
Ik word niet graag wakker, en al helemaal niet met muziek. Als het al moet iets
makkelijks zoals de alt-sax van Paul Desmond.
Welk gerecht is uw specialiteit?
Risotto al salto vind ik het lekkerst.
Mijn ‘specialiteit’ is Fries roggebrood met oude kaas.
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Waar gedurende de eerste helft van 2008 de bomen tot in de hemel leken te groeien,
werd de tweede helft gekenmerkt door de paniek van de kredietcrisis.
Bestuursvoorzitter Floris Deckers kijkt terug op een van de meest bewogen jaren uit zijn
carrière. En hij werpt een blik op een onzekere toekomst die ook kansen biedt. ‘We gaan
door op de ingeslagen weg.’

Interview met bestuursvoorzitter Floris Deckers

‘Fatsoenlijk bankieren
gaat weer leuk worden’
De ﬁnanciële sector heeft een bewogen jaar achter de rug.
Hoe kijkt u terug op 2008?
‘Een jaar met twee gezichten. We zijn het jaar vol ambitie
begonnen, want we willen niet alleen professioneler en
slagvaardiger worden, maar ook klantgerichter. Daar waren we
druk mee bezig, terwijl aan de blauwe lucht enkele schapenwolkjes verschenen. Niemand sloeg daar acht op, totdat opeens
die daverende donderslag klonk van de kredietcrisis. Voor de
bankensector was het meteen alle hens aan dek, sommige banken
moesten zelfs naar ‘Staatsbosbeheer’, zoals we de financiële hulp
door de overheid gekscherend noemen. Wij hadden dat niet
nodig, blijkbaar heeft de formule van Van Lanschot niet zo
beroerd gewerkt als die van andere banken.’
Hebt u daar een verklaring voor?
‘Vier jaar geleden hebben we besloten geen financial marketsafdeling op te tuigen. Wij richten onze focus op private banking
en zijn daarom verre gebleven van allerlei riskante financiële
leningen en beleggingen. Tijdens deze kredietcrisis bleek hoe juist
die beslissing voor ons was, maar dat betekende helaas niet dat
we niet door de crisis werden geraakt. Wie met pek omgaat,
wordt ermee besmet. Ook voor ons geldt dat we vette jaren
achter de rug hebben; de magere komen eraan. We zijn gewend
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aan de luxe van zwaarbezette afdelingen met een relatief lage
werkdruk, dat zal gaan veranderen. Nu we in een markt opereren
waarbinnen de opbrengsten zich zeer slecht laten voorspellen
maar de kosten wel duidelijk stijgen, kun je maar één conclusie
trekken: de broekriem moet aan. Dat geldt overigens voor de
maatschappij als geheel: iedereen zal een stapje terug moeten
doen.’
Ziet u dit ook als een mooie kans om intern orde op zaken
te stellen?
‘We zijn het jaar 2008 ingegaan met de belofte om professioneler,
slagvaardiger en klantgerichter te gaan opereren. Daar hebben we
hard aan gewerkt en, mede dankzij het project Turbo en de
inspanningen van de hrm-mensen, goede vorderingen in geboekt.
Maar we zijn nog niet klaar. Dat deze inspanningen nu van een
nieuwe dynamiek zijn voorzien door de crisis, betekent niet dat
we er nu dankbaar gebruik van maken. We gaan gewoon door op
de ingeslagen weg. En mooi is het zeker niet, want er verandert
veel voor allerlei mensen. Niet iedereen is daar blij mee.’
Waar zitten we in de crisis?
‘Onze uitgangspositie was gelukkig behoorlijk goed, zowel relatief
als absoluut, dus we hebben iets minder te lijden dan andere
banken. We zullen er ook iets eerder doorheen zijn, vermoed ik, al
betekent dat niet dat de storm meteen gaat liggen. De contractie
bij andere bedrijven volgt nog, ook zij zullen nog moeilijke
kwartaal- en jaarcijfers moeten publiceren. Maar inmiddels weten
we wat ons te wachten staat. Bij die eerste golf waren we niet
voorbereid en werden we doornat, nu hebben we onze
zuidwester op. Maar de storm komt, dat is zeker.’
De minister van Financiën heeft banken opgeroepen het
stilgevallen interbancaire geldverkeer snel weer op gang
te brengen. Geeft Van Lanschot gehoor aan die oproep?
‘Een gebrek aan vertrouwen binnen deze sector zorgt ervoor dat
allerlei leningen niet meer worden verstrekt. Dat is voor ons
echter geen emotioneel verhaal, wij calculeren. Als wij denken dat
we een goede deal maken door een krediet te verstrekken, dan
zullen we dat doen. Maar alleen als het in het belang is van
Van Lanschot. Dat gebeurt ook op dit moment, daar hebben wij
geen oproep voor nodig.’

‘Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar
Van Lanschotters zijn te loyaal.
Ze moeten meer vanuit het belang van
hun klant gaan denken in plaats vanuit
het belang van de bank.’
Wat zijn uw verwachtingen voor 2009?
‘Dat is moeilijk te zeggen. Nu veel banken flink zijn gestraft voor
hun avontuurlijke beleggingen in het buitenland, zullen ze zich
weer meer richten op Nederland. Dat betekent dat wij meer
concurrentie krijgen en ons dus extra zullen moeten bewijzen.
Te meer daar het sociaal-economisch profiel van onze klanten
sterk overeenkomt met dat van de klanten van abn amro.’
Aan de ene kant moet u sterk naar de kosten kijken, aan
de andere kant wilt u ook blijven investeren om straks
sterker uit de strijd te komen. Is dat een dilemma?
‘Zeker. We hebben ons ten doel gesteld de beste private bank van
het land te worden, iets waar we ons door onze omvang in
kunnen onderscheiden. Dat moet ook wel, want bovengemiddelde cliënten verwachten bovengemiddelde service.’
Hoe pakt u dat aan?
‘Blijven investeren in de professionaliteit van onze mensen. Het
klinkt misschien tegenstrijdig, maar Van Lanschotters zijn te
loyaal. Ze moeten meer vanuit het belang van hun klant gaan
denken in plaats vanuit het belang van de bank. Dat is een omslag
die met de nodige moeite gepaard gaat, moet ik bekennen. Niet
iedereen kan daarin mee en dat doet pijn. We zoeken altijd naar
een goede oplossing, ook als mensen hun carrière buiten
Van Lanschot moeten voortzetten. Maar we gaan dapper door en
boeken ook resultaten. In 2008 is een grote groep
Van Lanschotters bij opleidingsinstituut insead geweest. Ik heb
daar hoopvolle zaken gezien. Natuurlijk zullen we in 2009 ook
naar het budget voor opleidingen moeten kijken, maar met een
budget van 1.500 euro per medewerker is en blijft Van Lanschot
vooralsnog zeer concurrerend.’
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Het outsourcen van de afdelingen Facility Services en
Proces en Informatievoorziening (PenI) kreeg in 2008
zijn beslag. Waarom is dat gebeurd?
‘We willen onze focus sterker richten op onze core business,
daarom hebben we besloten deze taken aan externe partijen uit
te besteden. Maar ik waak ervoor om een gewoonte te maken van
het outsourcen van afdelingen. Ik ben namelijk niet altijd
overtuigd van het nut ervan. Het raakt ook de mensen die het
meest kwetsbaar zijn. Maar bij deze afdelingen gaven de voorstellen aan dat we een dief van onze eigen portemonnee zouden
zijn als we het niet zouden doen. Daarom heb ik ermee
ingestemd. En ik denk dat we het hele proces zorgvuldig hebben
begeleid.’
Sommigen zeggen dat Van Lanschot hiermee het imago
van een warme familiebank deﬁnitief heeft afgeschud.
‘We moeten het oude Van Lanschot niet romantiseren, ook dat
was niet in alle opzichten een aangenaam bedrijf. Bovendien
waren er toen maar tweehonderd medewerkers, nu zijn het er
bijna tien keer zoveel. Als je naar onze ambities kijkt, dan is er een
transitie nodig. Willen we in de top van de private banking-markt
blijven meedraaien, dan zullen we ons huis beter op orde moeten
hebben dan andere banken. Verdere professionalisering is dan
onvermijdelijk. Als we dat koppelen aan, zo je wilt, traditionele
waarden als onze goede wil en persoonlijke aandacht voor
klanten, dan zijn we op de goede weg.’

‘Niemand sloeg daar acht op, totdat
opeens die daverende donderslag klonk
van de kredietcrisis.’

‘Als je naar onze ambities kijkt, dan is er
een transitie nodig.’
Dus ondanks de economische crisis blijft de strategie van
Van Lanschot onaangetast?
‘Efficiënter, professioneler, klantgerichter: het blijven de kernbegrippen, ook voor 2009. Maar wat we in dat streven niet zullen
doen, is onze aard verloochenen. Van Lanschot is altijd een
betrouwbare, nuchtere bank geweest en dat zullen we blijven.
Ik probeer Van Lanschot dan ook te runnen als een fatsoenlijk
bedrijf. Dat mag niet zo spannend lijken, maar in deze tijden is dat
de beste reclame. Kwaliteiten als voorspelbaarheid en betrouwbaarheid worden weer meer gewaardeerd. Let op mijn woorden:
fatsoenlijk bankieren gaat weer leuk worden.’
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Van instroom naar
doorstroom
Het draait uiteindelijk om mensen, ook in de financiële dienstverlening. Gaat het goed met
de medewerkers, dan gaat het goed met het bedrijf. Niet voor niets gaat bij Van Lanschot
veel aandacht uit naar het Human Resourcebeleid.

De afdeling hrm van Van Lanschot beleefde een topjaar in 2008.
Gedurende de eerste zes maanden van het jaar werden vele
nieuwe collega’s binnengehaald en zelfs in de tweede helft van
2008 ging men door met werven, tegen de marktbeweging in.
Dat de werving in 2008 zoveel nieuwe mensen opleverde, was
niet verwonderlijk. Nadat Van Lanschot drie jaar geleden actief is
begonnen met het binnenhalen van nieuwe medewerkers, staat
de bank er als werkgever goed op. Hoewel het met name de
ervaren bankiers zijn op wie wordt gejaagd, weet ook de nieuwe
generatie Van Lanschot goed te vinden. Zo stond 2008 in het
teken van de instroom: al met al werden 365 nieuwe mensen
aangenomen.
Goede oplossing
De laatste maanden van 2008 werden de gevolgen van de
kredietcrisis steeds duidelijker. Ook het verloop onder medewerkers begon te dalen, een bekend verschijnsel in onzekere
tijden: iedereen blijft zitten waar ‘ie zit. De vacaturestop en de
aangekondigde bezuinigingen van 2009 blijken binnen
Van Lanschot onvermijdelijk te zijn. In het streven om kosten te
beheersen, zullen verschillende afdelingen moeten samengaan,
hetgeen arbeidsplaatsen zal kosten. Een groot deel daarvan kan
via natuurlijk verloop worden opgevangen, maar gedwongen
ontslagen zijn helaas niet uit te sluiten. Het is dan ook van groot
belang voor iedereen een goede oplossing te vinden, daarin zal de
afdeling hrm een grote rol spelen. Een belangrijk onderdeel
daarvan is de afstemming tussen de verschillende interne
vacatures en de medewerkers die er interesse en competenties
voor hebben. Daarnaast ontwikkelt de organisatie zelf ook allerlei
ideeën om afdelingen samen te voegen. De afdeling hrm wordt
altijd betrokken bij dit proces; in 2009 zal goede begeleiding van
alle interne veranderingen voor hrm de belangrijkste taak zijn.
Het accent verschuift: van instroom naar doorstroom en
uitstroom.

Mogelijkheden benutten
Van Lanschot investeert veel in mensen, zo bleek ook uit het
opleidingsbudget in 2008, dat zeer concurrerend was. In 2009 zal
dit weliswaar dalen, maar het kennisintensieve interne
opleidingsprogramma en het Professional Development
programma gaan onverkort door.
Was 2008 een opmerkelijk jaar, in 2009 zal het merkbaar
moeilijker worden. Zo hebben de moeilijke vooruitzichten er
reeds voor gezorgd dat het in 2008 door de afdeling hrm
uitgewerkte nieuwe beloningsbeleid en de aangepaste pensioenregeling niet zijn uitgerold, maar nog even in de koelkast zijn
gezet. Als de stofwolken van de kredietcrisis zijn gaan liggen, zal
opnieuw bekeken worden of deze nieuwe plannen in deze vorm
kunnen worden geïmplementeerd.
Kracht en effectiviteit
Een ander belangrijk aandachtspunt voor 2009 is de kracht en
effectiviteit van sales: doen we het goed genoeg en hoe kan het
nog beter? Vóór de kredietcrisis oordeelden klanten vooral op de
positieve trend, maar daar is nu verandering in gekomen. Het zijn
niet meer alleen de cijfers, tegenwoordig speelt onderscheidende
kennis van zaken een steeds belangrijker rol. En dat is bij uitstek
een criterium waarop Van Lanschot in 2009 goed kan scoren.
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Mieke van Haandel &
Paul van Griethuysen
Wat is het mooiste schilderij?
Mieke: ‘Servaasbolwerk van Jeroen Hermkens: dat
is Utrecht ten voeten uit.’ Paul: ‘Een schilderij van
Matthias Meyer van de Galleria Vittorio Emanuele
II te Milaan. Dit schilderij hangt bij mij thuis en
heeft voor mij een enorme emotionele waarde.’
Met welk liedje word jij het liefst wakker?
Mieke: ‘Your song van Elton John om wakker te
worden, daarna Valerie van Amy Winehouse.’
Paul: ‘How do you like your eggs in the morning
van Dean Martin.’
Aan welk voedsel heb jij een hekel?
Mieke: ‘Hollandse haring, bepaald niet mijn
lievelingsmaal.’ Paul: ‘Bloemkool en lever.’
Toiletverfrisser of gewoon een lucifer?
Mieke: ‘Doe dan maar een lichtpuntje, een lucifer
dus.’ Paul: ‘Royal Water van Creed!’
Wanneer voelde jij je het gelukkigst?
Mieke: ‘Op vakantie in Parma, in goed gezelschap,
met prachtig weer en heerlijk eten. Het echte
Zwitserleven – eh, ik bedoel natuurlijk:
Van Lanschot-gevoel.’ Paul: ‘Ik voel mij over het
algemeen altijd gelukkig. Maar die zonsondergang
vanaf de Tafelberg in Kaapstad zal ik nooit
vergeten.’
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Van Lanschot benoemt Private Wealth-teams

Kwaliteit is de beste
belegging voor de
toekomst
Voor Van Lanschot-klanten met een vrij belegbaar vermogen vanaf een miljoen euro bestaan er
sinds 2007 aparte Private Wealth-teams. Deze teams houden zich bezig met de vermogensregie
van deze relaties.

De timing leek ongelukkig: nog geen jaar na de oprichting van de
Private Wealth-teams binnen Van Lanschot breekt een wereldwijde kredietcrisis uit, die voor vele beleggers grote gevolgen zou
hebben. De pw-teams kwamen echter precies op tijd, verklaart
manager Private Wealth Paul van Griethuysen: ‘Juist in turbulente
tijden hebben beleggers behoefte aan persoonlijke begeleiding en
advies. Dan staan wij voor ze klaar. We nemen geregeld contact
op met onze relaties om ze bij te praten over de laatste
ontwikkelingen. Zo onderhouden we niet alleen de onderlinge
relatie, maar zorgen we er ook voor dat we steeds op de hoogte
zijn van wat onze klant bezighoudt.’
Vermogensregie
‘Het is onze rol om samen met de relatie vast te stellen welke
inkomens- en vermogensdoelstellingen hij heeft’, vult Private
Wealth-manager Mieke van Haandel aan. ‘Wij inventariseren de
financiële situatie en kijken aan de hand daarvan naar
verschillende scenario’s: welke risico’s kan en wil de relatie
nemen? Welke beleggingsmix past het best bij de doelstellingen?
Naar aanleiding van de kredietcrisis zijn onze relaties geneigd
minder in aandelen te beleggen en schuiven hierdoor naar een
defensiever beleggingsprofiel. Dat is heel begrijpelijk, maar wij
houden ook de langetermijndoelstellingen van de relatie in het
oog. Als bank hebben wij een zorgplicht en die nemen we heel
serieus.’

Marktbewerking
De kredietcrisis toonde aan dat de financiële positie van
Van Lanschot gunstig afsteekt ten opzichte van een aantal
grootbanken. Toch hebben ook de relaties van Van Lanschot het
nodige te verduren gehad. Is het moeilijk om in deze tijden
relaties aan je te binden? Mieke: ‘Dat hangt af van wat je ze van
tevoren hebt verteld. Wij spiegelen geen droomrendementen
voor, maar schetsen een realistisch en betrouwbaar plaatje van de
te verwachten vermogensontwikkeling. Valt dat tegen, dan
kunnen we dat altijd verklaren. Daarnaast combineren wij graag
het nuttige met het aangename, bijvoorbeeld door de kunstliefhebbers uit te nodigen voor een beleggingspresentatie in een
galerie. Zo leren wij via onze bestaande relaties nieuwe prospects
kennen, die van ons meteen nuttige informatie krijgen over de
markt, Van Lanschot en onze werkwijze.’
Paul: ‘Het wordt gewaardeerd dat we daar proactief in zijn. We
organiseren ook kleinschalige lunches met relaties en prospects,
waar we een indruk kunnen geven van de kwaliteit van onze
dienstverlening. Kwaliteit blijft immers de beste belegging voor
de toekomst.’
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Investor Relations

‘Wij doen het graag op
eigen kracht’
Maandag 15 september 2008 is een datum die bij vele
bankiers in het geheugen gegrift staat. De kredietcrisis,
waarvan de eerste contouren al halverwege 2007 zichtbaar
werden, kreeg nieuw momentum door het ineenstorten van
Lehman Brothers. Het bleek het begin van een dramatisch
vierde kwartaal, waarin de marktwaarde van sommige
banken met wel 80 procent daalde. Hoe deed Van Lanschot
het?

De afdeling Investor Relations van Van Lanschot heeft de taak om
in deze turbulente tijden de beleggers in het Van Lanschotaandeel en andere marktpartijen niet alleen te informeren over
de financiële positie en prestaties van de bank, maar hen tevens
gerust te stellen over de toekomst van Van Lanschot. Manager
Investor Relations Geraldine Bakker-Grier: ‘Dat is natuurlijk
moeilijk, zeker in een markt die sinds die 15e september geen dag
rust meer kende. Maar bij Van Lanschot verkeren we in de relatief
gelukkige positie dat zo’n 90 procent van onze aandelen in
handen is van grootaandeelhouders. Zij hebben het doen en laten
van Van Lanschot over lange tijd van nabij kunnen volgen en
hebben vertrouwen in onze strategie. En die bleek tegen een
stootje te kunnen. Onze aandelenkoers is weliswaar met 35
procent gedaald, maar dat staat in geen verhouding tot wat
sommige van de grotere banken is overkomen. Bovendien zijn
onze liquiditeit, solvabiliteit en soliditeit altijd goed geweest; en
nog.‘
Op eigen kracht
Naast het uitbrengen van persberichten over de financiële
prestaties van de bank onderhoudt de afdeling Investor Relations
frequent contact met aandeelhouders, analisten en beleggers. Zo
wordt eens per jaar een analistendag georganiseerd, waarbij
presentaties worden gegeven over actuele onderwerpen en
ontwikkelingen binnen de bank. De analistendag in oktober 2008
kwam net te vroeg om in te kunnen gaan op de vraag waarom
Van Lanschot geen gebruik maakte van financiële steun van de
staat. Geraldine: ‘Het antwoord daarop is simpel: we wilden het
graag op eigen kracht doen. We hebben daarom voor 150 miljoen
euro aan preferente aandelen uitgegeven en dat bleek een groot
succes. We hadden veel meer kunnen ophalen, zoveel vertrouwen
hebben de aandeelhouders dus nog steeds in Van Lanschot. Deze
beslissing had als bijkomend voordeel dat het goedkoper was dan
de staatssteun. Bovendien zaten er allerlei restricties en voorwaarden aan deze steun, op deze manier bleven we zelf aan het
roer.’

Geraldine Bakker-Grier
Waar kijk jij graag naar?
Naar het prachtige landschap van de Schotse hooglanden, bij
voorkeur vanaf de top van een hoge berg, de hoogste bergen daar
heten ‘Munros’.’
Welke geur kun je niet verdragen?
‘Ik heb bepaald geen ‘sea legs’, zoals dat in het Engels heet, dus ik
moet niet in de buurt komen van het warme buffet op de veerboot
naar Engeland. Laat mij maar gewoon op bed liggen in de hut!’
Wat zijn je favoriete nummers op je ipod?
Ik krijg kippenvel van het nummer ‘Hallelujah’ van Jeff Buckley. Als ik
wil dansen dan zet ik ‘Mercy’ van Duffy heel hard. En als ik iets
rustiger aan wil doen heb ik ‘Perfect day’ van Kirsty MacColl.
Dineren in De Librije of een barbecue op het strand?
‘Zonder twijfel, een barbecue op een zonnig strand. Met vis op de
barbecue en een glas rosé in mijn hand.’
Heb jij wel eens heimwee?
Ja, ik woon met heel veel plezier in Nederland, maar mijn wortels
liggen in Schotland. Zo af en toe mis ik mijn familie en mijn
vrienden daar.

Balans
Met informatiebijeenkomsten en ‘roadshows’ – een reis langs de
belangrijkste institutionele beleggers – zorgt de afdeling Investor
Relations ervoor dat het aandeel Van Lanschot onder de aandacht
blijft van beleggers. Sinds het uitbreken van de kredietcrisis
hebben beleggers meer belangstelling voor de balans van de bank
dan voor de winst- en verliesrekening. Geraldine: ‘Ook beleggers
zoeken met name zekerheid en wij staan er in dat opzicht, mede
dankzij onze Single A-creditrating, goed voor. Met ons lage
risicoprofiel geldt Van Lanschot als een ‘defensive stock’, en dat
vinden wij prima. Banken werden jaren gerund als gewone
bedrijven, maar dat zijn ze niet. Zo is Van Lanschot ook nooit te
werk gegaan. Misschien moet een bankaandeel gezien worden als
een obligatie, met af en toe iets extra’s.‘
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Professional Development vooral on the job

Tijd voor toppers
Hoe zorg je dat ook in de toekomst de sleutelposities van Van Lanschot bezet worden door
topmensen? Door talenten in een vroeg stadium op te sporen en hun het juiste Professional
Development (pd)-programma aan te bieden.

Goed leiderschap vereist niet alleen vakkennis, maar ook een
sterke persoonlijkheid. Een aanzienlijk deel van het
pd-programma is daarom gericht op persoonlijke groei.
Dat gebeurt op een manier die past bij het karakter van
Van Lanschot: on the job. Deelnemers aan het pd-programma
lopen bijvoorbeeld ‘stage’ op verschillende plekken binnen de
bank. Op informele doch gestructureerde wijze maken de
deelnemers kennis met verschillende Van Lanschot-afdelingen.
Programma van drie jaar
Toptalenten nemen gedurende drie jaar deel aan het
pd-programma. Vanzelfsprekend is er, naast de stages, ruimte
voor het volgen van opleidingen, binnen de bank en er buiten.
Ook worden er lunchbijeenkomsten voor de deelnemers
georganiseerd, waar zij met een lid van de Raad van Bestuur, een
concerndirecteur en collega’s casussen uit de Van Lanschotpraktijk onder de loep nemen. Dankzij een breed palet aan
activiteiten krijgen de deelnemers een goed beeld van het vervolg
van hun carrière; het pad naar de top staat hen nu helder voor
ogen.
Ervaren mentor
Elke deelnemer van het pd-programma wordt begeleid door een
ervaren mentor, veelal een concerndirecteur of lid van de Raad
van Bestuur. In samenspraak met de mentor en de afdeling
Human Resource Management (hrm) maakt de deelnemer een
plan waarin heldere doelen worden geformuleerd. De deur van de
mentor staat altijd open.

Aangescherpt
De afdeling hrm heeft het pd-programma in 2008 verder
aangescherpt en steviger verankerd in de Van Lanschotorganisatie. Zestien deelnemers zijn in 2008 uitgestroomd uit het
programma; hun plek is inmiddels ingenomen door nieuwe
toptalenten.
2009
In 2009 zal sterk worden gelet op de kosten, waarbij het streven is
om de kern van het pd-programma zo veel mogelijk onaangetast
te laten. Doordat veel onderdelen uit het programma ‘in house’
en door eigen mensen worden gefaciliteerd, is dit ook mogelijk.
insead
Een geselecteerde groep medewerkers kreeg in 2008 de
mogelijkheid om een leergang te volgen bij het gerenommeerde
instituut insead. Twee keer bezochten de deelnemers ‘The
Business School for the World’: een week in Fontainebleau en een
week in Singapore. In de tussentijd moesten de deelnemers een
groepsopdracht uitvoeren. Het programma was toegesneden op
de situatie van Van Lanschot. Een van de doelen was om meer
naar Van Lanschot te kijken vanuit een internationaal, dus breder
perspectief.
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Birgit Plantema volgde bij insead het Van Lanschot Leadership Program

‘Ik ben doordrongen
geraakt van een sense of
urgency’
Het befaamde opleidingsinstituut insead ontving in 2008 een flinke groep
Van Lanschotters voor een programma op maat. Onder hen was Birgit Plantema, directeur
van kantoor Roosendaal. ‘Het is nu aan mij om er het maximale uit te halen.’

Birgit Plantema: ‘Ik maakte deel uit van een van de vier groepen
van ruim 25 Van Lanschotters die twee keer een week naar
insead zijn gegaan. In januari ben ik in Fontainebleau geweest, in
april in Singapore. Het programma dat we volgden, was speciaal
voor ons samengesteld door Theo Vermaelen van insead en
Floris Deckers. Het doel was dat we breder onderlegd zouden
geraken op het gebied van internationale ontwikkelingen in het
bankwezen. De week in Fontainebleau stond vooral in het teken
van luisteren. De ene na de andere goeroe passeerde de revue.
Ze praatten ons bij over een breed scala aan onderwerpen, van
ontwikkelingen in de Zuid-Aziatische regio en de waardering van
fondsen tot onderhandelingstechnieken en de Blue Ocean
Strategy. Geweldige sprekers met inspirerende verhalen.’
Best practice
‘Eén dag werd aandacht besteed aan coaching. Vooraf hadden
familieleden, vrienden en collega’s een ‘360-graden feedbackformulier’ over mij ingevuld. Het persoonlijkheidsprofiel wat
daaruit van jezelf ontstaat, bespraken we in kleine groepjes.
Dit was het meest persoonlijke deel van het programma, soms
ging het er best emotioneel aan toe.
In Fontainebleau kregen we huiswerk mee. Onze groep moest de
volgende vraag beantwoorden: zoek de best practices bij
buitenlandse private banks en maak duidelijk wat Van Lanschot
daarvan kan leren. Terug in Nederland zijn we met deze opdracht
aan de slag gegaan. We kwamen erachter dat bij de beste banken
ook de beste mensen werken. Die banken doen veel moeite om
de beste mensen aan te trekken. Zo vinden er soms bijvoorbeeld

wel tien sollicitatiegesprekken plaats, ook met toekomstige
collega’s, voordat iemand wordt aangenomen. Ook het
introductieprogramma voor nieuwe medewerkers is bij andere
banken veel zwaarder opgetuigd dan bij ons. De medewerkers
worden pijlsnel vertrouwd gemaakt met het dna van de nieuwe
werkgever. Kortom, de hrm-component was een belangrijk
onderdeel van onze aanbevelingen.’
Flitsend ﬁlmpje
‘In augustus gingen we naar Singapore en daar moest ieder
groepje zijn oplossing presenteren. Iedereen had enorm zijn best
gedaan. Zelf hadden we een flitsend filmpje in elkaar gezet, dat
aan het einde van onze presentatie werd vertoond. We kregen de
meeste stemmen en wonnen de eerste prijs. De Raad van Bestuur
heeft onze aanbevelingen op het gebied van hrm inmiddels
overgenomen.
Een van de leuke dingen aan zo’n programma is dat je je collega’s
een stuk beter leert kennen. Je zit twee keer een week met elkaar
opgescheept en dat schept een band. Wat mijzelf betreft
beschouw ik het als een cadeau dat ik dit programma heb mogen
volgen. Het is nu aan mij om er het maximale uit te halen.
Wat de belangrijkste les is geweest die ik heb getrokken? Dat je
als Van Lanschot niet meer op routine kunt blijven varen. Ik ben
echt doordrongen geraakt van een sense of urgency. Om de beste
private bank van Nederland te worden, zal Van Lanschot
proactiever moeten gaan handelen. Die boodschap zal ik
uitdragen.’
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Birgit Plantema
Wat is jouw mooiste uitzicht ooit?
‘Chicken Island in Thailand. En mijn kinderen in rust.’
Wat lust je absoluut niet?
‘De meeste ingewanden.’
Voor welke muziek mogen ze jou wakker maken?
‘Viva la vida van Coldplay, maar ook met Jan Smit doe je mij een groot
plezier. Al is wakker maken wat veel gevraagd, want ik slaap erg graag.’
Wat is je favoriete parfum?
‘Elle van Yves Saint Laurent.’
Warm bad of koel zwembad?
‘Allebei!’
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Joyce van Tuijl
Bach of Mozart?
‘Mozart.’
Wat smaakt naar meer?
‘Chocolade.’
Wat is de geur van je jeugd?
‘Warmte en plezier.’
Sauna of stoombad?
‘Beide niet. Doe mij maar een zwembad.’
Mooiste kleur?
‘Rood.’

John van Oudenhoven
Wat is jouw mooiste uitzicht ooit?
‘Als ik er een moet noemen: de zonsondergang bij de Grand Canyon.’
Fast Food of Slow F ood?
‘Zonder meer Slow Food!’
Voor welke muziek mogen ze jou wakker maken?
‘U2 en dan vooral het vroege werk, zoals het album The Joshua Tree.’
Wat is je favoriete parfum?
‘Joop!’
Warm bad of koel zwembad?
‘Na een dag skiën het warme bad. Op een warme zomerdag het koele zwembad.’
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Compliance

‘Geen kunstje van het
hoofdkantoor meer’
Van Lanschot heeft de compliance-functie in 2008 opnieuw ingericht en dichter bij de
klant gebracht. John van Oudenhoven en Joyce van Tuijl van Compliance ontvouwen het
nieuwe beleid.

‘Compliance moet onderdeel worden van het contact dat onze
private bankers hebben met klanten’, zegt John. ‘Vroeger
redeneerden we vanuit onze eigen producten, nu gaat het erom
dat we achterhalen wat onze klant wil. Hoeveel risico wil hij
nemen? Wil hij beleggen en waarom? Door die vragen te stellen
adviseer je vanuit de klant en niet vanuit jezelf. Dus niet meer
denken: ik ben belegger en weet heus wel wat goed is voor mijn
klant.’
Volgens Joyce was compliance lange tijd iets van de ‘achterkant’
van de organisatie: ‘We hebben een bewustwordingsproces in
gang gezet, en brengen compliance naar de kantoren. Daar begint
men te beseffen dat we uit hoofde van wet- en regelgeving allerlei
verplichtingen hebben. Vrijblijvendheid kan niet meer. Sterker
nog, klanten eisen vandaag de dag transparantie, dus het is ook
nog eens een concurrentievoordeel.’
Dubieuze lieden
De afdeling Compliance fungeert als de spin in ’t web. Hier wordt
het beleid geformuleerd. John: ‘Je kunt ons beschouwen als de
tweede lijn. Hier maken we plannen, we stellen gedragscodes op
voor de medewerkers en we geven advies op maat, gevraagd en
ongevraagd. Neem het onderwerp cliëntacceptatie: wie wil je wel
als klant en wie niet? Want we willen niet in de krant komen als de
bankier van dubieuze lieden. Daarover adviseren we de bankiers.
Ja, je zou ons het geweten van de bank kunnen noemen.’
Joyce: ‘Er is nu meer draagvlak voor deze afdeling dan een paar
jaar geleden. Floris Deckers besteedde er onlangs tijdens een
bijeenkomst nog expliciet aandacht aan: de zorgplicht van
Van Lanschot is nog niet op het juiste niveau, hield hij de collega’s
voor. We hebben in 2008 een slag gemaakt, maar we zijn er nog
niet.’

Bewustwordingscampagne
Wat brengt 2009 op het gebied van compliance? Joyce:
‘Compliance is niet meer een kunstje van het hoofdkantoor, maar
wordt actief opgepakt door de hele Van Lanschot-organisatie. In
2009 gaan we daar met veel inzet mee door. We hebben net een
seminar georganiseerd voor ruim duizend medewerkers. Dat was
de aftrap van onze bewustwordingscampagne. De organisatie
staat, nu gaan we aan de slag met de volgende uitdaging: het
uitvoeren van een Europese wet die uniform betalingsverkeer
voorschrijft.’
Volgens John is het belangrijk om in 2009, nog meer dan in 2008,
de theorie ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. ‘De rol van de
afdeling Compliance is in dit opzicht proactiever geworden. Dat
betekent: niet alleen achteraf controleren of collega’s zich netjes
aan de regels hebben gehouden, maar ook vooraf adviseren hoe
het beter kan. Want je kunt wel mooie policy papers hebben, maar
als je daar niets mee doet, schiet je het doel voorbij.’
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2008 topjaar voor Recruiters

Nieuwe uitdagingen voor
Recruitment in 2009
Zoek niet naar zure gezichten bij Recruitment, 2008 was voor hen juist een zeer succesvol
jaar. Zowel op klant- als op medewerkersniveau wisten ze slim te profiteren van de malaise
bij andere banken, totdat ook Van Lanschot de bakens moest verzetten. De uitdaging voor
2009: organisatorische efficiëntie met gemotiveerde medewerkers.

The sky is the limit. Dat was het gevoel dat in de eerste maanden
van 2008 heerste onder de recruiters van Van Lanschot. Niet voor
niets, want de afdeling Recruitment bestaat pas sinds 2006 en
heeft in korte tijd bewezen voor belangrijke vacatures binnen
Van Lanschot kwalitatief sterke kandidaten voor te kunnen
dragen. Zonder hulp van externe wervingsbureaus doen ze alles,
van de arbeidsmarktcommunicatie tot de salarisonderhandelingen. Doordat, dankzij het programma Turbo, meer geld
beschikbaar kwam voor campagnes, kon Van Lanschot zich ook
als betrouwbare werkgever beter profileren, bijvoorbeeld via
televisiespotjes. En dat werkte: het werven op hoog niveau ging,
mede dankzij de problemen van andere banken, aanmerkelijk
beter, met enkele succesvolle plaatsingen als klinkend resultaat.
Collega’s voor collega’s
Het waren niet alleen de recruiters die voor nieuwe aanwas
zorgden. Medewerkers werden gestimuleerd om in hun eigen
netwerk mensen te zoeken van wie zij vermoedden dat die een
waardevolle bijdrage aan Van Lanschot zouden kunnen leveren.
Ruim 250 goede namen werden aangedragen en met iedereen
werd een afspraak gemaakt. Niet elk contact bleek op dat
moment iets voor de bank te kunnen betekenen of überhaupt
geïnteresseerd in een nieuwe betrekking, maar uiteindelijk zijn
zeventien mensen aangenomen. Elke collega die op deze manier
een nieuwe collega aanbracht, kreeg als dank een bonus van
€ 2500.

Maatregelen
Door de degelijke positie van Van Lanschot leek het lange tijd alsof
de bank wel door de kredietcrisis heen zou fietsen, maar aan het
eind van 2008 moesten er toch maatregelen worden genomen.
Door de afgekondigde vacaturestop konden gesprekken met
talentvolle kandidaten geen vervolg krijgen, wat een teleurstelling
was voor zowel kandidaten en recruiters, als voor de mensen
binnen de organisatie die hoopten snel een nieuwe collega te
kunnen verwelkomen. En toen werden aan het eind van het jaar
kostenreducties aangekondigd.
Goede begeleiding
Gek genoeg was die mededeling niet alleen maar slecht nieuws.
Het betekent bijvoorbeeld ook dat de afdeling Recruitment
opnieuw zou worden ingericht, waardoor weer eens met een
frisse blik naar alle processen kan worden gekeken. Vanuit
professioneel oogpunt een interessante uitdaging, maar ook een
die de nodige onrust kan veroorzaken onder medewerkers.
Daarom zal de focus van de afdeling Recruitment in 2009 komen
te liggen op goede begeleiding van herplaatsingskandidaten en/of
boventalligen, opdat we onze verantwoordelijkheid als werkgever
ook in moelijke tijden zorgvuldig invullen. Juist dan. In deze tijden
van tegenwind zal kennis van de wensen en eisen binnen de
verschillende afdelingen daarbij goed van pas komen.
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Turbo

Versneller van business
change
Miljoenenjacht, ‘elevator pitch’, een nieuwe corporate campagne en aangescherpte targets: het
ontbrak project Turbo in 2008 niet aan ambitieuze doelstellingen. Sebastiaan Laanen was vanaf
december 2007 betrokken bij Turbo en blikt terug: wat is van alle plannen terechtgekomen?

Sebastiaan Laanen
Ontspannen op zondagochtend: brunchen in de stad of een
strandwandeling?
‘Strandwandeling, met mijn vriendin en ons zoontje.’
Wat is het mooiste concert dat je ooit hebt bezocht?
‘Dat was de Vertigo Tour van U2.’
In welk restaurant wil je nog eens gaan eten en waarom?
‘Bij Indonesisch restaurant Flamboyant in Haarlem: hier komen wij graag
terug voor de uitgebreide rijsttafel.’
Brand jij wel eens wierook?
‘Nee.’

‘De onrust bij andere banken benutten om meer klanten en meer
vermogen aan te trekken, dat was de achterliggende gedachte van
Turbo. Zowel Verkoop, hrm als Marketing kregen extra geld ter
beschikking om hun activiteiten een boost te geven. Kijk
bijvoorbeeld naar de ‘elevator pitch’; op elk kantoor gebruikten
de commerciëlen een eigen verhaal om de diensten van
Van Lanschot aan te prijzen. Maar gebruikten ze in Groningen
dezelfde argumenten als in Goes? Om hier uniformiteit in aan te
brengen hebben we gewerkt aan een gestructureerd verhaal met
daarin alle usp’s van Van Lanschot, de belangrijkste steekwoorden
die in elke pitch voorbij moeten komen. Daarvoor moesten we
allerlei ervaren verkopers overtuigen van het nut daarvan, want
verkopers zijn natuurlijk eigenwijs. Het was een interessant proces
om door die zelfstandige visies en door ervaring gestaalde
eigenzinnigheid heen te komen. Maar het heeft wel resultaat
gehad: overal krijgen klanten nu dezelfde argumenten te horen.’

Efﬁciënter werken
‘Toen het bij andere banken rommelde, wilden we het momentum
pakken door bovengemiddelde prestaties bovengemiddeld te
belonen. Nu is een hoge bonus voor een hoog target leuk zolang
het target in zicht blijft, maar in de loop van 2008 bleken vele
targets niet haalbaar. De uitdaging is dan om mensen
gemotiveerd te houden, daarom ben ik me meer gaan richten op
de organisatie binnen kantoren. Harder werken gaat immers
moeilijk, efficiënter werken niet. Dus: hoe kun je salesactiviteiten
beter organiseren, hoe richt je processen handiger in? Ik heb vele
kantoren bezocht en hoorde vrijwel overal goede en bruikbare
ideeën. Daar was ook het spel van de miljoenenjacht op gericht:
binnen Van Lanschot kunnen we onze ‘best practices’ nog veel
beter delen dan we nu doen. Velen associëren Turbo met de
targets die werden gesteld, maar Turbo was veel meer.’
Veel verschil
‘Het zit soms in kleine dingen. Het opvolgen van prospectbijeenkomsten, bijvoorbeeld. Door daar structuur in aan te brengen en
snel en gericht na te bellen, kun je veel verschil maken. Een ander
voorbeeld is het creëren van een overstapmap, die prospects
kunnen meekrijgen en waarin precies omschreven staat welke
acties nodig zijn om rekeningen over te zetten naar Van Lanschot.
Op vele kantoren leefde dat idee, dankzij de Turbo-impuls is het
verder uitgewerkt. De resultaten van Turbo zullen niet voor
iedereen even zichtbaar zijn, maar ze zijn er wel degelijk.
De Turbo bleek precies wat die moest zijn: een versneller van
business change.’
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Directeur Wiel van Ewijk verruilt Breda voor Curaçao

Van Lanschot Curaçao
verdubbelt toevertrouwd
vermogen
Terwijl de kranten bol staan van de kredietcrisis, maakt
Van Lanschot in december 2008 een opmerkelijke
overname bekend: alle private banking-activiteiten van ing
op Curaçao komen in handen van Van Lanschot. Een mooie
uitdaging voor Wiel van Ewijk, vanaf 1 januari 2009 de
nieuwe algemeen directeur Van Lanschot Curaçao. ‘Je moet
als bankier ook iets teruggeven aan het eiland.’

Een dikke laag sneeuw bedekt het kantoorpand in Breda, waar
Wiel van Ewijk nog enkele klussen afrondt voor hij definitief
verhuist naar de Antillen. Het kost hem geen enkele moeite in de
Nederlandse vrieskou vast te spreken over zijn taak in Curaçao.
‘Onze vestiging daar ondergaat de nodige veranderingen. Na 18
jaar op voortreffelijke wijze geleid te zijn door mijn voorganger
Peter Bless, is het nu aan mij om onze nieuwe cliënten, de
voormalige ing-klanten, op soepele wijze in ons bestand te
integreren. We moeten natuurlijk hun vertrouwen winnen, dat is
iets waarvoor we ons best zullen doen. Gelukkig komt het hele
vermogensbeheerteam van ing ons versterken, waardoor de
cliënten de vertrouwde gezichten kunnen blijven zien. Dat mag
ook wel, want het ons toevertrouwd vermogen is met deze
overname verdubbeld. Overigens ken ik al een aardig deel van ons
cliëntenbestand op Curaçao; een praktisch voordeel van mijn
23 jaar bij Van Lanschot.’
Bestuurswerk
Hoewel Nederland en België onverminderd de thuismarkt blijven
voor Van Lanschot, past de versterking van de Curaçaose
vestiging goed in de strategie. Op het Antilliaanse eiland, waar
Van Lanschot al sinds 1976 een vestiging heeft, bevinden zich veel
Nederlandse en Belgische dga’s onder de cliënten, die vaak ook
nog actief zijn in Nederland. Wiel: ‘Als we goede zaken voor hen
doen, dan kan dat positieve effecten hebben op onze activiteiten
voor hen in Europa. De meesten hebben al aangegeven veel

Wiel van Ewijk
Wat is het mooiste uitzicht dat je ooit hebt gezien?
‘Aan de rand van Bryce Canyon, in Nevada, bij zonsopgang,
‘s morgens om 05.30 uur.’
Wat is je favoriete muziek?
‘Het Halleluja uit de Young Messiah, echte kippenvelmuziek.
Maar ook Take Five van het Dave Brubeck Quartet.’
Wat is je lievelingsgerecht?
‘Ganzenleverpaté, met een glas rode port.’
Welke aftershave gebruik je momenteel?
‘Fahrenheit van Christian Dior en Cool Water van Davidoff.
Ik wissel het af, ik gebruik nog diverse andere geuren.’
Waar en wanneer voel jij je helemaal ontspannen?
‘In de sauna, na anderhalf uur fitnessen.’

vertrouwen te hebben in Van Lanschot, zeker nu we ons in de
kredietcrisis weer hebben bewezen als een solide, degelijke bank.
Ik vlieg straks weliswaar geregeld terug naar Nederland, maar we
zullen ons op Curaçao goed onderdompelen in de plaatselijke
samenleving, via vrijwilligerswerk of bestuurswerk. Dat hoort
erbij, vind ik, je moet als bankier ook iets teruggeven aan het
eiland. En het helpt de zaken als je zichtbaar bent op het eiland.’
Weloverwogen beslissing
Met behulp van zijn jarenlange ervaring bij Van Lanschot hoopt
Wiel ook de zichtbaarheid van de Curaçaose vestiging binnen de
Nederlandse organisatie te vergroten. ‘Nederlandse kantoren
staan niet altijd te springen om het vermogen van hun cliënten te
zien vertrekken naar Curaçao, dat snap ik best. Je wilt een klant
het liefst zelf blijven bedienen. Maar ik wil eraan werken dat
cliënten altijd de hele waaier van mogelijkheden aangeboden
krijgen, inclusief de opties in bijvoorbeeld Luxemburg en Curaçao.
Dan kan de cliënt een weloverwogen beslissing nemen terwijl hij
weet dat Van Lanschot overal voor hem klaar staat.’
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Focus op de core business

Aantrekken en afstoten
Van Lanschot richt zich steeds meer op de core business: zaken waar de bank goed in is.
Bedrijfsonderdelen die niet tot die kernactiviteiten behoren, kunnen in dat kader worden
uitbesteed. In 2008 gebeurde dit met twee afdelingen: Facility Services en Proces- en
Informatievoorziening (PenI).

We leven in een wereld die constant aan verandering onderhevig
is. Van Lanschot kan zich daar niet aan onttrekken. Sterker nog,
wil Van Lanschot haar sterke marktpositie behouden, dan zal het
de eigen organisatie steeds kritisch moeten bekijken.
Een van de pijlers van de huidige strategie is de focus op
kernactiviteiten. Dat wil zeggen: doe vooral waar je heel goed in
bent – Private Banking en Business Banking – en besteed het
overige zoveel mogelijk uit aan specialisten. In 2007 besloot
Van Lanschot in dit kader de afdelingen Facility Management en
PenI te outsourcen, in 2008 kreeg dit voornemen zijn beslag.
Belang van medewerkers
De meeste werknemers zijn overgestapt naar de ‘insourcers’ ibm,
Accenture (voor de it-functies) en arcadis aqumen (Facility
Management). Van Lanschot koos voor deze partners na een
zorgvuldige procedure, waarbij het belang van de medewerkers
een zwaarwegende factor was. Want hoewel er veel ontplooiingsmogelijkheden zijn bij de nieuwe werkgever, hebben de
medewerkers zelf niet gevraagd om deze stap in hun carrière.
In samenspraak met de ondernemingsraad en de vakbonden is
dan ook gepoogd de overgang zo soepel mogelijk te laten
verlopen, met name op het gebied van arbeidsvoorwaarden.
Standplaatsgarantie
Contractueel is vastgelegd dat de it’ers minimaal een jaar op hun
vertrouwde Van Lanschot-locatie kunnen blijven werken, daarna
kunnen ze ook op andere projecten van hun nieuwe werkgever
worden ingezet. Voor de medewerkers van Facility Management
geldt deze ‘standplaatsgarantie’ voor een termijn van drie jaar.
Sommige medewerkers zijn tevreden over hun nieuwe werkgever,
omdat ze plotseling veel meer kennis en kunde over hun eigen vak
om zich heen zien. Anderen hebben meer moeite om te wennen
aan de ontstane situatie.

Kwaliteitsafspraken
Voor zowel it als Facility Management behoudt Van Lanschot een
kleine eigen afdeling die de regie voert over beide functies. Deze
nieuwe afdelingen heten Information Technology Management
(itm) en Corporate Facility Management. De afdelingen houden
de insourcers aan de kwaliteitsafspraken die zijn gemaakt en slaan
de brug tussen Van Lanschot en haar nieuwe, externe partners.
Overnames
Focus op de kernactiviteiten hoeft overigens niet per definitie te
leiden tot outsourcing van afdelingen. Het kan ook betekenen dat
je bedrijven of bedrijfsonderdelen verkoopt of overneemt om je
eigen kernactiviteiten te versterken. De verkoop van het
assurantiebedrijf aan De Goudse is hiervan een goed voorbeeld,
evenals de overname van Kempen & Co in 2007. Dankzij deze
overname heeft Van Lanschot nu een betere marktpositie in het
segment van de topvermogenden.
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Van Lanschot Kempen (vlk) bedient topvermogenden

Sparringpartner op
niveau
Topvermogenden met complexe financiële vraagstukken. Dat is de doelgroep van
Van Lanschot Kempen (vlk). Paul Haal (oorspronkelijk Van Lanschot) en Marc Bakker
(Kempen & Co) vertellen over de samenwerking die in 2008 heeft geleid tot ‘het
beste van twee werelden.’

We nemen de lift naar de bovenste verdieping van het Kempenkantoor in het Amsterdamse wtc-gebouw. In kleine doch
comfortabele spreekkamers die van alle gemakken zijn voorzien,
bespreken de zeer vermogende klanten van Van Lanschot
Kempen hier hun financiële zaken, onderwijl genietend van het
magnifieke uitzicht op de hoofdstad. Op deze verdieping huist
het gespecialiseerde team dat in 2007 in het leven werd geroepen
om topvermogenden op gepaste wijze te kunnen bedienen.
‘Trusted adviser, dat is de rol die wij willen spelen’, zegt
Marc Bakker. ‘We willen een sparringpartner op niveau zijn.’
Risico
Rendement is welhaast een banale term voor de rijke families,
ondernemers in ruste en andere topvermogenden die
Van Lanschot Bankiers tot haar klantenkring mag rekenen.
Paul: ‘Het gaat om behoud van vermogen over generaties heen.
Risicobeperking is belangrijker dan rendement.’
Marc: ‘De klant staat altijd centraal. Als ik moet kiezen tussen het
belang van mijn klant en het belang van de bank, kies ik altijd voor
de klant. Want op lange termijn is dat ook goed voor de bank.’
Paul: ‘Onze klanten willen een senior banker die gepokt en
gemazeld is in zijn vak. Het gaat vaak om complexe situaties;
klanten beschikken over bedrijfsvermogen, privé-vermogen,
onroerend goed… Dus iedereen die hier werkt, kent het klappen
van de zweep. Door daarnaast verschillende specialismen bij
elkaar te zetten, kunnen we creatieve financiële oplossingen
bedenken.’
Concreet
Marc: ‘Het gaat dan bijvoorbeeld over bedrijfsopvolging, over de
financiële situatie van de volgende generatie, over investeringen
of deelnemingen in andere bedrijven.’ Paul: ‘Soms ben je een
soort mediator. Marc werkt bijvoorbeeld met een familie waarvan
de kinderen tegengestelde belangen hebben.’ Marc: ‘Geen ruzie,
laat dat duidelijk zijn, maar er is wel ruis. Als ik dat zie, maak ik het
bespreekbaar en zoek naar oplossingen.’ Paul: ‘Soms heb je een
jarenlange relatie met je klant. Ik wil niet zeggen dat je vrienden
wordt, maar je kent elkaar wel heel goed. Er is een vertrouwensband.’

Twee werelden
Wat is nu het voordeel van het samenvoegen van de kennis van
Kempen met die van Van Lanschot? ‘Het is het beste van twee
werelden’, zegt Marc. Volgens Paul komt dat vooral tot uiting in
de bedrijfscultuur. ‘Kempen & Co is snel, strak en zakelijk.
Van Lanschot is warm en servicegericht. Hier ontstaat een ideale
mix waarbij we kunnen profiteren van elkaars goede eigenschappen.’ Marc: ‘De bundeling van onze krachten stelt ons in
staat voorop te lopen in de markt van de topvermogenden zijn’.

Paul Haal (l)
Waar kijk je het liefst naar?
‘Een wit strand dat overgaat in een turkooizen zee.’
Amuse of dessert?
‘Dessert: eind goed al goed.’
Welk instrument hoor je het liefst?
‘De brushes op een snare drum.’
Ruikt geld lekker?
‘Ondanks de verlokkingen laat ik me niet gek maken.’
Gezichtmassage of rugmassage?
‘Rugmassage, want dat is mijn zwakke plek.’

Marc Bakker
Warme zon of koude sneeuw?
‘Warme zon, liefst in Italië.’
Ooit het zoet van de overwinning mogen smaken?
‘Zeker en het smaakt altijd weer naar meer.’
Vocaal of instrumentaal?
‘Instrumentaal: geen dag zonder Bach.’
Pecunia non olet?
‘Een geur die je vaak omringt, bemerk je uiteindelijk niet meer.’
Favoriet televisieprogramma?
‘Zembla.’
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Outsourcing

‘Het staat of valt met
goede communicatie’
De afdelingen Facility Services en Proces- en Informatievoorziening (PenI) zijn in 2008
uitbesteed aan respectievelijk arcadis aqumen en de combinatie ibm/Accenture en Centric.
Anita Verhoeven en Angelina Poot van hrm hebben dit proces met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid begeleid. Een dubbelinterview.

Angelina Poot (l) &
Anita Verhoeven
Welke geur doet jou het water in de mond lopen?
Anita: ‘Vers gebakken brood.’ Angelina: ‘Vers gebakken appeltaart.’
Waar maak je graag een foto van?
Anita: ’De vakantie.’ Angelina: ‘Van mijn drie kinderen!’
Wat hoor je liever: zang zonder muziek of muziek zonder zang?
Angelina: ‘Zang zonder muziek, bijvoorbeeld van Enya.’
Anita: ’Muziek mét zang.
Wat is jouw ideale zaterdagavondbesteding?
Anita: ’Lekker lang tafelen met vrienden.’ Angelina: ’Met man en
kinderen een leuke film op televisie kijken.’
Welk gerecht is jouw specialiteit?
Anita: ‘Stoofschotel.’ Angelina: ‘Ik kan heerlijke quiches maken.’

Angelina: ‘Van Lanschot is van oudsher een echte familiebank, we
zorgen voor elkaar. Dan is het voor sommige medewerkers best
een schok wanneer ze moeten overstappen naar een andere
werkgever. Sommigen werken al vele jaren bij de bank. Als hrm’er
moet je je altijd goed bewust zijn van de impact die dat heeft.’
Anita: ‘Bij Facility Management hebben we een zorgvuldige
procedure gevolgd. Toen er op een gegeven moment nog twee
kandidaat-insourcers over waren, hebben we die bedrijven
gevraagd een presentatie te geven aan de medewerkers. Dat werd
gewaardeerd. Daarnaast hebben we steeds eerlijk en transparant
gecommuniceerd. Was er geen nieuws dan meldden we dat ook
gewoon. We spiegelden de zaken niet mooier voor dan ze waren.
En last but not least hielden we ons aan de afspraken. We hebben
altijd gezegd: op 1 januari 2009 is de outsourcing van Facility
Services een feit. Zo is het ook gegaan.’
Angelina: ‘Zo’n proces staat of valt met goede communicatie.
Bij PenI organiseerden we elke maand een bijeenkomst voor de

medewerkers, waar ook de leidinggevenden en de concerndirecteur bij aanwezig waren. Toch bleef er, met name bij PenI,
het nodige wantrouwen bestaan. Daarom zou ik de volgende keer
nóg vaker communiceren. En ook meer samen met de leidinggevenden optrekken, zodat je samen draagvlak creëert.’
Goede overgangsregeling
Anita: ‘Er zijn altijd zaken te bedenken die beter kunnen. Bij
Facility duurde het traject met de vakbonden bijvoorbeeld nogal
lang. Maar al met al ben ik tevreden over dit traject: hrm en de
lijn hebben het echt samen gedaan.’
Angelina: ‘ibm en Accenture zijn natuurlijk vooraanstaande
bedrijven op het gebied van it. Dat biedt ook kansen. Als je wilt,
heb je alle mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen op vaktechnisch gebied. En aan de verschillen in arbeidsvoorwaarden
hebben we veel aandacht besteed. Met name de hypotheekkorting die Van Lanschotters genoten, lag gevoelig. Terecht.
Daarvoor hebben we een goede overgangsregeling; oudmedewerkers mogen nog vier jaar tegen gunstige personeelscondities bankieren bij Van Lanschot.’
Anita: ‘Het belang van medewerkers heeft steeds zwaar geteld.
Wij wilden heel graag een ‘standplaatsgarantie’ van drie jaar, dus
dat de mensen van Facility Management nog drie jaar op hun
vertrouwde werkplek konden blijven werken. Insourcers die daar
niet aan konden voldoen, vielen af.’
Angelina: ‘De nieuwe werkgevers hebben ook hun best gedaan
om ervoor te zorgen dat de medewerkers zich snel thuis zouden
voelen, bijvoorbeeld met een bloemetje om hen welkom te
heten.’ Anita: ‘Voor Van Lanschot was dit de eerste grote
outsourcingsoperatie. Ik denk dat we, ondanks de onvermijdelijke
weerstand, tevreden kunnen zijn over de zorgvuldigheid waarmee
we deze projecten hebben aangepakt.’
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mvo)

‘Betrokken bankieren’
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mvo) staat stevig op de rails bij Van Lanschot. Zo is er met ‘De volgende
generatie’ een mooi en op de toekomst gericht thema gekozen waarmee de bank veel kanten op kan. mvoverantwoordelijke Bruno Braakhuis is toe aan de volgende stap: mvo verankeren in het waardesysteem van de bank.
‘Het moet onderdeel gaan uitmaken van ons dna.’

Bruno Braakhuis zal de laatste zijn om zijn mening over mvo op te
leggen aan collega’s. ‘Ik faciliteer de discussie en probeer mensen
uit te dagen na te denken en hun mening te vormen. Voor mij is
belangrijk dat het mvo-beleid van de bank in lijn ligt met de core
business. Op die manier veranker je mvo in ons waardesysteem.
Alle plannen voor projecten zal ik dan ook kritisch toetsen aan de
identiteit van Van Lanschot.’
Triple E
Bruno gebruikte de tweede helft van 2008 om het mvo-beleid
verder te ontwikkelen. Hij schreef een zogenoemd Triple E-plan,
waarin drie E’s centraal staan: Ecologie, Essentials en Extra’s.
‘Ecologie is nog de meest vanzelfsprekende. Van Lanschot is niet
echt een vervuilend bedrijf, maar het gaat gewoon niet goed met
de planeet. Ook wij zullen dus milieumaatregelen moeten nemen,
met name op het gebied van papierverbruik en energie.’
Met Essentials bedoelt Bruno dat mvo onderdeel moet gaan
uitmaken van de genen van Van Lanschot. ‘Beschouw het als het
ontwikkelen van een collectief geweten. Willen we beleggen in
wapens of niet? Daarover moeten we ons een mening vormen,
zodat we die mening vervolgens eenduidig kunnen uitdragen.’
Extra’s staat voor de verschijningsvormen waarin mvo-beleid zich
manifesteert. ‘De volgende generatie’ is een prachtig thema om
projecten onder te scharen. Daarnaast is communicatie heel
belangrijk als het om mvo gaat, zowel intern als extern. Tenslotte
moeten we vanuit onze zorgplicht aan verslaglegging doen.’
De volgende generatie
Bruno is tevreden over de projecten die in 2008 onder de vlag van
‘De volgende generatie’ zijn uitgevoerd. Zo wordt BizWorld,
waarbij Van Lanschotters lesgeven op basisscholen, uitgebreid.
Ook de speednetworking-sessies met startende ondernemers
krijgen een vervolg. ‘Ik zou daarin eigenlijk nog een stap verder
willen gaan. Tijdens die sessies brengen we jonge ondernemers in
contact met onze klanten. Dat is heel leuk en waardevol, maar ik
vind dat we daar meer bij betrokken moeten blijven. Ik kan me
voorstellen dat we een soort coachingsmodel opzetten voor die
jonge ondernemers, zodat we hen vanuit verschillende disciplines
kunnen helpen. Want dat is natuurlijk waar we bij uitstek goed in
zijn. Door in de circle of influence van de ondernemers te blijven,
hopen we op lange termijn zaken met ze te kunnen doen.
Daarmee raak je de kern van mvo bij Van Lanschot: we doen
graag iets voor de maatschappij, maar verliezen daarbij onze
eigen belangen niet uit het oog.’

Bruno Braakhuis
Wat is het mooiste schilderij?
‘l’Empire des Lumières van René Magritte. Heel tastbaar en
herkenbaar aan de ene kant en tegelijk heeft het iets onwerkelijks.’
Met welk liedje word jij het liefst wakker?
‘No Frontiers van Mary Black. Irish folk zangeres met een
fantastische stem.’
Wat is het lekkerste dessert dat je ooit hebt gegeten?
‘Vers fruit in English jelly op een bedje van lange vingers gedrenkt in
wat Jamaica Rum. Jeugdsentiment. Wel erg machtig, weet ik nog.’
De geur van vers gebakken brood of vers geplukte bloemen?
‘Vers gebakken brood. Vers gemaaid gras is ook geweldig.’
Wanneer was je het gelukkigst?
De echo had uitgewezen dat mijn jongste kind weer een (derde)
jongetje zou worden. Bij de geboorte vroeg de verloskundige hoe het
kind zou gaan heten. ‘Floris’ zei ik. ‘Floris?’ vroeg ze. ‘Ik zou maar nog
eens goed kijken.’ Het bleek een meisje! De verloskundige heeft zich
bescheurd om mijn verbaasde hoofd, maar ik was zéér gelukkig.
‘Dan wordt het Linde’ kon ik nog net uitbrengen.
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Frank Voss
Waar kijk jij graag naar?
‘Naar mijn partner en alle kinderen.’
Aan welke geur heb jij de mooiste herinnering?
‘Aan de geur Joop.’
Welk geluid vind jij niet om aan te horen?
‘Hoge, piepende geluiden.’
Welke ijssmaak kies jij altijd?
‘Banaan.’
Wat vind je prettiger: zomers zwoel of knisperende kou?
‘Ik hou van allebei, maar heb een lichte voorkeur voor
zomers zwoel.’
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Milieubeleid bij Van Lanschot

Ruim baan voor het
Green Team
Vermindering van co2-uitstoot, energiebesparing en recycling zijn niet meer voorbehouden aan
milieulobby’s, maar maken vrijwel overal deel uit van de bedrijfsvoering. Geldt dat ook voor
Van Lanschot? We vroegen het aan corporate facility manager Frank Voss.

eenmaal moeilijk te verwarmen. Maar er is ook op andere fronten
winst te boeken. Zo maken we gebruik van milieuvriendelijke
vloerbedekking, zonder lijm en foam, opdat het goed recyclebaar
is. Ook pakken we het wagenpark aan.’
Oh, moet iedereen de auto inleveren?
‘Nee, zo erg is het niet. Maar we gaan wel de bestaande
regelingen herzien. Er zijn nu weinig prikkels om een zuinige auto
te kiezen. We gaan de leaseprijs vaststellen aan de hand van
co2-emissie, de energielabels A tot en met F zullen verdwijnen.
Dat betekent dat we milieuvriendelijk gedrag gaan belonen. Als je
echter een benzineslurpende auto wilt leasen, dan zul je dat
merken in de portemonnee.’

Hoe energiezuinig is Van Lanschot?
‘Bij Van Lanschot zijn we al enkele jaren bezig de organisatie
steeds energiezuiniger te maken. Toen de vanLanschottoren
naast het station van ‘s-Hertogenbosch in 2000 werd opgeleverd,
was dat een toonbeeld van energiezuinige bouw. De dealingroom
is bijvoorbeeld uitgerust met plafondplaten die de warme lucht,
afkomstig van de vele computers in de ruimte, afkoelen en zo
voor een gelijkmatige koeling zorgen. Door te kiezen voor een
warmtepompinstallatie in combinatie met warmte- en
koudeopslag in het grondwater, kwam de toren in de top tien van
energiezuinigste kantoorgebouwen van Nederland. Het gaat
overigens niet ten koste van het comfort van de werknemers, elke
kamer heeft een afzonderlijk instelbare temperatuurregeling. Dat
bewijst dat energiezuinigheid prima samengaat met stijl,
degelijkheid en comfort.’
Maar Van Lanschot telt ook vele kantoorvilla’s, die
zijn minder energiezuinig.
‘Dat klopt. We hanteren bij bouwprojecten weliswaar een hogere
energieprestatienorm dan gebruikelijk, maar bij die villa’s blijft
het lastig. Het zijn veelal grote en hoge ruimtes, die blijven nu

Hebben jullie een beeld van wat Van Lanschot als
organisatie aan energie verbruikt?
‘Daar is nog nooit integraal naar gekeken, dat gaan we in 2009
met het nieuw geformeerde Green Team doen. Vroeger was
milieu alleen een zaak voor Facility Management, in het Green
Team zitten ook mensen van hrm, Inkoop en it. We zullen kijken
naar de hele keten: waar wordt wat door wie op welke manier
geproduceerd? Wat zijn de normen? Wat is de benchmark en hoe
past die binnen Van Lanschot? Dat betekent dat met ingang van
2009 ook onze leveranciers moeten voldoen aan onze normen
van maatschappelijk verantwoord ondernemen.’
Wat kosten die maatregelen?
‘Ze leveren juist geld op. Door andere, energiezuinige pc’s te
gebruiken en door bewegingssensoren te installeren voor het licht
op kantoor kunnen we al veel geld besparen. Verder zullen we ook
kijken naar het scheiden van onze afvalmaterialen, maar de quick
wins zitten bij energieverbruik. Reductie daarvan zit echter maar
voor 30 procent in technische oplossingen, de rest zit ‘m in
gedrag. We zullen iedereen bewust moeten maken van het eigen
gedrag en hoe dat milieuvriendelijker kan. Dat is de uitdaging van
het Green Team voor 2009.’
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Goede Doelen Commissie

‘Kleine giften met grote
gevolgen’
Zorg voor je medemens. Dat is het motto van de Goede Doelen Commissie.
Als voorzitter beheert Ineke Fleuren, senior dga-banker, een pot geld waarmee Van Lanschotters iets moois kunnen doen
voor andere mensen. ‘De 750 euro van ons kan net het verschil maken.’

In een tijd waarin de kranten vrijwel dagelijks berichten over
miljardenverliezen, is het verfrissend om eens te praten over
750 euro, het maximale bedrag dat kan worden besteed aan een
project van de Goede Doelen Commissie. Die 750 euro kunnen
cruciaal zijn, legt voorzitter Ineke Fleuren uit. ‘De extra hulp die
Van Lanschot biedt, kan net het verschil maken of een activiteit
– zoals een reisje voor gehandicapten – kan doorgaan of niet. Dat
zien we aan de vele bedankbriefjes die we ontvangen.’
Voetbaltrainer
De gedachte van de Goede Doelen Commissie is simpel maar
doeltreffend: iedere Van Lanschotter die een goed doel in zijn of
haar omgeving wil steunen, kan een verzoek indienen bij de
commissie. Vier keer per jaar beoordeelt Ineke de aanvragen
samen met haar medebestuursleden. Aan welke criteria moeten
de aanvragen voldoen? ‘Het belangrijkste is dat de aanvraag moet
vallen binnen ons thema: zorg voor je medemens. Dat begrip
‘zorg’ kun je heel ruim opvatten, maar ook weer niet té ruim. Laat
ik een voorbeeld geven: een bijdrage voor het aantrekken van een
voetbaltrainer valt niet onder onze definitie van zorg, maar een
kerstevenement voor kansarme kinderen wél.
Een ander belangrijk criterium is dat Van Lanschotters zich actief
moeten inzetten voor het goede doel waarvoor zij een bijdrage
vragen, bijvoorbeeld als vrijwilliger of bestuurslid.’

Ineke Fleuren
Heavy metal of kamermuziek?
‘Geen van beide.’
Wat smaakt naar meer?
Een vers gesneden boterham met kaas en tomaat.’
Ruikt geld lekker?
‘Geld dat afkomstig is van de Goede Doelen Commissie ruikt zeker
lekker!’
Zomer of winter?
‘Zomer.’
Waar kijk je van op?
‘Dat de sneeuwklokjes alweer bloeien als je het nog lang niet
verwacht.’

Zorgboerderij
In 2008 ondersteunde de commissie projecten van diverse
pluimage. Zo ondersteunde Van Lanschot de bouw van een
zorgboerderij voor gehandicapten, werd een uitje voor leden van
de Zonnebloem mogelijk gemaakt en financierde de bank
Van Lanschotters die meededen aan een sponsorloop waarvan de
opbrengst ten goede kwam aan onderzoek naar de genezing van
kanker. ‘Wie zijn aanvraag goed onderbouwt, heeft een gerede
kans dat wij het verzoek honoreren’, stelt Ineke. ‘Ik hoop daarom
dat in 2009 weer veel Van Lanschotters een verzoek bij ons zullen
indienen. Want het is toch hartstikke mooi als je iets wilt doen
voor mensen die het niet makkelijk hebben en daarbij van je
werkgever een financieel steuntje in de rug krijgt?’
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Laurence Heruer-Noailles
Wat is de geur van jouw jeugd?
‘De geur van bijenwas bij versgeboend parket.’
Tropisch strand of skipiste?
‘Skipiste.’
Wat vind jij het mooiste landschap?
‘De Toscaanse heuvels.’
Welke taal hoor jij het liefst?
‘Frans!’
Welk gerecht is jouw specialiteit?
‘Een verrukkelijke abrikozentaart.’
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Speednetworking groot succes

Speeddaten bij
Van Lanschot
Een bank als Van Lanschot draagt maatschappelijke verantwoordelijkheid voor zowel
het heden als de toekomst. Onder het thema ‘De volgende generatie’ laat
Van Lanschot in enerverende sessies jonge starters speeddaten met ervaren
ondernemers. Een groot succes.

Elk jaar staan er nieuwe en vindingrijke ondernemers op die met
een eigen bedrijf de wereld willen veroveren. Ze bruisen van
energie en ambitie, maar missen overzicht en ervaring om soepel
over de eerste horden van het ondernemerschap te springen. In
een netwerksessie volgens het ‘speeddate-model’ bracht
Van Lanschot ervaren ondernemers en enthousiaste starters in
juni 2008 bij elkaar. Senior Beleggingsadviseur Laurence HeruerNoailles en Private Banker Floris van Gelder, samen ook een
combinatie van ervaring en jeugdige ambitie, zochten daarvoor
toenadering tot de Technische Universiteit Delft. Floris: ‘Rond
universiteiten en hogescholen bevinden zich organisaties die

Floris van Gelder
Met welke geur word jij het liefste wakker?
Geur van een nieuwe warme zomerdag, vers gemaaid gras.
Met de rugzak de Himalaya in of twee weken Club Med?
Bij een keuze de rugzak op en de Himalaya in. Idealiter een combinatie
van beide.Ik loop graag door een landschap omdat ik vind dat je dan het
landschap veel intensiever ervaart dan vanuit bijvoorbeeld de auto.
Ik heb iets dergelijks gedaan in Tanzania; eerst 10 dagen safari daarna
vier dagen uitrusten op het strand in Zanzibar.
Wat is jouw lievelingsﬁlm?
Ik heb niet echt een lievelingsfilm, er zijn zoveel goede films.
Bespeel je zelf een instrument? Zo nee, welk had je willen bespelen en
waarom?
Ik speel geen instrument maar als ik had mogen kiezen dan zou de keuze
piano zijn. De piano is breed inzetbaar (verschillende muziekstromen) en
kan als stand alone instrument dienen.
Wat is het lekkerste wat je ooit hebt gegeten?
Japans, van sushi tot ossenhaas van de bakplaat. Over het algemeen
houd ik van pure producten die van nature veel smaak hebben. Dit komt
sterk terug in de Japanse keuken.

jonge starters begeleiden, zij hebben een netwerk dat je zelf maar
moeilijk in kaart kunt krijgen. Via yes! Delft, de Young
Entrepreneurs Society aldaar, kwamen we in contact met allerlei
techno-starters, die graag meededen aan onze sessie
Speednetworking.’ Laurence: ‘We organiseerden de bijeenkomst
in Den Haag, waar een coach als eerste programmaonderdeel een
warming-upsessie verzorgde. Het doel daarvan was de startende
ondernemers los te maken, ze bewust te maken van hun lichaam,
hun expressie en de manier waarop ze communiceren. Daarna
volgde een groepsdiscussie over de voors en tegens van het
ondernemerschap, waarbij iedereen de ruimte kreeg om zijn
bijdrage te leveren. Pas daarna gingen we over tot het
speeddaten.’
Ondernemersbank
Veertien starters werden op grond van hun ingevulde profiel
gekoppeld aan veertien ervaren ondernemers uit het
Van Lanschot-klantenbestand. Laurence: ‘Iedereen had vier
afspraken van een kwartier, waarbij de starters veel praktische
vragen op hun gesprekspartners afvuurden. De middag was een
groot succes, de energie in de zaal was voelbaar. Dat gold
overigens niet alleen voor de starters, die veel bruikbare
informatie en zeer waardevolle contacten hadden vergaard. Ook
de ervaren ondernemers hadden genoten van de ontmoetingen.
Een van hen zei tegen mij dat hij zich weer 23 voelde, hij was echt
weer opgebloeid door het enthousiasme van die jonge starters.’
Zowel jong als oud gaf aan graag een vervolg te geven aan de
bijeenkomst, precies wat Laurence en Floris ervan hadden
gehoopt. In 2009 zullen in Eindhoven, Utrecht en Haarlem
soortgelijke sessies worden georganiseerd. Er zijn daarbij nog
allerlei vervolgstappen denkbaar. Zo zou op termijn een
ondernemersacademie kunnen ontstaan, waarbij ervaren
ondernemers zich opwerpen als coach voor starters.
Floris: ‘Uiteindelijk hopen we te komen tot een overzichtelijk
format voor Speednetworking, op basis waarvan onze kantoren
hun eigen sessies kunnen organiseren. Het is een mooi middel om
de bekendheid van Van Lanschot als ondernemersbank te
vergroten.’
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Terug naar school met BizWorld

‘Kinderen leren
ondernemen’
Ben Noy en Linda Doesburg van het Van Lanschot-kantoor Hilversum gingen in het kader
van BizWorld een aantal ochtenden terug naar school. Niet om les te krijgen, maar om les te
geven aan leerlingen van groep 8.

BizWorld is bedacht door de Amerikaanse investeerder
Tim Draper. Hij kon zijn dochter niet goed uitleggen wat voor
werk hij deed, daarom ontwikkelde hij een ondernemersprogramma voor de hoogste klas van de basisschool. Tijdens dit
programma starten de leerlingen een virtuele onderneming. De
ene leerling is financieel directeur, de ander directeur marketing
en zo heeft iedereen zijn eigen rol. Bij wijze van pilot begeleidden
Van Lanschot-medewerkers in 2008 een aantal klassen.
Directeurtjes in de dop
‘Wat mij opviel, is dat je aan veel kinderen al kunt zien wat ze later
zullen worden’, vertelt Ben Noy, directeur Private Banking op het
Van Lanschot-kantoor in Hilversum. ‘De financieel directeurtjes
in de dop leggen een grote belangstelling voor geld aan de dag.
Andere kinderen zijn weer compleet gericht op het creatieve
proces.’ Volgens Ben worden de kinderen zich dankzij BizWorld
bewust van de rol die een bank in een maatschappij vervult.
‘Ze zien dat een bank een belangrijke schakel is in de economische
tredmolen. Ik heb er zelf ook veel aan gehad, moet ik zeggen.
Zo’n project haalt je even uit je comfort zone. En je realiseert je
weer eens dat Nederland niet alleen uit miljonairs bestaat.’
Vriendschapsbandjes
Ook private banker Linda Doesburg stond voor BizWorld voor de
klas. Vond ze het moeilijk? ‘Het is wel even wennen. Je moet
natuurlijk in een andere taal spreken dan wanneer je met een
klant praat. Maar het ging wel goed volgens mij. Ik ben ervan
overtuigd dat bepaalde zaken bij de kinderen blijven hangen. We
hebben bijvoorbeeld uitgebreid verteld hoe een bank in elkaar zit.
En de kinderen zijn ook bij ons op kantoor op bezoek geweest.’
Het ‘product’ van de kinderen bestond uit vriendschapsbandjes
die de leerlingen tijdens een speciaal georganiseerde markt
moesten verkopen aan de leerlingen van groep 7, met ‘Biz-euro’s’.
‘Al met al is BizWorld een mooie manier om ondernemerschap
meer aandacht te geven’, vindt Linda.

Ben Noy & Linda Doesburg
Waar kijk je het liefst naar?
Linda: ‘Vooruit’ Ben: ‘Mogelijkheden in plaats van
onmogelijkheden.’
Amuse of dessert?
Linda: ‘Amuse.’ Ben: ‘Amuse.’
Welk instrument hoor je het liefst?
Linda: ‘Piano.’ Ben: ‘De menselijke stem.’
Pecunia non olet?
Linda: ‘ls private banker kun je weinig anders beweren.’
Ben: ‘Helaas klopt dat.’
Gezichtmassage of rugmassage?
Linda: ‘Rugmassage.’ Ben: ‘Allebei!’

Maar levert BizWorld Van Lanschot ook iets op?
‘Deze pilot was in Harmelen, maar het is de bedoeling dat je
uiteindelijk les geeft op scholen in de buurt van je eigen kantoor.
Dankzij BizWorld kun je dan veel doen aan je naamsbekendheid in
de buurt. Daarnaast is het gewoon mooi om iets goeds te doen
voor de maatschappij.’
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Reinoud van Ieperen Bokhorst
Welke geur doet jou het water in de mond lopen?
‘De geur van warme, verse appeltaart.’
Wat stond er op de mooiste foto die jij ooit hebt gemaakt?
‘Onze kinderen in zwembroek op het lege strand van Terschelling,
onder een strakblauwe hemel. Voor mij is de herinnering aan het
moment heel bepalend voor de mate waarin ik mijn eigen foto’s
mooi vind.’
Wat hoor je liever: zang zonder muziek of muziek zonder zang?
‘Ik kan langer luisteren naar een pianoconcert of een jazzband dan
naar een koor dat a capella zingt. Eigenlijk zie ik zang als muziek; het
hoort gewoon bij elkaar.’
Wat is jouw ideale zaterdagavondbesteding?
‘Met vrienden uitgebreid dineren. Maar nu wij vier jonge kinderen
hebben, is gewoon een keer vroeg naar bed een goede tweede.’
Welk gerecht is jouw specialiteit?
‘Lamsbout uit de oven: langzaam laten garen met knoflook en oude
kaas. Niet moeilijk, als je maar geduld hebt.’
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Kempen Capital Management bevordert duurzame bedrijfsvoering

‘Je hebt meer invloed als
je bij vervuilers aan tafel zit’
Nu van elk bedrijf wordt verwacht dat het maatschappelijk verantwoord onderneemt, kijken
beleggers ook steeds kritischer naar beleggingsfondsen. Vele vermogensbeheerders hebben
sindsdien ‘groene’ of ‘duurzame’ fondsen opgetuigd, maar Kempen Capital Management
kiest voor een eigen route naar een betere wereld. senior portfolio manager Reinoud van
Ieperen Bokhorst legt uit.

Waarom heeft Kempen Capital Management (kcm) geen
groen beleggingsfonds?
‘kcm is een performance-gedreven organisatie met de focus op
portefeuilles met een optimale rendements-risicoverhouding.
Simpel gezegd baseren wij onze beleggingsbeslissingen primair op
financiële voorwaarden. Wij hebben er niet voor gekozen om een
apart ‘duurzaam’ fonds in het leven te roepen dat op voorhand
een aantal bedrijfstakken volledig uitsluit. Dat zou namelijk
betekenen dat je winstkansen laat liggen zonder dat recht wordt
gedaan aan de werkelijke uitdagingen van duurzaam
ondernemen.’
Op welke manier draagt kcm dan z’n steentje bij aan de
betere wereld?
‘In 2008 hebben we de United Nations Principals for Responsible
Investment onderschreven, een aantal uitgangspunten die
institutionele beleggers hanteren om op verantwoorde wijze geld
te beleggen. Daarin staat bijvoorbeeld gestipuleerd dat bij elke
analyse en beleggingsbeslissing rekening wordt gehouden met de
zogenaamde esg-criteria: de E van environment, de S van social
en de G van governance. We hebben dus afgesproken om bij elke
beleggingskeuze mee te wegen wat de gevolgen zijn voor milieu
en maatschappij, waarbij ook de deugdelijkheid van het
ondernemingsbestuur wordt beoordeeld. In de Principles staat
bovendien dat we daarin transparantie betrachten en er
rekenschap over afleggen. Zo blijft onze focus op de financiële
voorwaarden behouden, terwijl we aantoonbaar oog hebben voor
de randvoorwaarden.’

Hoe kun je controleren of een bedrijf zich aan
esg-criteria houdt?
‘Voor de goede orde: wij investeren in beleggingsfondsen, zowel
intern als extern, dus wij geven geld aan vermogensbeheerders
die vervolgens investeren in de bedrijven in hun portefeuille. Wij
laten die portefeuille doorlichten door ges, een Zweeds bedrijf
dat is gespecialiseerd in onderzoek naar het beleid van beursgenoteerde bedrijven op het gebied van esg. Als hun evaluatie
daar aanleiding toe geeft, dan gaan wij gezamenlijk in gesprek
met de fondsbeheerder. Wij wijzen hem erop dat enkele bedrijven
zich op een aantal esg-punten zouden kunnen verbeteren en
vragen hem die bedrijven daarop aan te spreken.’
En, staat men open voor dergelijke kritiek?
‘Dat gaan we in 2009 ervaren, maar de geluiden zijn positief. Het
scheelt dat we gebruik maken van een onafhankelijk bureau, dat
bovendien zeventien jaar ervaring heeft met duurzame bedrijfsvoering. En de fondsbeheerders krijgen zo gratis feedback op hun
portefeuille, waarmee ze zelf ook hun voordeel kunnen doen.’
Waarom heeft kcm besloten via deze route duurzame
bedrijfsvoering te bevorderen?
‘Je kunt op voorhand bedrijven uitsluiten, maar dan verandert er
niets aan de situatie. Wij zitten bijvoorbeeld liever aan tafel bij
vervuilende bedrijven en proberen op die manier verbeteringen te
bewerkstelligen. Bovendien is het zelden zo dat een heel bedrijf
kan worden omschreven als vervuiler, vaak betreft het een
specifiek incident of een enkel onderdeel ervan. Als je bij het
bedrijf betrokken bent, kun je meer invloed uitoefenen. Op lange
termijn heeft dat meer effect, daar zijn wij van overtuigd.’

Medewerkers in cijfers
Milieutabellen
Interne Commissies
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Medewerkers in cijfers
Aantal medewerkers

Bankbedrijf (inclusief RvB/Trust)

31 december 2008

31 december 2007

31 december 2006

Aantal

fte

Aantal

fte

Aantal

fte

1.788

1.601,75

1.823

1.650,43

1.905

1.744,90

207

185,02

Assurantiën
1.788

1.601,75

1.823

1.650,43

2.112

1.929,92

FvL Curaçao

27

26,28

26

25,28

26

25,28

FvL Luxemburg

31

31

29

28,50

27

26,50

146

141,20

134

130,19

FvL België
FvL Zwitserland
Overige dochters *

149

144,30

20

20

21

21,00

20

20,00

437

418

402

379,59

11

9,90

4

4,00

2.334

2.145,79

RvB
Totaal

2.452

2.241,33

Aantal medewerkers
Van Lanschot
In 2008 is het aantal medewerkers
licht gedaald ten opzichte van 2007.
Deze daling is voornamelijk het gevolg
van de outsourcing van de afdelingen
Proces en Informatievoorziening
(PenI) en Facility Services. Het aantal
medewerkers waar het dienstverband
van is beëindigd door de outsourcing
is ruim 40% van het totaal aantal
medewerkers uit dienst. Daar staat
tegenover dat Van Lanschot 365
vacatures (20% van het totaal aantal
medewerkers) heeft ingevuld.
Ondanks de hoge instroom van
nieuwe medewerkers is het
personeelsbestand licht gedaald naar
1.788 medewerkers.

De volgende tabellen betreffen uitsluitend cijfers van
Van Lanschot Nederland (incl. RvB en Trust)

Aantal actieve medewerkers ft / pt / seniorenverlof 2008
31 december 2008

Mannen

Vrouwen

Totaal

% 2008

Fulltime

659

277

936

52,35

Parttime

39

504

543

30,37

Seniorenverlof

55

12

67

3,75

Overige dienstverbanden

188

54

242

13,53

Totaal

941

847

1.788

100

* Dochters Assurantiën
België verzekeringen
IPFP/Distriplan België
Kempen

Aantal actieve medewerkers ft/
pt/seniorenverlof
Onder een fulltime contract wordt
een 36-urige werkweek verstaan. Het
aantal fulltime medewerkers is ten
opzichte van 2007 licht gedaald. Bij de
mannen is het aantal parttime
medewerkers gedaald, bij de vrouwen
licht gestegen.
In toenemende mate is er door de
mannen gebruikgemaakt van het
seniorenverlof. Bij de vrouwen ligt dit
percentage nagenoeg gelijk.
Onder overige dienstverbanden
worden o.a. de vut-regeling,
ouderschapsverlof en een 40-urige
dienstverband verstaan. Hier zie je
zowel bij de mannen als de vrouwen
een forse stijging.
Medewerkers gaan steeds meer
gebruikmaken van de flexibele
arbeidsvoorwaarden die de
organisatie aanbiedt.
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Aantal vacatures
De afdeling Recruitment heeft het
afgelopen jaar veel energie gestoken
in het aannemen van nieuwe
medewerkers. In de wervingsplannen
lag in 2008 de nadruk op de
uitgebreide search in het eigen
netwerk en diverse databases
(Monsterboard, Intermediair,
Linkedin en Connexys). Er is ook een
beroep gedaan op de medewerkers
van Van Lanschot om potentiële
kandidaten uit het eigen netwerk te
benaderen.
In diverse media is in 2008 aanvullend
hierop een brede campagne van start
gegaan. Dit allemaal om de
hoeveelheid vacatures ingevuld te
krijgen. In totaal zijn er 365 ingevuld.
Een groot aantal medewerkers is via
Turbo ingestroomd. De Ferrari-actie
heeft ongeveer 17 interessante
kandidaten opgeleverd. Het aantal
aangenomen private bankers in 2008
(59) is ten opzichte van 2007 (49)
sterk toegenomen.

Aantal actieve medewerkers ft / pt / seniorenverlof 2007
31 december 2007

Mannen

Vrouwen

Totaal

% 2007

Fulltime

783

314

1097

59,72

Parttime

47

482

529

28,80

Seniorenverlof

48

13

61

3,32

Overige dienstverbanden

110

40

150

8,16

Totaal

988

849

1.837

100

Promoties leeftijd
Gemiddelde
2008

2007

2006

Totale personeelsbestand

40,93

40,81

40,40

Mannen

42,05

42,37

42,00

Vrouwen

39,69

38,99

38,50

Leeftijdsopbouw
2008

Mannen
< 20 jaar
20 tot 25 jaar

2007

Vrouwen

Mannen

2006

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

3

1

3

1

32

24

22

26

21

26

94

120

25 tot 30 jaar

81

84

71

91

30 tot 35 jaar

114

129

130

145

165

180

407

422

35 tot 45 jaar

326

371

343

377

45 tot 55 jaar

262

191

282

164

346

168

138

56

1.171

972

55 jaar >

Totaal

1.788

123

47

137

45

941

847

988

849

Leeftijdsopbouw
De gemiddelde leeftijd is de afgelopen
jaren nagenoeg gelijk gebleven en ligt
rond de 41 jaar. Voor vrouwen is de
gemiddelde leeftijd iets lager. In 2008
is het aantal mannen in de
leeftijdscategorie 55+ licht gedaald.
Bij de vrouwen is in deze
leeftijdscategorie een lichte stijging
waar te nemen.
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Aantal promoties
Promoties
2008

%

2007

%

2006

%

Mannen

102

5,70

189

10,29

139

6,58

Vrouwen

94

5,26

138

7,51

119

5,63

196

10,96

327

17,80

258

12,21

Totaal

Duur van de dienstverbanden

< 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
15 tot 20 jaar

Mannen

Vrouwen

419

324

172
112
56

Totaal

% 2008

% 2007

% 2006

743

41,60

34,20

32,10

190

362

20,20

29,50

33,70

148

260

14,50

10,10

9,90

62

118

6,60

8,70

7,70

6,50

6,20

5,20

55

62

117

25 jaren >

127

61

188

10,50

11,40

11,50

Totaal

941

847

1.788

100

100

100

20 tot 25 jaar

Beëindiging dienstverband
Promoties
2008

Totaal

316

%

17,67

2007

410

%

22,32

2006

202

%

9,56

Promoties
Het aantal promoties is ten opzichte
van de laatste jaren in aantallen en
percentages fors gedaald. De daling
van de promoties deed zich bij alle
onderdelen van de bank voor.
Een belangrijke reden is het aantal
medewerkers op eindschaalpositie.
Van Lanschot telt 848 vrouwen. Dit is
47% van het totale personeelsbestand. De trend dat er meer
vrouwen in de organisatie komen op
leidinggevende of hogere posities
wordt voortgezet. Ruim 32% van de
vrouwen heeft een leidinggevende
positie binnen de organisatie. Dit ligt
ruim boven het gemiddelde van
andere bedrijven.

Duur van de dienstverbanden
Veruit de grootste groep
medewerkers is korter dan 5 jaar in
dienst bij Van Lanschot, een
percentage van ruim 41 van de totale
populatie. Dit is een gevolg van de
nieuwe instroom die de afgelopen
jaren heeft plaatsgevonden. In 2008
zijn er zoals gezegd 365 vacatures
vervuld en in 2007 waren dit er 324.
Het percentage medewerkers met een
dienstverband van tussen de 10 en 15
jaar blijft toenemen. Bij de groep van
15 jaar en langer in dienst zie je een
dalende trend.
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Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is in 2008 lager ten
opzichte van 2007. Vooral het
langdurig en middellange verzuim is
dalende binnen de bank. Vanaf 2008
publiceren we de cijfers exclusief
zwangerschapsverlof.

Ziekteverzuim
2008 *

2007 *

2006 *

4,30%

4,80%

4,50%

Kosten en uren opleidingen 2008
Aantal deelnemers

2.535

Overzicht uren

Bijeen-

individueel en collectief

komsten

Zelfstudie

E- learning

Kennis

56.393

12.090

1.416

Vaardigheden

25.731

6.400

1.688

1.074

0

0

83.198

18.490

3.104

Coaching
Totaal aantal uren
individueel en collectief
Totale kosten 2008
individueel en collectief

€ 5.424.434

Kosten en uren opleidingen 2007
Aantal deelnemers

1.539

Overzicht uren

Bijeen-

individueel en collectief

komsten

Zelfstudie

E- learning

Kennis

37.933

10.220

0

Vaardigheden

19.347

4.000

5.063

643

0

0

57.923

14.220

5.063

Coaching
Totaal aantal uren
individueel en collectief
Totale kosten 2007
individueel en collectief

* Inclusief zwangerschapsverlof

€ 3.403.504

Opleidingen
In 2008 heeft Van Lanschot ruim € 5,4
miljoen – ten opzichte van € 3,4
miljoen in 2007 – in opleidingen
geïnvesteerd. Dit is ruim 5% van de
totale loonsom. Het aantal individuele
opleidingen waaronder kennis-,
vaardigheden- en coachingstrajecten
is gelijk gebleven. De collectieve
trainingen zijn enorm gestegen. Er is
veel geïnvesteerd in het leiderschapsprogramma van insead (ruim 100
medewerkers hebben deelgenomen).
Zoals elk jaar heeft er weer een
permanente educatie training
plaatsgevonden om medewerkers
blijvend te ontwikkelen. Twee andere
belangrijke collectieve programma’s
hebben in 2008 plaatsgevonden:
Commerciële Competenties Private
Banking en Effectenkennis.
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Milieutabellen
Energieverbruik
Verbruik

co2 (kilo’s)

Electriciteit (groene co28.495.578 Kwh

gecompenseerde stroom)

5.097.347

402.641 m3

Gas

712.675

Water

16.072 m3

Stookolie

15.659 liter

47.603

Totaal zonder co2-compensatie

5.857.625

Via groene stroom co2
gecompenseerd

– 5.097.347

co2-productie energie

760.278

Afgevoerd gewicht per afvalstroom
Afval

Afvalstromen
Gewicht (kg)

Papier/ Karton
Destra Data (papiervernietiging)

Hoofdstromen afval
%

67.468

6,76

628.860

63,00

Totaal papier
Drinkbekers
gft

5.950

0,60

19.852

1,99

Totaal overige recycling

Gewicht (kg)

Recycling vs. overig afval
%

696.328

69,75

25.803

2,58

Totaal recycling
Electroschroot

846

0,08

Folie

168

0,02

Gevaarlijk afval

456

0,05

4.750

0,48

120

0,01

63

0,01

Glas
Hout
Bouw & sloop
Totaal afval
Restafval

269.733

27,02

6.403

0,64

269.733

27,02

Totaal overig afval
Totaal

998.266

100,00

998.266

100,00

Gewicht (kg)

%

722.130

72,34

276.136

27,66

998.266

100,00
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Papierverbruik (in kilo’s)
7.400

Commercieel drukwerk

27.000

Enveloppen
Etiketten

100

Overig *

7.000

Plano blanco (Xerox)

74.200

Plano bedrukt

35.000
860

Sets / blocnotes

151.560

Totaal

Wagenpark: gegevens Terberg Leasing
Brandstofsoort

Gemiddeld
verbruik 2008

Aantal auto’s

Aantal auto’s
Greenlease

per

Percentage

Gemiddeld

Totaal

Totaal

Greenlease

jaar

gereden

verbruik in liters

kilometrage

kilometers

31-12-2008

Benzine

12,6

co2-uitstoot

96

49,50 %

26.643

5.168.742

410.218

980.421

154

78

50,60 %

39.935

6.149.990

361.764

947.822

3.046

4.904

450.028

1.933.147

194

Diesel

17

lpg

10,2

1

0

0,00 %

31.070

Totaal

14,5

349

175

50,10 %

32.331

11.318.732

Wagenpark: gegevens overige leasemaatschappijen
Km/ltr

Arval

13,5

Benzine

4

Diesel

Totaal

Km/jaar gem

Totaal

Totaal verbruik

Totale co2

(liter)

uitstoot (kg)

3

7

25.712

179.984

24.323

32.591

19.454

194.540

26.650

34.311

45.166

374.524

5.0973

66.902

ing

13,7

6

4

10

Totaal

13,6

10

7

17

Diesel

33.425

Benzine

1.7548

* Overig bestaat uit de agenda 2009, papieren draagtassen en ringbanden
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co2-footprint
Categorie

Emissie minus compensatie

Emissie (kg co2)

Emissiefactor

kg co2)

402.641

Aardgas

15.659

Stookolie

m3
liter

8.495.578

Groene elektriciteit

712.675

1,77

kg/m3

3,04

kg/liter

47.603

0,60

kg/kWh

5.097.347

Totaal energie

5.857.625
427.766

Benzine

395.189

Diesel
lpg

Totaal brandstoffen

liter

3.046

liter

826.001

liter

2,39

kg/liter

1.022.361

2,62

kg/liter

1.035.395

1,61

kg/liter

4.904
2.062.660

1.427.741

km

0,092 kg/km

5.093

503.881

km

0,130

kg/km

65.505

2.853.516

km

0,100

kg/km

285.352

55.355

Bus/tram/metro
Vliegen in Europa
Vliegen buiten Europa

liter

760.278

355.950

Totaal overig vervoer

355.950

8.276.235

Totaal

– 5.097.347

Af: co2-compensatie Groenstroom
Af: co2-compensatie Greenlease

– 634.919

Totaal co2

2.543.969

co2-uitstoot met compensatie

co2-uitstoot zonder compensatie

Totaal brandstoffen

65 %

Totaal brandstoffen

25 %

Totaal energie

30 %

Totaal energie

71 %

Totaal overig vervoer

14 %

Totaal overig vervoer

4 %
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Interne Commissies
1.

Indelingscommissie Functiewaardering
Mevrouw drs. C.E. Habes, voorzitter
De heer drs. J.J.M. Jacobs
Mevrouw drs. M.H.A. Keereweer
De heer drs. F.P. Mannaerts
De heer J.J.F Mannaerts
De heer R. Huiszoon
Mevrouw A.M.C. Verhoeven, secretaris

5.

– Namens de Ondernemingsraad
De heer R.C. Labadie, vast lid
Mevrouw mr. A.A.C. Poot, ambtelijk secretaris
Mevrouw A.M.C. Verhoeven, plaatsvervangend ambtelijk secretaris

De Indelingscommissie Functiewaardering is in 2008 eenmaal bij elkaar
gekomen.
2.

Bezwarencommissie Functiewaardering
– Namens de werkgever
De heer mr. B.L.J.M Noy, voorzitter
De heer mr. H.J.P. Maas, commissielid en plaatsvervangend voorzitter.

In 2008 zijn er geen klachten ingediend bij de Beroepscommissie Mobiliteit
6.

– Namens de Ondernemingsraad
De heer mr. P.B.C. Schoenmakers, vast lid
De heer S.J.M. Stuijvenberg, plaatsvervangend lid
Mevrouw A.A.V. van Rossum, vast lid
De heer R. Geel, plaatsvervangend lid

Algemene Regeling inzake klachten
(arik- commissie)
– Namens de werkgever
De heer drs. C.H.A. Kuijpers, voorzitter
De heer mr. P.W.A. van Galen, vast lid

In 2008 zijn er geen bezwaarschriften ingediend bij de Beroepscommissie A.
7.

– Namens de Ondernemingsraad
De heer A.J.M. Tuerlings, vast lid
De heer Y. Boon RBA, plaatsvervanger
De heer R.H.M. van Rijen, vast lid
De heer G.L.A.G. van Mackelenbergh, plaatsvervanger en
aanspreekpunt seksuele intimidatie
De heer H.A.H.A.M. Franken, klachtenbegeleider
Mevrouw A.M.C. Verhoeven, ambtelijk secretaris
De commissie heeft twee bezwaarschriften ontvangen. Beide
bezwaarschriften zijn niet-ontvankelijk verklaard.
4.

Professional Development — commissie
De heer drs. F.G.H. Deckers, voorzitter
Mevrouw drs. C.E. Habes
De heer P.A.M. Loven
De heer drs. F.P. Mannaerts
Mevrouw mr. T.L. Nagel
De heer drs. J.C. Rietvelt
De heer drs. I.A. Sevinga
De heer A.C. Smits
De heer G. Verlodt
De heer mr. P.R. Zwart
Mevrouw M. Zeegers, secretaris

Beroepscommissie A (conform Sociaal Plan)
– Namens de Ondernemingsraad
De heer W.P.J. Kuppens, vast lid
De heer R.C. Labadie, plaatsvervanger
Mevrouw C.A.M. Bicane-Doomernik, plaatsvervanger
De heer R. Geel, vast lid
– Namens de werkgever
De heer mr. H.J.P. Maas
De heer J.A. Wolff, plaatsvervanger
Mevrouw mr. M.P.J.M. Brok, plaatsvervanger
Mevrouw A.M.C. Verhoeven, secretaris

In 2008 is er geen bezwaar ingediend.
De functie van secretaris is vacant.
3.

Beroepscommissie Mobiliteit
– Namens de werkgever
Mevrouw drs. C.E. Habes, voorzitter
De heer drs. L.W.J. Mertens
De heer K.H. Aulman
De heer J.J.M. Jacobs
De heer mr. P.W.A. van Galen

Beroepscommissie B (conform Sociaal Plan)
– Namens de werkgever
De heer mr. P.B.C. Schoenmakers, plaatsvervanger
De heer mr. H.J.P. Maas
Mevrouw A.M.C. Verhoeven, secretaris
– Namens de vakorganisaties
Per bezwaarschrift wijzen de vier vakorganisaties (fnv
Bondgenoten, De Unie / Beroepsorganisatie Banken en
Verzekeringen en Dienstenbond cnv) uit hun midden twee
commissieleden aan die zitting nemen in de commissie.

In 2008 zijn er geen bezwaarschriften ingediend bij de
Beroepscommissie B.
8.

Ideeëncommissie
Mevrouw mr O.A.H. Vermeijlen, voorzitter
De heer J.J.F. Mannaerts
De heer F.H.B. Voss
Mevrouw drs. E.A.H. Engelhart
Mevrouw drs. J.J. Dijksterhuis
Mevrouw A.C.M. van Tiel
De heer R.C.A. Everstijn
De heer mr. A.D. Boer
Mevrouw M.G.C. Olsthoorn, secretaris
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In 2008 zijn 111 ideeën ingediend en 16 ideeën werden beloond met een
waardebon. De stijgende lijn die 2007 liet zien heeft stand gehouden. In 2006
werden 64 ideeën ingediend ten opzichte van 123 in 2007.
Om deze lijn vast te houden zal er ook in 2009 in personeelsblad Balans
aandacht worden gevraagd voor FvL id Postbus. Daarnaast zullen met
regelmaat nieuwsberichten op intranet worden geplaatst met allerlei tips en
trucs: ideeën die praktisch, uitvoerbaar en nuttig kunnen zijn voor iedere
medewerker.
De samenstelling van de Ideeëncommissie is in 2008 veranderd. Commissielid
P&I Peter Hoogendijk is uit dienst en is gezien de directe lijn van Odet
Vermeijlen met itm niet vervangen. Ron Evers heeft voor Business Banking de
plaats van Michel Beckers overgenomen. Anke Heesbeen heeft haar
Corporate Communicatietaken overgedragen aan Annemarie van Tiel. Ria
Olsthoorn is bereid gevonden om de administratieve ondersteuning, zoals
Anke jarenlang voor de Ideeëncommissie verzorgde, over te nemen.
De Ideeëncommissie vergadert iedere eerste dinsdag van de maand.
9.

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

t

Ondernemingsraad
Mevrouw C.A.M. Bicane –Doomernik
De heer J.W. Bok
De heer J.A.H. Bosman
De heer R. Geel, secretaris
De heer mr. B.L.M Jansen
De heer W.P.J. Kuppens, vice-voorzitter
De heer R.C. Labadie, voorzitter
De heer A.J. van Luijk
Mevrouw N. van Os, ambtelijk secretaris
De heer R.H.M. van Rijen
Mevrouw A.A.V. van Rossum
De heer drs. J.A. Sanders
De heer mr. P.R.J.M. Tijhuis
Overzicht advies- en instemmingsaanvragen
Adviesaanvragen
6JUXFSLJOHUSBOTGPSNBUJFFOPOUXFSQOJFVXF3FHJFPSHBOJTBUJFBGEFMJOHitm
8JK[JHJOHBGEFMJOH'VOEPSEFSEFTLCJOOFO1SJWBUF*OWFTUNFOUT
*OSJDIUJOH$PSQPSBUF'BDJMJUZ.BOBHFNFOU
"BOQBTTJOHTDPQFPVUTPVSDJOH'BDJMJUZ4FSWJDFT
8JK[JHJOHJOSJDIUJOH$PNQMJBODF
Outsourcing operationele ict-activiteiten van P&I naar Accenture en ibm
*OSJDIUJOHOJFVXFSFHJFPSHBOJTBUJFitm
)FSJOSJDIUJOHWBOEFIPPGEBGEFMJOH0QFSBUJPOBM.BSLFU3JTL$POUSPM
en Credit Risk Management
0SHBOJTBUPSJTDIFXJK[JHJOHFO.BSLFUJOH1SPEVDUNBOBHFNFOUFO
Private Investments binnen Private Banking
6JUCFTUFEJOH'BDJMJUZ4FSWJDFTBBO"SDBEJTaqumen
"BOQBTTJOHTDPQFPVUTPVSDJOH'BDJMJUZ4FSWJDFT**
*OSJDIUJOHWBOESJF1SPDFTFO*OGPSNBUJF.BOBHFNFOUUFBNT pimteams) binnen de hoofdafdelingen Private Banking en Business Banking,
Operations en Finance & Control
4UPQ[FUUFOWBOEFBDUJWJUFJUFOWBOEF*OUFSNFEJBJSEFTL

Instemmingsaanvragen
t (FESBHTDPEF&XFSLFO
Overige onderwerpen
t #FTQSFLJOHKBBSDJKGFST'W-
t #FTQSFLJOHIBMGKBBSDJKGFST'W-
t +BBSWFSTMBH03
t .BBUTDIBQQFMJKL+BBSWFSTMBH
t ,BOUPSFOFOBGEFMJOHFOSPOEF
t 7FS[VJNSBQQPSUBHFTFO"SCP/FE
t 3JTJDPJOWFOUBSJTBUJFFOoFWBMVBUJF
t .FEFXFSLFSTUFWSFEFOIFJEPOEFS[PFLFYJUFORVÐUF
t 1FSGPSNBODFNBOBHFNFOU
t #FESJKGTGJUOFTT
t #FOPFNJOHEFFMOFNFST7FSBOUXPPSEJOHTPSHBBO4UJDIUJOH
Pensioenfonds
t #FOPFNJOHFOJOUFSOFDPNNJTTJFT
Evaluaties
t 7PPSUHBOHQSPKFDU%SJWF
t 7PPSUHBOHPVUTPVSDJOH1*FO*OSJDIUJOHitm
t 7PPSUHBOHPVUTPVSDJOH'BDJMJUZ4FSWJDFT
10. Vertrouwenspersonen
Mevrouw mr. M.P.J.M. Brok
Er zijn in 2008 bij de vertrouwenspersoon geen meldingen
binnengekomen.
11. Verzorgingsfonds
De heer G.L.A.G. van Mackelenbergh, voorzitter
Mevrouw P.H. d’Ailly, secretaris
Mevrouw M.A.G. Lievens, penningmeester
Doel van het fonds is de financiële last voor deelnemers te verlichten die kan
ontstaan door ziekte van degene die normaal de huishouding doet. Per
1 september 2002 is het regelment van het Verzorgingsfonds aangepast.
De belangrijkste beleidswijzigingen houden in dat de tegemoetkoming bij
onofficiële hulp is gelijkgesteld aan die bij officiële hulp en dat de kosten
voortvloeiende uit gezinshulp bij ongeval en stervensbegeleiding hierbij
worden meegenomen. Medewerkers van Van Lanschot kunnen lid worden
van het Verzorgingsfonds.
Per ultimo 2008 nemen 505 medewerkers deel aan het fonds (2007: 530).
In 2008 deden vier leden (2007: twee) een aanspraak op het fonds. In totaal
werd aan hen € 2.663,65 (2007: € 2.031,05) uitgekeerd.
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In memoriam

Naam

Mevrouw E. Rutten
De heer B. van der Veen
De heer J.C.P.M. Suiskens
De heer P.P.M. Dingenouts
De heer A. van Leeuwen
Mevrouw W.J. Boogmans-Kooiman
De heer W.L.J.M. Dielissen
De heer H.J.M. van Dorsselaer
De heer B. de Boer
De heer B.C.M. Smid
De heer J.H.J.M. Schins
De heer P. Weber

Overleden

Leeftijd

01-01-08
19-02-08
14-03-08
18-03-08
27-03-08
17-04-08
17-08-08
25-08-08
19-09-08
30-09-08
09-12-08
21-12-08

62
62
62
74
63
78
58
71
78
83
66
62
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br-nd Mountain Design, Den Haag
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Henriëtte van Haren-van Herpen
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Angélique van der Loo
Tekst
Vincent Weggemans
Raymond Krul
Fotograﬁe
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Drukkerij Ando bv, Den Haag
Bindwerk
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