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Onafhankelijk met 
ondernemerschap in DNA
Als zelfstandige, onafhankelijke private bank met ondernemerschap in 
het DNA ondersteunt Van Lanschot Kempen ondernemers en families bij 
de opbouw en het behoud van hun vermogen, vertellen Richard Bruens 
en Mark Buitenhuis. Aandacht voor de optimale balans tussen zakelijk 
en privé is daarbij vanzelfsprekend. 

“Onze kracht zit in het samenbrengen van private banking, ver-
mogensbeheer en investment banking”, zegt Richard Bruens, 
lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor alle 

Client Management & Origination-activiteiten. “We zijn heel trots dat 
we, eigenlijk als enige in Nederland, de expertise voor deze combinatie 
volledig in eigen huis hebben. Zo hebben we honderden beleggingsprofes-
sionals in dienst die dag en nacht bezig zijn met het beheer van vermogen 
voor onze klanten: ondernemers, vermogende particulieren en institutio-
nele beleggers. We richten ons op opbouw en behoud van hun vermogen, 
op een duurzame manier.”

In de afgelopen jaren heeft Van Lanschot Kempen veel ondernemers mo-
gen verwelkomen als nieuwe klant, vervolgt Mark Buitenhuis, managing 
director Private Clients Regions. Het bevestigt voor hem de aantrekkings-
kracht van de bank waar van oudsher heel veel ondernemers klant zijn. Dat 
heeft ook te maken met de geschiedenis van de bank, die begint in 1737. 
Oprichter was Cornelis van Lanschot; nog altijd heeft de familie Van Lan-
schot ruim 10% van de aandelen in de bank, die sinds 1999 staat genoteerd 
aan de Amsterdamse effectenbeurs. “Als aandeelhouder heeft de familie 
geen controlerend belang en evenmin invloed op de dagelijkse gang van za-
ken bij de bank. Maar het ondernemerschap dat familiebedrijven kenmerkt 
zit in ons DNA.” Klanten herkennen dat, is zijn impliciete boodschap.

Persoonlijke aanpak
De groep ondernemers is divers en dat geldt net zo voor de vraagstukken 
waarmee de bank hen helpt, zegt Bruens. Rode draad in de dienstverlening 
is de persoonlijke aanpak. “We nemen echt de tijd om ons te verdiepen in 
de vraag van klanten, zodat we een oplossing kunnen voorstellen die per-
soonlijk relevant is. Wij kunnen dat als geen ander. Dat horen we ook vaak 
terug als we ondernemers vragen waarom ze bij ons bankieren.” 
Oplossingen op maat zijn des te belangrijker, omdat vraagstukken soms 
behoorlijk complex zijn. “Je kunt te maken hebben met een samenspel van 
bedrijf, privésituatie, belangen in verschillende landen, fiscaliteit, kinderen, 
overdrachten, aan- en verkoop van bedrijfsonderdelen”, illustreert hij.
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Royal Terberg Group

Innovatie van specialistische voertuigen

M et vestigingen in veertien landen, export naar hon-
derd landen en een verdubbeling van de omzet in 
minder dan vijf jaar (naar één miljard in 2019) is 

Koninklijke Terberg goed gepositioneerd om de innovatie in 
de markt van specialistische voertuigen een flinke stimulans 
te geven.
Het bedrijf maakt terminaltrekkers, afvalinzamelsystemen, 
meeneemheftrucks en modificeert vrachtwagens voor 
speciale toepassingen. In de Benelux is het bovendien actief 
met leasingproducten via Terberg Business Mobility en 
Justlease. 
“Wij zijn een innovatief familiebedrijf dat kijkt naar de 
langere termijn”, zegt Godfried Terberg, die in oktober 
2021 de bestuurshamer overnam van zijn neef George 
Terberg. “In onze strategie zetten wij vol in op elektrische 
(en waterstof) aandrijflijnen. De ontwikkeling en fabricage 
van elektrische terminal-trucks is al in 2014 begonnen. De 
ervaring die we daarmee hebben opgedaan, heeft een sterke 
doorontwikkeling mogelijk gemaakt. We produceren nu 
elektrische terminaltrekkers, afvalinzamelsystemen, mee-
neemheftrucks en power take-off-systemen.”

Zeeuw & Zeeuw
Mobiliteitsoplossingen die waarde 
toevoegen

“Daarnaast speelt digitalisering een belangrijke rol. Onze 
voertuigen en systemen worden steeds intelligenter. Up-
dates over the air en ingebouwde telemetrie zorgen voor 
minder downtime en een hogere klanttevredenheid. We 
zijn volop bezig met het ontwikkelen van geautomatiseerde 
voertuigfuncties. Zo doen we tests met een volledig auto-
noom voertuig in de haven van Vlissingen.”
“Om te blijven innoveren zoeken we continu technisch en 
zakelijk talent. Daarvoor werken we intensief samen met 
(technische) scholen en universiteiten. Bij Terberg kom je 
thuis in een wereld van innovatie en hightech!”

>> https://www.terberg.com

F amiliebedrijf Zeeuw & Zeeuw runt een inspirerende 
dealergroep die de merken Renault, Dacia, Kia, Ford, 
Mitsubishi, Nissan en Hyundai vertegenwoordigt. Met 

560 medewerkers en 35 vestigingen behoort ze tot de top 
tien Nederlandse automotive dealerbedrijven. “Die top is 
geen doel op zich,” start Jan Hofstede, CEO bij Zeeuw & 
Zeeuw. “Het is wel een mooie bevestiging dat we met onze 
schaalvergroting en strakke merkkeuzes op de goede weg 
zitten. We hebben zeker de ambitie om dat zelfstandig door 
te ontwikkelen en jaarlijks groeistappen te maken.”
Piet Zeeuw, vader van de huidige eigenaren Michèle en 
Marie-Lise Zeeuw, startte in 1972 met autoservice Zeeuw. 
Hij droeg de aandelen in 2018 officieel over. De zussen, die 
op dat moment al heel wat jaren meedraaiden in de automo-

tive wereld, besloten wel in het directieteam deel te nemen, 
maar de eindverantwoordelijkheid bij Hofstede te beleg-
gen. “Feitelijk zijn zij mijn opdrachtgever en stuur ik hen 
vervolgens aan als directie. Juist binnen een familiebedrijf 
kan dat. Zij vinden zo een betere balans tussen werk en hun 
jonge gezinnen.”
Zeeuw & Zeeuw maakt de transitie van traditioneel autobe-
drijf naar een aanbieder van totale mobiliteitsoplossing met 
betekenisvol ondernemen als basis. Kernwoorden hierbij 
zijn ‘betrokken, onderscheidend, deskundig, ambitieus en 
geïnteresseerd’. “Wat we doen moet waarde toevoegen. Van 
daaruit ondernemen we verder. Via Z-Energy bijvoorbeeld 
leveren we laadpalen en de energie naar die laadpalen. En 
binnen een mobiliteitsoplossing past ook heel goed een 
e-scooter of e-cargo scooter.”
Vanuit de extra aandacht voor mens en maatschappij ont-
stond er een warmere sfeer. En dat, vertelt Hofstede, wordt 
in- en extern zeer gewaardeerd.

>> https://www.zeeuwenzeeuw.nl/

Mark Buitenhuis

Balans zakelijk en privé
Onderscheidend is daarnaast de uitge-
breide aandacht voor de juiste balans 
tussen zakelijke en persoonlijke doelen 
van klanten, gaat Buitenhuis verder. “We 
vinden dat je zakelijk en privé samen in 
ogenschouw moet nemen en acteren graag 
op de scheidslijn tussen die twee. Als een 
klant bij ons aanklopt met een vraag die 
puur betrekking heeft op de privésituatie, 
willen we ook de gevolgen voor het bedrijf 
teruggeven en andersom. Ondernemers 
mogen dat van ons verwachten, in elke 
fase van hun ondernemerschap. Die loopt 
in onze begeleiding van scale-up onder-
nemers tot en met ondernemers die hun 
bedrijf volledig hebben verkocht.” En ze 
waarderen dat, weet hij. “Geregeld laten 
klanten weten dat in gesprek met onze 
private bankers vragen aan bod kwamen 
die hen helpen om anders over zaken na te 
denken. Zo sparren we met ondernemers 
zonder op hun stoel te gaan zitten; onder-
nemen kunnen zij zelf het beste.”

Complexe vraagstukken kunnen bij fami-
liebedrijven een extra dimensie krijgen, 
zien Bruens en Buitenhuis. Dit is met 
name het geval als de invloed van de fami-
lie nog duidelijk merkbaar is in het bedrijf, 
bijvoorbeeld als eigendom of zeggenschap 
in familiehanden zijn. Buitenhuis: “Als ei-
genaarschap, familie en ondernemerschap 
samenkomen, geeft dat dynamiek die heel 
ingewikkeld kan zijn; wij houden daar-
van, omdat dit ons werk nog uitdagender 
maakt. We kunnen zo nog beter laten zien 
wat we waard zijn.” 
Als voorbeeld geeft hij een familielid dat 
niet meer zoveel te maken heeft met het 
dagelijks besturen van het bedrijf, maar als 
aandeelhouder nog wel heel betrokken is. 

“Het feit dat jouw familienaam op de ge-
vel staat heeft dan toch invloed, aan twee 
kanten. De mensen in het bedrijf voelen 
zich vertegenwoordiger van de familie-
naam; het familielid dat geen onderdeel 
meer is voelt toch de band met het bedrijf. 
Daar moet je met elkaar goede afspraken 
over maken.”

Leerstoel Nyenrode
“Als bank willen we onze klanten goed 
kunnen informeren en adviseren over die 
dynamiek”, vult Bruens aan. Het is voor 
Van Lanschot Kempen een belangrijke 
reden voor het sponsoren van een nieuwe 
leerstoel aan Nyenrode Business Univer-
siteit: Familiebedrijven en Eigendoms-
dynamiek, bekleed door prof. dr. Marta 
Berent-Braun. Buitenhuis: “Met het 
wetenschappelijke onderzoek van de leer-
stoel willen we het inzicht in de dynamiek 
van familiebedrijven verder vergroten. We 
delen die kennis met onze klanten en de 
maatschappij.”  <<<< 

DEEL  ONL INE

‘WE VERDIEPEN ONS ECHT IN 
VRAGEN VAN KLANTEN VOOR OPLOSSINGEN 
DIE PERSOONLIJK RELEVANT ZIJN’

Richard Bruens
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