
Grootvermogende families, met of 
zonder family office, stichtingen en 
goede doelen staan voor complexe 
vermogensvraagstukken. Met de 
omvang van hun vermogen, hun 
structuur en beleggingsbeleid lijken zij 
steeds vaker op professionele partijen. 
Onze Outsourced Chief Investment 
Officer-dienstverlening (OCIO) staat 
hen bij met diepgaande beleggings-
expertise en ruime ervaring in het 
oplossen van complexe vermogens-
vraagstukken. Een per soon lijke, 
servicegerichte benadering is hierbij 
het uitgangspunt.

Partner voor de 
aansturing van  
uw vermogen  
OUTSOURCED CHIEF INVESTMENT OFFICER



Institutionele aanpak, persoonlijke 
benadering

Van Lanschot Kempen is een van de marktleiders op het 
gebied van fiduciair vermogensbeheer en -advies voor 
institutionele partijen zoals pensioenfondsen en verzekeraars. 
Dezelfde aanpak en diepgaande beleggingsexpertise 
zetten wij met onze OCIO-dienstverlening in voor groot-
vermogende families – met of zonder family office – , 
stichtingen en goede doelen. 

Door onze eeuwenlange ervaring in private banking en 
wealth management (sinds 1737) weten wij voor welke 
uitdagingen u staat bij de inrichting van een groot vermogen. 
Met de OCIO-dienst verlening combineren wij deze twee 
werelden, waarbij u kunt rekenen op een toegewijd team dat 
al deze kennis voor u inzet. Wij werken intensief met u 
samen en met uw adviseurs. Wij geven een eerlijke, genuan-
ceerde visie op de vermogensvraagstukken waar u mogelijk 
mee worstelt. Wij zeggen eerlijk wat we vinden en vragen 
door. Uit ervaring weten wij dat onze relaties dat prettig 
vinden. Alleen op die manier kunnen wij de beste maatwerk-
oplossingen voor u creëren en samen met u werken aan 
innovaties voor de toekomst.
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‘ WIJ HEBBEN ONZE ONDERNEMING 
VERKOCHT, HOE MOETEN WIJ NU 
ONS VERMOGEN INRICHTEN EN 
AANSTUREN?’ 

 

  Institutionele aanpak voor 
grootvermogende families, 
family offices, stichtingen en 
goede doelen. Een langjarig 
partnership, op basis van 
wederzijds vertrouwen.

  Op basis van uw vermogens
doelen en uitgangspunten, 
die wij doorlopend met u 
evalueren.

  Maatwerk beleggings-
oplossingen op basis van 
diepgaande beleggings
expertise. U krijgt daarbij 
toegang tot een breed 
spectrum aan innovatieve 
beleggingsoplossingen.

  Een ideale balans tussen 
grip en ontzorgen. U bepaalt 
de mate waarin u betrokken 
bent en besluiten neemt.

  Inzicht en overzicht door 
begrijpelijke verantwoording 
en rapportages over uw 
totale vermogen.



Maatwerk beleggingsoplossing
Wij zorgen er voor dat de inrichting van uw vermogen 
continu aansluit bij uw vermogensdoelen en uitgangs-
punten. Welke mate van ondersteuning u ook wenst, 
samen met u ontwerpen wij het beleggingsproces zo, dat 
deze aansluit bij uw wensen en doelstellingen. Met als 
uitkomst een toekomstbestendige, robuuste inrichting  
van uw vermogen: 

U maakt gebruik van onze diepgaande expertise op alle 
onderdelen van het beleggingsproces en alle onder liggende 
beleggingen. Uw vermogensdoelen, risico houding en 
ambitie bepaalt u zelf. De ene relatie heeft deze al scherp 
voor ogen, andere relaties begeleiden wij hierbij. Dit geldt 
ook voor uw voorkeuren op het gebied van bijvoorbeeld 
duurzaam beleggen.

PARTNER VOOR 
GROOTVERMO
GENDE FAMILIES
Door onze jarenlange ervaring 
met het bedienen van onder-
nemers en grootvermogende 
families kijken wij verder dan 
beleggen alleen. U krijgt 
toegang tot:

  het Van Lanschot Kempen 
Kenniscentrum: ervaren 
professionals op het gebied 
van onder meer vermogens-
structurering, fiscaliteit, 
notariaat en family gover-
nance staan voor u klaar;

  een NextGen-programma 
voor generatiegenoten met 
een vergelijkbare situatie, 
namelijk het erven van 
vermogen;

  financieringen, bijvoorbeeld 
een hypotheek, effecten-
krediet of lening voor 
com mercieel onroerend 
goed;

  specialisten op het gebied 
van Charity & Impact 
Investing;

  ons netwerk van onder-
nemers (DGA’s), families, 
commissarissen en  
specialisten.
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ʻ MIJN BELEGGINGSKEUZES  
MOETEN IN DIENST STAAN VAN 
MIJN LANGETERMIJNDOELEN’ 

Samen met u werken wij uw beleggingsbeleid uit, waarbij 
we een structuur neerzetten voor het vermogen. Dit leidt 
tot een duidelijk beleggingskader. Binnen dit kader wordt 
uw portefeuille ingevuld. Dat kunnen wij namens u doen, 
of juist samen met u. Afhankelijk van de afspraken die wij 
hierover met elkaar hebben gemaakt. U kunt rekenen op 
een zeer breed aanbod aan beleggingsoplossingen in alle 
vermogenscategorieën. Hierbij profiteert u van de inkoop-
voordelen van Van Lanschot Kempen. Zo houdt u de kosten 
zo laag mogelijk. De operationele portefeuille-invulling, 
-monitoring en -bijsturing kunnen wij ook voor u uit handen 
nemen. Door heldere rapportages – over uw totale 
vermogen, dus ook voor het vermogen dat eventueel bij 
andere partijen is ondergebracht – en uitgebreide evaluatie 
en verant woording krijgt u inzicht en overzicht. 

RELATIE & SERVICE

Vermogensdoelen,
         risicohouding 
               & ambitie

Beleggings-
beleid

Portefeuilleconstructie 
& manager selectie

Portefeuille-
monitoring 
en -bijsturing

          Administreren, 
     rapporteren & 
verant woorden



 
Balans tussen grip en ontzorgen
U heeft toegang tot uw gedelegeerde beleggingsafdeling, 
bestaande uit gespecialiseerde analisten en beleggings-
teams, die de regie voeren over uw beleggingen en 
investeringen. Wij ondersteunen u met analyses en advies 
op maat. Bijvoorbeeld met een overall assetallocatie die 
aansluit bij uw vermogensdoelen en ambities. Dit helpt u bij 
de besluitvorming en ontzorgt u op alle onderdelen van het 
proces. Hoe de onderlinge verantwoordelijkheid precies wordt 
ingevuld, gebeurt in overleg met u. Grofweg zijn er twee 
modellen voor de aansturing van uw vermogen, in lijn met de 
aanpak zoals wij die ook hanteren voor institutionele partijen1.

1.  Van Lanschot Kempen verzorgt de centrale aansturing 
binnen een vooraf opgesteld beleggingskader en legt 
daarover verantwoording aan u af.

2.  Van Lanschot Kempen adviseert u over mogelijke  
beleggingen, maar u neemt zelf de uiteindelijke besluiten. 

Samen met u kijken we naar de optimale invulling van de 
dienstverlening, op basis van uw behoeften en prioriteiten. 
En met voldoende flexibiliteit, mocht u in de toekomst 
andere keuzes willen maken. Gezamenlijk gaan wij op zoek 
naar de ideale balans tussen grip en ontzorgen.

 ‘

DÉ SPECIALIST 
VOOR GOEDE 
DOELEN EN 
STICHTINGEN

Goede doelen en stichtingen 
kunnen bij Van Lanschot 
Kempen rekenen op veel 
aanvullende services.

  Een governance-scan, 
inclusief adviezen voor 
verbetering.

  Hulp bij het opstellen van 
een beleggingsstatuut en 
het formuleren van een  
duurzaamheidsbeleid.

  Een dedicated team met 
tientallen jaren ervaring in 
de goededoelensector.

  Relatiebeheerders die zelf 
bestuurders zijn van goede 
doelen: zij snappen de 
dynamiek aan de bestuurs-
tafel en het omgaan met 
diverse stakeholders.

  Dienstverlening door een 
partij met stevige en 
meet bare ambities op het 
vlak van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 
Dit kan bijdragen aan de 
reputatie van uw organisatie.

  Een uitgebreid netwerk dat 
we graag voor onze relaties 
inzetten. Het delen van kennis 
over gedeelde uidagingen is 
hiervan een voorbeeld. 1   Afhankelijk van de afgenomen dienstverlening en het klantprofiel zal de beleggingsdienst verleend worden door Van Lanschot Kempen N.V. 

en/of haar 100% dochteronderneming Kempen Capital Management N.V.

‘ IK WIL MIJN STAKEHOLDERS 
LATEN ZIEN DAT IK IN 
CONTROL BEN’

Begrijpelijke verantwoording en 
rapportages

Over het gevoerde beleggingsbeleid leggen wij in 
evaluatie gesprekken op transparante wijze verant-
woording aan u af. Vanzelfsprekend krijgt u ook 
heldere rapportages, inclusief de mogelijkheid om de 
vermogens bestanddelen die u niet bij ons heeft 
ondergebracht hier in mee te nemen. Hierbij maken 
wij de positionering van de portefeuille en individuele 
portefeuilleonderdelen inzichtelijk. We tonen het 
rendement en het risico van uw vermogen. Alle 
componenten en het totale vermogen (dus ook het 
vermogen bij andere banken) zetten we af tegen een 
representatieve benchmark.
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Totaalvermogen

Beleggingscategorie Blok I Blok II Blok III Blok IV Blok V Totaal  (€) %

Geldmarkt 377.204  -  -  -  - 377.204 0%

Vastrentende Waarden 5.457.414  -  -  -  - 5.457.414 7%

Aandelen 9.179.810  - 2.854.387  -  - 12.034.197 14%

Dynamische Allocatie 8.067.973  -  -  -  - 8.067.973 10%

Grondstoffen 391.700  -  -  -  - 391.700 0%

Infrastructuur  -  - 1.544.655  -  - 1.544.655 2%

Onroerend Goed  - 11.171.793 3.714.000  -  - 14.885.793 18%

Private Debt  -  - 1.379.353  -  - 1.379.353 2%

Private Equity  -  - 8.312.177  -  - 8.312.177 10%

Overige Beleggingen  -  -  - 6.870.488  - 6.870.488 8%

Totaal Beleggingen 23.474.099   11.171.793   17.804.572   6.870.488     -                59.320.952 71%

Eigen Ondernemingen  -  -  -  - 11.000.000 11.000.000 13%

Liquide Middelen 12.055.795  - 752.193  -  - 12.807.988 15%

Totaal 35.529.895   11.171.793   18.556.764   6.870.488     11.000.000   83.128.940   100%

% Totaal 43% 13% 22% 8% 13% 100%

Hypotheek Onderneming  - (4.582.500)  -  -  - (4.582.500)

Hypotheek Privé  - (1.736.035)  -  -  - (1.736.035)

Claim (2.500.000)  -  -  -  - (2.500.000)

Totaal Vermogen 33.029.895   4.853.258     18.556.764   6.870.488     11.000.000   74.310.405   

Blokken Asset allocatie
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Rendement en verdeling

Bank A

Omvang (€) 20.342.882

Rendement in 2022 +15,9%

Rendement Index in 2022 +13,9%

Bank B

Omvang (€) 15.195.239

Rendement in 2022 +19,8%

Rendement Index in 2022 +7,7%

Bank C

Omvang (€) 32.366.072

Rendement in 2022 +5,0%

Rendement Index in 2022 +4,6%

Bank D

Omvang (€) 24.569.549

Rendement in 2022 +9,2%

Rendement Index in 2022 +2,2%

Bank E

Omvang (€) 7.597.309

Rendement in 2022 +5,7%

Rendement Index in 2022 +17,3%
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Samenvatting

Portefeuille verdeling Beleggingscategorie verdeling

% €

Geldmarkt 4,7% 7.044.112

Vastrentende Waarden 22,8% 33.780.498

Aandelen 71,6% 106.247.875

Liquide Middelen 0,9% 1.286.457

Totaal 100,0% 148.358.942

Rendementontwikkeling 2022 Rendement in februari

Geldmarkt -0,1%

Vastrentende Waarden -3,3%

Aandelen -3,0%

Totaal Portefeuille -2,9%

Rendement in 2022

Geldmarkt -0,1%

Vastrentende Waarden -5,2%

Aandelen -7,3%

Totaal Portefeuille -6,5%

Risico Rendementattributie 2022
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OP WEG NAAR DE 
IDEALE OPLOSSING 
VOOR ONDER
NEMERSFAMILIE 
VERBEEKE
Sofie en Arno Verbeeke hebben een omvangrijk 
vermogen verkregen, dankzij de verkoop van hun 
IT-onderneming. Met het geld willen ze fijn kunnen 
leven, maar in de toekomst moeten ook hun drie 
– nu nog minder jarige – kinderen kunnen rekenen 
op een deel van het vermogen. Arno sluit niet uit 
ooit een nieuwe onderneming op te starten. In de 
loop der tijd hebben Sofie en Arno een zeer 
complexe en inefficiënte structuur opgebouwd, 
met beleggingen in traditionele aandelen en 
obligaties vanuit diverse entiteiten. Hiervoor zijn nu 
verschillende banken en beheerders aangesteld die 
min of meer hetzelfde doen. Daarnaast is er veel 
cash, direct onroerend goed en private equity. De 
Outsourced CIO-dienstverlening helpt Arno en 
Sofie om weer overzicht en inzicht te krijgen. En 
daarmee meer grip op hun vermogen.
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OVERZICHT EN INZICHT



OP WEG NAAR EEN 
PARTNERSHIP MET 
VAN LANSCHOT 
KEMPEN
Een vermogensfonds heeft zijn kapitaal de 
afgelopen twee jaar flink zien groeien. Tot nu toe 
hield een van de bestuurders zich – vanuit haar 
finan ciële achtergrond –  bezig met de beleggingen 
van het fonds. Sinds kort maakt zij geen deel meer 
uit van het bestuur. Bovendien is door het aanzien-
lijke vermogen – ongeveer 35 miljoen euro – een 
andere aanpak nodig van het beleggingsbeleid.  
Het fonds en andere stakeholders hebben hier ook 
nadrukkelijk op aangedrongen. De Outsourced 
CIO-dienstverlening neemt, binnen duidelijk 
afgestemde kaders, het beheer van de beleggingen 
over en ondersteunt het fonds zo bij het behalen 
van zijn doelstellingen.
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 Uw team
Benieuwd wat onze Outsourced CIO-dienstverlening voor u kan betekenen? Wij gaan 
graag met u in gesprek!

Florentine Hanlo
florentine.hanlo@kempen.nl
+31 6 20 60 15 42 

Jeroen Wulfse
jeroen.wulfse@vanlanschotkempen.com
+31 6 53 52 54 20

DISCLAIMER

Zorgdragen dat onze klanten 
hun langetermijndoelen 
behalen

Ontzorgen van onze klanten

Behalen van beleggings
doelstellingen

Oplossingsgedreven innovatie

EEN EXCLUSIEF 
BEDIENINGSMODEL 

FOCUS OP WEALTH  
ÉN ASSET MANAGEMENT 

SPARRING PARTNER MET 
EEN HELICOPTERVIEW

TOEGANG TOT  
NICHEPRODUCTEN

Van Lanschot Kempen, een deskundige en gedreven partner

CONTACT
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DISCLAIMER 

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

Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorg-
vuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen 
dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en 
volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in 
deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud 
van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. Het is niet 
toegestaan de gegevens in deze publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in 
welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Lanschot 
Kempen NV en Kempen Capital Management NV. 

OVERIGE INFORMATIE 

Van Lanschot Kempen NV, ook handelend onder de naam Van Lanschot Kempen, is 
statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK nr. 
16038212 met btw-identificatienummer NL0011.45.770.B01, is als bank geregistreerd 
in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), 
Postbus 98 1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus 
11723 1001 GS Amsterdam. Van Lanschot Kempen kan optreden als aanbieder van 
betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten en als 
verlener en/of uitvoerder van beleggingsdiensten. 

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

Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot uw 
eigen kantoor van Van Lanschot, de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor, 
Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch of het Klachteninstituut Financiële Dienst-
verlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Heeft u een klacht over Kempen 
Capital Management NV dan kunt u contact opnemen met complaint@kempen.nl of een 
brief sturen naar Kempen Capital Management NV Postbus 75666, 1070 AR Amsterdam.04
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OP WEG NAAR DE 
IDEALE OPLOSSING 
VOOR SOFIE EN 
ARNO
Sofie en Arno hebben een omvangrijk vermogen, 
dankzij de verkoop van hun IT-onderneming. Met 
het geld willen ze fijn kunnen leven, maar in de 
toekomst moeten ook hun drie – nu nog 
minderjarige – kinderen kunnen rekenen op een 
deel van het vermogen. Arno blijft ambitieus en 
sluit niet uit ooit een nieuwe onderneming op te 
starten. In de loop der tijd hebben Sofie en Arno 
een zeer complexe en inefficiënte structuur 
opgebouwd, met verschillende banken en 
beheerders in traditionele aandelen en obligaties 
die min of meer hetzelfde doen. Daarnaast is er 
veel cash, direct onroerend goed en private equity. 
De Outsouced CIO-dienstverlening helpt Arno en 
Sofie om weer overzicht en inzicht te krijgen. En 
daarmee meer grip op hun vermogen.

OVERZICHT EN INZICHT
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OVERZICHT EN INZICHT VOOR GROOTVERMOGENDE FAMILIES

3

Portefeuillemonitoring en -bijsturing 
De portefeuille die wij voor Sofie en Arno beheren wordt continu 
gemonitord. Dit gebeurt in eerste instantie door de portefeuille-
manager in samenwerking met de vermogens beheerder, 
daarnaast wordt de portefeuille gemonitord door onze onafhan-
kelijke riskmanagementafdeling. Wanneer nodig, bijvoorbeeld bij 
een herziening van onze visie op kapitaalmarkten, passen we de 
positionering aan, waarbij wij Sofie en Arno informeren.

4Administreren, rapporteren  
& verantwoorden 
Van Lanschot Kempen voert 
de administratie voor het 
totale vermogen, inclusief de 
portefeuilles bij de andere 
banken en de overige vermo-
gensbestanddelen zoals het 
vastgoed en private equity. 
Gezamenlijk ontwerpen wij 
de rapportage zo dat Sofie 
en Arno optimaal inzicht 
hebben in de totale porte-
feuille en onderliggende 
onderdelen. 

Portefeuilleconstructie & 
managerselectie
Met Sofie, Arno en de 
externe adviseur bepalen 
we de deelopdrachten voor 
de beheerders. We komen 
tot een efficiënte structuur, 
waarbij elke partij een 
afgebakend mandaat krijgt. 
Sofie en Arno onder-
steunen we met het 
opstellen van duidelijke 
richtlijnen voor de banken 
en beheerders.

Uitkomst
Een optimale portefeuilleverdeling, die volledig 
aansluit bij de wensen en vermogens doelen 
van ondernemersfamilie Verbeeke. De familie 
krijgt bovendien meer overzicht en inzicht. En 
dat levert extra tijd op die Sofie en Arno 
kunnen besteden aan hun gezin en hun 
eventuele nieuwe onderneming.
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Vermogensdoelen, risicohouding & ambitie 
Samen met Sofie, Arno en hun externe adviseur 
stellen we de vermogensdoelen en beleggings-
overtuigingen vast. Het vermogen wordt verdeeld 
over drie doelen: ‘Privé’, ‘Volgende generatie’ en 
‘Ondernemen’. Er is voorkeur voor spreiding over 
meerdere banken en een duurzame invulling. Per 
doel worden de rendementsambitie en risico-
houding besproken. 

1 Beleggingsbeleid 
Hoe haalbaar zijn de vermogensdoelen? Een 
scenario-analyse brengt dit in kaart. Het doel 
‘Volgende generatie’ heeft een offensief profiel 
en krijgt bredere bandbreedtes met ruimte voor 
een actieve beleggingsstijl en beleggingen in 
private markten. De andere doelen krijgen een 
meer behoudend profiel.

2
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OP WEG NAAR EEN 
PARTNERSHIP MET 
VAN LANSCHOT 
KEMPEN
Een vermogensfonds heeft zijn kapitaal de 
afgelopen twee jaar flink zien groeien. Tot nu toe 
hield een van de bestuurders – vanuit haar finan-
ciële achtergrond –  zich bezig met de beleggingen 
van het fonds. Sinds kort maakt zij geen deel meer 
uit van het bestuur. Bovendien is door het aanzien-
lijke vermogen – ongeveer 35 miljoen euro – een 
andere aanpak nodig van het beleggingsbeleid.  
Het fonds en andere stakeholders hebben hier ook 
nadrukkelijk op aangedrongen. De Outsourced 
CIO-dienstverlening neemt, binnen duidelijk 
afgestemde kaders, het beheer van de beleggingen 
over en ondersteunt het fonds zo bij het behalen 
van zijn doelstellingen.

OVERZICHT EN INZICHT

6 Outsourced Chief Investment Officer

      

       

OVERZICHT EN INZICHT VOOR GOEDE DOELEN EN STICHTINGEN
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Portefeuillemonitoring en -bijsturing 
We signaleren verslechterde arbeidsomstandigheden bij  
een bedrijf in de portefeuille van een van de geselecteerde 
fondsen. Gesprekken met de manager van het fonds en het 
bedrijf zelf leiden tot een verbeteringsplan. De vorderingen 
worden gemonitord en gerapporteerd. Vanwege een  
veranderd inflatiescenario wordt de portefeuille bijgestuurd 
door het renterisico te verlagen.

4Administreren, rapporteren  
& verantwoorden 
Het fonds krijgt heldere 
verslaglegging op maat. 
Naast de reguliere live-inkijk 
via de app en de maand-/
kwartaalrapportages krijgt 
het fonds een eigen duur-
zaamheidsverslag en input 
voor het jaarverslag. De 
vaste relatiebeheerder en 
vermogensbeheerder uit het 
OCIO-team zijn vier keer per 
jaar bij de bestuursverga-
dering om dieper in te gaan 
op de ontwikkelingen in de 
portefeuille.

Portefeuilleconstructie & 
managerselectie
Het Outsourced CIO-team 
stelt, binnen de kaders van 
het statuut, de beleggings-
portefeuille samen. Het 
team beoordeelt onder 
meer de verschillende 
beleggingscategorieën, de 
ESG-criteria, de verhouding 
tussen liquide en illiquide 
beleggingen, de regio-
verdeling en de krediet-
kwaliteit. 

Uitkomst
Dankzij de Outsourced-CIO dienst-
verlening is het fonds in control over de 
beleggingen en zijn risico- en reputatie-
management goed geregeld. Het fonds 
kan zich volledig focussen op zijn eigen 
doelstellingen. 
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Vermogensdoelen, risicohouding & ambitie 
Samen met het bestuur beginnen we bij de basis.  
Via een uitgebreide scan adviseren we over de 
governance van het fonds. Gezamenlijk brengen 
we de vermogensdoelen en risicohouding in 
kaart. Ook bespreken we in een educatiesessie 
welke duurzame principes belangrijk zijn voor  
het fonds.

1 Beleggingsbeleid 
Het huidige beleggingsstatuut bleek sterk 
verouderd. We helpen bij het actualiseren van 
het beleid. ook met betrekking tot duurzaamheid. 
Het fonds verwacht dat het vermogen nog flink zal 
groeien en heeft een zeer lange beleggingshorizon. 
Alternatieve beleggingsvormen worden daarom 
meegenomen in de analyse van het beleid.
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