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COMPLEXE BEHOEFTEN MILJONAIRS NA DE CRISIS VEREISEN 

GEINTEGREERDE OPLOSSINGEN VAN VERMOGENSBEHEERDERS 

ALDUS HET 15
E
 WORLD WEALTH REPORT 

 

In deze zeer competitieve markt is de Enterprise Value
1
-benadering een belangrijke 

onderscheidende factor voor vermogensbeheerders 

 

Amsterdam, 22 juni 2011 – Volgens het vandaag door Merrill Lynch Global Wealth 

Management en Capgemini gepubliceerde 15
e
 World Wealth Report moeten 

vermogensbeheerders en -adviseurs een ruimer en integraal dienstenpakket leveren om aan de 

complexe behoeften van de huidige HNWI‟s
2
 tegemoet te komen. Juist in de huidige omgeving 

is een Enterprise Value-benadering van essentieel belang. HNW-cliënten verwachten dat hun 

relatie met vermogensbeheerders en -adviseurs een duurzamere en ruimere waarde biedt dan in 

de jaren vóór de crisis, toen HNWI‟s zich vooral op het behalen van rendement richtten. In deze 

tijd moeten vermogensbeheerders en -adviseurs HNW-cliënten helpen de complexe mix van 

doelen, zorgen en prioriteiten waarmee zij geconfronteerd worden, te beheren.  

 “Nu de internationale financiële markten de draad weer op lijken te pakken, worden 

HNWI‟s in hun keuzes zwaar beïnvloed door de gevolgen van de crisis,” aldus Geoffrey Bruyn, 

Director van Merrill Lynch Global Wealth Management in Nederland. “Het is duidelijk dat veel 

HNW-cliënten goed hebben nagedacht over hun beleggings- en levensdoelen en ernstige 

bedenkingen hebben over welke risico‟s zij aanvaardbaar vinden om die doelen te bereiken. 

                                                 
1
  Enterprise Value: de mogelijkheid om synergie te halen uit het combineren van de aanwezige capaciteiten en 

kennis die beschikbaar zijn in de verschillende onderdelen van een zaken-, private of investment bank. 
2
  Vermogende particulieren met een belegbaar vermogen van minstens $1 miljoen, exclusief hun primaire woning, 

verzamelingen en (duurzame) consumptieartikelen 



Vermogensbeheerders moeten alles uit de kast halen om met een geïntegreerde oplossing 

tegemoet te komen aan de complexe behoeften van HNWI‟s na de crisis.”  

 

HNWI’s hebben weer vertrouwen in vermogensbeheerders en -adviseurs, maar blijven 

voorzichtig  

In 2010, met het wereldwijd herstel van de financiële markten en economieën, gaf een 

significante meerderheid van de HNW-cliënten aan vertrouwen in hun vermogensbeheerders en -

-adviseurs te hebben. Dit staat in scherp contrast tot 2008, toen bijna de helft van de HNW-

cliënten geen vertrouwen in vermogensbeheerders en -adviseurs meer had.  

De crisis heeft echter een blijvend effect gehad op de psyche van de belegger, wat zich uit 

in de nog steeds relatief voorzichtige asset allocatie van HNWI‟s.  

“Hoewel HNWI‟s meer berekende risico‟s namen op zoek naar een beter rendement, 

hielden zij eind 2010 wereldwijd nog steeds een significant deel van hun activa in 

conservatievere instrumenten, zoals vastrentende waardepapieren en liquiditeiten en 

vergelijkbare instrumenten,” aldus Patrick Neuwirth, Manager Service Models & Innovation van 

Capgemini. “In deze mix van vertrouwen en onzekerheid onder HNW-beleggers, moeten 

vermogensbeheerders en -adviseurs constant laten zien wat zij waard zijn en hoe zij HNWI‟s 

kunnen helpen om aan hun veranderende en complexe behoeften tegemoet te komen.” 

 

Na de crisis zijn de zorgen en eisen van HNWI’s complexer geworden  

Na de forse marktfluctuaties die zij meemaakten, vindt 42 % van de HNWI‟s behoud van 

vermogen „zeer belangrijk‟ en een nog groter aantal (46%) vindt dit „belangrijk.‟ Daarnaast vindt 

49% van de HNWI‟s een effectief portefeuillebeheer „belangrijk‟ en 30% vindt dit „zeer 

belangrijk‟. De crisis maakte deze behoeften dwingender en ook werden nieuwe prioriteiten 

gesteld of gecreëerd, waaronder specialistisch advies (48% vindt dit „belangrijk‟ en 25% „zeer 

belangrijk‟) en transparantie over overzichten en vergoedingen (42% vindt dit “belangrijk” en 34 

percent „zeer belangrijk‟). 

 

Enterprise Value biedt cliënten een relevant en compleet antwoord 

De situatie na de crisis vereist een hogere mate van responsiviteit en flexibiliteit dan in 

het verleden. Hiervoor zijn de synergie of de combinatie van de capaciteiten die mogelijk te 

vinden zijn in andere businessunits, zoals de zakenbank, private bank of investment bank, nodig. 



Met behulp van Enterprise Value zouden vermogensbeheerders de tevredenheid van HNW-

cliënten fors kunnen verhogen door een integrale respons op de complexe behoeften van 

HNWI‟s te kunnen geven. Juist op die terreinen waar HNWI‟s een substantiële waarde zien, 

maar waarover zij vooralsnog niet tevreden zijn.  

HNWI‟s eisen al bepaalde concernbrede capaciteiten die momenteel onvoldoende 

voorhanden zijn, zoals adviesteams waarvan de leden uit verschillende business units afkomstig 

zijn, unieke beleggingskansen via de investment bank; preferente financieringen voor 

ondernemers;  advies en expertise tijdens het creëren van vermogen afkomstig van de private 

bank en de zakenbank. Enterprise Value biedt de mogelijkheid aan deze eisen tegemoet te komen 

en kan een belangrijke onderscheidende factor zijn voor vermogensbeheerders die in de huidige 

bijzonder concurrerende markt responsiever moeten zijn.  

Het huidige Enterprise Value-model is iets heel anders dan het aloude streven naar 

synergie waardoor vermogensbeheerders zich lieten sturen. Vermogensbeheerders die 

vooruitdenken, moeten Enterprise Value strategieën en beleggingsprogramma‟s opbouwen vanuit 

het perspectief van de cliënt en tegelijkertijd het hoofd bieden aan de interne uitdagingen die dit 

met zich meebrengt. Vanaf het verzekeren van een strategisch commitment op directie- en CEO-

niveau, tot het managen van incentives en het opzetten van ondersteunende mechanismen.  

“Onderscheidende voordelen voor HNW-cliënten zijn een meer geharmoniseerd en 

consistent dienstenaanbod, toegang tot meer resources of capaciteiten en nieuwe 

beleggingskansen,” aldus Bruyn. “De flexibiliteit en responsiviteit die hiervoor nodig zijn, 

betekenen voor veel vermogensbeheerders een significante verschuiving. Maar voor wie alert is, 

kan het ook een geweldige kans zijn om commitment en waarde aan te tonen, door hun HNW-

cliënten een onderscheidend aanbod te doen.” 

“Natuurlijk brengt het creëren van benaderingen op basis van Enterprise Value voor 

cliënten uitdagingen met zich mee, maar vermogensbeheerders kunnen hier ook financiële 

voordelen uit halen, zoals lagere fondskosten, grotere handelsstromen en geïnternaliseerde 

marges, alsook secundaire synergieën zoals kostenbesparingen,” aldus Neuwirth. 

Uiteindelijk is Enterprise Value een ontwikkeling en commitment voor de lange termijn, 

geen lapmiddel voor de korte termijn, en vereist het een scherp oog voor maatregelen gericht op 

een ROI (return on investment) op de lange termijn. De continuïteit is essentieel, omdat HNW-

cliënten de zekerheid willen dat het aanbod de cycli binnen het bedrijf en de markten doorstaat.  

 



 

Over Merrill Lynch Global Wealth Management 

Merrill Lynch Global Wealth Management (GWM) is een vooraanstaande leverancier van 

vermogensbeheer- en beleggingsdiensten voor particulieren en bedrijven wereldwijd. Met bijna 

15.700 financieel adviseurs en een totaal cliëntenvermogen van ruim $1.500 miljard per 31 maart 

2011, is Merrill Lynch wereldwijd een van de grootste in zijn soort. Ruim twee derde van het 

vermogen dat Merrill Lynch Global Wealth Management beheert, behoort toe aan cliënten met $ 

1 miljoen of meer.  

 

Binnen GWM richt de Private Banking & Investment Group zich op zeer vermogende 

particulieren, waarbij zij de intimiteit van een boutique firm combineert met de middelen van een 

voorname, wereldwijde financiële dienstverlener. Ruim 160 Private Wealth Advisor-teams 

bedienen deze cliënten, samen met deskundigen op het gebied van vermogensbeheer en -advies, 

geconcentreerde aandelenposities en strategieën op het gebied van vererving. Merrill Lynch 

Global Wealth Management maakt deel uit van Bank of America Corporation.  

 
Bron: Bank of America. Merrill Lynch Global Wealth Management (MLGWM) vertegenwoordigt meerdere 

activiteitenterreinen binnen de afdeling vermogensbeheer en beleggingen van de Bank of America, onder meer 

Merrill Lynch Wealth Management (Noord-Amerika en Internationaal), Merrill Lynch Trust Company, and Private 

Banking & Investment Group. Per 31 maart 2011 hadden entiteiten van MLGWM een totaal cliëntenvermogen van 

ca. $ 1,5 triljoen. Het cliëntenvermogen bestaat uit de volgende activa die cliënten in hun MLGWM-rekeningen 

houden: AUM (assets under management) van MLGWM-entiteiten, makelaarsactiva van cliënten, activa in 

bewaring bij MLGWM-entiteiten, leningssaldi en deposito’s die cliënten van MLGWM houden bij de Bank of 

America, N.A. en gelieerde banken. Dit reflecteert een andere berekeningsmethode die per 31 maart 2011 geldt.  

 

Over Capgemini  

Capgemini, een van ‟s wereld toonaangevende providers van consulting-, technology- en 

outsourcingdiensten, stelt zijn klanten in staat om met behulp van technologieën hun prestaties 

en veranderingsprocessen te optimaliseren. Capgemini biedt inzichten en vaardigheden die zijn 

klanten de vrijheid geven superieure resultaten te behalen. Daarbij werkt Capgemini op een 

onderscheidende manier: de Collaborative Business Experience™. Bovendien wordt 

gebruikgemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, met als doel de juiste 

balans te bieden in het beste talent van verschillende locaties, dat als een team samenwerkt om 

de optimale oplossing voor klanten te creëren en leveren. Capgemini heeft vestigingen in 40 

landen en en heeft wereldwijd ruim 112.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 

2010 een wereldwijde omzet van EUR 8,7 miljard.  

 

Capgemini‟s Financial Services unit zet ruime ervaring in de sector, een innovatief 

dienstenaanbod en een nieuwe generatie wereldwijde dienstverlening in voor de financiële 

dienstensector. Capgemini heeft een netwerk van 17.000 professionals die wereldwijd ruim 900 

cliënten bedienen, en werkt samen met toonaangevende banken, verzekeraars en bedrijven in de 

kapitaalmarkten om bedrijfs- en IT-oplossingen en doordacht leiderschap te leveren, die een 

tastbare waarde creëren. Meer informatie is te vinden op: www.capgemini.com/financialservices 

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini 

 
Noot voor de redactie/verslaggevers: ga voor meer informatie of om het World Wealth Report 2011 te 

downloaden naar www.capgemini.com/worldwealthreport. 
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Voor meer informatie en het rapport: 

 

Capgemini      Merrill Lynch 
Madelon Kaspers     Vie Blonk 

Woordvoerder      Vis-à-Vie 

Telefoon: +31 (0) 30 689 2453    Telefoon: +31(0) 20 624 0303 

Mobiel: +31 (0) 6 100 358 34    Mobiel: +31(0 )6 2477 5567 

Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com  Email: vie@vis-a-vie.com 
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