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Op donderdag 24 november 2022 vond de 12de  stakeholderdialoog van Van Lanschot Kempen plaats. Klanten, 

medewerkers, aandeelhouders, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders kwamen samen op ons kantoor 

in Amsterdam. De dialoog stond in het teken van transitie-denken op de lange termijn. 

 

Introductie 

Maarten Edixhoven, voorzitter van de Raad van Bestuur, verwelkomde de deelnemers en trapte af met een terugblik  

op de stakeholderdialoog van 2021 en de inzichten die we daaruit mee hebben genomen. Zo hebben we onze ambities op het 

gebied van klimaat verder aangescherpt en communiceren we hier ook meer nadrukkelijk over. Ook de uitnodiging/oproep 

meer oog te hebben voor de volgende generaties hebben we ter harte genomen. Dit hebben we opgepakt met onder andere 

‘next gen’ programma’s, maar ook door meer leden van de volgende generatie uit te nodigen voor deze stakeholderdialoog.  

 

Dit jaar willen we graag voortborduren op het transitie-denken dat we in onze stakeholderdialoog 2021 hebben besproken. 

Hoe kunnen we navigeren door de grote transities van dit decennium, zoals de energie- en de voedseltransitie?  

 

Gastspreker Nikki Trip 

Nikki is net afgestudeerd, zeer geïnteresseerd in pensioenen en oprichter van ‘Aandeelhouders van de Toekomst’. Zij zette de 

deelnemers aan de stakeholderdialoog aan het denken over de wereld in 2100. Ook sprak zij over het concept welvaart 

versus brede welvaart en welke rol de financiële sector hierin kan spelen. Vanuit haar rol als oprichter van ‘Aandeelhouders 

van de Toekomst’ vertelde zij over welke ‘gereedschappen’ beleggers kunnen beschikken om als actieve en impactvolle 

aandeelhouder te fungeren. Zij gaf aan dat intergenerationeel werken en denken steeds belangrijker wordt. Het is niet 

mogelijk dat verschillende generaties elkaar negeren, dus kunnen zij beter van elkaar leren. 

 

Break-out sessies 

Na deze introductie van Nikki Trip gingen de deelnemers in break-outs sessies uiteen. Hierin werden zij uitgenodigd om na te 

denken over wat zij – vanuit een beleggingsperspectief –  (anders) zouden doen om als de aandeelhouder van de toekomst om 

te gaan met de bedrijven in de portefeuille van Van Lanschot Kempen. Tijdens de tweede break-out sessie werd nagedacht 

over Moonshot-ideeën voor Van Lanschot Kempen die in 2037 (het 300-jarig bestaan) gerealiseerd moeten zijn en over wat 

Van Lanschot Kempen minimaal moet behouden tot in 2037?  

 

Wat nemen we mee 

Tijdens de dialoog werd duidelijk dat onze stakeholders de menselijke kant, en daarmee de sterke klantfocus, van Van 

Lanschot Kempen erg waarderen. Duidelijk werd aangegeven dat de ziel van het bedrijf goed behouden moet worden. Ook de 

wendbaarheid is belangrijk om te behouden; een oude onderneming, maar een die niet vast zit in tradities. En uiteraard waren 
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er ook verbeterpunten en wensen voor de toekomst van de wealth manager. Van Lanschot Kempen kan nog meer op 

verschillende manieren naar waarde kijken; niet alleen financiële waarde, maar ook natuurlijke waarde en sociale waarde. Dit 

moet nog meer meegenomen worden bij de dialoog met de bedrijven waarin Van Lanschot Kempen het vermogen van haar 

klanten investeert. Om zo het transitie-denken, en daarmee de focus op impact verder te vergroten. Daarbij werd het subtiele 

verschil van de aandeelhouder van of voor de toekomst onderstreept. 

 

Van Lanschot Kempen heeft de ambitie om in 2050 een net-zero wealth manager te zijn. Door aanwezige stakeholders werd 

de uitdaging op tafel gelegd om dit fors naar voren te halen. Daar werd ook bij gezegd dat de meeste impact behaald zou 

worden als de hele financiële sector mee zou doen.  

 

Afrondende beschouwing 

Maarten Edixhoven bedankte de deelnemers voor hun komst en deelname. Hij gaf hierbij ook aan blij te zijn met de gegeven 

feedback en suggesties en dat de ideeën van de stakeholders vaak grotendeels in lijn liggen met de ideeën van Van Lanschot 

Kempen. Hij wil ook zeker gaan bekijken of en hoe we onze voetafdruk sneller kunnen reduceren. Maarten gaf aan dat hij nu al 

uitkijkt naar de stakeholderdialoog 2023. 

 

 



 

Disclaimer 

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene 

doeleinden. 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 

zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de 

informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de 

toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn 

niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te 

wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, 

inclusief het recht van wijziging.  

 

Overige informatie  

Van Lanschot Kempen NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-

Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch 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 NV (DNB), Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit 

Financiële Markten (AFM), Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Eventuele klachten kunt u 

richten aan Van Lanschot Kempen NV of de afdeling Klachtenmanagement van het 

hoofdkantoor, Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch 
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