
 

  

 
 

 
 
 

Utrecht, 31 maart 2022 

 
a.s.r. neemt Sweco Capital Consultants over 
 
a.s.r. en Sweco Nederland zijn overeengekomen dat a.s.r. real estate Sweco Capital Consultants 
overneemt. Hiermee versterkt de vastgoedvermogensbeheerder van de verzekeraar haar positie op het 
gebied van vastgoed- en infrastructuurbeleggingen. De overname past bij de ambitie van a.s.r. real 
estate om te groeien tot een full-service vastgoedvermogensbeheerder. De activiteiten van Sweco 
Capital Consultants worden per 1 mei 2022 overgenomen. 
 
Sweco Capital Consultants is een onafhankelijk adviesbureau en bestaat sinds 2004 als onderdeel van Sweco 
Nederland. Het bureau heeft institutionele beleggers als klanten, met een adviesvermogen van in totaal 
€ 5,5 miljard. Er werken 16 medewerkers die per 1 mei 2022 samengevoegd zullen worden met het huidige 
team van a.s.r. real estate Investment Partners. Jeroen Winkelman en Herman Gelauff zullen plaatsnemen in 
het managementteam van het nieuw samengevoegde team Investment Partners. De activiteiten voor klanten 
zullen onveranderd worden voortgezet, net als de partnerships met partijen in Azië Pacific en de Verenigde 
Staten. De naam Sweco Capital Consultants komt met deze overname te vervallen.  
 
Dick Gort, CEO van a.s.r. real estate: ‘Wij zien kansen in een groeiende markt waarin institutionele beleggers 
in toenemende mate hun vermogen beleggen in vastgoed en infrastructuur. Deze overname past bij de 
ambitie van a.s.r. real estate om te groeien tot een full-service vastgoedvermogensbeheerder. Door het 
samenvoegen van Sweco Capital Consultants met ons team van Investment Partners kunnen wij klanten, nu 
en in de toekomst, blijven voorzien van onafhankelijk advies. Niet alleen voor hun Nederlandse vastgoed- en 
infrastructuurbeleggingen, maar ook wereldwijd. Graag heet ik de nieuwe collega’s alvast van harte welkom.’ 
 
Eugene Grüter, CEO van Sweco Nederland: ‘De toegenomen complexiteit in de institutionele beleggingsmarkt 
vraagt om aanvullende competenties in financiële dienstverlening. Vraagstukken op het gebied van wet- en 
regelgeving, risk & compliance en zaken als ESG worden steeds belangrijker. Om hier goed op te kunnen 
inspelen wil Sweco Capital Consultants verder professionaliseren en groeien. Als onderdeel van a.s.r. real 
estate kan Sweco Capital Consultants zich sneller ontwikkelen en haar marktpositie verder verstevigen. De 
overname zal voor klanten geen consequenties hebben. Zij behouden hetzelfde serviceniveau en hun 
dagelijkse aanspreekpunt. Ik heb er alle vertrouwen in dat de solide bedrijfsvoering en onafhankelijke 
advisering onverminderd zal worden voortgezet bij a.s.r. real estate.’ 
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Over a.s.r. 
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op 
het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten, ondernemers en werkgevers. Daarnaast is 
a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AMX 
Index. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl  
 

Over a.s.r. real estate 

a.s.r. real estate beheert en investeert als vastgoedvermogensbeheerder namens haar opdrachtgevers al meer dan 125 

jaar in woningen, winkels, kantoren, agrarische grond en infrastructuur. Voor professionele beleggers beheert zij vijf 

Nederlandse vastgoedfondsen en individueel vermogensbeheermandaten voor (inter)nationaal vastgoed. a.s.r. real estate 

richt zich op de waardeontwikkeling van vastgoed op de lange termijn en is onderdeel van a.s.r., één van de grootste 

verzekeraars van Nederland. 

Over Sweco 
Sweco ontwerpt en ontwikkelt de duurzame samenlevingen en steden van de toekomst. Samen met klanten en de kennis 
van 18.000 architecten, ingenieurs en andere specialisten, creëren we slimme oplossingen voor het stedelijk gebied. Met 
oog voor de versnellende kracht van digitalisering en het perspectief van een groene en duurzamere samenleving. Sweco 
is Europa’s grootste architecten- en ingenieursadviesbureau, met een omzet van circa 2,1 miljard euro en is genoteerd 
aan de Nasdaq Stockholm. Transforming society together. www.sweco.nl 
 
Over Sweco Capital Consultants 
Sinds 2004 adviseert en ondersteunt Sweco Capital Consultants (SCC) institutionele beleggers op strategisch- en 
operationeel gebied bij toekomstbestendige investeringen in indirecte vastgoed- en infrastructuurportefeuilles. Met een 
unieke combinatie van marktkennis, beleggingsexpertise en technische kennis van vastgoed en infrastructuur, wordt een 
optimale risico-rendementsverhouding gerealiseerd.  
 
Disclaimer 
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles 
and businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully. 
 
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is 
possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may 
also be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that 
was available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information 
could entail certain risks and uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made 
by ASR Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. ASR 
Nederland does not accept liability for any damages resulting from this press release in case the information in this press 
release is incorrect or incomplete. 
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