Training
Duurzaamheid
voor institutionele
beleggers

“Duurzaamheid is als een diamant: waardevol, fonkelend, en als men het licht op één van de vele facetten laat
schijnen, ontstaat er een schitterend kleurenspel dat elders zijn weerschijn vindt”.
Uit: ‘Het profijt van duurzaamheid’, Deventer: Kluwer, 10 december 2015

Colofon
Over IVP – Instituut voor Pensioeneducatie
Het IVP – Instituut voor Pensioeneducatie is een stichting met als doel een
kwaliteitsimpuls te brengen aan de pensioensector.
Daartoe zijn de leergang Pensioenfondsmanagement en de
competentietrainingen ontwikkeld, organiseert het IVP – Instituut voor
Pensioeneducatie jaarlijks een congres en publiceert het artikelen en boeken.
Het IVP – Instituut voor Pensioeneducatie is opgericht door één van de grootste
pensioenuitvoerders in Nederland, te weten MN (zie ook: www.mn.nl).
MN werkt aan de financiële toekomstvoorziening van bijna twee miljoen mensen
door pensioen- en sociale regelingen en verzekeringen uit te voeren voor haar
opdrachtgevers. Hierbij streeft MN naar financieel en maatschappelijk rendement
en naar waardecreatie voor de lange termijn ten behoeve van haar
belanghebbenden. MN beheert ruim 113 miljard euro.
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Training ‘Duurzaamheid voor institutionele
beleggers’
1.

Inleiding – waarom een training over duurzaamheid?

Wereldwijd besteden bedrijven, institutionele beleggers en andere organisaties
meer aandacht aan het onderwerp ‘duurzaamheid’. Om uiteenlopende redenen
willen zij laten zien dat hun activiteiten voor de lange termijn voordelen bieden
aan milieu, mens en maatschappij. Zo betrekken institutionele beleggers zoals
pensioenfondsen, verzekeraars of beleggingsfondsen milieu-, sociale en
besturingsfactoren bij hun beleggingsbeslissingen.
Als duurzaamheid een onderwerp is dat bijdraagt aan de strategie en
prestaties van organisaties en van invloed is op belanghebbenden zoals
werknemers, leveranciers of de (lokale) gemeenschap, dan is het vanzelfsprekend
dat er een training komt over hoe men duurzaamheid toepast om te komen tot
verbeterde organisatorische prestaties en rendement.
Er is training nodig om het onderwerp te voeden zodat de duurzaamheids
doelen die vaak in de top van een organisatie worden bedacht, ook daadwerkelijk
kunnen worden bereikt.
1.2 Doel
Het doel van deze training is om u in staat te stellen duurzaamheid te integreren
met organisatiestrategie en de dagelijkse praktijk.
Deze training gaat niet over klimaatverandering, opwarming van de aarde of
gescheiden afval. Daarover bestaan genoeg boeken en internetpagina’s.
Deze training gaat wel over duurzaamheid als stimulans voor nieuwe producten,
nieuwe diensten, duurzaamheid als onderdeel van de organisatiestrategie om het
doel te bereiken, met een nieuwe bril kijken naar de eigen activiteiten – en
uiteindelijk leiden al die verschillende facetten naar het duurzame doel van de
organisatie.
1.3 Voor wie is de training?
Deze training is voor iedereen die vanuit een (aankomende) positie bij een
institutionele belegger zoals pensioenfonds, verzekeraar of vermogensbeheerder
duurzaam leiderschap (verder) wil ontwikkelen.
Duurzaamheid kan onderdeel vormen van de organisatiestrategie met als doel
duurzame prestatieverbetering te realiseren. Als dit u aanspreekt, is deze training
geschikt voor u.
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1.4 Literatuur en studiebelasting
De onderwijsliteratuur ter voorbereiding op de colleges bestaat uit het voor deze
training geschreven boek ‘Het profijt van duurzaamheid’, uitgegeven door Kluwer
(10 december 2015).
Om een indruk te vormen van deze training kunt u besluiten om eerst het boek aan
te schaffen via Kluwer.nl, Bol.com of via www.instituutpensioeneducatie.nl.
Als u na aanschaf van het boek besluit om de training te volgen, wordt de
aanschafprijs van het boek (€49,95) verrekend met de kosten van de training.
De studiebelasting bedraagt in totaal zestien uur, bestaande uit de colleges en een
uur per week aan voorbereidend leeswerk.
1.5 Waar en wanneer
De training ‘Duurzaamheid voor institutionele beleggers’ bestaat uit vier colleges.
Deze training vindt maximaal drie keer per jaar plaats.
Er vinden geen trainingen plaats in de zomermaanden.
De data van de verschillende trainingen vindt u op de website: www.
instituutpensioeneducatie.nl/duurzaamheid
De trainingen worden gegeven op woensdagmiddagen van 3 tot 6 in het Beurs World Trade Center te Rotterdam.
1.6 Kosten
Voor de training ontvangt u:
•
‘Het profijt van duurzaamheid’ (Kluwer, 10 december 2015)
•	Vier colleges door gerenommeerde, ervaren professionals uit de wetenschap
en uit de praktijk op woensdagmiddagen van 3 tot 6
•	Catering: koffie, thee en fris tijdens de training en á la carte –maaltijd in
Brasserie Staal in Beurs-WTC na afloop van elk college
•	Als u met de auto reist, uitrijdkaarten voor garage WTC/V&D aan de
Leeuwenstraat 2 te Rotterdam
•
Certificaat van deelname
Kosten: € 3.000,-- exclusief 21% BTW
1.7 Inschrijven
Bezoekt u: www.instituutpensioeneducatie.nl/duurzaamheid en vult u online het
inschrijfformulier in, of stuurt u een e-mail aan: info@instituutpensioeneducatie.nl
U kunt zich ook telefonisch aanmelden: 010 205 4434
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2.	Omschrijving training ‘Duurzaamheid
voor institutionele beleggers’
Veel organisaties, bedrijven en instellingen betrekken bij het uitoefenen van hun
activiteiten in toenemende mate milieu-, sociale en andere overwegingen voor de
lange termijn.
Dit geldt ook voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen,
verzekeraars of beleggingsfondsen.
Institutionele beleggers passen duurzaamheidscriteria toe bij hun
beleggingsbeslissingen en oefenen invloed uit op de ondernemingen waarin zij
beleggen.
Institutionele beleggers zelf vormen ook organisaties. Duurzaamheid kan
onderdeel uitmaken van hun eigen organisatiestrategie om organisatorische
verbeteringen te laten zien, nieuwe diensten en producten te ontwikkelen en op
de lange termijn als organisatie beter te renderen.
In deze training gaan we aan de hand van theorie en casus op praktische wijze in
hoe duurzaamheid kan worden geïntegreerd in de zakelijke praktijk, strategie,
uitvoering, beleid en ontwikkeling.
Onderwerpen die aan de orde komen:
–	Duurzaamheid in het algemeen; definitie, achtergrond, relatie met energie,
gebruik van grondstoffen, economische theorie;
–	Duurzaamheid en beleggingsbeleid; duurzaam beleggen,
beleggingsovertuigingen, impact beleggen, duurzame alternatieve
beleggingen;
–	De casus voor duurzaamheid als onderdeel van de organisatorische strategie;
organisatietheorie, casus;
–	Externe verslaggeving; geïntegreerde rapportage
Competenties die aan de orde komen:
–	Invloed: stuur situaties en inspireer mensen naar een omgeving die voor alle
partijen voordeel biedt
–	Communicatie: breng een boodschap over door actief te luisteren naar
anderen en door een accurate schriftelijke en mondelinge presentatie
–	Omgevingssensitiviteit: zie dingen vanuit verschillende perspectieven en
houd rekening met de gevolgen die eigen handelen hebben op anderen
–	Leiderschap: inspireer en wijs de weg aan organisaties en individuen door te
overtuigen
Na deze training kunnen deelnemers:
•	Duurzaamheid begrijpen en toepassen in relatie tot doel en strategie van de
organisatie
•
Duurzaamheid begrijpen in relatie tot de eigen baan
•	Duurzaamheid toepassen in een brede context, van integriteit en diversiteit
tot productontwikkeling en marketing
•
De organisatie bestendig maken voor de lange termijn
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Copyright
Geen enkel deel van deze studiegids mag worden gekopieerd, gewijzigd,
gepubliceerd, overgenomen of worden opgeslagen in enige vorm of op enige
wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IVP Instituut voor
Pensioeneducatie.
© Instituut voor Pensioeneducatie
IVP Instituut voor Pensioeneducatie
Beurs-WTC, Beursplein 37 | 3011 AA Rotterdam | Tel. 010 205 44 34
info@instituutpensioeneducatie.nl | www.instituutpensioeneducatie.nl
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