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De FOSS Family Office Database
Onze database bevat de belangrijkste kenmerken van het overgrote merendeel van de
in Zwitserland gevestigde multi-family offices. De opgenomen family offices zijn
gecategoriseerd op basis van onder andere alle diensten die zij verlenen of juist niet
verlenen. De FOSS Family Office Database is geen ranglijst.
Geen enkele family office is gelijk
Wereldwijd neemt het aantal (zeer) vermogende personen jaarlijks toe. Als gevolg hiervan
groeit niet alleen de vraag naar family office dienstverlening jaarlijks, maar ook het aantal
bedrijven dat family office diensten aanbiedt neemt snel toe.
Voor personen die nog nooit in aanraking geweest zijn met dit type dienstverlener lijken al
die aanbieders op het eerste gezicht gelijk. Maar in werkelijkheid zijn alle multi-family offices
verschillend. Ze bieden allemaal andere diensten aan of hetzelfde type service op een
andere wijze. Het merendeel richt zich echter voornamelijk op services die in relatie staan tot
de professionele achtergrond van de oprichters. Sommige zijn bijvoorbeeld voortgekomen uit
een trustkantoor, een advocatenkantoor of een single-family office en het merendeel is
opgericht door voormalige bankiers.
Aangezien het aantal aanbieders hand over hand toeneemt, neemt de kans om de juiste
aanbieder te vinden voor personen die geen ervaring hebben met dit type dienstverlener
constant af.
Hoe is onze database tot stand gekomen?
Het overgrote merendeel van de Zwitserse family offices is opgenomen in onze database.
De gehele database is door ons team volledig intern ontwikkeld. Het bevat informatie uit hun
eigen research en tevens informatie die voortkomt uit onze family office categorisatie
vragenlijst.
De family office categorisatie vragenlijst is een van de instrumenten die het ons mogelijk
maakt om de belangrijkste kenmerken van alle Zwitserse family offices te evalueren en in
kaart te brengen. Elke multi-family office in Zwitserland heeft (nog steeds) de mogelijkheid
onze categorisatie vragenlijst in te vullen en daarna toegevoegd te worden aan onze
database. Als gevolg hiervan worden er aan onze database jaarlijks (nieuwe) aanbieders
toegevoegd.

Welke informatie bevat onze database?
Naast standaard informatie zoals adres en contact gegevens bevat onze database
gedetailleerde informatie met betrekking tot de eigenaars van elke family office, alle diensten
die worden aangeboden, expertise, medewerkers, gesproken talen, kostenstructuur, origine,
etc.
Onze database is geen ranglijst. Wij geloven niet in een ‘one size fits all’ model. Er zijn
goede family offices en betere, maar er is geen ‘beste’ family office. Er zijn enkel family
offices die het beste bij uw specifieke situatie passen en die u het beste kunnen
ondersteunen bij uw specifieke behoeften. En FOSS is er om er voor zorg te dragen dat u
die specifieke aanbieder vindt.
De FOSS family office database is een intern instrument van Union Bancaire Privée, UBP
SA waarmee we in de mogelijkheid zijn om vermogende particulieren van over de gehele
wereld te ondersteunen bij de selectie van een (Zwitserse) family office. Onze database is
niet te koop en wordt tevens op geen enkele andere wijze (commercieel) gebruikt.
Indien u een family office representeert en zeker wilt stellen dat uw data in onze database is
opgenomen, kunt u contact met ons opnemen via database@switzerland-family-office.com.
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