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Onze dienstverlening
FOSS Family Office Services Zwitserland (FOSS) ondersteunt u bij uw zoektocht naar,
de selectie van, en de uiteindelijke keuze voor de family office in Zwitserland die het
beste aansluit bij uw behoeften. Tevens kunnen wij u ondersteunen bij het wisselen
van uw huidige family office indien u over het niveau van de u geboden
dienstverlening niet tevreden bent, of uw huidige adviseur ontgroeit bent.
Hoe ondersteunen wij u?
Het selecteren van een family office of zelf een family office opzetten is niet iets waarbij u
over één nacht ijs kan gaan. De selectie van een dergelijke dienstverlener is een bijzonder
serieuze aangelegenheid. Weet u welke vragen te stellen wanneer u voor de eerste keer een
multi-family office bezoekt? En biedt die family office een geïntegreerde service of wordt dat
enkel zo gesteld? FOSS begeleidt u in het proces van het zoeken, selecteren en kiezen van
een bij uw familie passende family office van hoge kwaliteit.
FOSS is onderdeel van Union Bancaire Privée, UBP SA. De door FOSS aangeboden
dienstverlening is volledig onafhankelijk van enig family office of onafhankelijk
vermogensbeheerder. Wij zijn zelf geen family office en bieden in-house ook geen family
office diensten aan. Daarom hebben wij een duidelijke, onafhankelijke en objectieve visie op
het niveau van diensten dat wordt aangeboden door family offices in Zwitserland. Op basis
van een uniek selectie- en categorisatiesysteem hebben wij over de afgelopen jaren een
database opgebouwd met de kenmerken van meer dan 200 verschillende family offices in
Zwitserland. Elk family office in onze database is gecategoriseerd met betrekking tot grootte,
gesproken talen, focusmarkten, investeringscapaciteiten, extern netwerk van
specialisten, kostenstructuur, geconsolideerde rapportage, vermogensplanningsdiensten,
historie, etc. Door een geavanceerd evaluatieproces van uw families behoeften in combinatie
met de gegevens uit onze omvangrijke database kunnen wij u professioneel en succesvol
ondersteunen bij het vinden en selecteren van een passende family office in Zwitserland.

Ons 4-fasen proces in het kort:
1. Nadat u contact met ons hebt opgenomen, organiseren wij een
persoonlijke afspraak met u (en/of uw adviseur) in Zwitserland.
Gedurende deze afspraak analyseren wij op basis van ons
unieke evaluatieproces de specifieke behoeften van u en uw
familie en de vereisten waaraan de family office moet voldoen;
2. Op basis van de behoeften van uw familie selecteren wij een
beperkt aantal (3 á 4) family offices van hoge kwaliteit dat het
best aansluit bij de behoeften van u en uw familie en precies dié
diensten aanbiedt die u zoekt;
3. Met de geselecteerde kantoren worden door ons afspraken
georganiseerd en gezamenlijk met u (uw adviseur) en/of een
afvaardiging van de familie bezoeken we elke
voorgeselecteerde family office. Gedurende deze bezoeken
richten we ons op het selecteren van de family office met de
dienstverlening (en daarbij passende kostenstructuur) welke het
beste past bij uw en uw families behoeften.
4. Aansluitend analyseren we gezamenlijk de bezochte kantoren
en uiteindelijk selecteert u de juiste/beste family office voor u en
uw familie.

Een unieke service
FOSS is op dit moment de enige dienstverlener ter wereld die op maat gesneden
ondersteuning aanbiedt aan families die een multi-family office zoeken. Op basis van onze
jarenlange ervaring kunnen wij ook:
•
•

•

Acteren als sparring-partner voor families die overwegen een single-family office op
te zetten in Zwitserland.
U ondersteunen bij het selecteren van een alternatieve multi-family office indien u
ontevreden bent over het serviceniveau van de multi-family office in Zwitserland (of
elders op de wereld) die uw familie op dit moment terzijde staat.
Families ondersteuning bieden bij het vinden van een (nieuwe) Trustee voor hun
Trust, op basis van een vergelijkbaar proces.

Meer over ons team leest u hier. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen. Graag
ondersteunen wij u bij het vinden van precies dié family office die de diensten aanbiedt die u
zoekt.
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