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Educatieve bijeenkomst voor pensioenfondsbestuurders  
en bestuursbureaus:  
De bestuurlijke dilemma’s bij duurzaam beleggen!

14 november 2016, 12:00 – 18:00
Fort Voordorp, Utrecht

ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER VERMOGENSBEHEER EN SECURITIES SERVICES

Met welke dilemma’s hebben bestuurders te maken bij duurzaam beleggen? Welke duurzaamheidsthema’s zijn  

voor bestuurders van belang? Hoe geven pensioenfondsen invulling aan duurzaam beleggen? Wat zijn recente 

ontwikkelingen in het maatschappelijke debat over duurzaamheid?

Op maandagmiddag 14 november van 12.00 tot 18.00 uur zullen diverse experts op deze vragen ingaan onder 

leiding van dagvoorzitter Jeroen van der Put (Directeur, Media Pensioen Diensten). Een belangrijk onderdeel 

van deze middag zijn de breakout sessies die u de mogelijkheid bieden om de presentaties bij te wonen die u 

interessant vindt. De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

De middag heeft tot doel om bestuurders en medewerkers van bestuursbureaus:

• Verdieping te geven  

• Praktische handvatten te bieden die meteen kunnen worden gebruikt.

Programma

11.30  Lunch

12.30  Introductie: Dilemma’s voor bestuurders
 Jeroen van der Put (Directeur, Media Pensioen Diensten) 

12.45  Welke duurzaamheidsthema’s zijn voor bestuurders van belang? 
 Henk Onstwedder (Voorzitter, BAC Bedrijfstakpensioenfonds Landbouw) 

13.15  Wat levert duurzaam beleggen pensioenfondsen op?
  Jan Willem van Gelder (Directeur, Profundo) 

13.45  Het duurzame marktfalen: de kosten van maatschappelijk verantwoord beleggen
 Han Dieperink (CIO, Rabobank Retail & Private Banking) 

14.15  Pauze

14.45-15.45 Breakout sessie 1

A:  ESG – Hoe werkt actief eigenaarschap bij passieve beleggingen?
 Christiaan Visser (Product Manager Asset Services, KAS BANK) en Willem van Golstein Brouwers 

(Adviseur Verantwoord Beleggen, Sustainalytics)

B:  Green Bonds: waar past het binnen mijn asset-mix en wat voor projecten worden er  
met green bonds gefinancierd?  
Bram Bos (Senior Portfolio Manager Sustainable Credits & Green Bonds, NN Investment 

Partners) en Arthur Leijgraaff (Senior Treasury Officer, FMO)

C:  Dilemma’s in duurzaam beleggen – handvatten op basis van 20 jaar ervaring
 Els Ankum-Griffioen (Senior Manager Business Development & Investor Relations,  

Triodos Investment Management)

15.45-16.45  Breakout sessie 2

D:  Impact Investing
 Michiel Adriaanse (Director, Verantwoordelijk voor Investor Relations en Sales voor  

Sustainable Investments, Alternatives, Deutsche Asset Management)

E:  Thematic equities: impact for a sustainable future 
Marie-Laure Schaufelberger (Product Specialist in het thematic Equities team,  

Pictet Asset Management)

F:  Engagement 2.0 - Taking governance to the next level
 Nick Robinson (Senior Investment Manager, Aberdeen Asset Management)

16.45 Hoe geven pensioenfondsen invulling aan duurzaam beleggen? 
Patrick Corveleijn (Toezichthouder afdeling Toezicht Grote Pensioenfondsen, DNB) 

17.15 Samenvatting en conclusie

17.20 Hapje & Drankje

Registratie

Deelname aan het seminar is gratis en staat open voor pensioenfondsbestuurders en medewerkers van  

bestuursbureaus. Meerdere bestuursleden van een fonds zijn welkom. Deelnemers ontvangen na afloop een  

verslag met een aantal bestuurlijke handvatten.

U kunt zich hier aanmelden. Uw deelname wordt na aanmelding bevestigd.

Wij zien er naar uit u te mogen verwelkomen op ons seminar!

Namens de initiatiefnemers,

Met vriendelijke groet,

Jolanda de Groot 

Hoofdredacteur Financial Investigator

Kijk voor meer informatie op: www.financialinvestigator.nl/pensioenfondsseminar

In samenwerking met:

http://www.seminarvoorpensioenfondsbestuurders.nl
http://www.financialinvestigator.nl/pensioenfondsseminar

