
Blanco WealthTech gaat volgende fase in 
met nieuwe investeringsronde en nieuwe 
co-CEO
Blanco WealthTech haalt nieuwe investeringsronde op van ruim €3M bij 
huidige investeerders en nieuwe industriekenners. Blanco gaat hiermee een nieu-
we fase in, waarbij de huidige marktleiderspositie in Nederland wordt versterkt, 
het marktaandeel in België verder uitgebreid en de eerste klanten in Duitsland 
geïmplementeerd. Oprichter Bernadette Wijnings draagt haar co-CEO rol over aan 
operationele man Johan Verschelden. Oprichter Joost Walgemoed blijft de rol van 
co-CEO vervullen, met een focus op de commercie.  

Naast industriekenners die als nieuwe investeerders aan boord stappen, deden bestaande 
aandeelhouders Volta Ventures, Dutch Founders Fund, KBC Focus Fund en Capiva Plus Fund 
evenals in vorige ronden weer mee en tonen hiermee hun onvoorwaardelijke commitment aan 
het succes van Blanco. Met deze nieuwe investering kan Blanco haar positie bekrachtigen en haar 
operatie verder automatiseren en schaalbaar maken. 

Behalve de aankondiging van de financieringsronde, benoemt Blanco Johan Verschelden als 
co-CEO. Johan, momenteel COO, was vanaf de zomer al verantwoordelijk voor alle operationele 
werkzaamheden en werd vanaf die periode ingewerkt als co-CEO. Hij volgt oprichter Bernadette 
Wijnings op, die in haar rol als co-CEO gericht was op de interne organisatie (HR, development, 
operatie, customer service) en investeerders. 

“Blanco is een fantastisch bedrijf met een ontzettend gemotiveerd en professioneel team. Ik voel me 
vereerd de co-CEO rol op me te nemen en samen met deze groep mensen ons marktleiderschap 
verder uit te bouwen. Nu Blanco de startup fase is ontgroeid, zullen wij ons richten op het nog 
verder professionaliseren en verbeteren van onze dienstverlening aan de ruim 150 klanten die wij op 
dit moment bedienen. Daarnaast zal de groei ook onverminderd doorgaan doordat wij onze 
marktpositie verder uitbreiden”, zegt Johan Verschelden, de nieuwe co-CEO van Blanco. “Wij zijn 
enorm blij en vereerd dat wederom industriekenners toetreden tot de rijke groep aandeelhouders die 
Blanco heeft, en dat daarnaast ook onze bestaande aandeelhouders opnieuw hun vertrouwen 
uitspreken. Het is onze missie om de processen van vermogensbeheerders zoveel mogelijk te 
automatiseren en te faciliteren en we werken er elke dag aan om het nog beter voor hen te doen.”

We are Blanco. Your invisible force in WealthTech. 



Bernadette Wijnings: “Ik heb genoten van het opzetten van Blanco en het uit te bouwen tot het 
bedrijf dat het vandaag de dag is. Ruim 150 klanten in zes landen, met marktleiderschap in Ned-
erland, iets waar we als team terecht trots op mogen zijn. Tijdens de beginjaren kwam mijn gren-
zeloze enthousiasme en energie om teams te bouwen en snel een bedrijf neer te zetten goed 
van pas. Na ruim 6 jaar is het tijd geworden om het stokje door te geven aan Johan. De komende 
periode zal de focus liggen op executie: het vergroten van de delivery capaciteit en het verder 
schaalbaar maken van de operatie. Taken waar het profiel van Johan ontzettend goed bij past.”

Joost Walgemoed: “Om onze steeds verder groeiende groep klanten de tijd en aandacht te 
geven die zij verdienen, blijf ik mij als co-CEO op de klantkant richten zodat we producten en 
diensten blijven ontwikkelen die hun problemen daadwerkelijk oplossen.”

Over Blanco 
Fintech B2B provider Blanco is eind 2015 opgericht ontwikkelt speciaal voor vermogensbeheerders 
technologie die het complete vermogensbeheer-traject automatiseert. Het platform bestaat uit 
een KYC & Compliance Suite en een Investment Suite: samen maken zij KYC, compliance, het 
portefeuillebeheer en de administratie eenvoudiger en efficiënter, zodat vermogensbeheerders 
zich kunnen focussen op klant- contact en advies. Het team van Blanco, ruim 50 full-time me-
dewerkers, gelooft namelijk niet in tech alleen, maar in de symbiose van mens en machine: de 
beste serviceverlening ontstaat door de combinatie van automatisering en de menselijke factor. 
De oplossingen van Blanco worden nu gebruikt door 150 financiële instellingen in zes Europese landen. 

Zie voor meer informatie:    www.useblanco.com. 
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