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Wie zijn wij?

VP Capital is het family office van familie Van Puijenbroek. Wij zijn een investeringsfamilie met aandacht voor traditie en met de drive
om een positieve impact te maken.
Onze roots liggen in het Belgische Sint-Niklaas. 5 generaties geleden startte onze betovergrootvader het bedrijf HAVEP (werkkleding) te Goirle
in Nederland. Zijn maatschappelijk bewuste visie op ondernemen delen we nog altijd. Vandaag zijn we een investeringsmaatschappij met
een 50-tal investeringen in voornamelijk België en Nederland en zijn we actief in 8 verschillende investeringsdomeinen. Daarbij investeren we
direct en via fondsen. Donaties zijn onderdeel van ons beleid.
Als familie willen we onze verantwoordelijkheid nemen voor de planetaire en maatschappelijke uitdagingen die er vandaag spelen of die voor
de nabije toekomst worden voorzien. We zien de noodzaak en committeren ons aan de oplossingen om zo nog meer future proof te worden.

Strong heritage. Sustainable progress.

Ons familiemanifest legt dit uitgangspunt vast:
Wij geloven in het vermogen van vooruitgang.
In resultaat waarbij ook het milieu en de samenleving winnen.

Netherlands

Dat doen we als family office al 5 generaties, meer dan 150 jaar lang.

54%

We investeren onze kennis, ervaring en middelen in vooruitstrevende
dromers, durvers en doeners.

Belgium

39%

We stimuleren innovaties met impact op de toekomst.

Rest of Europe

4%

Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen. Uitdagingen gaan we aan,
risico’s gaan we niet uit de weg.
We gaan voor positieve impact op mens en planeet.

Americas

Wij staan achter de partners die we kiezen en de beslissingen die we samen nemen.

3%

Asia & Oceania

0,2%

Africa

0,4%

We zetten door, vastberaden, soms koppig, vaak eigenzinnig,
maar steeds loyaal en doelgericht.
Duurzaamheid mag niet vaag zijn. We hanteren concrete criteria en
streven steeds naar structureel succes.
Hypes vermijden we, diversifiëring omarmen we.
Roem of faam, daar doen we niet aan.
Wij doen gewoon nuchter ons werk.

Wij willen vooruit, samen,
met ons vermogen zetten we in op duurzame vooruitgang.
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Voorwoord

Op vlak van economisch stelsel zien we de noodzaak van een meer distributieve economie. De weg ernaartoe
is niet zo duidelijk als op het planetaire vlak. Daarom willen we graag een B Corp gecertificeerd bedrijf worden
en de volgende stappen zetten naar “multistake holdersdenken”. Het assessment werd ingevuld en we wachten
onze screening nog af. B Corp wil dat bedrijven een Force for Good zijn. Goed voor medewerkers, leveranciers, de

Met trots stellen we jullie ons tweede Progress Report voor. Waar het eerste rapport over 2019

local community en de maatschappij als geheel en waar aandeelhouders hun rol opnemen om bedrijven langdurig

vooral de focus legde op de door ons gebruikte methodologie, gaat dit tweede rapport dieper

kapitaal te verstrekken, innovaties te financieren en deugdelijk te besturen. In dat kader hebben we voor 2020 ook

in op een aantal duurzaamheidsprojecten en geeft het meer transparantie naar de individuele
scores van portfoliobedrijven, fondsen, goede doelen en onze maatschappelijke bijdrage.

breder gekeken en getracht onze bijdrage aan de maatschappij beter in beeld te brengen met o.a. transparantie
over onze betaalde belastingen, het aantal arbeidsplaatsen dat gecreëerd werd en een societal dashboard om onze
vordering op te volgen.

Dat 2020 een bijzonder jaar was door corona weet iedereen. De impact op ons portfolio
was heel divers, maar het vermogen groeide gestaag. We merken, in tegenstelling tot wat

Onze screeningsmethode van onze investeringsportfolio hebben we verfijnd. We kijken nu naar ESG management aan

gevreesd werd, dat er juist een versnelling is gekomen op vlak van duurzaamheidsinitiatieven,

de ene kant en impact van de business aan de andere kant. We bepaalden de key challenges en mogelijke solutions

wetgevend kader, bedrijven die werken aan solutions voor challenges van vandaag en

in elk investeringsdomein.

morgen, impactfondsen en transities van bestaande bedrijven naar datgene waar progress
over gaat: werken binnen onze klimaatcontext en zorg dragen voor de maatschappij in

We staan daarbij aan het begin: zoekend, oriënterend naar hoe we onze rol breder kunnen oppakken. Wij spraken het

de breedte. Wij kijken daarbij naar onszelf als een family office dat deel uit maakt van

afgelopen jaar met veel family offices en representanten van vermogende families over onze aanpak. Waar staan we?

een systeem: zonder een veilige planetaire context en sociaal welzijn staan we nergens.

Wat hebben we al geleerd? Dit zijn boeiende sessies met heel wat welwillende families in binnen- en buitenland. We

We willen onze rol als aandeelhouder breed inzetten: actief en betrokken, voor lange

hadden ook een round table rond dit thema georganiseerd, maar deze kon vanwege corona helaas niet plaatsvinden. Onze

termijn, coachend naar meer future fitness. We investeren steeds meer vanuit een

duurzaamheidsdag met onze bedrijven kon gelukkig nog wel door gaan.

domeinfilosofie die start met key challenges binnen onze investeringsdomeinen. We
bekijken hoe we met onze investeringen of donaties bijdragen aan oplossingen voor

Voorzichtig treden we naar buiten, met eerste interviews in Belgische en Nederlandse media, om ook daar meer zichtbaarheid

deze uitdagingen. Het vergt een hele andere bril dan we hadden en we maken deze

te creëren voor wat we doen en waarom. Voor een family office is deze transparantie onbekend terrein en iets waarvan we

progressie dan ook stap voor stap.

hopen dat het ook heel wat andere families kan inspireren.

Duurzaamheid is een vast onderwerp van dialoog geworden met al onze bedrijven

Dit jaar hebben we drie externe toetsingsoefeningen gedaan: B Corp (met Sustenuto), Science Based Targets (met Sustainalize)

en investeringen. Het mooie is dat bijna iedereen er graag aan meewerkt. We

en Carbon Neutrality (met CO2logic).

zien verschillen in snelheid bij organisaties en verschillen in accenten, maar de
vooruitgang die we zien is mooi, zowel in België, Nederland als internationaal.

Daarnaast heeft Sinzer in al onze domeinen de key challenges, investable solutions and charities gedefinieerd. MJ Hudson heeft
een berg werk verricht om al onze investeringen en goede doelen te screenen op Environmental, Social and corporate Governance

Of dat genoeg is om onze grootste planetaire en maatschappelijke uitdagingen

(ESG) en op de mate van bijdrage aan oplossingen voor morgen (Impactscore). Zij screenen voor ons ook steeds potentiële nieuwe

op te lossen is een andere vraag. Helaas zien we dat een steeds grotere

investeringen. Voor onze donaties werken wij met Telos Impact samen om impactvoller te gaan doneren in onze 8 investeringsdomeinen.

versnelling nodig is om onze planeet te behoeden voor nog drastischere
problemen met alle sociale gevolgen van dien. De weg vooruit is er eentje

Onze Sustainable Progress score is mooi gestegen, waar we erg blij mee zijn.

waar progressie niet alleen incrementeel mag zijn tegenover een nulpunt,
maar ook moet vertrekken vanuit wat noodzakelijk is. Daarom hebben we
dit jaar het initiatief genomen om ons te committeren tot aan Science

Tenslotte willen we iedereen danken om zo enthousiast mee te werken. Het vraagt heel wat inspanningen van ons team en onze investeringen
om deze stappen te bespreken, op te volgen en te implementeren. Wij zijn dankbaar. Nuchter maar ambitieus werken we verder.

Based Targets. We kijken niet alleen naar hoeveel CO2 we minder kunnen
gebruiken, maar vertrekken vanuit het Akkoord van Parijs om te bepalen
hoe groot onze reductie zou moeten zijn om de opwarming van de aarde
te beperken. Daarnaast werden we officieel Carbon Neutral company

Het team van VP Capital

na een audit van CO2logic. We hebben een planetary dashboard
opgesteld om onze vorderingen te volgen.

Guus van Puijenbroek
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Executive summary

In het kader van haar streven naar vooruitgang heeft VP Capital

gemiddelde, gewogen Impactscore van 3,5/5. Ook het geïnvesteerd

haar doelstellingen gegroepeerd in vijf pijlers. Per pijler zijn een

vermogen dat bijdraagt aan een planetaire of maatschappelijke

aantal maatstaven geselecteerd om de vooruitgang te meten en

uitdaging is in kaart gebracht (76%).

te sturen. Deze vijf pijlers zijn:
VP Capital is niet alleen actief betrokken bij de bedrijven waarin het
1. Commit our capital

direct en met een meerderheidsbelang investeert, maar op het vlak

2. Engage our network

van ESG en Impact ook met de andere investeringen en goede doelen.

3. Manage on sustainable progress

VP Capital is na de screening met bijna al haar investeringen (84%

4. Contribute to solutions for planetary challenges

engagement) het gesprek aangegaan over de toegekende scores en

5. Contribute to solutions for societal challenges

de mogelijkheden om deze scores te verbeteren. Daarnaast spraken
we met meerdere family offices (>30) over dit thema en hoe we elkaar

VP Capital heeft sinds 2018 het gespecialiseerde adviesbureau

kunnen inspireren en samen kunnen werken. Het progress report

MJ Hudson ESG & Sustainability ("MJ Hudson") in de arm genomen

wordt in de eerste plaats opgesteld om VP Capital in staat te stellen

om te helpen bij het ontwikkelen van een systematische screening

haar impact en vooruitgang in beeld te brengen, maar daarnaast zeker

van haar portefeuille en om de prestaties op haar doelstellingen te

ook om ons netwerk te inspireren om samen in beweging te komen.

monitoren, te sturen en te rapporteren.
VP Capital is het afgelopen jaar een ‘CO2-neutraal’ bedrijf geworden,
De VP Capital investeringsportfolio bestrijkt een breed spectrum van

een initiatief dat deel uitmaakt van onze strategische pijler ‘Bijdragen

investeringen variërend van enerzijds gecontroleerde deelnemingen

aan planetaire uitdagingen’. Ook heeft VP Capital het proces in gang

in bedrijven, investeringen in private bedrijven en beursgenoteerde

gezet om in aanmerking te komen voor een certificering als B Corp,

aandelen, vastgoed en impactfondsen, tot anderzijds donaties

als onderdeel van de pijler ‘Manage on Sustainability” en werden in dat

aan goede doelen. Er is sprake van actieve betrokkenheid bij 85%

kader alle eigen ESG-policies aangescherpt (zoals bijvoorbeeld onze

van het geïnvesteerd vermogen van VP Capital. De aanpak voor

code of conduct en opleidingspolicy) en werden onze statuten formeel

realisatie van Sustainable Progress is afgestemd op elk van deze

gewijzigd om multi stakeholder denken in ons beslissingsproces te

investeringscategorieën afzonderlijk, met behoud van consistentie

verankeren.

in de methodologie, om de vooruitgang over de jaren heen te kunnen
volgen. Het scoresysteem bestaat uit twee individuele scores,

Tenslotte hebben we dit jaar voor het eerst een planetary and societal

bestaande uit een ESG en Impactscore (contribution to solutions to

metric dashboard gecreëerd, om de vooruitgang van onze portefeuille

key challenges). Samen geven deze scores elke investering een score

te kunnen monitoren. Hierin hebben we indicatoren opgenomen als

op een schaal van 2 tot 10.

energie-, water- en materiaalverbruik, betaalde belastingen, diversiteit,
het aantal banen en uitgaven aan opleidingen. Er werd ook een stuk

De overall portfolio score (gemiddelde gewogen score van alle

over opgenomen over dividenden tijdens corona en transparantie

investeringen) van VP Capital is in 2020 aanzienlijk verbeterd; deze

opgenomen. De scores op deze indicatoren lijken voor het merendeel

steeg van 6,0/10 in 2019 naar 6,8/10 in 2020. De impact domein score

verbeterd, al is vergelijking met vorig jaar niet overal goed mogelijk

is dit jaar voor het eerst apart gemeten voor elk van onze activiteiten

doordat het dashboard nieuw is. Ook voor 2021 zal het dashboard

in de acht investeringsdomeinen. Het resultaat hiervan was een

waarschijnlijk nog verder aangescherpt worden.

8

9

ONZE DUURZAME VISIE

PRO2GRESS REPORT

Onze duurzame visie

We commit our capital and engage our network
towards sustainable progress for generations to come

We contribute to solutions for planetary and societal
challenges because we see the need, want to take responsibility
and believe it’s future proof thinking

Reduce negative impact
& Increase positive impact

Commit
our capital

Engage
our network

Manage on
sustainable
progress

Contribute
to solutions
for planetary
challenges

Contribute
to solutions
for societal
challenges

Manifesto
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Onze baseline is Strong heritage. Sustainable

We doen dit omdat we de noodzaak zien, de

Daarbij kijken we telkens naar zowel de

progress. Dit jaar hebben we ons strategiehuis

verantwoordelijkheid voelen en geloven in de

negatieve impact of effecten die we kunnen

verder verfijnd. Onze purpose is een belofte,

kansen die duurzame vooruitgang biedt. Wij

reduceren met onze bedrijven, investeringen,

namelijk dat we ons kapitaal en netwerk willen

willen bijdragen aan oplossingen die nodig zijn

donaties, innovaties, als naar waar we de

inzetten voor duurzame vooruitgang voor

zowel op planetair als maatschappelijk vlak.

positieve impact van ons portfolio kunnen

Manifesto

Manifesto

volgende generaties.

Manifesto

vergroten.

Onze 5 pijlers
Onze duurzaamheidsmodel bestaat uit 5 pijlers. Samenvattend geven we deze pijlers hier weer. Verderop in dit rapport gaan we dieper

Manage on
sustainable
progress

in op deze pijlers.

Commit
our capital

Engage
our network

Cont
ri
to so bute
lutio
ns
for p
lan
chal etary
leng
es

Manage on sustainable progress

Contribute to solutions for planetary challenges

We screenen onze investeringen, maar willen natuurlijk ook ons eigen

We ontwikkelden een planetary dashboard, waarbij we kijken naar

huishouden op orde hebben. We zochten daarbij een manier om in de

zaken zoals water verbruik, duurzaam materiaal gebruik, groene

breedte en in de diepte te kijken, met een nulpunt en verbeteracties

stroom en andere planetary metrics. Dit zal in de loop van volgend

over de medewerkers, leveranciers, lokale gemeenschap en onze rol

jaar verder verfijnd worden.

als aandeelhouder.

Commit our capital

Engage our network

We volgen de Sustainable Progress van onze investeringen en donaties

Wij gaan actief de dialoog aan met al onze investeringen en goede

B Corp

en behaalden het Carbon Neutral company certificaat. Als bedrijf heeft

op door hen te screenen op ESG en impact. Al onze investeringen

doelen waar we aan bijdragen. We delen onze assessements en

Dit jaar hebben we onszelf aangemeld om mogelijks B Corp te mogen

VP Capital zich gecommitteerd tot Science Based Targets.

en donaties krijgen een uitgebreide screening wat resulteert in een

inzichten om versnelling in Sustainable Progress te kunnen realiseren.

worden. Dat is wat ons betreft de Olympische spelen op vlak van

Progress score op 10 alsook een inventarisatie van vervolgstappen om

Dit vraagt veel tijd van ons team en onze investeringen. Wij brengen

ethiek, verantwoord aandeelhoudersschap en Sustainable Progress.

Daarnaast bekeken we bij het gehele portfolio naar het aantal

de score te verbeteren. Deze score ontvangen we zowel voor VP Capital

actief bedrijven samen rond bepaalde duurzaamheidsthema’s. Dit

Het helpt ons in onze transitie naar een “business as a force for good”.

bedrijven dat bijdraagt aan solutions for planetary challenges. Dit

als op specifiek bedrijfsniveau van onze investeringen en donaties.

jaar bespraken we samen ESG-policies, carbon, Science Based

B Corp zal voor de toekomstige jaren een belangrijke leidraad worden.

wordt daarnaast ook als % van het vermogen opgevolgd.

We berekenden opnieuw onze carbon footprint, onze carbon reductie

Targets en de naderende EU taxonomy. We delen ons netwerk met
De belangrijkste challenges en investable solutions zijn specifiek

onze investeringen en zeker jonge startups kunnen we zo een stuk

Actief ownership

bepaald voor elk van onze investerings- en donatiedomeinen: agrifood,

verder versterken. We zetten ons netwerk actief in om bedrijven te

We vinden het belangrijk om actief betrokken te zijn. Te veel

energietransitie, smart industry, media, textiel, health, vastgoed en

ondersteunen.

aandeelhouders staan op afstand van hun deelnemingen. Wij willen bij

water. Een domein Impactscore geeft de mate van impact van een
domein weer.
We investeren bewust steeds meer in impactbedrijven, omdat zij

minimum 75% van ons vermogen actief betrokken zijn. Dat wil zeggen
Met goede doelen gaan we in gesprek op vlak van ESG-screening en

dat wij participeren in raden van bestuur, raden van commissarissen,

mogelijke output- en impact parameters. We willen hen ook versterken

adviesraden, Investeringscomités en boards. Wij doen dit met een

met ons netwerk.

aantal mensen van ons VP team en ieder van ons zal duurzaamheid

intrinsiek aan deze key challenges bijdragen. We investeren ook

actief op de agenda’s zetten van onze deelnemingen.

in innovaties omdat daar de oplossingen voor morgen ontkiemen.

Wij gaan actief de dialoog aan met andere vermogende families en

Tenslotte doneren we op verschillende assen: binnen onze domeinen

family offices. Dit gebeurt in alle discretie en onderlinge openheid.

Daarnaast willen we toegevoegde waarde bieden aan onze

en bijhorende challenges, met familieleden samen, lokaal en aan

We delen met elkaar waar we staan, wat we geleerd hebben, welke

investeringen op juridisch, financieel, strategisch en duurzaam vlak.

noodhulp.

fouten we gemaakt hebben en wat we moeilijk of makkelijk vinden.

We zetten kennis, kapitaal en ons netwerk in om deze toegevoegde
waarde bij onze bedrijven te realiseren.

Contribute
to solutions
for societal
challenges

Contribute to solutions for societal challenges
We ontwikkelden een societal dashboard, waarbij we kijken naar
metrics zoals betaalde taxes, het aantal gecreëerde jobs, absenteïsme
en ongelukken en soortgelijke maatschappelijke metrics. Dit zal in de
loop van volgend jaar verder verfijnd worden.
Daarnaast bekeken we bij het gehele portfolio naar het aantal bedrijven
bijdragen dat bijdraagt aan solutions voor societal challenges in onze
domeinen. Dit wordt daarnaast ook als % van het vermogen opgevolgd.
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Onze metrics & scope
How we put our beliefs in practice

Current performance

Target 2023

6.8/10

8.0/10

VP

DI

FU

RE

PH

3.5/5

> 3.5/5

VP

DI

FU

RE

PH

Capital invested providing solutions for challenges

76%

80%

VP

DI

FU

RE

PH

Capital invested in impact investments

34%

45%

VP

DI

FU

RE

PH

€ 0.6M

€ 1M

VP

DI

FU

RE

PH

Dialogue with family offices

> 30

>50

VP

DI

FU

RE

PH

Engage with our investments and philanthropy on ESG and Impact

84%

90%

VP

DI

FU

RE

PH

B Corp-score

n/a

> 80/200

VP

DI

FU

RE

PH

Active ownership

85%

> 75%

VP

DI

FU

RE

PH

Companies providing solutions for planetary challenges

42%

50%

VP

DI

FU

RE

PH

Planetary metrics improved

69%

75%

VP

DI

FU

RE

PH

Carbon neutral certified

Yes

Yes

VP

DI

FU

RE

PH

Companies providing solutions for societal challenges

45%

50%

VP

DI

FU

RE

PH

Societal metrics improved

50%

75%

VP

DI

FU

RE

PH

Portfolio score

Impact Score

Commit our capital

Total donations

Status

Applicable to VP Capital’s activities

Engage our network

Manage on sustainable progress

Contribute to solutions
for planetary challenges

Contribute to solutions
for societal challenges
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VP Capital

VP

Direct investments

DI

Funds

FU

Real Estate

RE

Philanthropy

PH
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Portfolio score
Scope

Close up pillar 1

De volledige investeringsportefeuille en een aantal goede doelen (vanaf bepaald donatiebedrag) worden gescreend om de portfolioscore te
bepalen. In 2020 gaat dit om het volgende portfolio:

I

II

III

IV

V

VI

Direct
investments

Investments
in funds

Direct and fund real
estate investments

Direct impact
investments

Investments
in impact funds

Philanthropy

VP Capital properties

Emilie van Heel-Fonds

REG Fund

Commit
our capital
V

I

CP VII

II

Frun Invest I

Light Industrial

Onze KPI's
Portfolio
score

16

Domain
Impactscore

Capital invested
in solutions for
key challenges

HEF II

Capital invested
in impact
investments

Total
donations
PCM

17

C L O S E U P P I L L A R 1 : C O M M I T O U R C A P I TA L

PRO2GRESS REPORT

Methode
De score is gebaseerd op 2 aspecten: een ESG-score en een Impactscore. Voor alle assetclasses is er een screeningsmethodologie uitgewerkt
in de vorm van een uitgebreide ladder. Samenvattend ziet deze ladder er als volgt uit:

Investment
category

Sustainability maturity ladder
1

I
ESG Mgmt.

Direct
Impact Score

II
ESG Mgmt.

Funds
Impact Score

2

3

4

5

Lack of ESG integration

Visible intentionality of
ESG integration

Demonstrable ESG
integration

ESG fully integrated in
processes

Best-in-class ESG
integration

Does cause harm

May cause harm

Acts to avoid harm

Benefits stakeholders

Contributes to solutions

Lack of ESG integration

Visible intentionality of
ESG integration

Demonstrable ESG
integration

ESG fully integrated in
processes

Best-in-class ESG
integration

Weighted average
Impact Score <1.5

Weighted average
Impact Score ≥1.5 and
<2.5

Weighted average
Impact Score ≥2.5 and
<3.5

Weighted average
Impact Score ≥3.5 and
<4.5

Weighted average
Impact Score ≥4.5

We hebben onze screeningsmethode verfijnd. Vorig jaar ging deze score op 5 en zat in deze score zowel een ESG- als Impact-onderdeel. Dit
jaar hebben we besloten deze uit elkaar te halen om meer inzicht te krijgen. Het maakt het ook eenvoudiger om op dezelfde wijze de hele
portfolio te beoordelen en om onze gesprekken met onze investeringen over duurzaamheid gefundeerder aan te gaan.
Ons proces voor dit jaar zag er dan ook als volgt uit:

I. ESG- en Impact-inventarisatie
De Progress score is opgebouwd uit 2 delen. Alle bedrijven,
fondsen en goede doelen werden gescreend op de mate
dat er op ESG gemanaged wordt alsook de mate waarin de

III
ESG Mgmt.

Impact Score

IV
impact

ESG Mgmt.

Impact Score

V
Impact
funds

Visible intentionality of
ESG integration

Demonstrable ESG
integration

ESG fully integrated in
processes

Best-in-class ESG
integration

Weighted average
Impact Score <1.5

Weighted average
Impact Score ≥1.5 and
<2.5

Weighted average
Impact Score ≥2.5 and
<3.5

Weighted average
Impact Score ≥3.5 and
<4.5

Weighted average
Impact Score ≥4.5

Lack of ESG integration

Visible intentionality of
ESG integration

Demonstrable ESG
integration

ESG fully integrated in
processes

Best-in-class ESG
integration

Does cause harm

May cause harm

Acts to avoid harm

Benefits stakeholders

Contributes to solutions

Lack of ESG integration

Visible intentionality of
ESG integration

Demonstrable ESG
integration

ESG fully integrated in
processes

Best-in-class ESG
integration

Weighted average
Impact Score ≥1.5 and
<2.5

Weighted average
Impact Score ≥2.5 and
<3.5

Weighted average
Impact Score ≥3.5 and
<4.5

Weighted average
Impact Score ≥4.5

investering of donatie bijdraagt aan planetary or societal
challenges.

Real estate

Direct

Lack of ESG integration

ESG Mgmt.

ESG Mgmt.

Impact Score

Weighted average
Impact Score <1.5

Impact Score
De punten worden toegekend op basis van ingevulde

The extent to which ESG factors are incorporated
into investment and management decisions.
The extent to which investments contribute to
planetary and societal challenges.

vragenlijsten, aangeleverde (impact, financieel, duur
zaamheid) rapporten, dialoog en publieke beschikbare
informatie.

II. Totaalscore

ESG Mgmt.

1

2

Impact Score

1

2

3

3

ESG Mgmt.

Lack of ESG integration

Visible intentionality of
ESG integration

Demonstrable ESG
integration

ESG fully integrated in
processes

Best-in-class ESG
integration

Does cause harm

May cause harm

Acts to avoid harm

Benefits stakeholders

Contributes to solutions

elkaar opgeteld om elke investering een totaalscore uit

Impact Score

5

X / 10

10 te kunnen geven.

Philanthropy

4

=

specifiek voor elke asset class. Deze scores worden bij

VI

5

+

Wij rangschikken de prestaties van elke investering op
ESG-management en impact op een 5-puntenschaal,

4

Total score

III. Vermogensweging
Bij de ESG-score wordt er specifiek gekeken naar hoe goed ESG

We willen deze score explicieter in balans brengen met de werkelijke

geïntegreerd is in het beleid van een bedrijf of een fonds. Een hoge ESG-

bijdrage die een bedrijf levert aan het oplossen van een maatschappelijk

score zorgt ervoor dat er commitments zijn voor de lange termijn, dat

of ecologische probleem (Impactscore). Daarmee lopen we vooruit op

policies opgesteld zijn, dat er gerapporteerd wordt op vooruitgang en

de regels de EU maakt om green washing tegen te gaan en duurzaam

dat ESG qua verantwoordelijkheid goed geborgd is in een organisatie.

enkel te claimen als het bedrijf of fonds daadwerkelijk een bijdrage

Een hoge ESG-score gaat uit van een best in class-principe in een

levert aan een oplossing voor key challenges. Daarnaast worden alle

bepaalde sector. Wij doen niet alleen een screening, maar stellen ook

bedrijven beoordeeld op een as van “causes harm” tot “ contributes to

meer jaarplannen op om best in class te worden met onze directe

solutions”. Zo komt er een Impactscore. We identificeerden ook hoeveel

investeringen en volgen acties regelmatig op. Ook zijn ESG-metrics

bedrijven er een oplossing bieden voor de specifieke domain challenges

Verschil in meetmethode t.o.v. vorig jaar

bepalend in de financiële beloning van het management in onze

die bepaald werden. Deze key challenges en oplossingen werden in

In ons vorig model gaven we impact, donaties en shared value extra punten om zo de meerwaarde uit te drukken. We kregen er heel wat vragen

directe bedrijven.

onze investeringsdomeinen opgesteld door Sinzer. MJ Hudson bekeek

over. Waarom +5? Bedrijven die impact niet als intentie hebben, kunnen wel degelijk ook impactvol zijn. Daarom hebben we dit jaar gekozen

al onze bedrijven, fondsen en hun onderliggende assets op hun mate

om het ESG-stuk en de impact-ladder zichtbaarder te maken en evenwaardig te laten optellen. Zo krijgen alle bedrijven en fondsen een score

van bijdrage aan solutions voor deze key challenges.

op een schaal van 2 tot 10, 5 punten als maximum op ESG en 5 punten als maximum op werkelijke impact van een bedrijf of diens diensten.

18

Wij wegen de scores van al onze investeringen op basis
van de marktwaarde t.o.v totale portefeuille, wat resulteert
in een algemene portfolioscore. Door jaarlijks te meten,
kunnen we Sustainable Progress monitoren.

X / 10

Total score

x

Invested
capital (%)

=

Portfolio
Score
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ESG MANAGEMENT SCORE RULEBOOK
Opbouw ESG-ladder

ESG Mgmt.

ESG Mgmt.

Resultaat

Impact

Is there evidence of ESG and/or Impact integration into business processes?
Integration can be evidenced by policy, vision, processes; indicating a certain intentionality to apply ESG and/or Impact practices to improve the
sustainability of the business.
No

De behaalde portfolioscore voor 2020 bedraagt 6,8 op 10 (doel 8/10 in 2023).

Yes
Is there insight into the ESG and/or Impact performance?
Insight can be achieved through the monitoring of processes through an ESG and/or impact lens. Insight can be
evidenced through the monitoring of specific KPI’s and reporting.

No

ESG Mgmt. Score,
2018-2020

Yes

Impact Score,
2018-2020

Total Portfolio Score,
2018-2020

Is there evidence of active management and/or improvement in the ESG and/or
Impact performance?
Management can be evidenced by dedicated staff and/ or improvement in KPI’s.
No

Yes

Is ESG and/or Impact integrated throughout the
business?
Complete integration can include long-term ESG and/or
Impact goals and aligned strategy.
No

Yes

1

2

3

4

5

Lack of
ESG integration

Visible intentionality of ESG
integration

Demonstrable ESG
integration

ESG fully integrated in
processes

Best-in-class ESG
integration

2,8

2,8

2018

2019

3,3

+
2020

3,5

3,0

3,2

2018

2019

=
2020

5,8

6,0

2018

2019

6,8

2020

39

Hoe wordt de impactladder opgesteld?
Impact wordt gemeten op basis van een Impactladder. Deze weerspiegelt de mate van “causing harm” tot bijdrage

IMPACT SCORE RULEBOOK

aan “solutions”. Deze solutions zijn de bijdrage die investeringen of donaties hebben aan het oplossen van key
challenges (hierover verder meer in dit rapport).

Impact Score
ESG Mgmt.
Impact

Company objective
Is the investment, either through its operations and/or the products/services it offers, inherently aimed at making a positive contribution to societal
and/or planetary challenges
No

bezig zijn en omdat we in dialoog samenwerken naar vooruitgang:

Yes

Does cause harm
Are the product/service and/or the way of operating of the investment in conflict with VP
Capital’s exclusion list, societal and/or planetary solutions, and/or are there any conductbased controversies?
Yes

De vooruitgang die ons vermogen heeft gemaakt is groter dan vorig jaar. Dat komt omdat onze investeringen actief met duurzaamheid

No

•

Degree of impact
Does the investment make or have the potential to make a
significant impact on societal and/or planetary challenges
No

Does cause harm

May cause harm

Investments that create a
negative impact due to the
nature of their
products/services and/or
way of operating

Investments that by
themselves do not create a
significant positive nor
negative impact but may
contribute to
products/services that have
a negative impact

•

Yes

Mediahuis verhoogde de ESG-score van een 2,66 naar een 3,33.

Ook Aquaporin deed het beter, wat resulteerde in een algemene
score van 8.

•

Impactfondsen: In totaal slaagden 3 van de 7 fondsen erin hun
prestaties te verbeteren ten opzichte van vorig jaar. Nieuwe
investeringen zijn Inventures II, Blue Horizon I, ShiftInvest III,

•

In totaal slaagden 7 van de 12 fondsen erin hun prestaties

NextGen Ventures 2, en Rockstart Agrifood I.

te verbeteren ten opzichte van vorig jaar. Ackermans & van
Haren verhoogde de resultaten zowel op ESG als op nieuwe

•

impactbusiness.

Yes
Acts to avoid harm

•

en de Impactscore steeg van een 3 naar een 4.

Q-lite en VP Landbouw verhoogden hun ESG-score lichtjes.

Acts to avoid harm
Does the investment significantly reduce any potential
negative impacts of its operations and/or
products/services?
No

Batenburg Techniek ESG Mgmt. score steeg van 3,33 naar 3,66

Benefits stakeholders

Contributes to solutions

Investments that reduce the
Investments that have a
Investments that work on the
negative impact of their
positive contribution to
development and
products/services and/or the
society through its
commercialization of
way of operating
products/services and/or the
products/services that
way in which they operate
contribute to the solution of
social and environmental
challenges

•

Accsys Technologies wist de prestaties te verbeteren van een 9

Er zijn desinvesteringen gedaan met een gemiddelde score van
5/10.

•

Donaties verbeterden hun Impactscore.

naar een 10.

40
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Alle fondsen, bedrijven en hun score kan je vinden in volgend overzicht. One pagers van alle fondsen, investeringen of goede doelen kan
je via onze contactpagina opvragen via onze website.

We beseffen dat een aantal van onze portfoliobedrijven nog geen hoge score hebben, maar we weten
aan de hand van diverse gesprekken dat zij hard toewerken naar verbetering en volgend jaar een hogere
score zullen realiseren. Zij worden in het volgende overzicht aangeduid met

Er is een dialoog geweest met 87% van alle investeringen en donaties over hun resultaat.

.

Dialoog met management over ESG-thema's heeft plaatsgevonden
Er heeft geen dialoog met management over ESG-thema's plaatsgevonden

Portfolio score overview
Investment
category

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Direct

II

PCM

CPVII

HEF II

V

Funds

III

Frun Invest I

Real estate

Light Industrial

REG Fund

VP Capital
properties

I

II

IV

Direct impact

V

Impact funds

Emilie van HeelFonds

VI

Philanthropy
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Domain Impactscore
In elk van onze 8 investeringsdomeinen spelen andere challenges en mogelijke solutions. Zo is het bijvoorbeeld in Agrifood nodig om toe
te werken naar gezondere bodems en is in het medialandschap onafhankelijke journalistiek belangrijk.

Methode
De belangrijkste challenges en investable solutions werden door Sinzer voor elk van onze investeringsdomeinen opgesteld. Alle directe en
indirecte bedrijven die in onze investeringsdomeinen actief zijn, werden gescreend volgens een impactladder. Op basis van de geconstateerde
mate van bijdrage aan oplossingen voor key challenges kreeg elk bedrijf of fonds een Impactscore. De Domein Impactscore is vervolgens per
domein berekend als gewogen gemiddelde van de Impactscores van alle bedrijven en fondsen binnen het domein.

Overview of key challenges
AgriFood

Energietransitie

•

Werken binnen de planetaire grenzen

•

Hernieuwbare energie voor iedereen

•

Totstandbrenging van een adaptief en veerkrachtig

•

Verminderen van de schommelingen in beschik

•

Welvaart en welzijn voor iedereen in de voedselketen

•

Ontwikkeling (digitale) energie-infrastructuur

•

Toegang tot voedzaam voedsel voor iedereen

•

Besparing en vermindering van het energieverbruik

•

Beheersen van de keerzijden van energieproductie

voedselsysteem

baarheid van hernieuwbare energie

Health
•

Kosten en toegankelijkheid van gezondheidszorg

Media

en medicijnen

•

Afbreuk van de nauwkeurigheid en ethiek tegengaan

•

Nadruk op preventie, diagnose en vroegtijdig ingrijpen

•

Vertrouwen in de media

•

Integreren van digitalisering

•

Politieke invloed via media

•

Negatieve gezondheidseffecten van klimaat

•

Ecologische uitdagingen m.b.t. media footprint

verandering
•

Verbetering van (de toegang tot) de mentale
gezondheidszorg

Smart industry
•

Groeiende vraag naar materialen en grondstoffen

•

Ecologische voetafdruk van digitale technologieën

Vastgoed

•

Cyberveiligheid

•

Impact van vastgoed op klimaat reduceren

•

Impact van virtuele service platforms

•

Tekort aan betaalbare woningen verkleinen

•

Druk op werkgelegenheid door robotica en tekort

•

Afval en lineair denken van de sector

•

Bestaand vastgoed up-to-date houden

•

Gezondheid en welzijn van bewoners verbeteren

aan technici

Water
•

De zoetwatervoorziening en droogte in rivieren

Textiel

•

Tekort aan zuiver water en sanitaire voorzieningen

•

De afhankelijkheid in deze industrie van niet-

•

Toenemende droogte en onvruchtbaar akkerland

hernieuwbare energiebronnen

•

Zure regen en verzuring van de oceanen

Gebruik van natuurlijke grondstoffen en grootschalige

•

Plastic soep (microplastics)

•

verspilling
•

Sociale problemen in de keten

•

Bewustwording bij de industrie en de consument
van problemen in de sector

24
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Overview of investable solutions

AgriFood

Energietransitie

•

•

Overgangskapitaal voor conventionele boeren die
/ holistische landbouw

•

•

Bedrijven die hernieuwbare energie of alternatieven
voor fossiele brandstoffen leveren

willen omschakelen naar regeneratieve / agroforestry
•

Technologie die verbeteringen kan aantonen in

Oplossingen die de energietransitie vergemakkelijken,
bv. schone batterijen, slimme netwerken

bodembiologie, lokale biodiversiteit, vermindering

•

Innovaties die het energiegebruik verminderen

van chemische input, voedselverspilling

•

Oplossingen voor reductie van de voetafdruk van

Adviesbureaus voor regeneratieve en duurzame

hernieuwbare energie of circulaire bedrijfsmodellen

landbouw
•

Producenten van regeneratieve / biologische input

•

Afzetkanalen die zich richten op het kopen van
goederen van duurzame boeren

Media
•

Oplossingen voor meer transparantie en betrouwbare
media

•

Innovatieve technologie die een constructieve

Health

dialoog op mediakanalen bevordert, bv. automatische

•

herkenning van haatdragende taal

Technologische oplossingen om ziektes vroegtijdig
te voorspellen en te voorkomen

•

•

Verbeterde voeding, oplossingen voor meer toegang

Organisaties die hun voetafdruk op verantwoorde
wijze beheren

tot zorg
•

Algoritmen en wearables voor biomonitoring

•

DNA sequencing

•

Technologieën die individuele zorg verbeteren zoals

Smart industry
•

Slimme oplossingen voor de industrie die de
circulariteit en het efficiënt gebruik van hulpbronnen

bv. 3D-printing voor het namaken van lichaamsdelen

bevorderen en de levenscyclus van producten
verlengen

Vastgoed
•

•

Ontwikkelaars van vastgoedprojecten die circulaire
ontwerpen en betaalbaar wonen in de praktijk

verminderen
•

toepassen
•
•

Bedrijven die de duurzame transformatie van reeds

Innovaties die de energiebehoefte van de industrie
Prioriteit geven aan investeringen die hun milieu- en
sociale impact hebben gekwantificeerd

•

Sectoren van de industrie waar het menselijk kapitaal

bestaande gebouwen realiseren

naar verwachting belangrijker zal worden als gevolg

Bedrijven die zich richten op energie-efficiëntie in

van slimme innovaties in de industrie

hun bouwstrategieën
•

Technologische start-ups in de vastgoedsector

Water
•

Textiel
•

Textielproductie die de input van natuurlijke bronnen

het herstel van de watercyclus nastreven
•

•

•

Textielproductie die het probleem van overconsumptie

Bedrijven die microplastics in het productieproces
uitsluiten

Textielproductie die de arbeidsomstandigheden van
haar arbeiders waarborgt en verbetert

•

Bedrijven die producten kunnen maken met minder
water of minder watervervuiling

reduceert en haar voetafdruk op verantwoorde wijze
beheert

Regeneratieve bedrijfsmodellen en technologie die

•

Oplossingen die bijdragen aan de vermindering van
plastic afval in water

en overtollig afval in de industrie aanpakt
•

Textielproductie die zorgt voor een aanzienlijke
vermindering van het waterverbruik

26

27

C L O S E U P P I L L A R 1 : C O M M I T O U R C A P I TA L

PRO2GRESS REPORT

Investment domain overview
De Impactscore van de verschillende domeinen zie je in volgend overzicht. De voorbeelden die rechts staan, kunnen zowel directe als indirecte
investeringen zijn. De impact score helpt ons om nieuwe investeringen te selecteren.

Investment domain

2

2,8%

4

Health

1,9%

62

Smart industry

18,8%

Energietransitie

14,7%

Weighted average Impact Score
2

2

39

8

10

17

3

6

13

18

1

4

4

6

Agrifood

4,4%

79

Vastgoed

14,8%

64

18

Media

35,7%

8

3

108

2

20

0,9%

6,2%

Examples

35

Textiel

Note that contributions to multiple domains are possible
Some funds, including Alpinvest, have more underlying investments, however, only a selection was assessed.

28

# of companies/ assets2

Water

Other

1

Invested capital (% of total)1

1

4

9

1

25

41

28
9

9

5

33
4

28

4,7

4,6

3,7

3,6

3,5

3,4

3,4

3,0
28

15

3,1

Batenburg Techniek is actief in verschillende investeringsdomeinen (Water, Smart industry, Agrifood, Energietransitie). Bij het domein
Energietransitie wordt er verder ingezoomd op de progressie die zij hebben gemaakt.
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AGRIFOOD domein
DOMAIN
PERFORMANCE OVERVIEW
Impactscore
Agrifood

Close up per investeringsdomein
In dit hoofdstuk gaan we in op onze 8 investeringsdomeinen. Van elk domein is er ook een uitgebreider domeinrapport beschikbaar op onze

Impact Score

website of op te vragen als geprint exemplaar. Op onze website staan de key challenges en key solutions zowel in het Engels als in het Nederlands.
Hier geven we per investeringsdomein het volgende weer:

1 - Does cause harm

•

Key challenges per investeringsdomein

•

Key solutions er waar we in kunnen investeren

•

Impactscore per investeringsdomein (incl. overzicht hoeveel bedrijven bijdragen aan oplossingen voor key challenges)

•

Voorbeelden portfoliobedrijf en/of fonds per investeringsdomein

4

9

2 - May cause harm

3 - Acts to avoid harm

Vision
1. Operate Within
Planetary Boundaries

2. Establish Adaptive and
Resilient Food System

38

22

Portfolio overview

Direct

# of underlying
companies

Number of
companies

9

Real Estate

4.4%

Direct impact
67

Impact funds
Philanthropy

3.4

5 - Contributes
to solutions

Weighted
average Impact
Score

3. Guarantee Supporting
Livelihoods and
Wellbeing

4. Access to nutritious
food for all

14

18

Selected companies

79

2

Funds

4 - Benefits
stakeholders

41

Providing solutions to key challenges

The preservation of ecosystems and
the future wellbeing of the human
population are all centrally
dependent on a structural
transformation of the food system
towards a sustainable and resilient
state

Investment
category

25

Share of total
investments

Dairy cow and agricultural farm

Dodla Dairy company procures,
process and sells milk and milk
products

Mosa Meat is a food producer of a
slaughter-free hamburger made
directly from cow cells

Company develops innovative
formulations of crop protection
products

Company produces nutritionally
equivalent breastmilk from cultured
human mammary cells

Shiok Meats is a cellular
aquaculture and cell-based meat
company

1
33

2 voorbeelden uit ons Agrifood domein
Voorbeeld 1

Agrifood

VP Capital investeert sinds midden jaren ‘40 in het landbouwbedrijf:

koeien. Ook granen worden de laatste jaren hoofdzakelijk als veevoer

VP Landbouw. Vandaag is dat een gemengd bedrijf actief in de

verbouwd en het nieuw ingezaaide grasland bestaat de laatste twee

akkerbouw, melkveehouderij en bosbouw. Bij de akkerbouw verbouwt

jaar volledig uit gras-klavermengsels.

VP Landbouw vooral suikerbieten, consumptie- en tafelaardappelen,

Key challenges

Key solutions

•

Werken binnen de planetaire grenzen

•

•

Totstandbrenging van een adaptief en veerkrachtig
voedselsysteem

•

Welvaart en welzijn voor iedereen in de voedselketen

•

Toegang tot voedzaam voedsel voor iedereen

Overgangskapitaal voor conventionele boeren die willen omschakelen naar
regeneratieve / agroforestry / holistische landbouw

•

Technologie die verbeteringen kan aantonen in bodembiologie, lokale
biodiversiteit, vermindering van chemische input, voedselverspilling

•

Adviesbureaus voor regeneratieve en duurzame landbouw

•

Producenten van regeneratieve / biologische input

•

Afzetkanalen die zich richten op het kopen van goederen van duurzame
boeren

spinazie, erwten, waspeen, schijfjes peen, boontjes, granen en voor

Er werd geïnvesteerd in betere stallen en het nieuwe kantoorgebouw,

de koeien gras en maïs. VP landbouw gaat al lang efficiënt om met

werkplaats en de kalverhuisvesting wordt duurzaam gebouwd.

grondstoffen en werkt met precisietechnologie om zuinig om te
springen met pesticiden, antibiotica en water.

VP Landbouw bereikt stilaan het moment van “steeds minder slecht”
doen en wil nadenken over wat “goed doen” is. Om dat toekomstbeeld

Dit jaar hebben we verder nagedacht over de lange termijn-plaats die VP

helder te krijgen, worden verschillende scenario’s uitgewerkt samen

landbouw heeft in onze portfolio. Voedselvoorziening is noodzakelijk,

met Metabolic/Fresh Venture. Voedselbossen worden onderzocht en

maar gaat helaas soms ook gepaard met negatieve effecten. Het

er werd gestart met een experiment van strokenteelt om te zien wat

beregeningssysteem wordt frequent bezocht door andere boeren die

de invloed is op gewasopbrengst, bodem, biodiversiteit en benodigde

in waterzuinig werken geïnteresseerd zijn. Soja uit een ver land kopen

arbeid. We verwachten in de loop van 2021 klaar te zijn met mogelijke

om hier aan koeien te geven vindt VP Landbouw niet zo’n goed idee.

scenario’s.

Er werd reeds overgeschakeld naar steeds meer “eigen gras” voor de
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Resultaten ESG-screening VP Landbouw

Roadmap acties (selectie)

VP LANDBOUW
2020 score
2019 score
1

Back to overview

ESG Mgmt. Score1
Impact Score

2

3

4

5

• Visible intentionality of
ESG integration

•• Demonstrable
Demonstrable ESG
ESG
integration
integration

• ESG fully integrated in
processes

• Best-in-class ESG
integration

• Does cause harm

• May cause harm

•• Acts
Acts to
to avoid
avoid harm
harm

• Benefits stakeholders

• Contributes to solutions

yes
yes

ESG KPIs & Targets

yes

ESG topic at board meetings

yes

Designated ESG/sust. staff

no

Code of Conduct

no

Anti-bribery & corruption policy

no

Whistleblowing policy

no

Diversity/equal opp. policy

no

Supplier Code of Conduct

no

Privacy & data security policy

no

Employee engagement survey

no

Customer satisfaction survey

no

Social

VP Capital Investment Domains

Governance

▪ The greatest improvement
potential lies in increasing
animal welfare through
outdoor grazing. However,
this has a major impact on
the entire business, and the
pros and cons should be
thoroughly explored to make
a well-informed decision on
the future of the business.

▪ On the Environmental level,
VP Landbouw has taken the
step to level 4. The age of the
livestock is increasing,
pesticide use is decreasing,
and investments are being
made in sustainable
technologies. Arable farming
is not organic, but raw
materials are used efficiently,
which is one of the reasons
the company is noted as
exemplary by Unilever.

▪ The company is performing
well in terms of governance.
The company meets various
quality standards and
certifications (e.g. Qlip,
Koekompas, CDC, Vincote,
Isacert, SGS, Vreugdenhil,
GMP).

Provision of solutions to key challenges

doorgevoerd
Ecosysteem impact

L

M

H

L

ALGEMENE BEOORDELING
Targets reached

Verbruik van

VP Landbouw prestatieladder
PROGRESS ON OBJECTIVES

2019
S

In 2020, VP Landbouw achieved all its objectives

• Twee veehouderijen zijn bezocht om te leren over nieuwe
emissiearme stalvloeren

2

Animal welfare

Ecosystem impact &
GHG emissions

2020

G

• Op Environmental vlak heeft VP Landbouw de stap naar
niveau 4 gezet.
De
leeftijd van de veestapel neemt toe,
OBJECTIVES
FOR
2020
Op
Environmental
vlak
heeft VP Landbouw de stap naar niveau 4
pesticidegebruik neemt af en er wordt geïnvesteerd in
gezet.
De leeftijd
van
de
veestapel
neemt
pesticidegebruik
neemt
a) duurzame
Continue
strategy
session
series
totoe,
formulate
long-term
technologieën. De
akkerbouw
is nietabiologisch,
er wordt
efficiënt
omgegaan
met grondstoffen,
en
strategy
for
thewel
dairy
business
af enmaar
er wordt
geïnvesteerd
in duurzame
technologieën.
De akkerbouw
het
bedrijf
wordt
mede daarom
door Unilever
als voorbeeldig
b)
Pick
up
new
Koekompas
improvements
opportunities
is niet biologisch, maar er wordt wel erg efficiënt omgegaan met
opgemerkt.
grondstoffen,
wordt mede
daarom doorbijUnilever
als
• Op Social en
vlakhet
ligtbedrijf
het grootste
verbeterpotentieel
het
vergroten
van het dierenwelzijn door weidegang. Dit heeft
voorbeeldig
opgemerkt.
echter een grote impact op de gehele bedrijfsvoering, en de
voor- en nadelen zouden goed verkend moeten worden.
Op Social vlak ligt het grootste verbeterpotentieel bij het vergroten van
• Op Governance gebied presteert het bedrijf goed. Het
het
Ditmonitoringsinitiatieven.
heeft
echter een
grote impact
a) dierenwelzijn
Continue strategy
session
series
to formulate
a long-term
participeert
indoor
veelweidegang.
verschillende
De
strategy
theisagriculture
volgende
stap
hier om de
Vreugdenhil
score te
verbeteren.
op de
gehelefor
bedrijfsvoering.
Debusiness
implicaties worden
onderzocht.
b) Consider setting additional targets for pesticides, protein from
own land, green electricity procurement, carbon compensation,
Op Governance gebied presteert het bedrijf goed. Het participeert in
etc.
veel verschillende monitoringsinitiatieven. De volgende stap is hier
om de Vreugdenhil score te verbeteren.
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3

Resource efficiency

• Het bedrijf voldoet aan verschillende kwaliteitstandaarden en

compliance

certificeringen (e.g. Qlip, Koekompas, CDC, Vincote, Isacert,

en eerlijke

SGS, Vreugdenhil, GMP). Daarnaast wordt het bedrijf regelmatig
gecontroleerd door Waterschap, NVWA, en is het lid van ZLTO.

van pesticiden te verminderen
• Irrigatiesysteem volledig
geëlektrificeerd

Acties 2021

Dierenwelzijn en
gezondheid

• In 2020 hebben vervolgsessies
plaatsgevonden om een strategie voor
het bedrijf te bespreken, o.a. m.b.t. de
toekomst van de veehouderij
• Aanbevelingen
van
Koekompas (o.a.
Voortgang op
doelstellingen
in 2020
installatie koeborstels) zijn doorgevoerd

• Starten met buiten laten
grazen van jongvee
• Uitvalpercentage onder 8%
• Antibioticagebruik per koe
5% lager dan in 2018

Ecosysteem
impact &
broeikasgasemissie

• Het verbruik van pesticides per hectare
is mede als gevolg van de droge zomer
afgenomen met circa 8% t.o.v. 2019
• Verscheidene zonne-installaties zijn
operationeel en een
vergunningOBSERVED
is
TARGETS
EFFORT
verleend om eenREACHED
zonneweide aan
te
leggen op het perceel Braacken

Verbruik van
grondstoffen
PROGRESS

7/7

• Gemiddeld voedereiwit van eigen
land minimaal 60%
• Aandeel klaver in grasland
aanzienlijk verhogen
• Kringloop / Klimaatmodule
worden gerapporteerd in een
dashboardformaat
• Implementeer verbetermogelijkheden t.b.v. leeftijd van de

Huidige prestatie

Top thema’s

Door deze verscheidenheid aan thema’s ligt de industrie vaak

verwachting alleen maar zal toenemen.
1

gestegen ten opzichte van 2018

7/7

melkveehouderij, en
bosbouw (buiten beschouwing). ESG is erg relevant in deze
sectoren. Relevante thema’s zijn onder andere dierenwelzijn,
biodiversiteit, broeikasgasemissies, milieuverontreiniging,
brandveiligheid, antibioticagebruik en het mestoverschot.
• Door deze verscheidenheid aan thema’s ligt de industrie vaak
publiekelijk onder een vergrootglas. Bedrijven in de industrie
zijn daarom onderhevig aan een hoop wet- en regelgeving, die
VP Landbouw
ESG-prestatieladder
naar verwachting
alleen maar zal toenemen.

broeikasgasemissies, milieuverontreiniging, brandveiligheid,

• Het vet- en eiwitgehalte in melk is met respectievelijk 5% en 4%

bedrijfsvoering
ROADMAP ACTIES (SELECTIE)
44

Relevante ESG-thema’s zijn onder andere dierenwelzijn, biodiversiteit,

droge zomer afgenomen met circa 8% t.o.v. 2019

• Gebruik weerstations om verbruik

perceel Braacken

Transparantie,

H

M

• Het verbruik van pesticides per hectare is mede als gevolg van de
• Verscheidene zonne-installaties zijn operationeel en een

grondstoffen

direct investments have a more detailed engagement process, the scoring reflects an average of the performance
scores on Environmental,
Social
and akkerbouw,
• VP Landbouw
is actief
in de
Governance themes.

publiekelijk onder een vergrootglas. Bedrijven in de industrie zijn
IMPROVEMENT
AREA
daarom onderhevig aan een hoop wet- en
regelgeving, die
naar

• Antibioticagebruik per koe 5%
lager dan in 2018

vergunning is verleend om een zonneweide aan te leggen op het

AMBITION
LEVEL

Relevantie industrie

E

emissie

Progress on ESG targets
OBSERVED
EFFORT

Access to nutritious food for all

& broeikasgas-

Companies that work on the
development and commercialisation of
products/services that contribute to the
solution of societal and planetary
challenges

Guarantee supporting livelihoods and wellbeing

antibioticagebruik en het mestoverschot.

van jongvee
• Uitvalpercentage onder 8%

• Aanbevelingen van Koekompas (o.a. installatie koeborstels) zijn

Companies that have a positive
contribution to society through its
products/services and/or the way in
which they operate

Establish an adaptive and resilient food system

Relevantie industrie

• Starten met buiten laten grazen

voor het bedrijf te bespreken, o.a. m.b.t. de toekomst van de

Total score

Companies that reduce the negative
impact of their products/services and/or
the way of operating

Operate within planetary boundaries

Samenvatting

• In 2020 hebben vervolgsessies plaatsgevonden om een strategie

6 / 10

Companies that by themselves do not
create a significant positive nor negative
impact but may contribute to
products/services that have a negative
impact

SAMENVATTING (NL)

1As

Dierenwelzijn en

veehouderij

Companies that create a negative
impact due to the nature of their
products/services and/or way of
operating

Environmental

Acties 2021

Impact Score

ESG Management Score

ESG/sust. statement on website

Huidige prestatie

gezondheid

• Lack of ESG integration

ESG/sustainability policy

Top thema’s

L

M

H

koeien (Vreugdenhil 11/12-score)

• Gebruik weerstations om
Completed
verbruik van pesticiden te
verminderen
In progress
• Irrigatiesysteem volledig
geëlektrificeerd
AMBITION
LEVEL

L

M

H

• Het vet- en eiwitgehalte in melk is met
• Gemiddeld voedereiwit van
respectievelijk 5% en 4% gestegen ten
eigen
land minimaal 60%
STATUS
opzichte van 2018
• Aandeel klaver in grasland
a) Strategy sessions have
taken
place in 2020.
There is om
no fixed
• Twee
veehouderijen
zijn bezocht
te
aanzienlijk verhogen
long-term strategy for
the over
dairynieuwe
business
yet. Next steps for the
leren
emissiearme
Erbe
is een
uitgebreid
dashboard
dairy business are yet
to
defined.
In theKPI
meantime,
newvoor VP Landbouw beschikbaar
stalvloeren
op aanvraag.
initiatives to improve animal
welfare and become a circular
business are implemented
(e.g.voldoet
feedingaan
of freshly
cut grass, • Kringloop / Klimaatmodule
Transparantie,
• Het bedrijf
verschillende
improving en
barn quality,
etc.)
compliance
kwaliteitstandaarden
en
certificeringen
worden
in
Belangrijkste KPI’s zijn pesticide gebruik (reductie
vangerapporteerd
18% gerealiseerd
b)eerlijke
Cow brushes have already
been
installed and
drinking
machineseen dashboardformaat
(e.g. Qlip,
Koekompas,
CDC,
Vincote,
in 2020), Nitrogeen purchased (is met 3% gezakt), Animal day dosage
bedrijfsvoering
Isacert, SGS, Vreugdenhil, GMP).
• Implementeer verbeterwill be installed as well.
(is met 9%
gereduceerd)
en the mortality rate
(is met 13%t.b.v.
gezakt
in
Daarnaast
wordt
het bedrijf regelmatig
mogelijkheden
leeftijd
a) Strategy sessions have
taken place
in 2020.
Similar to the dairy van de koeien (Vreugdenhil
gecontroleerd
door
Waterschap,
2020).
business, there is noNVWA,
fixed long-term
for the agriculture 11/12-score)
en is het strategy
lid van ZLTO.
3
business yet. The strategy decision of both parts of the business
are strongly intertwined.
b) After consideration targets were deemed to susceptible to
external forces. The use of pesticides and retrieving protein from
own land is strongly dependent on seasonal factors such as
heat and rainfall.

a) Increase kg fat and protein in milk by 2% (vs 2018)
a) Fat and protein content in milk increased with 5% and 4%,
respectively, compared to 2018.
b) Conduct at least 1 external site/farm visit to the light of improving
innovation
b) Visited two cattle farms to learn about new low-emission barn
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Voorbeeld 2

Een andere deelneming in ons domein Agrifood is Aqua-Spark. Zij behaalden een 10/10.
Aqua-Spark’s missie is: “Our mission is to move the aquaculture industry towards
healthy, sustainable, affordable production.”
Voor fondsen kijken we binnen het domein naar de onderliggende portfolio companies,
de impactladder en de ESG-ladder om tot een totaalscore te komen. Daarnaast wordt
van alle onderliggende portfolio companies gekeken naar hun bijdrage aan oplossingen
voor key challenges.

Smart industry
Key challenges

Key solutions

•

Groeiende vraag naar materialen en grondstoffen

•

•

Ecologische voetafdruk van digitale technologieën

•

Cyberveiligheid

•

Innovaties die de energiebehoefte van de industrie verminderen

•

Impact van virtuele service platforms

•

Prioriteit geven aan investeringen die hun milieu- en sociale impact hebben

•

Druk op werkgelegenheid door robotica en tekort
aan technici

Slimme oplossingen voor de industrie die de circulariteit en het efficiënt gebruik
van hulpbronnen bevorderen en de levenscyclus van producten verlengen

gekwantificeerd
•

Sectoren van de industrie waar het menselijk kapitaal naar verwachting
belangrijker zal worden als gevolg van slimme innovaties in de industrie

AQUA-SPARK

SMART INDUSTRY PERFORMANCE OVERVIEW

Impactscore domein Smart industry
2020 score
2019 score
1

Back to overview

ESG Mgmt. Score
Impact Score

2

• Lack of ESG integration

3

• Visible intentionality of
impact management

4

• Demonstrable ESG
integration

5

• ESG fully integrated in
processes

Impact Score

• Best-in-class ESG
integration

• Weighted average Impact • Weighted average Impact • Weighted average Impact • Weighted average Impact •• Weighted
Weighted average
average Impact
Impact
Score
Score <1.5
Score ≥1.5 and <2.5
Score ≥2.5 and <3.5
Score ≥3.5 and <4.5
Score ≥3.5
≥4.5 and <4.5

10 / 10

20
10

Total score
1 - Does cause harm

ESG Management Score
ESG Policy

yes

UN PRI signatory

no

ESG DD procedures

yes

Impact reporting

yes

ESG responsibilities

yes

Long-term commitments

yes

Climate-change assessment

yes

Aqua-Spark aims to transform the
aquaculture and in the process
contribute to SDGs 2. (Zero Hunger),
12. (Responsible Consumption and
Production), and 14. (Life Below
Water).

16

1 - Does
cause harm

2 - May
cause harm

2

2

3 - Acts to
avoid harm

4 - Benefits
stakeholders

5 - Contributes
to solutions

4.9
Weighted average
Impact Score

Companies that create a negative
impact due to the nature of their
products/services and/or way of
operating

Vision

Companies that by themselves do not
create a significant positive nor negative
impact but may contribute to
products/services that have a negative
impact

Notable companies
Love The Wild

Description

Sogn Aqua

Company manages a halibut fish farm

Companies that reduce the negative
impact of their products/services and/or
the way of operating

Ace Aquatec Ltd.

Company is focusing on developing and selling technologies that increase
responsible marine practices.

Shiok Meats

Company is a cell-based, clean meat company.

Companies that have a positive
contribution to society through its
products/services and/or the way in
which they operate

Swedish Algae Factory

Algae cleans wastewater, absorbs carbon dioxide, and also creates biomass
that can be used for fish feed or fertiliser.

VP Capital Investment Domains

Company produces sustainable ready to prepare frozen seafood kits

3 - Acts to avoid harm

13 Operate Within Planetary Boundaries
5
4
1

Establish Adaptive and Resilient Food System
Guarantee Supporting Livelihoods and Wellbeing
Access to nutritious food for all

Freshwater supply and river drought

L

M

H

M

1. Increased demand
equipment and materials

Direct impact

27

Impact funds

H

77

8

4 - Benefits
stakeholders

5 - Contributes
to solutions

2. Environmental footprint
of digital technologies

3. Cyber security

3

3

4. Impact of virtual
services platforms

5. Employment pressure
due to robotics
and technician shortage

1
Selected companies

Number of
companies

18.8%

2

3.7
Weighted
average Impact
Score

9

39

2

Real Estate

Progress
since start
L

Direct

# of underlying
companies

Funds

Development
Engagement
level

Investment
category

6

Providing solutions to key challenges

Smart industry innovations will drive
the transition from a linear focused
approach to production towards a
more network-centric approach, and
herald a transition from mass
production towards mass
customisation.

Portfolio overview

Companies that work on the
development and commercialisation of
products/services that contribute to the
solution of societal and planetary
challenges

Number of times that portfolio companies provide solutions to key challenges
7

34

2 - May cause harm

Impact Score

3

Share of total
investments

Specialises in industrial
automation, components, and
installation services

Company assembles LED screens
for outdoor use cases

Provider of bot detection and
digital ad fraud prevention
solutions

Proprietary acetylation process to
make wood more durable resulting
in a carbon-negative product

Company develops, manufactures
and supports the most advanced
microfluidic systems available.

Company creates biofibers from
pure elephant grass - applicable
inside bioplastic, paper, etc.

Philanthropy
30
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ROADMAP ACTIES (SELECTIE)

ALGEMENE BEOORDELING
Relevantie industrie
• De algemene ESG-impact van de industrie is relatief laag. Echter,
aangezien overheidsinstanties zoals steden en gemeenten de
voornaamste klanten zijn, kunnen bedrijven in de industrie zich
onderscheiden op duurzaamheid.
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•

2 voorbeelden uit ons Smart industry domein

Top thema’s

De belangrijkste thema’s zijn daardoor de levensduur en het
energieverbruik van de schermen, en de mogelijkheden om de
producten te hergebruiken of recyclen

Q-Lite prestatieladder
E

Acties 2021

• Gebruik de gedra
leveranciers voor
en/of ter controle
• Duurzaamheidsra
online publiceren

PRO2GRESS REPORT

Energieverbruik
producten

Q-lite ESG-prestatieladder

Voorbeeld 1

Kwaliteit van
rapportage,
certificaten,
dataveiligheid

Huidige prestatie

• Zowel het ISO 14001-certificeringsproces als
de Voka SDG Audit zijn succesvol afgerond.
• Omzet uit circulaire/duurzame producten is
gemonitord in 2020 (20%)
• Award van Voka ontvangen voor innovatie
• Gedragscode leveranciers opgesteld

2019
S

2020

G

• De implicaties van de EU-regelgeving
•
inzake energie-efficiëntie zijn beoordeeld
en de methodologie van het Barcooplossingen te ontwikkelen
die producthinder
verminderen en door
milieukeurmerk
is onderzocht

Op Social vlak heeft het bedrijf stappen gezet door innovatieve

Continu blijven im
van energiebespa
oplossingen/innov
producten

beter het welzijn van werknemers in kaart te brengen. Verzuim, ziekte

en
ongevallencijfers van
medewerkers
liggen onder
deSchiphol
industrienorm.• Voortzetten uitroll
• De
eerste DaaS-projecten
voor
Recyclebaarheid
(inc.gestegen
extensie),naar
de provincie
en de
producten
Hierdoor
is de beoordeling
niveau Fryslân
5.
• Op Environmental gebied heeft Q-Lite afgelopen jaar binnen niveau 4
een grote stap gezet.
Q-Lite’s
hebben
geleidt
dat 4
Op Environmental
gebied
heeft inspanningen
Q-lite afgelopen
jaarertoe
binnen
niveau
20% van de omzet voortkwam uit circulaire / duurzame producten. Als

eenQ-lite
grotedeze
staplijngezet.
Q-lite’s inspanningen hebben ertoe geleid dat
blijft doortrekken, dan is niveau 5 snel in zicht.

Q-lite is een service organisatie in digitale display oplossingen en de bijbehorende

20%
van
de omzet
voortkwam
uit circulaire/duurzame
producten.
• Op
Social
vlak heeft
het bedrijf stappen
gezet door innovatieve

software. Het bedrijf ontwerpt, produceert, verkoopt, installeert en verleent diensten

oplossingen
te ontwikkelen
die producthinder
verminderen
en ze
door
Q-lite
wekt inmiddels
zelf zoveel
duurzame stroom
op dat
netto

voor digitale displays in voornamelijk LED en LCD; voorbeelden hiervan zijn

beter de welzijn van werknemers in kaart te brengen. Verzuim, ziekte
en ongevallencijfers van medewerkers liggen onder de industrienorm.
aanHierdoor
het net isisde
groter
dan het
eigen elektriciteitsverbruik.
Als Q-lite
beoordeling
gestegen
naar niveau 5.

stroomleverancier zijn geworden – de teruggave van groene stroom

apothekerskruizen, gemeente-informatieschermen, parkeergeleiding, scoreborden
en LED-masten. In 2020 heeft Q-lite concullega Ledyears overgenomen. Na de fusie

• Oplijn
hetblijft
gebied
van Governance
Q-Lite
ookin
in zicht.
het afgelopen jaar
deze
doortrekken,
dan isheeft
niveau
5 snel

heeft het bedrijf nu locaties in Baarle-Hertog/Nassau (op de grens van NL & BE),

business model
gemeente Rotselaar zijn gerealiseerd
• Identificeer perce
• Lokale partners voor uitwisseling afvalgerecyclede mate
stromen heeft
en demontage
voedingen
in
Op het gebied van Governance
Q-lite ook
in het afgelopen
jaar producten
sociale werkplaats

weer flinke stappen gezet. Zowel het ISO 14001 certificeringsproces
CO 2-voetafdruk

• Projectmanagers en accountmanagers met
•
een leasewagen rijden nu elektrisch.
bovendien ESG-verantwoordelijkheid
verankerd
op directieniveau.
• Elektrische laadpalen
zijn geïnstalleerd
bij de •
Baarle-Hertog,
Alblasserdam
Hierdoor is de beoordeling
gestegen naar
niveau 4.en Alkmaar
locaties

als de Voka SDG Audit zijn succesvol afgerond. Het bedrijf heeft

Overig

weer flinke stappen gezet. Zowel het ISO 14001 certificerings-proces
als de Voka SDG Audit zijn succesvol afgerond. Het bedrijf heeft
bovendien ESG-verantwoordelijkheid verankert op directieniveau.
Hierdooracties
is de beoordeling
Roadmap
(selectie) gestegen naar niveau 4.

Alblasserdam (NL), Alkmaar (NL), en Kortrijk (BE).
Q-lite behaalde een goede ESG-score en probeert zoveel mogelijk “harm” te vermijden

• Een werknemerstevredenheidsonderzoek
is wederom uitgevoerd
• Leerproces circulaire bedrijfstransformatie
is onder de aandacht gebracht bij
duurzaamheidsplatformen

• Voortzetten van h
onder de aandach
van leerproces cir
bedrijfstransforma

door circulair te handelen. Daarnaast zijn er producten en diensten op de markt gebracht
die een maatschappelijke bijdrage leveren zoals verbetering van de veiligheid rond
scholen of spreiding van auto’s in steden.

Top thema’s

Huidige prestatie

Acties 2021

Kwaliteit van

• Zowel het ISO 14001-certificeringsproces als de Voka SDG Audit

• Gebruik de gedragscode voor

rapportage,
certificaten,
dataveiligheid

Resultaten ESG-screening Q-lite

(20%)

leveranciers voor selectie en/of ter
controle
• Duurzaamheidsrapportage online
publiceren

• Gedragscode leveranciers opgesteld
2020 score

Energieverbruik

2019 score
1

Back to overview

Impact Score

• Omzet uit circulaire/duurzame producten is gemonitord in 2020
• Award van Voka ontvangen voor innovatie

Q-LITE

ESG Mgmt. Score1

zijn succesvol afgerond.

2

3

4

5

• Lack of ESG integration

• Visible intentionality of
ESG integration

• Demonstrable ESG
integration

•• ESG
ESG fully
fully integrated
integrated in
in
processes
processes

• Best-in-class ESG
integration

• Does cause harm

• May cause harm

•• Acts
Acts to
to avoid
avoid harm
harm

• Benefits stakeholders

• Contributes to solutions

yes

ESG/sust. statement on website

yes

ESG KPIs & Targets

yes

ESG topic at board meetings

yes

Designated ESG/sust. staff

yes

Code of Conduct

yes

Anti-bribery & corruption policy

yes

Whistleblowing policy

yes

Diversity/equal opp. policy

yes

Supplier Code of Conduct

yes

Privacy & data security policy

yes

Employee engagement survey

yes

Customer satisfaction survey

yes

7 / 10
Total score

Recyclebaarheid
producten

Social

Governance

▪ Q-Lite is performing well on
Environmental. Q-Lite's
efforts have resulted in 20%
of sales came from circular/
sustainable products.
Furthermore, the first DaaS
projects for Schiphol (inc.
extension), the Province of
Friesland and the municipality
of Rotselaar have been
realized.

▪ The company has made
strides by developing
innovative solutions that
reduce product nuisance and
by better mapping the wellbeing of employees.
Absenteeism, sickness and
accident rates of employees
are below the industry norm.

▪ Q-Lite has again made great
progress on its governance in
the past year. Both the ISO
14001 certification process
and the Voka SDG Audit
have been successfully
completed. The company has
additionally anchored ESG
responsibility at board level,
drafted a Supplier code of
conduct. Furthermore, Q-Lite
received an award from Voka
for its innovative solutions.

VP Capital Investment Domains

Provision of solutions to key challenges
Increased demand equipment and materials
Environmental footprint of digital technologies
Cyber security

CO2-voetafdruk

Fryslân en de gemeente Rotselaar zijn gerealiseerd

business model
• Identificeer percentages
gerecyclede materialen in

Alblasserdam en Alkmaar locaties

• Voortzetten vergroenen
wagenpark
• Groene stroom inkopen
voor vestiging Alkmaar en

Overig

• Een werknemerstevredenheidsonderzoek is wederom uitgevoerd
• Leerproces circulaire bedrijfstransformatie is onder de aandacht

• Voortzetten van het verder
onder de aandacht brengen
van leerproces circulaire
bedrijfstransformatie

AMBITION
LEVEL
M

• Projectmanagers en accountmanagers met een leasewagen rijden

gebracht bij duurzaamheidsplatformen

Progress on ESG targets

L

• Voortzetten uitrollen DaaS

Alblasserdam

Companies that work on the
development and commercialisation of
products/services that contribute to the
solution of societal and planetary
challenges

H

• De eerste DaaS-projecten voor Schiphol (inc. extensie), de provincie

• Elektrische laadpalen zijn geïnstalleerd bij de Baarle-Hertog,

Companies that have a positive
contribution to society through its
products/services and/or the way in
which they operate

M

innovaties in producten

nu elektrisch.

Companies that reduce the negative
impact of their products/services and/or
the way of operating

L

energiebesparende oplossingen/

onderzocht

producten

Companies that by themselves do not
create a significant positive nor negative
impact but may contribute to
products/services that have a negative
impact

OBSERVED
EFFORT

• Continu blijven implementeren van

beoordeeld en de methodologie van het Barco-milieukeurmerk is

voedingen in sociale werkplaats

Companies that create a negative
impact due to the nature of their
products/services and/or way of
operating

Environmental

• De implicaties van de EU-regelgeving inzake energie-efficiëntie zijn

• Lokale partners voor uitwisseling afval-stromen en demontage

Impact Score

ESG Management Score
ESG/sustainability policy

producten

H

The impact of virtual services platforms

Employment pressure due to robotics and technician shortage

Targets reached

13/13

46
1As

direct investments have a more detailed engagement process, the scoring reflects an average of the performance scores on Environmental, Social and
Governance themes.

36

Voortzetten vergr
wagenpark
Groene stroom in
vestiging Alkmaar
Alblasserdam
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Positie in roadmap naar 2023

Daarnaast mocht Q-lite ook een VOKA Award ontvangen op basis van volgende criteria:

The company improved its ESG performance on all fronts, but there is still room for further improvement
to become best-in-class

•

POSITIONING LEVEL JUDGEMENT

= Positioning level 2018

TOWARDS A BUSINESS THAT FITS A
CIRCULAR ECONOMY

= Positioning level 2020

POSITIONING LEVEL

3
2
1

HIGH LEVEL
DESCRIPTION
TAILORED
SCORE
CARD

E

Traditional linear business
model focused on reducing
operational risks and costs

Reactive ESG management
driven by regulations
§

§

Insight in waste volumes,
energy use, effluents and
emissions (E-KPIs)
Environmental permit up to
date

§
§
§

Reporting and monitoring of
emissions and effluents
Following industry wide env.
targets (like MJA)
Warranty around industry
average (~2 yrs)

Management is committed to
improve on ESG aspects and
is pro-actively manages risks
and opportunities

§

§
§
§

Products can be
disassembled in 1 day (on
avg.)
No hazardous materials
‘As-a-service’ mode exists
Green electricity
Product warranty >2yrs

§
§
§
§
§

§

Absenteeism and accident
rate registration

§
§
§
§

G

§
§

RI&E present
Compliant to relevant local
and national laws

§
§
§
§
§

4

ESG is fully integrated in the
daily business, significant
progress is demonstrated,
enhancing responsible social
and environmental conduct

Strategy, systems, and
operations are fully aligned
with circularity objectives, and
the company is proactively
deploying more sustainable
propositions

•

•

Onderscheidende bedrijfs- en HR-cultuur

Begin 2020 nam Q-lite Ledyears over waardoor de capaciteit

Jaarlijks wordt er een interne enquête rond werktevredenheid

verdubbeld is en ze vandaag nog meer kunnen inzetten op innovatie,

bij de werknemers afgenomen. Al verschillende jaren op rij is de

duurzaamheid en de evolutie naar een full-servicebedrijf. Bovendien

gemiddelde score hoger dan 8 op 10. Een resultaat waar Q-lite

zetten ze volop in op de groei van de eigen lokale productie.

erg tevreden mee is en dagelijks op blijft inzetten.

Innoverend vermogen

•

Duurzaam en deugdelijk bestuur

•

Internationaal ondernemen

De focus is verschoven naar circulaire productie. Daarnaast

§

S

5

Durf en ambitie in ons ondernemerschap

Accident rate is around
§
industry average
Employee satisfaction
§
above 7.0/10
Employees are trained more
than 1 day per year
Health & Safety policy in
§
place

Product complaints
registered and discussed on
board level
Accident rate and
absenteeism beat industry
avg. by 25%
Employee satisfaction
>7.4/10

§

ISO9001
§
QESH manager (for
companies > 50 employees) §
GDPR compliant (externally
verified)
Latest RI&E 2 year old
§
Code of Conduct

ESG motivation published
on website
Relevant ESG themes are
embedded in supplier
selection process
Participation in industry
initiatives

§
§

§
§
§

§

Products can be
disassembled in 2 hrs
Demonstrated projects
reduced E-KPIs (> - 5%)
Quantifiable end-of-life
initiatives
Energy use or products can
be monitored live
Product lifetime +20% avg.

§
§

§
§

Innovative green products
are introduced (e.g. C2C)
Share of ‘circular’ products
>20% (products with
recycled materials, or for
DaaS and lease purposes
Ecolabel and material
passport in place
Carbon neutral operations

Employee satisfaction
§
survey scores above 8/10
Client satisfaction is
§
measured
Employees are trained more
than 5 days per year
Demonstratable positive role §
in society

Innovative solutions in place
to reduce product hindrance
Work-related burnout
symptoms rates below
industry average (17% of
employees1)
Absenteeism and accidents
below industry average (6%
and 9 accidents with leave
per million worked hours2)

§
ISO14001 certification
Internal sustainability report
§
ESG responsibility
embedded on board level

Showcase projects for
sector wide inspiration
ESG related KPIs part of
rewarding schemes
Best in class sustainability
reporting

§

proberen ze steeds te innoveren door vernieuwende producten
uit te brengen. Zo ontwikkelden ze recentelijk nog transparante

Het portfolio van Q-lite omhelst zowel lokale opdrachten als

LED-schermen.

projecten over de hele wereld: van Dubai tot in de Benelux.

10

Source: RIVM (1), CBS, sector Industry 2020 benchmark (2)

Enkele projecten van Q-lite in de kijker:
VOKA Charter Duurzaam Ondernemen

De gemeente Rotselaar is de eerste Belgische
gemeente die gebruik maakt van het circulaire
‘Display as a Service’ model.

Safety Safe concept: Producten inzetten voor
verbetering leefwereld
25% minder hardrijders in de buurt? Door het Safety-safe concept

Na Schiphol (NL) en de provincie Fryslân (NL) gaat nu ook de gemeente

worden automobilisten op een positieve manier gestimuleerd om

Q-lite heeft in 2020 het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) in ontvangst mogen

Rotselaar (BE) gebruik maken van de circulaire LED-schermen van

minder hard te rijden.

nemen. Sluit een bedrijf zich aan bij VCDO, dan verbindt het zich aan de volgende basisprincipes:

Q-lite. Als eerste gemeente in België zullen zij dit doen via het circulaire
‘Display as a Service’-concept. Het ‘Display as a Service’-contract is

De snelheid van het verkeer terugbrengen én het wij-gevoel in een wijk

Duurzaam ondernemen proactief integreren in het bedrijfsbeleid

afgesloten voor een periode van 6 jaar. Na afloop van deze periode

of straat versterken. Dat is het doel van Safety-safe, ook wel bekend

•

Doelstellingen en concrete acties formuleren in lijn met de door de VN geformuleerde SDG’s

heeft de gemeente Rotselaar de optie om het contract voor een nieuwe

onder de naam snelheidsmeterspaarpot. Iedereen die zich op een

•

Rapporteren over de geboekte resultaten aan een evaluatiecommissie

periode van 6 jaar te verlengen waarbij Q-lite meteen een upgrade van

geselecteerde weg aan de snelheidslimiet houdt, zorgt ervoor dat

•

Extern communiceren over de uitgevoerde acties

de LED-printen en voedingen uitvoert zodat de resolutie nagenoeg

er geld in een digitale spaarpot wordt bijgeschreven. Dat gespaarde

verdubbelt en het energieverbruik daalt. Alle overige onderdelen blijven

bedrag wordt vervolgens besteed aan een door de bewoners gekozen

bij deze upgrade overigens behouden.

doel in de wijk. Provincies, gemeenten en steden kunnen de Safety-

•

safe inzetten om zo de verkeersveiligheid te vergroten en de sociale
Na afloop van de contractperiode van 6 of 12 jaar staat Q-lite in voor

cohesie te versterken.

de demontage, de recyclage en het hergebruik van de complete
installatie. Mocht Rotselaar het contract na 6 jaar niet verlengen, dan

In 2018 plaatste Q-lite het eerste Safety Safe project in samenwerking

kan Q-lite het display opnieuw inzetten bij een andere klant.

met XTNT en Keijzer. Anno 2020 wordt het concept over héél
Nederland toegepast en heeft de gemeente Bonheiden het ook als
eerste Belgische gemeente ingezet. Minister Lydia Peeters hoopt dat
dit concept ook in andere gemeentes wordt ingezet en met name
rondom scholen.
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Voorbeeld 2

Vibers is een directe impactinvestering van VP Capital. Vibers ontwikkelt alternatieve materialen zoals plastic, beton en papier gemaakt
van olifantsgras.

Media

VIBERS

Key challenges

Key solutions

•

Afbreuk van de nauwkeurigheid en ethiek tegengaan

•

Oplossingen voor meer transparantie en betrouwbare media

•

Vertrouwen in de media

•

Innovatieve technologie die een constructieve dialoog op mediakanalen

•

Politieke invloed via media

•

Ecologische uitdagingen m.b.t. media footprint

bevordert, bv. automatische herkenning van haatdragende taal
•

Organisaties die hun voetafdruk op verantwoorde wijze beheren

MEDIA DOMAIN PERFORMANCE OVERVIEW

Impactscore domein Media
2020 score
2019 score
1

Back to overview

ESG Mgmt. Score
Impact Score

2

3

4

5

Impact Score

• Lack of ESG integration

•• Visible
Visible intentionality
intentionality of
of
ESG
ESG integration
integration

• Demonstrable ESG
integration

• ESG fully integrated in
processes

• Best-in-class ESG
integration

• Does cause harm

• May cause harm

• Acts to avoid harm

• Benefits stakeholders

•• Contributes
Contributes to
to solutions
solutions

7 / 10

3

yes

Impact reporting

no

Long-term commitments

no

Donations

no

5.0
1 - Does
cause harm

2 - May
cause harm

3 - Acts to
avoid harm

4 - Benefits
stakeholders

5 - Contributes
to solutions

Impact Score

Impact dimensions Description
Vibers is a producer of sustainable
alternatives to plastics made of
elephant grass. Products include bioconcrete, paper & cardboard and
plastics. Vibers signed the Letter of
Commitment in support of the UN
Global Compact's ten principles on
human rights, labor, environment and
anti-corruption. Vibers was voted
Dutch Runner Up in 2020.

WHAT

Producer of sustainable alternatives to plastics made of elephant grass.
Products include bio-concrete, paper & cardboard and plastics.

Companies that create a negative
impact due to the nature of their
products/services and/or way of
operating

Vision

Companies that by themselves do not
create a significant positive nor negative
impact but may contribute to
products/services that have a negative
impact

Unknown.

Companies that reduce the negative
impact of their products/services and/or
the way of operating

WHO

Effects are widespread, affecting planet (the main raw material absorbs 4x as
much as a European forest the same area) and people.

Companies that have a positive
contribution to society through its
products/services and/or the way in
which they operate

CONTRIBUTION

Bio-concrete and plastics lines appear to provide significantly more
sustainable alternatives to traditional measures.

RISK

External risk (the probability that external factors disrupt our ability to deliver
the expect impact).

HOW MUCH

VP Capital Investment Domains

Company providing solutions to key challenges
Increased demand equipment and materials
Environmental footprint of digital technologies
Cyber security
Impact of virtual services platforms

3 - Acts to avoid harm

Real Estate

Progress
since start
M

Direct
Funds

Progress on ESG targets

L

Investment
category

Direct impact
Impact funds

H

70

4 - Benefits
stakeholders

5 - Contributes
to solutions

Weighted
average Impact
Score

Providing solutions to key challenges

Society, democracy and truth depend
on a media landscape that is
transparent, safe, fair and
sustainable.

1. Erosion of accuracy &
ethics

2. Trust in media

2

2

Portfolio overview

Companies that work on the
development and commercialisation of
products/services that contribute to the
solution of societal and planetary
challenges

Employment pressure due to robotics and technician shortage

40

2 - May cause harm

Impact Score

ESG Policy

3.0

Total score

1 - Does cause harm
ESG Management Score

5

# of underlying
companies

7

4. Environmental
challenges

2

Selected companies

8

1

3. Political influence

Number of
companies

35.7%
Share of total
investments

Active in Belgium, Luxemburg, The
Netherlands and Ireland with news
papers, radio and digital services.

Company offers meteorological
information and analyzes

Company is Europe's leading
technical service provider of tv and
media facilities

Providing federal, state, and local
government leaders with trusted
and useful insights.

Trendline Interactive is a fullservice email marketing agency

Power Digital offers marketing
strategy, expertise, and execution
to different brands.

Philanthropy
35
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1 voorbeeld uit ons Media domein

We kijken naar hoe een “fully sustainable business” er uit zou kunnen zien en wat de mogelijke vervolgstappen kunnen zijn voor Mediahuis
om de Sustainable Progress Score te verbeteren:

POSITIONING LEVEL

Mediahuis is committed to ESG, but there is still room for further improvement to become best-in-class
TOWARDS A BUSINESS THAT FITS

4

3

ESG is fully integrated in the
daily business with a focus to
optimize output and enhance
(the visibility of) responsible
social and environmental
conduct

POSITIONING LEVEL

Mediahuis is actief in België, Nederland, Ierland en Luxemburg

We verwachten over 2021 een hogere score te zien op basis van

en heeft sinds haar oprichting in 2014 een sterk portfolio van

duurzame projecten die opgestart werden in de loop van 2019 en

crossmediale merken uitgebouwd. Mediahuis is actief als uitgever

2020, maar die nog een langere doorlooptijd nodig hebben. Dit

van nieuws en informatie via kranten, radio, (lokale) tv en digitale

jaar is er al eerste vooruitgang zichtbaar. Bij de E (Environmental)

platformen. In totaal werken 4545 mensen voor Mediahuis.

is een stijging op te merken door de opstart van carbon footprint
reductie-plannen en groene mobiliteit initiatieven. Op Social vlak

Mediahuis draagt actief bij aan een duurzame samenleving met

zijn er voorbereidende stappen gezet rond inclusie en diversiteit.

gelijke kansen voor iedereen en respect voor de natuur. Diverse

Binnen het Governance-thema zijn “trustworthy journalism” en

nieuwsmerken steunen in alle onafhankelijkheid goede doelen.

ESG-integratie in het gehele bedrijf strategisch verankerd in 2020.

Op corporate niveau verleent Mediahuis medewerking aan De
Genereuzen, Kom op tegen Kanker en YAR en gaat er aandacht naar

Mediahuis draagt bij aan een aantal oplossingen voor key challenges

de zorg voor de planeet, onder meer door een forse carbonreductie

binnen het domein Media waarbij ethiek, accuraatheid en vertrouwen

als doel te stellen en 100% van het papier FSC in te kopen.

gezien worden als maatschappelijke challenges waar Mediahuis
positief aan bijdraagt. Er is een toegenomen effort en ambition
level binnen Mediahuis.

2
TAILORED
SCORE CARD
(CONCEPTUAL)

S1

Manage positive

S5

impact to

G2

1

Traditional linear business
model focused on reducing
operational risks and costs

Reactive ESG management
driven by regulations
§

Adherence to regulatory
industry standards

§

society

S2

Enhance human

S3

capital

Reduce our

E2

environmental

E3

footprint

Management is committed to
ESG and pro-actively
manages risks and
opportunities

§

§

§
§

S4

E1

All relevant policies in
place (Code of conduct,
anti bribery, whistle
blowing etc.)

§

Adherence to relevant
labour standards
Diversity not explicitly
taken into account during
selection process

§

Adherence to
environmental regulations
(permits, energy labels,
etc.)

§

§
§

§

Employee engagement
survey in place
Vocational training
Ad-hoc initiatives to
improve diversity and
inclusion in place

§
§
§

Reporting and monitoring
§
of energy, emissions,
material use, etc.
Ad-hoc efficiency initiatives
in place

5

A CIRCULAR ECONOMY

Proactive deployment of
more sustainable
propositions:
(all) systems and operations
aligned to strategy and
circularity goals

Trust and transparency
§
improvement plan in place
(e.g. transparency of
journalistic principles
§
Social (not for profit)
projects(e.g. education)

Consistent national
journalistic quality
recognition (e.g. awards)
Societal impact embedded
in strategy (e.g. social
projects, trust, etc.)

KPIs and targets set on
§
retention and engagement
Academy-like training
institute; education budget §
KPIs and targets set on
diversity and inclusion

Training program and
§
employee engagement
§
strategy fully embedded
Proof of diverse and
inclusive culture (based on §
meeting KPIs and targets)

Recognized and awarded
as a top employer
Group Team reflects
society
Best-in-class training
academy & opportunities

Action plan in place to
§
reduce footprint, including
KPIs and targets on
material sourcing,
operations and distribution §

Ambitions for a sustainable §
and circular business
model fully embedded in
§
strategy
Demonstrable progress on
reducing env. footprint

Net zero carbon footprint in
entire supply chain
Best-in-class circularity
initiatives (e.g. recycling,
digitalisation, etc.)

E4

§

§

Most trusted brands in
Europe (top quartile in trust
and transparency reports)
Best-in-class initiatives on
creating a positive impact
on society

MEDIAHUIS
1

2020 score

= Positioning level 2018

2019 score
1

Back to overview

ESG Mgmt. Score1
Impact Score

2

3

4

5

• Lack of ESG integration

• Visible intentionality of
ESG integration

•• Committed
Demonstrable ESG
integration

• ESG fully integrated in
processes

• Best-in-class ESG
integration

• Does cause harm

• May cause harm

•• Acts
Acts to
to avoid
avoid harm
harm

• Benefits stakeholders

• Contributes to solutions

yes

ESG/sust. statement on website

yes

ESG KPIs & Targets

yes

ESG topic at board meetings

yes

Designated ESG/sust. staff

yes

Code of Conduct

yes

Anti-bribery & corruption policy

yes

Whistleblowing policy

yes

Diversity/equal opp. policy

yes

Supplier Code of Conduct

yes

Privacy & data security policy

yes

Employee engagement survey

no

Customer satisfaction survey

no

6 / 10
Total score

Impact Score

ESG Management Score
ESG/sustainability policy

Environmental

Social

Governance

▪ Mediahuis is currently in the
process of setting up its
carbon footprint monitoring.
Following this initial process,
Mediahuis will be able to set
KPIs and develop an action
plan to reduce its carbon
footprint. As part of its
process of ‘Going green’,
Mediahuis is, among other
initiatives, also defining a
group mobility policy

▪ In its operations and
newsrooms, Mediahuis wants
to reflect the local societies in
all their diversity and ensure it
becomes a workplace where
all people feel included and
appreciated. As part of this
goal, Mediahuis is investing in
inclusion/anti bias training,
diversity programs, and an
internal engagement survey.

▪ In 2020, Mediahuis
developed a strategy to
further anchor ESG related
topics within the organization.
The strategy covers a wide
range of topic including
trustworthy journalism,
improving ecological footpint,
etc.

Provision of solutions to key challenges
Erosion of accuracy & ethics
Trust in the media and detection of truth
Media influence in politics
Environmental issues

Companies that by themselves do not
create a significant positive nor negative
impact but may contribute to
products/services that have a negative
impact
Companies that reduce the negative
impact of their products/services and/or
the way of operating
Companies that have a positive
contribution to society through its
products/services and/or the way in
which they operate
Companies that work on the
development and commercialisation of
products/services that contribute to the
solution of societal and planetary
challenges

Progress on ESG targets
Engagement
level
L

M

H

direct investments have a more detailed engagement process, the scoring reflects an average of the performance scores on Environmental, Social and
Governance themes.

42

Mediahuis België is lid geworden van de Belgian Alliance for Climate
Action. Samen met maar liefst 50 Belgische bedrijven en organisaties
engageren zij zich op deze manier om ambitieuze klimaatdoelstellingen
te behalen, kaderend binnen het klimaatakkoord van Parijs.

Pijler: “Journalism matters"
Deontologie

Pluraliteit

Progress
since start

Mediahuis streeft er naar om erkend te worden voor het hoogste en

Mediahuis bevordert actief pluraliteit in zijn bedrijfsvoering, binnen de

consequente niveau van journalistische deontologie. Ze hebben dan

redactiekamers en in de journalistiek. Dit houdt in dat ze de diversiteit

M

ook een redactioneel bestuur op journalistieke principes en opleiding

in nieuwsredacties waarborgen. Hier hebben ze verder op gewerkt

van (nieuwe) medewerkers. Hier heeft Mediahuis verder op gewerkt via

via wervingsinitiatieven voor diversiteit en integratie en onpartijdige

een deontologische preambule, het delen van kennis, een Mediahuis

opleidingen.

L

H

42
1As

Enkele duurzame projecten van Mediahuis in de kijker:
Green Transition pijler: Belgian Alliance for
Climate Action

Companies that create a negative
impact due to the nature of their
products/services and/or way of
operating

VP Capital Investment Domains

= Positioning level 2020

School voor Journalistiek en een festival van de journalistiek.
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Betrouwbaarheid & transparantie

Bestrijden van fake news

De merken van Mediahuis verantwoorden zich voor het leveren van

Mediahuis leert jongeren wat criteria zijn voor kwaliteitsjournalistiek

betrouwbare en transparante berichtgeving. Dit is terug te zien door

en wat fake news is. Zo zien ze het als hun taak om jongeren hierin

onderzoek wat ze initiëren en in het faciliteren van initiatieven om de

op te leiden, maar ook om de handvaten en technologie hiervoor te

transparantie te borgen. Zo doen ze een jaarlijks onderzoek Trust i.s.m.

faciliteren. Zo werken ze verder aan gespecialiseerde technologie om

Reuters en hebben ze rapportage over de transparantie.

grote vervalsingen te spotten en een Europees opleidingsprogramma.

Textiel
Key challenges

Key solutions

•

•

De afhankelijkheid in deze industrie van niethernieuwbare energiebronnen

•

Textielproductie die de input van natuurlijke bronnen reduceert en haar voetafdruk
op verantwoorde wijze beheert

Gebruik van natuurlijke grondstoffen en groot

•

schalige verspilling

Textielproductie die de arbeidsomstandigheden van haar arbeiders waarborgt
en verbetert

•

Sociale problemen in de keten

•

•

Bewustwording bij de industrie en de consument

Textielproductie die het probleem van overconsumptie en overtollig afval in de
industrie aanpakt

van problemen in de sector

•

Textielproductie die zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het waterverbruik

TEXTILE DOMAIN PERFORMANCE OVERVIEW

Impactscore domein Textiel

Impact Score
4
1
1 - Does cause harm

Pijler: “Unlock Talent”
Mediahuis wil in zijn activiteiten en redactiekamers een afspiegeling zijn van de lokale samenleving in al haar diversiteit en ervoor zorgen dat
iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt op de werkplek en mensen geholpen worden om hun potentieel te verwezenlijken.

Vision

3 - Acts to avoid harm

3.5

4 - Benefits
stakeholders

Weighted
average Impact
Score

5 - Contributes
to solutions

Providing solutions to key challenges

Transforming a wasteful, polluting
industry towards a circular,
sustainable industry

1. The industry’s reliance
on non-renewables

2. Inefficient use of
resources and massive
waste

3. Negative social
impacts

4. Industry and consumer
awareness

6

Binnen dit thema wordt er gewerkt aan diversiteit & inclusie. Mediahuis weerspiegelt de lokale samenleving waarin het actief is, daarom

3

streven ze naar 50% vrouwelijk leiderschap (MH United Group, MT's) in 2030. Via diverse aanwervingspraktijken en een promotiebeleid willen
ze een inclusieve organisatie worden.
Daarnaast wordt er geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling en toename van vitaliteitsgevoel bij medewerkers.

2 - May cause harm

1

Portfolio overview
Investment
category
Direct

# of underlying
companies

Funds

3

Real Estate

Impact funds

Number of
companies

0.9%

Direct impact
2

2

Selected companies

6

1

1

Share of total
investments

Company that sells workwear,
protective wear and corporate
clothing and is part of FWF

Company offer sustainable
polyester yarns and fabrics in the
apparel industry

Company is a producer of printable
paperboard hangers

Company is a cleantech textile
company that transforms wood
waste into black pigments

Textile innovation studio working
on the frontier through engineered
knits

Turns a part of the residue stream
from the juice and cider production
into a high-quality material

The Apple Girl

Philanthropy
32

44

45

ROADMAP ACTIES (SELECTIE)

ALGEMENE BEOORDELING
Relevantie industrie
• De kledingindustrie heeft een hoge ESG impact. Bij de productie van
materialen wordt veel water en chemicaliën gebruikt, en
werkomstandigheden zijn vaak matig. Binnen de industrie zijn veel
certificeringen en regelgeving om bovenstaande zaken te monitoren
Daarnaast wordt kleding niet circulair gebruikt: het gebruik is kort en de
kleding is moeilijk te recyclen. De professionele werkkleding niche
waarin HAVEP zich begeeft heeft echter een groter potentieel om
circulariteit
te integreren in haar producten.
HAVEP
ESG-prestatieladder
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2 voorbeelden uit ons Textiel domein

2019

HAVEP prestatieladder

Voorbeeld 1

E

S

2020

G

• In 2020 heeft HAVEP binnen niveau 3 een stap gezet door o.a. een
KPI dashboard en ‘Design for Circularity’ checklist op te stellen
waardoor
deHAVEP
circulariteit
vanniveau
het bedrijf
enstap
productassortiment
In 2020
heeft
binnen
3 een
gezet door o.a.beter
een KPIgemonitord kan worden. Het aandeel duurzame materialen in kleding
dashboard
en ‘Design for Circularity’ checklist op te stellen waardoor de
is licht gestegen met 0.4%-punt naar 3.9% in 2020.

circulariteit van het bedrijf en productassortiment beter gemonitord kan

HAVEP is opgericht als textielfabriek in 1865 door Hendrik van

De professionele werkkledingniche waarin HAVEP zich begeeft

Puijenbroek. Al ruim 155 jaar biedt koninklijk familiebedrijf HAVEP

heeft echter een groot potentieel om circulariteit en goede arbeids

werkkleding.

omstandigheden te integreren in haar beleid. HAVEP behaalde een
mooie totaal score en heeft in 2020 de nodige voorbereidingstijd

De kledingindustrie heeft een hoge ESG-impact. Bij de productie van

genomen om circulariteit nog meer te gaan integreren in haar

materialen wordt veel water en chemicaliën gebruikt. Bovendien zijn

business model alsook toegewerkt naar een plan om het gebruik

de werkomstandigheden vaak matig. Binnen de industrie zijn veel

van duurzame materialen te verhogen.

certificeringen en regelgeving om bovenstaande zaken te monitoren.
Daarnaast wordt kleding niet circulair gebruikt: het gebruik is kort
en de kleding is moeilijk te recyclen.

• In 2020 is de Macedonië-fabriek bestempeld als voorbeeld voor hoe
worden.
Het aandeel
duurzame
kleding
is licht gestegen.
kledingstukken
moeten
worden materialen
gemaakt enin
hoe
werknemers
dienen te
worden behandeld. HAVEP heeft verschillende maatregelen rondom
V&G geïmplementeerd om werkplaatsen te verbeteren en om overuren
te voorkomen.
• HAVEP heeft als ondertekenaar van het convenant ‘Duurzame kleding
en textiel’ als een van de weinige bedrijven in 4 jaar tijd meer dan 80
punten kunnen scoren. HAVEP heeft inzicht gekregen in de
werkomstandigheden van >75% van de tier 2 werkplaatsen. Verder
Roadmap
acties (selectie)
wordt er deelgenomen
aan een Convenant stuurgroep en klachten en
geschillen commissie, en er is regelmatig overleg met NGO's en FWF.

P R O 2 G R E S S R E P O R TActies 2021

Top thema’s
Verhogen
circulariteit

Verlagen afval en

Huidige prestatie

• Een circulariteit KPI dashboard is samen met
2BHonest ontwikkeld
• Een ‘Design for Circularity’ checklist is
opgesteld om voor de productcollectie het %
circulair ontwerp te berekenen

• 10% van alle part
deel uit van HAVE
oplossing
• Start met verduur
de productlijn ‘Atti

• Een nieuwe afzetroute voor het snijafval is

• 90% van het textie

gevonden viabestempeld
Frankenhuis als voorbeeld van afval wordt hergeb
In
2020
is de Macedonië-fabriek
giftige
stoffen
• Aan het monitoren van de hoeveelheid
intern productieafval wordt gewerkt
•
dienen te worden behandeld.
heeft
verschillende
maatregelen
• 10 tonHAVEP
fabricage
werd
ingezameld via
CVB
Ecologistics
rondom V&G (Veiligheidsen Gezondheidsplan) geïmplementeerd om

hoe kledingstukken moeten worden gemaakt en hoe werknemers

• De FWF-audit in Macedonië stelt dat de
•
Macedonië-fabriek een van de beste
condities in
voorbeelden is van hoe werknemers dienen
•
waardeketen en
te worden behandeld.
van HAVEP
eigen operaties
HAVEP
heeft als ondertekenaar
van het Verzuim
convenant
‘Duurzame•
in Nederland en Macedonië bedroeg in
•
kleding en textiel’ als een
vanrespectievelijk
de weinige bedrijven
4 jaar tijd meer
2020
4,99% enin
11%
inzicht
gekregen
de
dan
80 punten kunnen• HAVEP
scoren.heeft
HAVEP
heeft
inzichtingekregen
in de•
Creëren
arbeidsomstandigheden van> 75% van de
alomvattend
ESG
werkomstandigheden van meer dan 75% van de tier 2 werkplaatsen.
Tier 2 werkplaatsen
•
beleid
Verder wordt er deelgenomen
aan
stuurgroep
• Onderdeel
vaneen
o.a. Convenant
Convenant stuurgroep
en en
klachten- en geschillencommissie,
klachten- en geschillencommissie
en is er regelmatig daarnaast
overleg met•
regelmatig overleg met ngo's en FWF
NGO's en FWF.
• Uitstekende netto promotor-score van 8/10
•
Overig
• Tender Renewi verkregen op basis van
prestaties op het gebied van duurzaamheid
•
•
• Verbetering van het klachtenregistratiebeleid en -procedures is gaande
Verbeteren sociale
werkplaatsen
te verbeteren en om overuren te voorkomen.

Top thema’s

Huidige prestatie

Acties 2021

Verhogen

• Een circulariteit KPI dashboard is samen met 2BHonest ontwikkeld

• 10% van alle partners maakt deel

circulariteit

• Een ‘Design for Circularity’ checklist is opgesteld om voor de
productcollectie het % circulair ontwerp te berekenen

productlijn ‘Attitude’

Resultaten ESG-screening HAVEP

HAVEP

Verlagen afval en
giftige stoffen

2020 score

1

ESG Mgmt. Score1
Impact Score

2

3

4

• Visible intentionality of
ESG integration

• Demonstrable ESG
integration

•• ESG
ESG fully
fully integrated
integrated in
in
processes
processes

• Best-in-class ESG
integration

• Does cause harm

• May cause harm

•• Acts
Acts to
to avoid
avoid harm
harm

• Benefits stakeholders

• Contributes to solutions

ESG/sustainability policy

yes

ESG/sust. statement on website

yes

ESG KPIs & Targets

yes

ESG topic at board meetings

yes

Designated ESG/sust. staff

yes

Code of Conduct

yes

Anti-bribery & corruption policy

yes

Whistleblowing policy

yes

Diversity/equal opp. policy

yes

Supplier Code of Conduct

yes

Privacy & data security policy

yes

Employee engagement survey

yes

Customer satisfaction survey

yes

Total score

Companies that create a negative
impact due to the nature of their
products/services and/or way of
operating

Environmental
▪ In 2020, HAVEP made
progress by, among other
things, drawing up a KPI
dashboard and 'Design for
Circularity' checklist, so that
the circularity of the company
and product range can be
better monitored. The share
of sustainable materials in
clothing has increased slightly
by 0.4 percentage points to
3.9% in 2020.

VP Capital Investment Domains

Social
▪ In 2020, the Macedonia
factory has been described
as an example of how
garments should be made
and how workers should be
treated. HAVEP has
implemented various H&S
measures to improve
workplaces and to prevent
overtime.

Governance
▪ As a signatory to the
"Sustainable clothing and
textiles" covenant, HAVEP is
one of the few companies
that has been able to score
more than 80 points in 4
years. HAVEP has gained
insight into the working
conditions of> 75% of the tier
2 workshops.

Provision of solutions to key challenges
The industry’s reliance on nonrenewables
Inefficient use of resources and massive waste
Negative social impacts

• 10 ton fabricage werd ingezameld via CVB Ecologistics

7 / 10

Impact Score

ESG Management Score

Companies that by themselves do not
create a significant positive nor negative
impact but may contribute to
products/services that have a negative
impact
Companies that reduce the negative
impact of their products/services and/or
the way of operating

Verbeteren sociale

L

M

H

M

Targets reached

(Ecochain) per omzet-eenheid met

• 60% van tier 1 leveranciers betaalt

waardeketen en

behandeld. Verzuim van HAVEP in Nederland en Macedonië

• Breng verzuim <5%

eigen operaties

bedroeg in 2020 respectievelijk 4,99% en 11%

• Medewerker tevredenheid >7

streefloon.

• Behaal FWF ‘Leader’
Creëren alomvattend
ESG-beleid

• HAVEP heeft inzicht gekregen in de arbeidsomstandigheden van
>75% van de Tier 2 werkplaatsen
• Onderdeel van o.a. Convenant stuurgroep en klachten- en
FWF

Overig

• Uitstekende netto promotor-score van 8/10

• Verbetering van het klachtenregistratie-beleid en -procedures is

H

gaande

Industry and consumer awareness

tot nieuwe weefsels
• Verlaag de milieukosten-indicator

de beste voorbeelden is van hoe werknemers dienen te worden

duurzaamheid

AMBITION
LEVEL
L

• De FWF-audit in Macedonië stelt dat de Macedonië-fabriek een van

• Tender Renewi verkregen op basis van prestaties op het gebied van

Progress on ESG targets

wordt hergebruikt of gerecycled

condities in

geschillencommissie, daarnaast regelmatig overleg met ngo's en

Companies that work on the
development and commercialisation of
products/services that contribute to the
solution of societal and planetary
challenges

• 90% van het textielproductie-afval

10% versus ‘18

Companies that have a positive
contribution to society through its
products/services and/or the way in
which they operate

OBSERVED
EFFORT

Frankenhuis
gewerkt

5

• Lack of ESG integration

• Een nieuwe afzetroute voor het snijafval is gevonden via
• Aan het monitoren van de hoeveelheid intern productieafval wordt

2019 score
Back to overview

uit van HAVEPs recycle-oplossing
• Start met verduurzamen van de

• Integreer activiteiten in holistisch
ESG-programma.
• Voortzetten ESG KPI
monitoringssysteem
• Start B Corp-certificering
• Interactie klantfocusgroepen over
verbetermogelijkheden
• HAVEP CO2-neutraal
• Verken aanschaf groene
elektriciteit voor Macedonië

13/14

45
1As

direct investments have a more detailed engagement process, the scoring reflects an average of the performance scores on Environmental, Social and
Governance themes.

46

47

gerecycled tot nie
Verlaag de milieu
indicator (Ecocha
eenheid met 10%

60% van tier 1 lev
betaalt streefloon.
Breng verzuim <5
Medewerker tevre
Behaal FWF ‘Lea

Integreer activiteit
holistisch ESG-pr
Voortzetten ESG
monitoringssystee
Start B Corp-certi

Interactie klantfoc
over verbetermog
HAVEP CO 2-neut
Verken aanschaf
elektriciteit voor M
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PRO2GRESS REPORT

Positie in roadmap naar 2023

HAVEP® Collect & Recycle service neemt een vlucht

POSITIONING LEVEL JUDGEMENT

In 2020 heeft HAVEP samen met de partners die aangesloten zijn bij het collect & recycle programma, maar liefst ruim 10.000 kilo werkkleding

HAVEP has integrated ESG, but there is still room for further improvement to become best-in-class
TOWARDS A BUSINESS THAT FITS A
CIRCULAR ECONOMY
POSITIONING LEVEL

3
2
1

HIGH LEVEL
DESCRIPTION
TAILORED
SCORE
CARD

E

S

Reactive ESG management
driven by regulations
§ Environmental permit up to

date

§ Accident rate registration
§ Absenteeism registration

Traditional linear business
model focused on reducing
operational risks and costs

§ Insight in production volumes § Insight in environmental

per fabric type, waste
volumes, energy use,
effluents and emissions (EKPIs)
§ Product lifetime around
industry average
§ Energy efficiency programs/
initiatives
§ Accident rate is around
§
§
§
§

G

§ RI&E present
§ Compliant to relevant local

and national laws

Management is committed to
improve on ESG aspects and
is pro-actively manages risks
and opportunities

industry average
Employee satisfaction above
7.0/10
Employees are trained more
than 1 day per year
Safety policy
No callbacks for product
safety for at least 3 years

§ ISO9001
§ QESH manager (for

companies > 50 employees)

§ GDPR compliant (externally

verified)

§ Latest RI&E 2 year old

§ Internal and Supplier Code of

§
§
§
§

impact of used fabrics (for
example with an LCA)
Insight in dyes used at
suppliers
End-of-life textile collection
pilot
Green electricity
>90% of products Oekotex

5
4

ESG is fully integrated in the
daily business, significant
progress is demonstrated,
enhancing responsible social
and environmental conduct

Strategy, systems, and
operations are fully aligned
with circularity objectives, and
the company is proactively
deploying more sustainable
propositions

§ 10% of fabrics used have low § 30% of fabrics used have low

environmental footprint

§ Monitor weighted average

circularity score assortment

environmental footprint

§ Significant weighted average

circularity score assortment
§ HAVEP overall circularity
score of 20%
score of 30%
§ 10% of all partners are
§ 30% of all partners are
connected to recycle solution
connected to recycle solution
§ As-a-service model pilot
§ Carbon neutral on-site
§ HAVEP overall circularity

§ Member organization who

§ Top score in FWF benchmark
promotes fairness in supply
(>8/10)
§ Target wage is paid at own
chain (e.g FWF)
production facilities
§ Product complaints, customer
satisfaction registered and
§ Good employee satisfaction
discussed on board level
(above 7.4/10)
§ Accident rate and
§ Social involvement and
absenteeism beat industry
ownership in the value chain
avg. by 25%
is beyond industry average

§ Target wage is paid at all

suppliers with a relation of >5
years and a leverage of >50%

§ Best-in-class score FWF
§ Everyone ‘goes to work with a

smile’ (employee satisfaction
>7.5)

§ > 1% of profit invested in

amenities for local workforce

§ ESG responsibility embedded § Full transparency at 1st and
§ ISO14001
2nd tier suppliers
on board level
§ ESG motivation published on
§ External sustainability report § B-Corp (or smlr.) certified
website
§ Showcase projects for sector
§ Participation in industry
§ Relevant ESG themes are

embedded in supplier
selection process

Conduct

= Positioning level 2019

en PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) een nieuwe bestemming gegeven.

initiatives, active dialogue
with strategic stakeholders

§ Supply chain insights

obtained via e.g. Ecochain

wide inspiration

§ ESG related KPIs part of

rewarding schemes

10

= Positioning level 2020

Dames softshell

WERKKLEDING OM TROTS OP TE ZIJN

Bij HAVEP wordt er gewerkt aan projecten om de hoeveelheid chemicaliën binnen

✓ Ademend, wind- en waterafstotend
✓ De hoge kraag houdt je warm als
het frisser wordt
✓ Verstelbare mouwen
✓ 1 borstzak, 2 voorzakken, 1 binnenzak
✓ Verstelbare taille voor goede fit
✓ Reflectie op de schouders

Enkele projecten van HAVEP in de kijker:

De HAVEP® Shift-collectie draag je met een trots gevoel. Voor deze collectie gebruiken we namelijk een
duurzame doeksoort met bluesign®-certificering én de kleding wordt geproduceerd in ateliers waar we goede
werkomstandigheden kunnen garanderen.

de gehele kledingketen te verminderen. Het detox-programma van HAVEP is
een logische volgende stap binnen de duurzame ambities. Ze kiezen voor doek

Door voor werkkleding uit deze collectie te kiezen, draag jij jouw steentje bij aan een beter milieu en aan betere
werkomstandigheden. De collectie blinkt bovendien uit op het vlak van comfort én heeft een unieke uitstraling.

waarvan zeker is dat er tijdens het productieproces geen schadelijke chemische

Maten: XS-3XL
Kwaliteit: D001395 - 92%/8% polyester/
elastaan, PU membraan, high
performance laminate, DWR, 320 gr/m²

Veiligheid
Bijna alle kledingstukken uit deze collectie hebben
reflecterende piping, zodat jij beter zichtbaar bent.
Wil je extra goed opvallen? Kies dan voor de (softshell)
jas of werkbroek met fluogele accenten.

People Friendly Fashion – i.s.m. Fair Wear Foundation
Bij HAVEP hechten ze bewust veel waarde aan duurzaamheid, zoals

Dit maakt HAVEP trots, maar vooral

goede en eerlijke werkomstandigheden voor de mensen die de kleding

gemotiveerd om nog meer
stappen te
Dames werkbroek

maken. Daarom zijn ze al jaren lid van de Fair Wear Foundation (FWF).

zetten voor die positieve✓ impact.
Invoor
2020
Verstelbare tailleband
goede fit

CDK 520 EZP

80359

✓ Veel handige zakken
✓ Reflecterende piping voor extra
zichtbaarheid
✓ Verdekte ritssluiting

hebben ze dan ook weer deelgenomen
Vanuit FWF ontvingen ze een erg mooi compliment: “In the end, it
is worth to mention that the HAVEP Macedonia factory is one of the

Shift collectie – Bluesign gecertificeerd

CDK 520 EZP

40216

aan de People Friendly
Fashion
Maten: 34-56
Kwaliteit: D002033 - 65%/35% katoen/
campagne van de FWF.
Tijdens
deze
polyester,
290 gr/m²

best examples of how the garment should be established and how it

campagne wil de FWF samen met aangesloten members aandacht

should treat its employees. We as auditors praise such commitment

vragen voor de gekte rondom Black Friday en consumenten oproepen

and recommend it as a good example.”

om bewuster kleding te kopen.

Comfort
Draagcomfort is de rode draad van deze collectie.
De werkkleding is afgestemd op jouw dagelijkse
handelingen en werd grondig in de praktijk getest.
De werkbroek heeft bijvoorbeeld een extra inzetstuk
in het kruis en een verstelbare tailleband zodat jij je
vrij kunt bewegen. De softshell jas is gevoerd met
fleece en is bovendien wind- en waterdicht en alle
broeken hebben voldoende opbergruimte zodat jij
je handen vrij hebt. Bovendien is alle kleding driedubbel
gestikt op de plaatsen waar extra versteviging nodig is,
zoals het kruis.
Uitstraling
De kleur charcoal grijs komt in alle kledingstukken
terug, zo kun je alle items uit de collectie makkelijk
mixen en matchen en creëer je al snel een unieke look.

stoffen gebruikt worden. Dit doek wordt gelabeld door BLUESIGN.
Duurzaamheid
De doeksoort die we gebruikten
voor deze collectie is bluesign®certified. Het bluesign®-label
garandeert dat:

Het BLUESIGN-label heeft betrekking op verschillende facetten van de textiel
productie.
Er wordt gekeken naar het gebruik van schadelijke stoffen tijdens het
stoffen gebruikt werden.
• Er bij de productie van jouw kleding geen schadelijke

productieproces,
maar
water- en energieverbruik; zich inzet voor
een betereook naar het energie- en waterverbruik. Er zijn bovendien
• Het bedrijf op duurzame wijze omgaat met haar

luchtkwaliteit én een duurzaamheidsplan heeft.

sociale
criteria
gebaseerd
op de ILO-Conventies
voor textielverwerking.
®
• De kleding geproduceerd
werd onder
goede, veilige
en hygiënische arbeidsomstandigheden.
Bijna alle kledingstukken dragen
het HAVEP® Green Choice-label.
Een product krijgt dit label als:

HAVEP SHIFT WORKWEAR

✓ Ontzettend sterke werkkleding, van de hoogste kwaliteit

SGS, een onafhankelijke organisatie,
voert
regelmatig
✓ Zonder schadelijke
chemicaliën
en kleurstoffen onverwacht audits uit om
Creëer een unieke look door verschillende items
• Het gemaakt is van een
zo
de kwaliteit van het label te✓ waarborgen.
duurzame grondstof zoals
uit de collectie te combineren
biokatoen, Tencel®/Lyocell,
gerecycled Pet, polyester of
katoen.

✓ Bewegingsvrijheid en comfort staan centraal
✓ Reflecterende accenten voor extra zichtbaarheid

Behalve
zijn er verschillende andere milieulabels die zich richten
• Het gemaakt ishet
van eenBLUESIGN-label
recyclebare grondstof,
zoals cradle-to-cradle katoen of recyclebaar
polyester.

op de textielsector. Bij HAVEP hebben ze er echter voor gekozen om enkel met
• Het gemaakt is van bluesign®-gecertificeerd doek.

globaal
erkende
systemen
te werken, zoals Cradle to Cradle, BLUESIGN en Oekotex.
Lees meer over
het bluesign -certificaat
en
®

het HAVEP® Green Choice-label op
www.havep.com/duurzaamheid

Vanuit Nederland: +31 (0) 13 531 32 56, sales.nl@havep.com
Vanuit België: +32 (0) 14 30 07 37, sales.be@havep.com

HAVEP® SHIFT
Feel free to move.

www.havep.com

Havep-2219-Shift-Brochure-NL.indd 1-4
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Voorbeeld 2

Textile Innovation Fund (TIF) is een fonds dat
jaren geleden werd opgericht door VP Capital. Dit
fonds wordt extern gemanaged en recent werd
het management van het fonds doorgegeven aan
Fashion for Good. Zij zullen het fonds opschalen
en verder professionaliseren. Daarbij zal er meer
aandacht worden gegeven aan ESG-management.

Health

De investeringen zijn innovaties die nodig zijn
in het Textiel domein om negatieve impact te
reduceren en positieve impact te vergroten.

Key challenges

Key solutions

•

•

Kosten en toegankelijkheid van gezondheidszorg en
medicijnen

te voorkomen

•

Nadruk op preventie, diagnose en vroegtijdig ingrijpen

•

Verbeterde voeding, oplossingen voor meer toegang tot zorg

•

Integreren van digitalisering

•

Algoritmen en wearables voor biomonitoring

•

Negatieve gezondheidseffecten van klimaatverandering

•

DNA sequencing

•

Verbetering van (de toegang tot) de mentale gezondheids

•

Technologieën die individuele zorg verbeteren zoals bv. 3D-printing voor

zorg

TEXTILE INNOVATION FUND

Technologische oplossingen om ziektes vroegtijdig te voorspellen en

het namaken van lichaamsdelen

HEALTH DOMAIN PERFORMANCE OVERVIEW

Impactscore domein Health
2020 score
2019 score

1

Back to overview

ESG Mgmt. Score
Impact Score

2

• Lack of ESG integration

3

•• Visible
Visibleintentionality
intentionalityof
of
ESG
ESGintegration
integration

4

• Demonstrable ESG
integration

5

• ESG fully integrated in
processes

Impact Score

• Best-in-class ESG
integration

• Weighted average Impact • Weighted average Impact • Weighted average Impact •• Weighted
Weighted average
average Impact
Impact • Weighted average Impact
Score
Score <1.5
Score ≥1.5 and <2.5
Score ≥2.5 and <3.5
Score ≥3.5
≥3.5 and
and <4.5
<4.5
Score ≥4.5

6 / 10
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2

Total score
1 - Does cause harm

ESG Management Score
no

UN PRI signatory

no

ESG DD procedures

no

ESG reporting

no

ESG responsibilities

no

Long-term commitments

no

Climate-change assessment

no

TIF invests risk bearing equity capital
in innovative companies in the textile
sector. There seems to be a lack of
ESG integration, however, thematic
nature of fund indicates intentionality.

3
1
1 - Does
cause harm

2 - May
cause harm

3 - Acts to
avoid harm

4.4

1
4 - Benefits
stakeholders

5 - Contributes
to solutions

Weighted average
Impact Score

Notable companies
3Dimerce

Description

Reflaunt

Software platform for linking (luxury) brands and retailers to a network of
second-hand marketplaces

Development of 3D virtual product models

NORMN Hangers

Producer of printable paperboard hangers

We aRe Spin Dye

Sustainable polyester yarns and fabrics in the apparel industry

Nature Coatings

Cleantech textile company that transforms wood waste into high performing
black pigments

VP Capital Investment Domains

Companies that create a negative
impact due to the nature of their
products/services and/or way of
operating

The industry’s reliance on non-renewables

1

Inefficient use of resources and massive waste

1

Industry and consumer awareness

Vision

Companies that by themselves do not
create a significant positive nor negative
impact but may contribute to
products/services that have a negative
impact

Companies that have a positive
contribution to society through its
products/services and/or the way in
which they operate

3 - Acts to avoid harm

1. Costs and accessibility
of healthcare and
medicines

Engagement
level
L

M

H

L

M

Investment
category

# of underlying
companies

3. Manage digitalisation

14

12

35

25

Impact funds

54

Philanthropy

Number of
companies

1.9%

Direct impact

H

4. Adverse health effects
of climate change

5. Environmental footprint

4
Selected companies

62

Direct

Real Estate

Progress
since start

5 - Contributes
to solutions

40

Funds

Development

4 - Benefits
stakeholders

2. Focus on prevention,
diagnosis & early
intervention

Portfolio overview

Companies that work on the
development and commercialisation of
products/services that contribute to the
solution of societal and planetary
challenges

4.6
Weighted
average Impact
Score

Providing solutions to key challenges

A healthy planet and a healthy
population go hand in hand. The
healthcare system is under pressure
to provide affordable access to all, in
countries all around the globe.

Companies that reduce the negative
impact of their products/services and/or
the way of operating

Number of times that portfolio companies provide solutions to key challenges
3

50

2 - May cause harm

Impact Score

ESG Policy

17

8

Share of total
investments

Market leader in the supply of
medical equipment and
consumables to hospitals in India

Company is active in precision
drone delivery for healthcare
services

Company designs, develops and
clinically tests non-metallic cervical
artificial discs for use in the spine

Company develops a medical
device which allows diabetic food
wounds to be treated better

Company develops a treatment for
a very rare, potentially life
threatening genetic condition

Company offers healthcare
solutions to (Eastern) Africa
through drug retail and diagnostics

2
29

51

C L O S E U P P I L L A R 1 : C O M M I T O U R C A P I TA L

1 voorbeeld uit ons Health domein

LSP V is een voorbeeld van een fonds dat vooral actief
is in het Health domein. Met een ervaring van meer dan
30 jaar hebben zij een investeringshuis uitgebouwd dat
zich slechts op één taak toelegt: het zoeken, koesteren
en doen groeien van investeringsopportuniteiten in de
gezondheidszorg met het potentieel om een positieve
impact op de samenleving te maken.
Voor fondsen kijken we binnen het domein naar de

Vastgoed

onderliggende portfolio companies, de impact ladder
en de ESG-ladder om tot een totaalscore te komen.

LIFE SCIENCES PARTNERS V
2020 score
2019 score
1

Back to overview

ESG Mgmt. Score
Impact Score

2

• Lack of ESG integration

3

• Visible intentionality of
ESG integration

4

• Demonstrable ESG
integration

5

• ESG fully integrated in
processes

• Best-in-class ESG
integration

• Weighted average Impact • Weighted average Impact • Weighted average Impact • Weighted average Impact • Weighted average Impact
Score <1.5
Score ≥1.5 and <2.5
Score ≥2.5 and <3.5
Score ≥3.5 and <4.5
Score ≥4.5

ESG Management Score
ESG Policy

UN PRI signatory
ESG DD procedures

8 / 10
Total score

Impact Score
13

yes

1

2014
yes

ESG reporting

no

ESG responsibilities

yes

Long-term commitments

no

Climate-change assessment

yes

UN PRI since 2014. Both the Strategy
and Governance Rating and the
Private Equity Rating are rated as B.
LSP is committed to the UN SDG 3
“Good Health and Well-being. LSP
will report on ESG from 2021 onwards
resulting in a higher ESG Score.

1 - Does
cause harm

2 - May
cause harm

3 - Acts to
avoid harm

4 - Benefits
stakeholders

5 - Contributes
to solutions

4.9
Weighted average
Impact Score

Develops new treatment options for orphan protein misfolding diseases

Companies that reduce the negative
impact of their products/services and/or
the way of operating

ImCheck

Develops immune modulating antibodies into new therapeutic options for autoimmune and cancer patients

Companies that have a positive
contribution to society through its
products/services and/or the way in
which they operate

Refines technologies that instruct the body to form bone using controlled
mechanisms of action

VP Capital Investment Domains
4

Focus on prevention, diagnosis & early intervention

3

Adverse health effects of climate change

2

Manage digitalisation

Tekort aan betaalbare woningen verkleinen

•

Afval en lineair denken van de sector

•

Bestaand vastgoed up-to-date houden

•

Gezondheid en welzijn van bewoners verbeteren

Ontwikkelaars van vastgoedprojecten die circulaire ontwerpen en betaalbaar
wonen in de praktijk toepassen

•

Bedrijven die de duurzame transformatie van reeds bestaande gebouwen
realiseren

•

Bedrijven die zich richten op energie-efficiëntie in hun bouwstrategieën

•

Technologische start-ups in de vastgoedsector

REAL ESTATE DOMAIN PERFORMANCE OVERVIEW

Impactscore domein Vastgoed

1 - Does cause harm

L

M

H

M

3 - Acts to avoid harm

4 - Benefits
stakeholders

9

3.4

5 - Contributes
to solutions

Weighted
average Impact
Score

1. Contribution to climate
change

2. Shortage of affordable
housing

3. Waste and linearity of
the sector

4. Keeping existing real
estate up to date

5. Occupants’ health and
wellbeing

3
1

Progress
since start
L

2 - May cause harm

9

Providing solutions to key challenges

The real estate sector is a large
contributor to the global GHGemissions. Along with a decreasing
affordability of urban real estate and
an increase in material use, the sector
faces many challenges.

Development
Engagement
level

28

18

Vision

Companies that work on the
development and commercialisation of
products/services that contribute to the
solution of societal and planetary
challenges

Number of times that portfolio companies provide solutions to key challenges
14 Costs and accessibility of healthcare and medicines

•

•

Impact Score

Orphazyme

Kuros

Impact van vastgoed op klimaat reduceren

Companies that by themselves do not
create a significant positive nor negative
impact but may contribute to
products/services that have a negative
impact

Description
Develops drug candidates to treat rare and ultra rare premature stop codon
diseases (genetic growth disorders)

Develops drugs in immunology and novel oral therapies for chronic
inflammatory and auto-immune diseases

Key solutions

•

Companies that create a negative
impact due to the nature of their
products/services and/or way of
operating

Notable companies
Eloxx Pharmaceuticals

Immunic

Key challenges

Portfolio overview
Investment
category

H

51

# of underlying
companies / assets

Direct

57

Funds

6

Real Estate

Impact funds

worden meegenomen in het volgende Progress Report.

Philanthropy

64
Number of
companies/
assets

14.8%

Direct impact

Binnen ons domein Health willen we graag nog groeien. Daarvoor hebben we in 2021 al de nodige investeringen gedaan. De nieuwe investeringen

Selected companies / assets

Share of total
investments

Company develops real estate
projects in different cities

Company develops and operates
senior citizens facilities

Company provides a platform
delivering circular and smart city
solutions for urbanisation issues

Tenant of asset is B-Aparthotel.
Asset has energy label A

Tenant of asset is AH XL. Asset
has energy label A

Company is a real estate
developer operating in Belgium,
Poland and Luxembourg

1
34

52

53

C L O S E U P P I L L A R 1 : C O M M I T O U R C A P I TA L

We kijken bij vastgoed zowel naar ESG als naar impact. Vastgoed is een domein dat we in 2021 verder gaan onderzoeken. We kijken naar het
al dan niet aanwezig zijn van ESG-policies en ESG-rapportering bij fondsen, of gebouwen certificaten hebben zoals BREAAM of WELL, hoe
de onderliggende panden scoren qua energie-label alsook wie de huurders van de panden zijn. In 2021 brachten we ook voor de eerste keer
de carbon footprint van onze vastgoedinvesteringen in kaart met CO2logic. Er zal steeds meer aandacht gaan naar key challenges waarbij
materiaalgebruik, energie-efficiëntie zaken en betaalbaar wonen belangrijker worden in onze investeringscriteria.

1 voorbeeld uit ons Vastgoed domein

Energietransitie
HCRE I is een voorbeeld van een investeringsfonds dat actief is in

Voor vastgoedfondsen kijken we binnen het domein naar de

het Vastgoed domein. Zij ontwikkelen, beheren en investeren in

onderliggende portfolio assets, de impact ladder en de ESG-ladder

zorgvastgoed in Nederland. Ze hebben meer dan 20 jaar ervaring

om tot een totaalscore te komen.

in het zorgvastgoed en zijn een vastgoedpartner van meer dan

Key challenges

Key solutions

•

Hernieuwbare energie voor iedereen

•

•

Verminderen van de schommelingen in beschik
baarheid van hernieuwbare energie

70 zorgverleners. Deze zorgverleners zijn actief in de cure- en
care sector: van huisarts tot psycholoog, van GGZ-instelling tot
particuliere woonzorg.

Bedrijven die hernieuwbare energie of alternatieven voor fossiele brandstoffen
leveren

•

Oplossingen die de energietransitie vergemakkelijken, bv. schone batterijen,

•

Ontwikkeling (digitale) energie-infrastructuur

•

Besparing en vermindering van het energieverbruik

•

slimme netwerken
Innovaties die het energiegebruik verminderen

•

Beheersen van de keerzijden van energieproductie

•

Oplossingen voor reductie van de voetafdruk van hernieuwbare energie of
circulaire bedrijfsmodellen

HEALTHCARE REAL ESTATE (HCRE) I

ENERGY DOMAIN PERFORMANCE OVERVIEW

Impactscore domein Energietransitie

2020 score
2019 score
1

Back to overview

ESG Mgmt. Score
Impact Score

2

• Lack of ESG integration

3

•• Demonstrable
ESG of
Visible intentionality
integration
ESG integration

4

• Demonstrable ESG
integration

5

• ESG fully integrated in
processes

• Best-in-class ESG
integration

• Weighted average Impact • Weighted average Impact • Weighted average Impact • Weighted average Impact •• Weighted
Weighted average
average Impact
Impact
Score
Score <1.5
Score ≥1.5 and <2.5
Score ≥2.5 and <3.5
Score ≥3.5 and <4.5
Score ≥4.5
≥4.5

13

Total score

8

UNPRI signatory

no

Sustainability policy

no

ESG reporting

no

BREEAM certificates

0/4

WELL certificate

0/4

Notable tenants

GRESB assessment

no

15 Schijndelseweg, Tenant is Achter de Linden. Energy label is pending.
Sint Michielgestel

Community engagement

no

VP exclusion list compliant

yes

Management is working on having
procedures in place to identify,
monitor and manage potential ESGrelated risks and opportunities during
due diligence.

1 - Does
cause harm

2 - May
cause harm

3 - Acts to
avoid harm

4 - Benefits
stakeholders

5 - Contributes
to solutions

1 - Does cause harm

Description

1-3 W. de Zwijger- Tenant is Beatrixpark. Asset has energy label A.
straat, Bodegraven
9 W. de ZwijgerTenant is MC Bodegraven. Asset has energy label A+++ and
straat, Bodegraven is gasless
79-89 Lupinesingel, Tenant is Lupinehof. Asset has energy label A++++ and is
Alphen aan den Rijn gasless

Assets that create a negative impact on
society and/or the planet due to their
design and/or the tenant base

5.0
Impact Score

Assets that have measures
implemented to reduce their impact on
society and/or the planet due to their
design and/or the tenant base

Energy label
A++++
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
Unknown

Assets that may create a negative
impact on society and/or the planet due
to their design and/or the tenant base

1
1
2

Contribution to climate change
Shortage of affordable housing
Waste and linearity of the sector
Keeping existing real estate up to date

Occupants’ health and wellbeing

Development
Engagement
level
L

M

H

L

M

Direct impact
Impact funds

62

4 - Benefits
stakeholders

5 - Contributes
to solutions

Providing solutions to key challenges

# of underlying
companies

1. Access to
decarbonized,
renewable energy for
everyone

2. Manage intermittency
of renewable energy

3. Develop (digital)
energy infrastructure

4. Save and reduce
energy use

5

4

3

5. Manage downsides of
renewable energy
production

Selected companies

18

1

Number of
companies

4

Real Estate

H

3 - Acts to avoid harm

Portfolio overview
Investment
category

Funds

Progress
since start

3.6
Weighted
average Impact
Score

10

Direct

Provision of solutions to key challenges

2 - May cause harm

Vision
Our current energy system (including
renewables) is heavily dependent on
natural resources, and we cannot yet
guarantee safe, clean and reliable
energy for all.

Assets that benefit society and/or the
planet through their design and/or the
tenant base
Assets that contribute to the solution of
societal and/or planetary challenges
through their design and/or the tenant
base

4

1

Impact Score

ESG Management Score

VP Capital Investment Domains

Impact Score

7 / 10

14.7%

1
12

Share of total
investments

Company owns a biomass plant
and is an investment vehicle for
energy transition projects

Specialises in industrial
automation, components, and
installation services

Company has the mission to build
the world's greenest battery

Company its technology produces
sustainable energy based on local
waste management

Spain & LatAm based renewable
energy platform created by TPG

Volta develops, manufactures, and
installs a network of electronic
vehicle charging stations.

Philanthropy
31

54

55

ROADMAP AC

ALGEMENE BEOORDELING
Relevantie industrie

PRO2GRESS REPORT

2 voorbeelden uit ons Energietransitie domein

Samenvatting
Relevantie industrie

Voorbeeld 1

Als technisch dienstverlener helpt Batenburg Techniek opdrachtgevers

Batenburg prestatieladder
E

in de industrie en infra met het automatiseren van bedrijfsprocessen

2019
S

klimaattransitie en de energietransitie. Samen met opdrachtgevers
creëren ze milieuwinst door te innoveren en techniek praktisch toe te
passen. Binnen eigen operaties spelen thema’s als; welzijn en veiligheid

Batenburg Techniek werkt als technisch dienstverlener. Meer dan 1.100 collega’s

van medewerkers, milieuvoetafdruk van productie & operatie en de

zijn gespecialiseerd in industriële automatisering, leveren industriële componenten

uitstoot door reizen & logistiek.

en verzorgen de installatie ervan. Batenburg Techniek werkt vanuit drie divisies

• Op environmental vlak presteert Batenburg goed. In 2020, heeft
Batenburg stappen gezet door haar CO 2-voetafdruk te reduceren (45%) enTechniek
door de gefactureerde
omzetaan
methet
eenwelzijn
positieve
te
Batenburg
hecht veel waarde
en impact
de veiligheid
laten stijgen met ~€40 mln. naar ~€137 mln. (58% van omzet).

van haar medewerkers. In 2020 heeft het bedrijf zich ingezet via
• Batenburg hecht veel waarde aan het welzijn en veiligheid van haar

meerdere
initiatieven om ondanks de coronacrisis zoveel mogelijk
medewerkers. In 2020 heeft het bedrijf zich ingezet via meerdere

menselijk
kapitaal
aan boord de
te houden
en veiligheid
te waarborgen.
initiatieven
om desondanks
coronacrisis
zoveel mogelijk

Batenburg ESG-prestatieladder

Batenburg Installatietechniek) in vijf markten (tuinbouw, industrie/infrastructuur,

heeft het bedrijf stappen gezet door haar CO2-voetafdruk te reduceren

hier, maar Batenburg Techniek is ook actief in de domeinen Smart industry, Agrifood

(met -45%) en door de gefactureerde omzet met een positieve impact

en Water. Het totale resultaat schetsen we hier.

• Op governance gebied heeft het bedrijf ook verder stappen gezet.
Het ISO27001 certificeringstraject is met succes afgerond en een
en een
opleidingspakket
staat
om het
van cyber
opleidingspakket
staat klaar
omklaar
bewustzijn
vanbewustzijn
cyber security
onder onder
medewerkers
te vergroten.
Er komen ook
security
medewerkers
te vergroten.
Er steeds
komenmeer
ook steeds
gegevens beschikbaar die de basis gaan vormen voor
meer
gegevens beschikbaar die de basis gaan vormen voor de
duurzaamheidsrapportage

gezet. Het ISO27001 certificeringstraject is met succes afgerond

Op Environmental vlak presteert Batenburg Techniek goed. In 2020

utiliteit, energie en de maakindustrie). De resultaten van Batenburg presenteren we

te laten stijgen met €40 miljoen tot €137 miljoen. (58% van de omzet).

duurzaamheidsrapportage.

Batenburg realiseerde een verbetering van haar Sustainable Progress score, door het
verbeteren van zowel haar ESG- als Impactscore.

Roadmap acties (selectie)
Top thema’s

Huidige prestatie

Acties 2020

• Omzet met een positieve impact is met ~€40 mln.

• Onderzoek betrokkenheid

Resultaten ESG-screening Batenburg

Groei zakelijke

BATENBURG TECHNIEK

activiteiten met

gestegen naar ~€137 mln. (58% van omzet) in 2020 t.o.v.

“Duurzame verhaal Batenburg”

positieve impact

2019. De stijging komt voornamelijk voort uit de stijging

onder personeel en klanten ter

2020 score

in omzet gefactureerd onder de SDGs ‘Sustainable Cities

verbetering van betrokkenheid

2019 score

and Communities’ (+€17 mln.) en ‘Affordable and Clean

personeel en profilering t.o.v.

Energy’ (+€12 mln.)

(potentiële) klanten en talent

ESG Mgmt.

Score1

Impact Score

2

3

4

5

• Lack of ESG integration

• Visible intentionality of
ESG integration

• Demonstrable ESG
integration

• ESG fully integrated in
processes

• Best-in-class ESG
integration

• Does cause harm

• May cause harm

• Acts to avoid harm

• Benefits stakeholders

• Contributes to solutions

yes

ESG/sust. statement on website

yes

ESG KPIs & Targets

yes

ESG topic at board meetings

yes

Designated ESG/sust. staff

yes

Code of Conduct

yes

Anti-bribery & corruption policy

yes

Whistleblowing policy

yes

Diversity/equal opp. policy

yes

Supplier Code of Conduct

no

Privacy & data security policy

yes

Employee engagement survey

no

Customer satisfaction survey

yes

Verlaag footprint

Total score

op het milieu

Social

Governance

▪ Batenburg is performing well
on Environmental. In 2020,
Batenburg took steps to
reduce its CO2 footprint (45%) and to increase
turnover with a positive
impact by ~€40 million to
~€137 million (58% of
turnover). Part of the
decrease in the CO2 footprint
can be explained by the
pandemic.

▪ Batenburg highly values the
welfare and safety of its
employees. In 2020, the
company implemented
multiple initiatives to maintain
as much human capital as
possible and to ensure the
safety and welfare of its
workforce during the corona
crisis. Examples include
additional security measures,
video messages by CEO,
newsletters, etc.

▪ Regarding Governance,
Batenburg has improved its
performance relative to last
year. The ISO27001
certification process has been
successfully completed and a
training package is ready to
raise awareness of cyber
security among employees.
More data has become
available that will form the
basis for sustainability
reporting.

Provision of solutions to key challenges
Share revenue
per investment
domain

46%

Contribution to
key challenge

Develop (digital) energy
infrastructure

Companies that by themselves do not
create a significant positive nor negative
impact but may contribute to
products/services that have a negative
impact
Companies that reduce the negative
impact of their products/services and/or
the way of operating
Companies that have a positive
contribution to society through its
products/services and/or the way in
which they operate
Companies that work on the
development and commercialisation of
products/services that contribute to the
solution of societal and planetary
challenges

Progress on ESG targets
7%

45%

2%

OBSERVED
EFFORT
L

Increased demand for
equipment and materials

Operate within planetary
boundaries

Clean water and sanitation
provision

M

H

Targets reached

t.o.v. 2019 (o.a. gedreven door de Coronacrisis)
afgenomen met 101 naar 268 in 2020

Companies that create a negative
impact due to the nature of their
products/services and/or way of
operating

Environmental

• De totale CO2-voetafdruk is met ongeveer 45% afgenomen
• Het aantal dieselwagens in het wagenpark is verder

Impact Score

ESG Management Score
ESG/sustainability policy

8 / 10

AMBITION
LEVEL
L

M

H

Verder gaan dan ‘License to operate’

1

Back to overview

actieplan op het gebied van
vastgoed en vervoer om zo verder
de uitstoot te reduceren

• Centraal inkopen van groene windstroom
• Aan veiligheid is aandacht besteed door de

• Voltooi actieplan t.b.v. van

menselijk

veiligheidscoördinatoren. Voorbeelden zijn

de gezondheid en veiligheid

kapitaal en de

veiligheidsmaatregelen, videoberichten door CEO,

medewerkers

veiligheid

nieuwbrieven etc.
• Er wordt gewerkt aan een V&G plan en een gestructureerd
medewerkers-tevredenheidsonderzoek

Wordt een

• ISO27001 certificeringstraject is succesvol afgerond

voorloper in

• Er is een pakket geselecteerd (Know4Be) met awareness

cybersecurity

trainingen op het gebied van cyber security voor het

en verbreed

voltallige personeel.

rapportage

6/7

• Start met uitvoeren van het

• CO2 gecompenseerd voor gasverbruik

Versterk het

• Voer structureel medewerkers
tevredenheids-onderzoeken uit en
evalueer de resultaten
• Bepaal nut en noodzaak van
mogelijke aanvullende ISO 27001
certificeringen binnen Batenburg
• Uitrollen awareness trainingen
cyber security

43
1As

direct investments have a more detailed engagement process, the scoring reflects an average of the performance scores on Environmental, Social and
Governance themes.

56

Verlaag
footprin
milieu

G

in stand te houden en veiligheid te waarborgen.
Op menselijk
vlak vankapitaal
Governance
heeft het bedrijf ook verdere stappen

(Batenburg Industriële Automatisering, Batenburg Industriële Componenten en

Groei z
activite
met pos
impact

2020

en deze te stroomlijnen met slimme componenten. Bijvoorbeeld bij
het verduurzamen van de leefomgeving, de voedselproductie, de

Top thema’s

57

Verder gaan dan ‘License to operate’

C L O S E U P P I L L A R 1 : C O M M I T O U R C A P I TA L

• Batenburg Techniek werkt als technisch dienstverlener in het hart
van de smart industry. Met ruim 1100 medewerkers richt Batenburg
Techniek zich op het slimmer, veiliger en duurzamer maken van de
productie, teelt en vastgoedexploitatie van klanten in de industrie en
infra. Middels de projecten kunnen technisch dienstverleners een
positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Binnen eigen
operaties spelen thema’s als welzijn en veiligheid van medewerkers,
milieuvoetafdruk van productie en operatie en de uitstoot door reizen
en logistiek.

Versterk
menseli
kapitaal
veilighe

Wordt e
voorlope
cyberse
en verb
rapporta

C L O S E U P P I L L A R 1 : C O M M I T O U R C A P I TA L

PRO2GRESS REPORT

De prestaties in perspectief

Positieve impactprojecten

Er is ruimte voor verbetering ten opzichte van een 100% duurzaam bedrijf/

Batenburg Techniek is actief in verschillende sectoren. Positieve impact wordt gerealiseerd via projecten bij klanten. Het bedrijf bracht deze

DE PRESTATIES IN PERSPECTIEF

projecten in kaart voor verschillende SDG-doelen. We geven hierbij ook een aantal voorbeelden.

Er is ruimte voor verbetering ten opzichte van een 100% duurzaam bedrijf

Impact van producten en diensten

STAP VOOR STAP NAAR BEDRIJFSVOERING DIE PAST
5

BINNEN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE
4
3
NIVEAU

2
1

OMSCHRIJVING

§ Milieuvergunningen up-to-date

BEDRIJFSSPECIEFIEKE

Reactief ESG management
gedreven door regelgeving

E

SCOREKAART

Traditioneel lineair business
model gericht op operationele
kosten en risico’s verminderen

§ Rapportage en inzichten van

§ Groene stroom
uitstoot, lozingen en afvalstromen § Significante uitgaven aan
§ Deelname aan MJA-achtige
innovatie (R&D)
§ Plannen om te voldoen aan
programma’s
§ Gevaarlijke afvalstoffenregistratie
toekomstige energiewetgeving
§ Bewuste houding zakenreizen
§ ISO14001
§ Deelname aan CO 2prestatieladder

§ Verzuim- en ongevallenregistratie § Verzuim en ongevallenratio zijn

rond het industriegem.

S

G

§ Werknemerstevredenheid > 7/10
§ Werknemers krijgen training
§ Veiligheidsbeleid

§ RI&E aanwezig
§ Geen problemen met belangrijke

wetgeving

Management is gecommitteerd
aan ESG en pakt zowel risico’s
als kansen proactief aan

§ Geen rechtszaken in de
§
§
§
§
§

§ VCA toegepast waar relevant
§ Geen zware ongevallen in de

afgelopen 3 jaar
§ Opleidingsprogramma; budget
voor werknemers om bij te leren

• Duurzaamheidsmotivatie op de
afgelopen 2 jaar
website
QESH-manager
• Relevante beleidsstukken (antiNaleving van AVG door externe
omkoping, klokkenluiderspartij gecontroleerd
Laatste RI&E is jonger dan 2 jaar
regeling etc.)
Gedragscode
• Investeringen in cybersecurity
ISO9001

ESG is geïntegreerd in de
bedrijfsvoering en rapportage;
maatschappelijke
verantwoordelijkheid wordt
getoond en stappen naar
verbetering genomen

§

§
§
§

Er worden proactief nieuwe
duurzame proposities in de markt
gezet; de systemen en operatie
zijn in lijn met een strategisch pad
dat leidt naar een circulaire
economie; duurzaamheid/ESG is
een belangrijke reden voor
klanten en medewerkers om te
kiezen voor Batenburg

Business model heeft grote
§ Grootste deel projecten heeft
blootstelling aan
een positieve impact
§ Duidelijke interne en externe
duurzaamheidstrends
Innovatieve ‘groene’ producten
profilering van de positieve
of diensten
impact propositie zorgt ervoor dat
Energiebesparingsmaatregelen
klanten en medewerkers voor dit
met resultaat uitgevoerd
bedrijf te kiezen
Inzicht in emissies
§ De hoogst haalbare standaarden
voor eigen operatie (vastgoed,
vervoer etc.)

§ Verzuim en ongevallenratio beter

dan industriegemiddelde

§ Batenburg heeft aantoonbaar

tevreden medewerkers (o.b.v.
tevredenheidsonderzoek en
afgeleiden zoals verzuim, verloop,
dienstjaren)

§ Duurzaamheidsverslaglegging
§ Cybersecurity is een

onderscheidende factor van het
bedrijf; ISO27001-niveau voor
centrale ICT
§ Geen datalekken in de afgelopen
3 jaar

§ De bedrijfscultuur (e.g.

familiebedrijf, tevreden
medewerkers, conform service
profit chain) is een belangrijke
reden voor klanten en medewerkers om voor dit bedrijf te
kiezen
§ Batenburg biedt breed
ontwikkelingspakket op
professioneel en persoonlijk vlak

duurzaamheids-verslaglegging
§ Eigen cybersecurity standaarden
versterken dienstverlening aan
klanten
§ ISO 9001, 14001 & 27001
certificeringen ingevoerd bij alle
werkmaatschappijen waar
relevant

= Positioning level 2020

Groei onze
zakelijke activiteiten
 Groei zakelijke
activiteiten
met positieve impact
met positieve impact

met
12%-puntVAN
(~€40 mln.)
te laten stijgen naar
(~€137 mln.) in 2020.
IMPACT
PRODUCTEN
EN58%
DIENSTEN

Batenburg heeft een stap gezet door de gefactureerde omzet met een positieve
impact met 12%-punt (~€40 mln.) te laten stijgen naar 58% (~€137 mln.) in 2020
58% van de gefactureerde omzet uit 2020 heeft een positieve impact en draagt bij aan één van de zes geselecteerde SDGs
Totaal

SDG

6%
Percentage
gefactureerde
omzet 2019-20
(%)

Toepassingen

§ Impact producten en diensten in

12

= Positioning level 2018

Batenburg heeft een stap gezet door de gefactureerde omzet met een positieve impact

6%

4%

4%

6%

10%

6%

21%

5%
2019

2020

2019

2019

2020

§ Efficiënt
§ Duurzame
watergebruik
voedselproductiesystemen en
§ Ontwikkeling van
landbouw-praktijken
Waterzuivering

2020

§ Installatie en
onderhoud
duurzame energietechnologieën
§ Aardewarmte

2019

2020

2019

26%

6%
3%
2019

2020

§ Veiliger efficiënter
duurzamer energie
en infrastructuur

§ Toekomstbestendig maken
gebouwen

§ Energiebesparing
industrie

§ Duurzame
installaties

2020

46%

2019

58%

2020

§ Circulaire
processen
§ Afvalvermindering

§ Duurzame steden
Voorbeeldprojecten
Batenburg
Techniek

§ Data Driven
Growing projecten:
Meer opbrengst bij
lager verbruik
(energie, water,
etc.)

§ Milcobel
Langemark:
Opwaardering
gerecupereerd
water tot drinkwater

§

Nippon Express
Maasvlakte:
Grootste
zonnedak project
van Europa

§

§

§
Keolis: 13
laadpleinen t.b.v.
elektrische bussen
Snelladers op
windenergie naast
windmolenpark

On the way to
PlanetProof:
Installatie voor
gecertificeerde
melk.

§

Huhtamaki Fiber
packaging:
Volledig circulaire
verpakkingen voor
eieren.

10
Source: MJ Hudson assessment
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Enkele projecten van Batenburg Techniek in de kijker:

PRO2GRESS REPORT

Voorbeeld 2

Project Milcobel
In het kader van duurzaamheid zijn steeds meer productiebedrijven
bezig met energie- en waterbesparing. Zo ook zuivelcoöperatie
Milcobel. Batenburg Techniek helpt bij de realisatie van energie- en
waterbesparing van hun fabriek. Om dit te realiseren heeft Batenburg

SET Ventures is een voorbeeld van een impactfonds dat vooral

Techniek de bestaande besturingssoftware aangepast zodat deze

actief is in het domein Energietransitie. Sinds 2007 investeert SET

processen de warmte uit de WKK installatie hergebruiken. Met het

Ventures in Europese technologiebedrijven die een impact hebben

maken van de koppelingen met de nieuwe drinkwaterinstallaties wordt

op de toekomst van het energiesysteem. Ze richten zich in het

overschot aan water afkomstig van melk/wei tot drinkwaterkwaliteit

algemeen op innovatieve energieopwekking, energiedistributie en

opgewaardeerd.

-opslag en energie-efficiëntie.
Voor fondsen kijken we binnen het domein naar de onderliggende
portfolio companies, de impact ladder en de ESG-ladder om tot een
totaalscore te komen.

Parkeren onder zonnepanelen in Zonnepark
Carport Bloemendaal
Twee parkeerterreinen bij Bloemendaal aan Zee werden vlak voor de
zomer van 2020 overdekt met in totaal 10.000 m² aan zonnepanelen.

SET VENTURES III

Deze gaan jaarlijks 2 miljoen kWh opleveren. Zowel de omliggende

2020 score

strandtenten als de geparkeerde elektrische auto’s – er zijn nu 30
laadpunten – kunnen van deze schone energie profiteren.

2019 score
1

Back to overview

ESG Mgmt. Score
Impact Score

2

• Lack of ESG integration

3

• Visible intentionality of
impact management

4

• Demonstrable ESG
integration

yes

UN PRI signatory

no

ESG DD procedures

yes

Impact reporting

yes

Batenburg Techniek installatietechniek heeft in samenwerking

ESG responsibilities

yes

met ABB snelladers geplaatst en geïnstalleerd voor het regionale

Long-term commitments

yes

distributiecentrum van Albert Heijn in Delfgauw. Op 7 oktober 2020 is

Climate-change assessment

yes

truck van Mercedes-Benz in Nederland. Deze eActros wordt sinds eind
juli door vaste vervoerder Simon Loos ingezet voor de bevoorrading
van Albert Heijn supermarkten.

By their nature SET Funds are
impacting the Sustainable
Development Goals 7 and 9. SET
Ventures incorporates ESG issues in
all parts of their investment activities
and actively incorporates
ESG into its ownership policies.

1 - Does
cause harm

emissievrij transport.

60

2

2 - May
cause harm

3 - Acts to
avoid harm

4 - Benefits
stakeholders

5 - Contributes
to solutions

4.2
Weighted average
Impact Score

Notable companies
Trunkrs

Description

DEPsys

Solutions enabling traditional low-voltage electricity networks to cope with the
new constraints of decentralised production from renewable energy sources

Minibems

Company provides an IoT and smart heating solution to de-carbonise the heat
network market

Flexidao

Company is a (blockchain) software provider in the energy sector

Instagrid

Instagrid has developed a portable power pack to replace gas-powered and
highly polluting generators.

VP Capital Investment Domains

complexe invalshoeken. Zo is er een belangrijke stap gezet richting

2

1

Total score

Software-enabled logistics company that improves the parcel delivery
experience through speed, reliability, flexibility, sustainability and service.

Companies that create a negative
impact due to the nature of their
products/services and/or way of
operating
Companies that by themselves do not
create a significant positive nor negative
impact but may contribute to
products/services that have a negative
impact
Companies that reduce the negative
impact of their products/services and/or
the way of operating
Companies that have a positive
contribution to society through its
products/services and/or the way in
which they operate
Companies that work on the
development and commercialisation of
products/services that contribute to the
solution of societal and planetary
challenges

Number of times that portfolio companies provide solutions to key challenges

Het realiseren van snellaad-infrastructuur voor elektrische trucks is
door de hoge vermogensvraag een uitdagende discipline met meerdere

9 / 10

Impact Score

ESG Policy

het laadplein in gebruik genomen door de eerste volledig elektrische

•• Best-in-class
Best-in-class ESG
ESG
integration
integration

• ESG fully integrated in
processes

• Weighted average Impact • Weighted average Impact • Weighted average Impact •• Weighted
Weighted average
average Impact
Impact • Weighted average Impact
Score
Score <1.5
Score ≥1.5 and <2.5
Score ≥2.5 and <3.5
Score <1.5
≥3.5 and <4.5
Score ≥4.5

ESG Management Score

Laadplein voor elektrische Albert Heijn trucks

5

3

Develop (digital) energy infrastructure

1

Increased demand equipment and materials

1

Save and reduce energy use

1

Environmental footprint of digital technologies

Development
Engagement
level
L

M

H

Progress
since start
L

M

H

77

61
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1 voorbeeld uit ons Water domein

Aquaporin is een voorbeeld van een Direct Impact bedrijf dat actief is
in het Water domein. Het hoofddoel van Aquaporin is de ontwikkeling
van de Aquaporin Inside™-technologie – die in staat is water te
scheiden en te zuiveren van alle andere stoffen. Ze maken gebruik
van biotechnologische grondbeginselen in een technologische
context die een nieuw opkomend gebied is met grote commerciële
perspectieven.

Water

Voor fondsen kijken we binnen het domein naar de onderliggende
portfolio companies, de impact ladder en de ESG-ladder om tot een
totaalscore te komen.

Key challenges

Key solutions

•

De zoetwatervoorziening en droogte in rivieren

•

•

Tekort aan zuiver water en sanitaire voorzieningen

•

Toenemende droogte en onvruchtbaar akkerland

•

Zure regen en verzuring van de oceanen

•

Plastic soep (microplastics)

Regeneratieve bedrijfsmodellen en technologie die het herstel van de
watercyclus nastreven

•

Bedrijven die producten kunnen maken met minder water of minder

AQUAPORIN

watervervuiling

2020 score

•

Bedrijven die microplastics in het productieproces uitsluiten

•

Oplossingen die bijdragen aan de vermindering van plastic afval in water

2019 score

ESG Mgmt. Score

WATER DOMAIN PERFORMANCE OVERVIEW

Impactscore domein Water

1

Back to overview

Impact Score

2

3

2

1 - Does cause harm

2 - May cause harm

Vision

3 - Acts to avoid harm

2

4 - Benefits
stakeholders

5 - Contributes
to solutions

4.7
Weighted
average Impact
Score

Providing solutions to key challenges

Human & natural ecosystems depend
on clean and abundant water, which
is now unevenly distributed.

1. Freshwater supply and
river drought

2. Clean water and
sanitation provision

3. Increasing drought &
infertile arable lands

4. Acid rain and ocean
acidification

5. Plastic Soup
(microplastics)

3
1

• Visible intentionality of
ESG integration

• Demonstrable ESG
integration

• ESG fully integrated in
processes

• Best-in-class ESG
integration

• Does cause harm

• May cause harm

• Acts to avoid harm

• Benefits stakeholders

•• Contributes
Contributes to
to solutions
solutions

Portfolio overview
Investment
category
Direct

# of underlying
companies

4

1

Number of
companies

Funds
Real Estate
Direct impact
Impact funds

2.8%

1
2

Share of total
investments

yes

Impact reporting

yes

Long-term commitments

yes

Donations

no

5.0
1 - Does
cause harm

2 - May
cause harm

Company produces improved
membrane modules (faster flow
flow) for purification of water

WHAT

5 - Contributes
to solutions

Impact Score

Water-tech company delivering water filtering solutions based on Nobel prize
winning work

Total score

Companies that create a negative
impact due to the nature of their
products/services and/or way of
operating
Companies that by themselves do not
create a significant positive nor negative
impact but may contribute to
products/services that have a negative
impact

Unknown.

Companies that reduce the negative
impact of their products/services and/or
the way of operating

WHO

Tap water membranes are marketed towards households, restaurants and
hotels, Osmosis product marketed towards industrial & municipal clients

Companies that have a positive
contribution to society through its
products/services and/or the way in
which they operate

CONTRIBUTION

Not quantified what the contribution is. Potential number of people to benefit is
estimated by the company at 3.6B (those experiencing water scarcity)

RISK

External risk (the probability that external factors disrupt our ability to deliver
the expect impact)

HOW MUCH

Company providing solutions to key challenges
Clean water and sanitation provision
Increasing drought & infertile arable lands

Company develops and produces
water treatment systems for use in
land-based aquaculture

4 - Benefits
stakeholders

Impact dimensions Description
Aquaporin is a water-tech company
delivering water filter membranes that
are used for a wide range of
applications all over the planet.
Aquaporin has committed to SDG 6
(Clean water and sanitation), 12
(Responsible consumption and
production), 14 (Life below water),
and 17 (Partnerships for the goals)

Acid rain and ocean acidification
Specialises in industrial
automation, components, and
installation services

3 - Acts to
avoid harm

Freshwater supply and river drought

Selected companies

8 / 10

Impact Score

ESG Policy

VP Capital Investment Domains

1

5

• Lack of ESG integration

ESG Management Score

Impact Score

4

Companies that work on the
development and commercialisation of
products/services that contribute to the
solution of societal and planetary
challenges

Progress on ESG targets
Progress
since start
L

M

H

Plastic Soup (microplastics)
69

BiOceanOr provides underwater
weather stations to measure water
quality.

Philanthropy
29

62

63
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Capital invested in solutions for key challenges

Capital invested in impact

We zijn al uitgebreid ingegaan op de challenges die spelen in onze domeinen. Deze KPI geeft het geïnvesteerd vermogen weer in bedrijven of

Impact definiëren is lastig. Eerst definieerden we impact companies als bedrijven of fondsen die met de intentie van impact maken

fondsen die aan 1 of meer Solutions for Key challenges bijdragen.

werden opgestart. Echter zien we dat steeds meer ondernemingen die initieel niet opgestart werden om impact te maken, wel bijdragen
aan de Key Solutions.

Investment domain

Water

Health

Smart
Industry

Energie
transitie

Key challenges
•
•
•
•
•

De zoetwatervoorziening en droogte in rivieren
Tekort aan zuiver water en sanitaire voorzieningen
Toenemende droogte en onvruchtbaar akkerland
Zure regen en verzuring van de oceanen
Plastic soep (microplastics)

•
•
•
•
•

Kosten en toegankelijkheid van gezondheidszorg en medicijnen
Nadruk op preventie, diagnose en vroegtijdig ingrijpen
Integreren van digitalisering
Negatieve gezondheidseffecten van klimaatverandering
Verbetering van (de toegang tot) de mentale gezondheidszorg

Capital invested in solutions
for key challenges (% of total)

•
•
•
•
•

Groeiende vraag naar materialen en grondstoffen
Ecologische voetafdruk van digitale technologieën
Cyberveiligheid
Impact van virtuele service platforms
Druk op werkgelegenheid door robotica en tekort aan technici

•
•
•
•
•

Hernieuwbare energie voor iedereen
Verminderen van de schommelingen in beschikbaarheid van hernieuwbare energie
Ontwikkeling (digitale) energie-infrastructuur
Besparing en vermindering van het energieverbruik
Beheersen van de keerzijden van energieproductie

Textiel

•
•
•
•

De afhankelijkheid in deze industrie van niet-hernieuwbare energiebronnen
Gebruik van natuurlijke grondstoffen en grootschalige verspilling
Sociale problemen in de keten
Bewustwording bij de industrie en de consument van problemen in de sector

Agrifood

•
•
•
•

Werken binnen de planetaire grenzen
Totstandbrenging van een adaptief en veerkrachtig voedselsysteem
Welvaart en welzijn voor iedereen in de voedselketen
Toegang tot voedzaam voedsel voor iedereen

Real
Estate

•
•
•
•
•

Impact van vastgoed op klimaat reduceren
Tekort aan betaalbare woningen verkleinen
Afval en lineair denken van de sector
Bestaand vastgoed up-to-date houden
Gezondheid en welzijn van bewoners verbeteren

Media

•
•
•
•

Afbreuk van de nauwkeurigheid en ethiek tegengaan
Vertrouwen in de media
Politieke invloed via media
Ecologische uitdagingen m.b.t. media footprint

2,8%

1,7%

17,4%

# of
contributions

5

70

16

Zo vinden we een folie voor daken die energie opwekt iets impactvol,

totaal aan impactinvesteringen op 34% van het vermogen en willen

maar de ondernemer zelf wordt niet door maatschappelijke

we minimaal werken naar 45%. Dit jaar werd er geïnvesteerd in Blue

vooruitgang gedreven. Die wordt gedreven door de blijdschap van

Horizon Ventures, Rockstart AgriFood, NextGen Ventures en SHIFT

een nieuwe technische uitvinding. Als hij deze uitvinding gedaan had

Invest. Daarbij starten we soms klein en investeren we later meer.

vanuit de intentie om carbon te reduceren zouden we het als impact
beschouwen en anders niet. Daar ontstaat een dilemma in de definitie.

Van onze impactfondsen volgen wij een aantal impact metrics op.

We definiëren impact zelf steeds meer als “bijdragen aan oplossingen

In de impactwereld is er nog een grote diversiteit aan methodes, aan

voor Key Challenges”.

data en aan definities (impact, outcome, output). Wij selecteerden een
aantal KPI’s die de impactfondsen zelf rapporteren om op te volgen.

Fondsen die zichzelf impactfondsen noemen nemen we op dit moment

Ooit hopen we dat al onze gegevens samen toewerken naar dezelfde

mee. Daarnaast voegen we business toe die bijdraagt aan solutions.

challenges en dat we impact vanuit directe investeringen, donaties

We willen daarbij waakzaam zijn om niet te impact washen. Langs de

of impactfondsen op dezelfde grondslag gaan rapporteren en ze

andere kant willen we objectiever kunnen beoordelen wanneer we iets

bijgevolg veel beter gaan kunnen aggregeren. We onderzochten of

impactvol vinden. We bepaalden dat bedrijven die op de impactladder

we alle impactdata naar dezelfde noemer kunnen brengen (euro’s),

een 4 of 5 behaalden een positieve impact hebben. Deze metrics gaan

maar deze methode is nog aan dermate hypotheses onderhevig dat

we vanaf nu gebruiken.

we er toch voor gekozen hebben om de gerapporteerde output KPI’s
op te volgen. De gegevens die we gebruiken halen we uit impact

14,7%

0,9%

22

De impactfondsen of impact bedrijven waarin we investeerden, behalen

rapporten op het moment dat ons Progress report wordt opgemaakt.

deze Impactscore. Daarnaast wordt het aangevuld met bedrijven die

Dat betekent dat de vermelde gegevens meestal van 2020 zijn maar

niet intentioneel opgestart zijn met “impact” maar die ondertussen

soms van 2019. Heel wat impact rapporten ontvangen we pas heel

wel bijdragen aan oplossingen voor morgen. Daarmee komt ons

laat in het jaar.

12

Societal impact

~9M

2,6%

0,6%

92

4

Meals
produced

>32,500
>2,500

~270K

97%
20B

6

$ of loans
disbursed

1,280
Jobs
created

18M

Total

76,4%

227

Students
educated

705

Green jobs
created

64

~1.4M

Local disease
prevention

Surgeon satisfaction
with 3D Side

35,6%

~6.4M

~39M

Meals produced in
dev. countries

Direct jobs
created

Soap bars
distributed

Planetary impact

Fish saved with
alternative feed

277K

>43M

Pharma products
delivered

6,400

Indirectly improved
lives

7.8M

People in health and
other programs

~388K

Fish treated with
alternative treatments

~28.5M

Households reached
each day

78K

€
donated

Hours learned
on edu. platform

11,557

Farms served with
tech solutions

€ donated to
conservation

120

People trained
in ocean health

1,235

Kg of food waste
prevented

3.9M

L of water consumption
prevented

40

kW installed via
Turbulent turbines

~23M

Emerging female
consumers

370K

People eating less
pesticides

9,000

Lifesaving medical
deliveries

174K

Metric tons of CO2
averted

>14.5M

Metric tons of CO2
averted

302

Metric tons of CO2
directly saved

18K

tons of post-harvest
food loss reduced

6M

Acres of land under
conservation

860

Metric tons of CO2
indirectly saved

370K

Kg less non-natural
parts in fungicide

61M

$ in clean energy
savings for poor HH

766

GWh green energy
ann.

65
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2 voorbeelden van impactfondsen en hun one pager met score

Voorbeeld 2

Voor fondsen kijken we binnen het domein naar de onderliggende portfolio companies, de impact ladder en de ESG-ladder om tot een
totaalscore te komen.

Voorbeeld 1

The Rise Fund uit San Fransisco is een voorbeeld van
een impactfonds dat in meerdere domeinen actief
is, maar vooral in het domein Health.

LeapFrog Investments is een voorbeeld
van een impactfonds dat vooral actief is

TPG RISE FUND

in het domein Health. Leapfrog investeert
vooral in Azië en Afrika en combineert

2020 score

groei met impact.

2019 score
1

Back to overview

ESG Mgmt. Score
Impact Score

2

• Lack of ESG integration

3

• Visible intentionality of
impact management

4

• Demonstrable ESG
integration

• Weighted average Impact • Weighted average Impact • Weighted average Impact •• Weighted
Weighted average
average Impact
Impact • Weighted average Impact
Score
Score <1.5
Score ≥1.5 and <2.5
Score ≥2.5 and <3.5
Score <1.5
≥3.5 and <4.5
Score ≥4.5

ESG Management Score
ESG Policy
UN PRI signatory

LEAPFROG III
2020 score
2019 score
1

Back to overview

ESG Mgmt. Score
Impact Score

2

• Lack of ESG integration

3

• Visible intentionality of
impact management

4

• Demonstrable ESG
integration

5
•• Best-in-class
Best-in-class ESG
ESG
integration
integration

• ESG fully integrated in
processes

• Weighted average Impact • Weighted average Impact • Weighted average Impact •• Weighted
Weighted average
average Impact
Impact • Weighted average Impact
Score
Score <1.5
Score ≥1.5 and <2.5
Score ≥2.5 and <3.5
Score <1.5
≥3.5 and <4.5
Score ≥4.5

ESG Management Score
ESG Policy
UN PRI signatory

9 / 10

1

2013

ESG DD procedures

yes

Impact reporting

yes

ESG responsibilities

yes

Long-term commitments

yes

Climate-change assessment

yes

UN PRI since 2013. LeapFrog has
pioneered a proprietary measurement
framework tool – FIIRM (Financial,
Impact, Innovation and Risk
Management). Impact Questionnaire
not completed but sufficient
information was provided last year.

1 - Does
cause harm

2 - May
cause harm

3 - Acts to
avoid harm

4 - Benefits
stakeholders

3
5 - Contributes
to solutions

4.1
Weighted average
Impact Score

Companies that create a negative
impact due to the nature of their
products/services and/or way of
operating

yes

ESG responsibilities

yes

Long-term commitments

yes

Climate-change assessment

yes

UN PRI since 2013. Questionnaire
not completed but sufficient
information was provided last year.

Companies that by themselves do not
create a significant positive nor negative
impact but may contribute to
products/services that have a negative
impact

AIICO Insurance

Leading Nigerian insurance group.

Companies that reduce the negative
impact of their products/services and/or
the way of operating

PT PasarPolis

Operates as a digital insurance broker that distributes embedded and modular
insurance to end customers

BIMA

Companies that have a positive
contribution to society through its
products/services and/or the way in
which they operate

BIMA is a provider of digital health and life insurance services in 9 markets
across Asia and Africa

MedGenome

MedGenome is a genetic diagnostics and research company with a focus on
next generation sequencing (NGS).

1

Costs and accessibility of healthcare and medicines
Focus on prevention, diagnosis & early intervention

Total score

2 - May
cause harm

3 - Acts to
avoid harm

4 - Benefits
stakeholders

16

5 - Contributes
to solutions

4.1
Weighted average
Impact Score

Description

Varo Money

Company operates a mobile-first platform for financial service without physical
branches

C3.ai

Company develops a data aggregation and analytics platform focused on
Internet of Things applications

Rallybio

Biopharmaceutical company focused on severe and rare disorders

Matrix Renewables

Spain & LatAm based renewable energy platform created by TPG

RiseEchoingGreen

Discover emerging social entrepreneurs and invest deeply in the growth of
their ideas and leadership.

Companies that create a negative
impact due to the nature of their
products/services and/or way of
operating
Companies that by themselves do not
create a significant positive nor negative
impact but may contribute to
products/services that have a negative
impact
Companies that reduce the negative
impact of their products/services and/or
the way of operating
Companies that have a positive
contribution to society through its
products/services and/or the way in
which they operate
Companies that work on the
development and commercialisation of
products/services that contribute to the
solution of societal and planetary
challenges

Number of times that portfolio companies provide solutions to key challenges
Costs and accessibility of healthcare and medicines

3

Focus on prevention, diagnosis & early intervention

3

Renewable energy for everyone

2
3

Access to nutritious food for all

Development
Engagement
level
L

M

H

Progress
since start
L

M

H

Other
73

Companies that work on the
development and commercialisation of
products/services that contribute to the
solution of societal and planetary
challenges

Number of times that portfolio companies provide solutions to key challenges
2

8

Notable companies

7

Description
Company offers several orthopedic soft goods, bandages and mobility aid for
rehabilitation or musculoskeletal disorders

1 - Does
cause harm

VP Capital Investment Domains

Notable companies
Ascent Meditech

VP Capital Investment Domains

Capital invested in innovation

Development
Engagement
level
L

M

H

Progress
since start
L

M

H

76

66

yes

8

2

2013

Impact reporting

Total score

9 / 10

Impact Score
yes

ESG DD procedures

Impact Score
6

yes

5
•• Best-in-class
Best-in-class ESG
ESG
integration
integration

• ESG fully integrated in
processes

Ons doel is om minstens 5% van ons vermogen te investeren in

ze nog in de start-up fase en hebben de (onderliggende) bedrijven

innovatie. Onze score ging van 3,74% in 2019 naar 4,75% in 2020.

nog een negatieve ebitda. Wie zien bij innovaties vaak de kiemen van

Innovaties worden gedefinieerd als bedrijven of fondsen die werken

business en solutions voor morgen. In ons volgend Progress Report

aan (nog verder te ontwikkelen) technologie of ideeën. Meestal zitten

zullen we Innovatie verder toelichten.
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Total donations
Onze heritage in philanthropy
Lang geleden bezocht "Oma Tuut", onze grootmoeder, textielleveranciers in India en startte een
NGO om kinderen in India onderwijs te geven. SLO is klein maar nog steeds actief en werkt
voornamelijk samen met de liefdadigheidsorganisatie WE aan projecten in Afrika. Twee leden
van onze familie maken deel uit van het bestuur van deze liefdadigheidsorganisatie. Er is een
klein bedrag van € 7K gedoneerd in 2020 (€ 25K in 2019).

Onze huidige filantropische activiteiten
De laatste jaren zijn onze filantropische activiteiten uitgebreid. We hebben onze eigen goede doelen
stichting opgericht, specifieke doelen geselecteerd en alle familieleden hebben hun eigen jaarlijkse
donatiebudget. We zien dat deze activiteiten intern generaties met elkaar verbinden. We hebben
nog een aantal strategische stappen te zetten en we beschouwen dit als onze volgende stap.
De Annetje van Puijenbroek Stichting werd in 2015 opgericht om iets terug te geven aan de
lokale gemeenschap in Goirle en Hilvarenbeek, waar de bakermat van ons familiebedrijf ligt.
We ondersteunen initiatieven die sociale cohesie opbouwen, zowel door middel van cultuur-,
natuur- of sociale cohesieprojecten. We steunen al vele jaren kleine initiatieven. Elk jaar doneren
we minstens € 100K, met als doel dat deze middelen lokaal ingezet worden. Op die manier is
ons bedrijf "designed to give” aan onze lokale gemeenschap. Drie leden van onze familie maken
deel uit van het bestuur van dit goede doel.
Enkele jaren geleden werd een familielid geconfronteerd met een longtransplantatie. De opvolging
van de medicatie was intens: vele weken in het ziekenhuis om medicatie te geven, op een moment
dat de nood om thuis te zijn hoog was. Na haar overlijden werd samen met de Katholieke
Universiteit Leuven (KUL) de liefdadigheidsinstelling Emilie van Heel fonds voor longtransplantatie
in het leven geroepen om transplantatiepatiënten toegang te geven tot medicatie thuis en om

Onze volgende stap in Filantropie
Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een meer strategische visie op filantropie. Het maakt nu deel uit van de algemene strategie van
VP Capital. We hebben ook doelstellingen geformuleerd over hoeveel meer we willen geven, bovenop onze huidige filantropische initiatieven.

onderzoek naar orgaanafstotingen na transplantatie mogelijk te maken. Een familielid is nauw
betrokken bij de opvolging van dit fonds. Jaarlijks schenken wij € 250K aan dit goede doel. Deze
bijdrage wordt na vijf jaar geëvalueerd, maar als stichtende familie wensen wij onze steun op
lange termijn te continueren.
Een aantal jaar terug zijn we gestart met een vast bedrag dat elk familielid kan schenken. Elk
familielid kan via VP Capital doneren aan zijn eigen favoriete liefdadigheidsorganisatie of kan
kiezen tussen voorgeselecteerde goede doelen. Natuurlijk doneren alle familieleden persoonlijk,
ook buiten VP Capital om. We introduceren het geven bij onze kinderen met workshops vanaf

Doelstellingen
De volgende doelstellingen zijn verankerd:
Doneren aan

Dialoog met

•

•

(planetary/societal)
•

6 jaar, waarbij ze leren over goed doen en verantwoordelijkheid nemen. Het budget vanaf 6 jaar
is € 6K voor elk familielid per jaar. In 2020 is het budget toegewezen aan verschillende coronagerelateerde zaken zoals voedselbanken, lokale productie van maskers, laptops voor diegenen

Solutions for key challenges in elk van onze investeringsdomeinen

Goede doelen op vlak van ESG en op vlak van output-outcomeimpact

Bestaande goede doel partners:

•

Familieleden omtrent hun persoonlijke donatiebudget

– lokaal om de lokale cohesie te versterken

•

Familieleden omtrent hun betrokkenheid

– in het domein “Health”
•

Noodhulp

die zich er geen kunnen veroorloven om online lessen te volgen en toegang tot geestelijke
gezondheidszorg voor jongeren en kinderen in armoede. Jaarlijks geven we in totaal € 150K
weg, geselecteerd door de familieleden.
Binnen ons textielbedrijf HAVEP werd een initiatief genaamd Button-up ondersteund. Het doel
is om vluchtelingen of kwetsbare mensen toegang te geven tot een opleiding in naaien om hun
vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd circulaire producten te maken. VP Capital heeft

Onze how
Met Sinzer hebben we gewerkt aan het identificeren van de key challenges in onze investeringsdomeinen. Op basis van deze key challenges
hebben we investable solutions en philanthropic solutions geïdentificeerd. Onze invloed en kennis is verankerd in onze investeringsdomeinen.
We voorzien dat investeringen zullen gaan naar solutions voor de key challenges in onze investeringsdomeinen. We realiseerden ons dat er
ook veel filantropische initiatieven bestaan in onze domeinen.

een budget van € 45K gedoneerd om dit initiatief samen met een partner op te starten. Een
familielid is nauw betrokken bij de opbouw van dit initiatief.
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Met deze philanthropic solutions in het achterhoofd, hebben we een lijst van 32 goede doelen gemaakt die in onze domeinen passen.

Overview of philanthropic solutions

We hebben een professionele impact-organisatie Telos impact gevraagd om te helpen een shortlist te maken op basis van een uitgebreide
due diligence van impact/management & governance, financiële zaken, operations en een actieplan van de goede doelen organisatie.

AgriFood

Energietransitie

•

•

Organisaties die biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen
beschermen, in stand houden of herstellen

•

Organisaties die landbouwers helpen om landbouwgrond in

energie voor geïsoleerde gemeenschappen
•

waterarme of onvruchtbare gebieden te regenereren
•

Partnerschappen die de veerkracht van de landbouw- en

NGO’s die zich richten op de toegang tot (hernieuwbare)
Organisaties die vitale gebouwen zoals ziekenhuizen
voorzien van meer betrouwbare toegang tot energie

•

Initiatieven die de overgang naar hernieuwbare

voedingsmiddelensector willen vergroten

energiebronnen ondersteunen door het gebruik

•

Educatie bevorderen van duurzame landbouw mogelijkheden

van apparaten/voertuigen op fossiele brandstoffen

•

Gecertificeerde organisaties voor biologische producten

geleidelijk af te bouwen

Health

Media

•

•

Organisaties die landen ondersteunen om de kwaliteit van
beschikbare medische producten te waarborgen, door
het verbeteren van de controleerbaarheid van de en het

•
•

NGO’s die optreden als waakhond, door middel van

consumenten om informatie te toetsen verbeteren

niet aan de normen voldoen of vervalst zijn

door middel van alfabetiseringstrainingen
•

Digitale producten voor kinderen die, vooral in achter

omgeving om een gezond leven te ondersteunen

gestelde gemeenschappen, mediageletterdheid bij

Initiatieven die gezond gedrag van individuen aanmoedigen,

het publiek op jonge leeftijd op gang kunnen brengen
Smart industry

Een betere toegang tot gezondheidszorg bieden aan mensen

•

Initiatieven ter bevordering van technologisch
onderwijs om mensen vaardiger te maken in de
gedigitaliseerde toekomst en om de efficiëntie van de

Vastgoed

toepassing van nieuwe innovaties verder te versnellen

•

NGO's die zich bezighouden met de uitdagingen op het

en tegelijkertijd bij te dragen tot de uitdaging om

gebied van dakloosheid en de huisvestingsmogelijkheden

iedereen in staat te stellen vooruitgang te boeken door

in het algemeen

middel van de digitale & technologische samenleving

inspanningen nastreven
•

Water
•

Organisaties die gemeenschappen in droge gebieden

Initiatieven die een circulaire manier van bouwen bevorderen

ondersteunen met deskundige oplossingen om het

en alternatieve mogelijkheden bieden voor het gebruik van

land opnieuw vruchtbaar te maken en het water beter

materialen in de eindfase van het conventionele lineaire
bouwontwerp
Textiel
NGO’s die zich bezighouden met de uitdagingen op het gebied

•

2 voorbeelden van goede doelen en hun one pager met score

EMILIE VAN HEEL FONDS

EMILIE VAN HEEL FONDS
2020 score
2019 score
1

ESG Mgmt. Score
Impact Score

2

3

4

5

• Lack of ESG integration

• Visible intentionality of
ESG integration

•• Demonstrable
Demonstrable ESG
ESG
integration
integration

• ESG fully integrated in
processes

• Best-in-class ESG
integration

• Does cause harm

• May cause harm

• Acts to avoid harm

• Benefits stakeholders

•• Contributes
Contributes to
to solutions
solutions

ESG Management Score
Recognised by ANBI, EBF, etc.

(bijv. waterputten) mogelijk te maken
•

Organisaties die de achteruitgang van de oceanen
bestrijden: behoud van koralen, tegengaan van

en de gevaren van de textielindustrie en het gebruik van

verzuring, bestrijden van plastic soep, etc.

8 / 10
Total score

Impact Score
VZW

Annual financial reporting

yes

Impact reporting

yes

Formal impact measurement

yes

The Fund's resources have been
used effectively to promote and
support the well-being of lung
transplant patients (either through
treatment or through chronic rejection
research). A total of €250k was
donated towards social issues.

5.0
1 - Does
cause harm

2 - May
cause harm

WHAT
HOW MUCH
WHO
CONTRIBUTION
RISK

Organisaties die hulp bieden in gebieden met water

van de mensenrechten in verband met de arbeidsintensiteit
kinderen hierin

hebben gesprekken met de goede doelen over mogelijke progressie.

vast te houden
•

schaarste door oplossingen voor watervoorziening
•

die meer dan € 100K krijgen, worden beoordeeld door MJ Hudson en zijn onderdeel van de Sustainable Progress score van VP Capital. We

3 - Acts to
avoid harm

4 - Benefits
stakeholders

5 - Contributes
to solutions

Impact Score

Impact dimensions Description

Organisaties die zich bezighouden met stadsplanning en
die de benodigde sociale huisvesting of andere sociale

In 2021 zijn we met goede doelenorganisaties in gesprek gegaan over ESG-onderwerpen, output en impactdata van 2020. Alle goede doelen

Back to overview

met levensstijlbeslissingen
in lage-inkomenslanden

•

In gesprek gaan met onze goede doelen partners over governance en impact

Initiatieven die het vermogen van journalisten en

bv. door bewustmaking van de gevaren die samenhangen
•

doneren we in dezelfde oplossingen. Filantropie kan de ontwikkeling van solutions versnellen.

lobbyen de capaciteit voor regelgeving verbeteren
•

terugdringen van het gebruik van medische producten die
Initiatieven die zich richten op de kwaliteit van de natuurlijke

In 2021 zullen alle goede doelen in de domeinen geselecteerd zijn en zullen we ons donatie budget verhogen. Op die manier investeren en

VP Capital Investment Domains

Donations to fund the treatment of lung-transplant patients and research
In 2020, the costs for non-reimbursed treatment of 38 individual patients were
reimbursed through the fund

Foundations and charities that create a
negative impact due to the nature of
achieving their cause and/or way of
operating
Foundations and charities that by
themselves do not create a significant
positive nor negative impact but may
contribute to propositions that have a
negative impact
Foundations and charities that reduce
negative impact of achieving their cause
and/or way of operating

Lung-transplant patients that are supported financially for treatment

Foundations and charities that have a
positive contribution to society through
their cause and/or way of operating

25 patients together had to spend 62 weeks less in hospital. 13 other patients
received reimbursement for treatments

Foundations and charities that work on
the provision of solutions to societal and
planetary challenges

Low risk
Provision of solutions to key challenges

Costs and accessibility of healthcare and medicines
Focus on prevention, diagnosis & early intervention
Manage digitalisation
Adverse health effects of climate change

Progress on ESG targets
Engagement
level
L

M

H

Progress
since start
L

M

H

Improving (access to) mental healthcare
87

Organisaties die verantwoordelijk consumentengedrag met
betrekking tot textiel bevorderen

•

Organisaties die het hergebruik van stoffen bevorderen en
zo bijdragen aan de circulariteit van deze industrie en de
vermindering van de hoeveelheid afval die zij produceert
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We willen ook indicatoren opvolgen over hoeveel er wordt gedoneerd aan societal en planetary challenges en hoeveel er wordt gedoneerd
aan noodsituaties zoals corona op lokaal, nationaal of internationaal niveau en waar we staan qua donaties in onze investeringsdomeinen.
Enkele overzichten als voorbeeld:

STICHTING ANNETJE VAN PUIJENBROEK
% of Total Donations contributing to solutions for key challenges

70,6 %

2020 score
2019 score
1

Back to overview

ESG Mgmt. Score
Impact Score

2

3

4

5

• Lack of ESG integration

•• Visible
Visible intentionality
intentionality of
of
ESG
ESG integration
integration

• Demonstrable ESG
integration

• ESG fully integrated in
processes

• Best-in-class ESG
integration

• Does cause harm

• May cause harm

• Acts to avoid harm

• Benefits stakeholders

•• Contributes
Contributes to
to solutions
solutions

ESG Management Score
Recognised by ANBI, EBF, etc.

Total score

Impact Score
ANBI

Annual financial reporting

yes

Impact reporting

no

Formal impact measurement

no

5.0
1 - Does
cause harm

2 - May
cause harm

3 - Acts to
avoid harm

4 - Benefits
stakeholders

5 - Contributes
to solutions

Impact Score

Impact dimensions Description
The foundation is working on setting
up its impact reporting. Donations
were made towards societal issues,
environmental issues, and towards
cultural initiatives.

WHAT

Contribution to local social cohesion (activities and resources for vulnerable
target groups in Goirle & Hilvarenbeek), planet and culture

HOW MUCH

Amongst others: provided 192 people with food, helped 85 people with
training, 3 vulnerable animal species supported, etc.

WHO

The vulnerable and elderly in local communities (low income/distance labour
market/health issues) and local biodiversity.

CONTRIBUTION

The Foundation is donating more and more to social cohesion projects, as
municipalities are cutting back on subsidies. Foundation prevents a standstill.

RISK
VP Capital Investment Domains

50,2 %

7 / 10

18,5 %

Foundations and charities that create a
negative impact due to the nature of
achieving their cause and/or way of
operating

8,3 %

Foundations and charities that by
themselves do not create a significant
positive nor negative impact but may
contribute to propositions that have a
negative impact

Costs and
accessibility of
healthcare and
medicines

Foundations and charities that reduce
negative impact of achieving their cause
and/or way of operating
Foundations and charities that have a
positive contribution to society through
their cause and/or way of operating

Shift focus to
prevention,
diagnosis & early
intervention

Shortage of
affordable
housing

Negative social
impacts

4,4 %

3,5 %

3,5 %

Equal
opportunities in
a technological
society

Nutritious food
for all

Guarantee
livelihoods and
wellbeing

0,9 %
Operate within
planetary
boundaries

Foundations and charities that work on
the provision of solutions to societal and
planetary challenges

Evidence risk: the probability of insufficient high-quality impact data
Provision of solutions to key challenges

Costs and accessibility of healthcare and medicines
Operate within planetary boundaries
Access to nutritious food for all
Shortage of affordable housing

Donations per ‘Share the Success’ challenge classified according to geographical scale2 (% of total donations)

Progress on ESG targets
Engagement
level
L

M

H

87,0 %

Progress
since start
L

M

9,4 %

H

Keeping existing real estate up to date
88

68,7 %

Local
National
International

10,2 %

1
2

8,9 %

9,4 %
0,8 %

2,8 %
2,8 %

Societal

Planetary

Urgency / Disaster

Donations can contribute to multiple challenges
€ 20k in donations does not fit in framework

Ons budget
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Wij doneren een stijgend % van ons vermogen. Met goede doelen

cohesie projecten; bijeenkomsten die vanwege Corona niet konden

werken we het liefst met lange termijnafspraken en vaste jaarlijkse

doorgaan. In 2021 zal het effectief gegeven bedrag verhoogd worden.

bedragen. We beschouwen een percentage van ons vermogen als

Wij tellen daarbij onze carbon compensatie donatie projecten niet

de beste indicator. We denken de komende jaren ongeveer telkens

mee, omdat we dit als compensatie zien (onderdeel van de business)

1 miljoen te doneren. In 2019 was dit ongeveer 600K. Daarbij moet

en niet als donatie beschouwen. Het bedrag dat aan bomen planten

gezegd worden dat ons commitment groter was, maar dat het bedrag

besteed werd was ongeveer 60K in 2020. Bedragen die onze bedrijven

van 600K lager is dan verwacht door het wegvallen van heel wat sociale

of investeringen doneren, tellen we niet mee.
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Dialogue with
family offices

Close up pillar 2

Engage
our network

Dialogue with family offices
In meerdere investeringen delen we het aandeelhouderschap met

is samenwerking rond dit thema nog veel belangrijker. We werken

andere families. We vinden co-ownership een goed model om een

daarom actief mee aan organisaties die opleidingen organiseren rond

divers perspectief te hebben. We maken onze duurzame vooruitgang

Sustainable Progress voor families of family offices.

dan ook vaak samen met anderen. We gaan actief de dialoog aan
over thema’s zoals transparantie, onze rol in de maatschappij en

Ondertussen zijn er al heel wat families die verder aan de slag gaan

lange termijn denken.

met dit thema. We spreken ongeveer een 30-tal family offices per jaar
en organiseren ook een round table voor een aantal families. Wat opvalt

Onze KPI's

Heel wat vermogende families zijn actief in de donatie- en impactwereld

is dat duurzaamheid steeds vaker tot de kern geraakt. Het is niet meer

en werken aan het verduurzamen van hun investeringsportefeuille en

iets wat er bijkomt, maar iets wat inherent verweven geraakt met je

bedrijven. Vaak wordt dit gedreven door de next generation, maar

DNA, de toekomst, de family bonding, nieuwe investeringskansen en

zeker niet altijd. We organiseren momenten van overleg met en

met transformatie van je bestaande business en met rapportering.

tussen deze families. We delen actief onze learnings, kennis over

Dialogue with
family offices
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Engage with our investments and
philanthropy on ESG and Impact

duurzaamheidspartners en we helpen family offices die willen starten.

Wij vinden het alvast een eer om in deze materie vaak als voorloper

We doen dat niet omdat we vinden dat we veel weten, maar omdat

gezien te worden door andere families. Ze zouden allemaal wat

we denken dat we zo iets in beweging kunnen zetten. Zelf kunnen

meer op de voorgrond mogen komen met hun volgende Sustainable

we ook altijd bijleren van anderen en we vinden het bijzonder mooi

Progress stappen. Wij maakten een KPI om tegen 2023 jaarlijks

als andere families verder kunnen werken op werk waarbij we soms

met minstens een 50-tal families en family offices te spreken over

zelf moesten pionieren. Discretie is belangrijk in deze dialoog, echter

Sustainable Progress.
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philanthropy on ESG and Impact

Engage with our investments and
philanthropy on ESG and Impact
Met een grote groep investeringen werd een dialoog aangegaan.

Wij brengen onze bedrijven samen op onze jaarlijkse duurzaamheidsdag

We maken op basis van verkregen informatie (kwartaalrapporten,

en praten actief met directie en duurzaamheidsmanagers over

jaarverslagen, impactrapporten) een voorlopige one-pager. Over

mogelijke stappen en zetten duurzaamheid hoog op de board agenda

deze one-pager gaan we in dialoog. Wat gaat al goed? Waar zien we

van onze investeringen.

nog mogelijkheden tot verbetering? Er worden aanvullende vragen
gesteld of documenten opgestuurd. Het geven van een cijfer aan

Het volgende cijfer geeft aan met hoeveel investeringen en donaties

onze investeringen maakt het voor ons eenvoudig om te sturen. Een

er actief engagement is geweest.

Improvement levers

Engage with current portfolio

Description

All managers can be engaged with to (further) improve their total score, by improving their
ESG policy and reporting, and by improving the incorporation of ESG in their investment
management practices.

Specific opportunities

• E
 ngage with managers on ESG management improvement opportunities
• Engage with managers that have negative underlying investments,
including 747 Capital, Goldman Sachs, and Ackermans & van Haaren
• Engage with managers that do not disclose their underlying exposures,
including Committed Advisors

cijfer zegt natuurlijk niet alles, regelmatig zien we mooie initiatieven
of visies die nog niet de “check-the-box” approval krijgen, maar die
wel waardevol zijn.
Selected metrics
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38 / 45

# of managers we engage with to discuss ESG
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Close up pillar 3

Manage on
sustainable
progress

B Corp-score
We screenen onze investeringen, maar willen als VP Capital natuurlijk

hebben we een aantal beleidszaken expliciet op papier gezet, waar

ook ons eigen huishouden op orde hebben. We willen als organisatie

dit tot nu toe soms nog maar impliciet was. Dit gold bijvoorbeeld

graag zo duurzaam, ethisch en maatschappelijk verantwoord mogelijk

voor het opleidingsbeleid voor onze medewerkers, maar ook voor

zijn, in de breedste zin van het woord. Omdat we aan de ene kant hierin

ons investeringsbeleid. In dit beleid geven we aan hoe we in onze

verder willen groeien en aan de andere kant willen ‘meten’ waar we

investeringsbeslissingen de afweging maken tussen risico, rendement

op dit vlak staan, zijn we het afgelopen jaar actief aan de slag gegaan

en impact. Ook hebben we een expliciete gedragscode opgesteld,

om ons te certificeren voor B Corp (‘Benefit’ corporation).

voor zowel onszelf als voor onze relaties. Beleidsverklaringen met
betrekking tot klokkenluiders, anti-intimidatie en -discriminatie en de

Het B Corp-label is te zien als een hoogwaardige certificering. Om dit

behandeling van klachten hebben we ook meteen opgesteld. Tenslotte

label te verdienen moeten bedrijven bij hun beslissingen laten zien hoe

was de vragenlijst aanleiding om ons donatiebeleid aan te scherpen

zij rekening houden met al hun stakeholders: werknemers, klanten,

en de ambities op dit vlak te vergroten.

leveranciers, de gemeenschap en het milieu. Het gaat dus om ethische

Onze KPI's
B Corp-score

praktijken, in elk aspect van het bedrijf, om een meer inclusieve en

In april 2021 hebben we na een uitgebreide voorbereiding uiteindelijk

duurzame economie op te bouwen. De bedrijven die het B Corp-label

onze antwoorden op de vragenlijst ingestuurd. Sindsdien zitten we in

voeren vormen samen een community van voorlopers en leiders van

het proces om gecertificeerd te worden. Er zal een audit volgen waarbij

een wereldwijde beweging voor ‘business as a force for good’. Vanuit

beoordeeld wordt of VP Capital het minimale aantal van 80 punten

VP Capital vinden we het belangrijk om hier deel van uit te maken.

(op een schaal van 200 punten) behaald. We zijn benieuwd of we dit
zullen halen of dat het nodig is om eerst nog meer verbeteringen door

Active ownership

In november zijn we begonnen aan de ‘B Corp self-assessment’. Dit is

te voeren. Aan één van de vereisten hebben we alvast voldaan, namelijk

een vragenlijst van circa 200 bedrijfsspecifieke vragen met betrekking

de door B Corp vereiste aanpassing van statuten. In onze statuten is nu

tot alle stakeholders en vrijwel alle bedrijfsaspecten. De methodiek

het maatschappelijke doel van de vennootschap aangepast zodat de

werkt zo dat een bedrijf de volledige vragenlijst kan invullen en zelf

impact van ons handelen op al onze stakeholders wordt afgewogen.

kan bepalen wanneer het de antwoorden instuurt ter beoordeling.
Prettig is ook dat de vragenlijst veel handvatten geeft voor mogelijke

Of we het nu halen of niet, in ieder geval zullen we ook het komende

verbeteringen in de organisatie.

jaar hard blijven werken aan organisatieverbeteringen die een
hogere B Corp-score weerspiegelen. Ook als een bedrijf B Corp
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We werken al lange tijd aan duurzame vooruitgang, maar dankzij

gecertificeerd is, is doorontwikkeling een belangrijke voorwaarde

deze handvatten konden we nog veel meer zaken verbeteren. Zo

en periodieke hercertificering een verplichting.
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Active ownership
We vinden het belangrijk om actief betrokken te zijn bij onze investeringen. Teveel aandeelhouders staan op afstand van hun investeringen.
Wij willen bij minimum 75% van ons vermogen actief betrokken zijn. Actief betrokken wil zeggen dat wij participeren in raden van bestuur,
raden van commissarissen, adviesraden en IC’s. Wij doen dit met een aantal mensen van ons team bij VP Capital en ieder van ons zal
duurzaamheid actief op de agenda’s zetten bij onze investeringen.

Resultaat 2020
In 2020 hebben we een actieve rol vervuld voor bedrijven die gezamenlijk meer dan 85% van ons vermogen representeren. Wij nemen actief
onze rol op om duurzaamheid en impact op de agenda te zetten:

Investeringsportefeuille

Donatieportefeuille

•

•

Guus van Puijenbroek
– Board: Batenburg Techniek, Mediahuis

•

Michel Meerkerk
– Board: HAVEP, Beleidscommissie VP Landbouw

•

1 familielid
– Board: Emilie van Heel Fonds

•

3 familieleden
– Board: Annetje van Puijenbroek Stichting

Jeroen Heine
– Board: Q-lite
– Advisory Board: REG fund, SHIFT Invest III
– Advisory Committee: Bolster Capital Partners,
747 Capital, SET Ventures III.
– IC: Convent, HCRE, TIF

•

Astrid Leyssens (partner van VP Capital)
– Board: Pymwymic


•

1 familielid
– Board: HAVEP

Dit zijn onze “eigen mensen”. Daarnaast vaardigen we ook mensen af die namens VP Capital een bestuurdersrol opnemen. Zij worden
meegeteld als “active ownership”.
Daarnaast willen we toegevoegde waarde bieden aan onze investeringen op juridisch, financieel, strategisch, communicatief en duurzaam
vlak. We zetten kennis, kapitaal en ons netwerk in om deze toegevoegde waarde bij onze bedrijven te realiseren.
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Invested in companies that provide
solutions for planetary challenges

Close up pillar 4

Een belangrijke indicator voor de positieve impact die we als VP Capital willen maken is het aantal bedrijven dat actief bijdraagt aan oplossingen
voor de onderkende planetaire uitdagingen (over de gehele investeringsportefeuille gezien). Als onderdeel van de screening van ons portfolio
is dit per bedrijf beoordeeld. Onderstaande slide laat zien hoeveel van de bedrijven waarin we investeren een positieve bijdrage leveren.

Contribute to solutions for planetary challenges

Contribute
to solutions
for planetary
challenges

42%

114
companies

Examples

Onze KPI's
Companies providing solutions
for planetary challenges

Planetary metrics
improved

Proprietary acetylation process
to make wood more durable resulting
in a carbon-negative product

Company creates biofibers from
pure elephant grass - applicable
inside bioplastic, paper, etc.

Mosa Meat is a food producer
of a slaughter-free hamburger
made directly from cow cells

Company has the mission
to build the world's greenest battery

Carbon neutral
certified
Het aantal bedrijven is een relatief eenvoudige indicator, maar zegt natuurlijk niet alles. Zo heeft één bedrijf misschien wel meer impact dan drie
anderen bij elkaar opgeteld. Ook wordt het aandeel en de hoogte van de investering van VP Capital, en dus de aan VP Capital toe te rekenen
impact, op deze manier niet meegeteld. Ook het percentage van het geïnvesteerde vermogen wordt daarom opgevolgd.
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Carbon neutral certified

Het planten van bomen is natuurlijk zeer positief (en we zijn van plan dit te blijven doen), maar dit wil nog
niet zeggen dat een bedrijf zich via deze compensatie CO2-neutraal mag noemen. Hiervoor is het namelijk
nodig om te compenseren door het aanschaffen van gecertificeerde ‘carbon credits’, bijvoorbeeld Verified

De CO2-footprint, één van de planetary metrics, verdient extra aandacht. Drie jaar geleden zijn we

Carbon Standard (VCS) credits. Aan deze credits zijn zeer strenge eisen en voorwaarden verbonden, om te

begonnen aan onze reis naar een CO2-neutraal VP Capital. Hoewel deze reis nog lang niet klaar is, is

kunnen garanderen dat ze daadwerkelijk bijdragen aan een afname van de CO2-concentratie in de atmosfeer.

dit in elk geval gelukt: VP Capital is een officieel gecertificeerd CO2-neutraal bedrijf geworden, evenals

"COMPANY"
CO2logic certifies that

is conscious ofits CO2 emissions and by supporting certified WeForest projects it has offset 500 tCO2e. This
corresponds to the offsetting ofits scope 1, scope 2 and scope 3 (paper consumption, waste, business travel,

onze portfoliobedrijven HAVEP, Q-lite, VP Landbouw en Batenburg Techniek.

Om officieel erkend te worden als een ‘carbon neutral company’ heeft VP Capital besloten om deels

› COMPANY ‹
CO

Wat betekent dit en hoe hebben we dit aangepakt?

CO2 - NEUTRAL

2l

og

ic C
ER

0
T. N R BE - 2 1/

82

0
-2

21

over te stappen van het planten van bomen naar het aanschaffen van carbon credits. Voor 2019
bestond onze compensatie nog uit een combinatie van bomen planten en aanschaf van (VCS)

commuting and investments in Havep, Q-Lite and VP Energie) emissions during FY2019. Achieving CO2-Neutrality by
obtaining this CO2-NEUTRAL label in line with the PAS 2060, the international standard for CO2-Neutrality, is a
guarantee for credible climate action.

Individual Transaction Certiﬁcate N° 21/082

Antoine Geerinckx

Certiﬁcation cycle start date: 09/03/2021

Founder

Certiﬁcation end date: 08/03/2022
CO2logic NV/SA
Rue d'Accolay straat 15-17
1000 Brussels
Belgium

› COMPANY ‹

carbon credits via WeForest. Onze bedrijven maakten hierin hun eigen keuze; HAVEP en Q-lite hebben

CO
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gekozen voor carbon credits en ontvingen voor 2019 daarom ook al het carbon neutral certificaat.

Berekening uitstoot

CO2-Neutrality & the "CO2 NEUTRAL" label are reviewed and validated by Vinçotte, an independent international certifying authority.
Through in-depth audits, Vinçotte controls the implementation of the CO2logic approach: calculate, reduce & offset CO2 emissions.
All CO2-NEUTRAL companies, organisations, entities, services or products must undergo the same approach in order to achieve any

Om een CO2-neutraal bedrijf te worden moet je ten eerste natuurlijk goed weten voor welke uitstoot je als bedrijf verantwoordelijk bent. Dat
begint met het meten en verzamelen van gegevens. In 2018 zijn we daarom begonnen met het bijhouden van gegevens met betrekking tot
lease-auto’s, woon-werkverkeer, energieverbruik, zakelijke vliegreizen, papierverbruik, enzovoorts. Als onderdeel van onze ESG-scans worden
vanaf 2018 ook de uitstootgegevens van onze directe (>50% eigendom) investeringen bijgehouden.

"CO2 NEUTRAL" status. This approach is in line with the PAS2060, the international standard for CO2 neutrality by the British Standard Institute (BSI).

Voor 2020 is de volledige uitstoot gecompenseerd door de aanschaf van (VCS) carbon credits via
CO2logic. Deze credits zijn afkomstig van een project voor agroforestry (combinatie van bosbeheer met
landbouw) & bosbescherming in Zambia. Dit betekent dat vanaf nu behalve VP Capital, HAVEP en Q-lite,
ook VP Landbouw en Batenburg Techniek zich een gecertificeerd ‘carbon neutral’ bedrijf mogen noemen.

Voor de data van 2019 hebben we erkend specialist CO2logic gevraagd om de gegevens en berekeningen
te auditen en aan te scherpen, zodat we zeker weten dat deze juist zijn. Het is immers best lastige materie.

Reductie uitstoot
Het doel van de reis is niet om onze CO2-voetafdruk te compenseren, maar om deze te verminderen. Hiervoor lopen al veel initiatieven in onze

De CO2-uitstoot van een bedrijf wordt over het algemeen in drie ‘categorieën’ verdeeld:

gehele portfolio en we werken er hard aan om dat voor elkaar te krijgen.
Geheel in lijn met onze doelstellingen is onze CO2-uitstoot in 2020 gedaald ten opzichte van 2019, over het geheel genomen zelfs met 20%.

SCOPE 1

SCOPE 2

SCOPE 3

De directe uitstoot vanuit bedrijfs

De indirecte uitstoot vanuit bedrijfs

Alle indirecte uitstoot elders als

bronnen: de verbranding van gas

bronnen: de uitstoot door gebruik van

gevolg van de bedrijfsactiviteiten:

NB. Wij zijn ons er natuurlijk van bewust dat de Covid-pandemie waarschijnlijk een flinke bijdrage heeft geleverd aan deze reductie, met name

voor verwarming, de lekkage van koel

elektriciteit of warmte (het bedrijf heeft

hieronder valt alle uitstoot als gevolg

omdat dit gezorgd heeft voor een grote afname in mobiliteit. Ook op de emissies van 2021 zal Covid nog een aanzienlijke invloed hebben.

vloeistof uit airco’s, de verbranding van

hier via het verbruik een directe invloed

van bijvoorbeeld zakenreizen, woon-

benzine en diesel in bedrijfswagens en

op, maar de daadwerkelijke uitstoot

werkverkeer, afval, bij leveranciers aan

de uitstoot van eventuele productie

vindt plaats bij de elektriciteitscentrale).

geschafte producten en diensten, maar

processen (zoals bijvoorbeeld de bio

ook mogelijk gemaakte activiteiten bij

massacentrale van VP Energie).

klanten.

Over het algemeen kan de uitstoot voor scope 1 en 2 goed en volledig berekend worden, maar voor scope 3 is het lastiger omdat hier heel
veel onder kan vallen. Daarnaast is het ook niet voor alle scope 3 uitstoot reëel om deze mee te nemen.
Voor VP Capital geldt dat verreweg het grootste gedeelte van haar uitstoot in scope 3 zit, namelijk de (scope 1+2) uitstoot van alle bedrijven
in de investeringsportefeuille, ter hoogte van onze participatie. We hebben dan ook als ambitie om deze scope 3 uitstoot zo volledig mogelijk
te berekenen en mee te nemen. Op dit moment missen we hierin nog de uitstoot van onze vastgoedportefeuille en van de bedrijven en

Deze reductie is een gemiddelde van de resultaten bij de verschillende bedrijven, zoals in onderstaande tabel is te zien.

Bedrijf

Uitstoot 2019 (ton CO2-eq.)

Uitstoot 2020 (ton CO2-eq.)

Verschil (%)

55

34

-38%

VP Landbouw

3.212

3.349

+4%

Batenburg Techniek

3.651

2.044

-44%

209

178

-15%

(belang VPC: 177) 204

(belang VPC: 217) 250

+23%

17

16

-7%

7.322

5.839

-20%

VP Capital (excl. investeringen, incl. overige scope 3)

HAVEP
Q-lite
VP Energie
VP Capital TOTAAL
Absolute uitstoot 2019 versus 2020

fondsen waarin we met een minderheidsbelang investeren. Voor het vastgoed hebben we al wel een eerste ruwe berekening gemaakt en
zijn we bezig deze te verfijnen.
De cijfers in deze tabel geven de absolute uitstoot aan en houdt geen rekening met bijvoorbeeld een groei van de bedrijfsactiviteiten. De

Compensatie uitstoot

toename bij Q-lite is bijvoorbeeld te verklaren door een overname, waardoor het bedrijf is gegroeid. De relatieve uitstoot (uitstoot per € mio
omzet), is met 21% gedaald.

Als de uitstoot bekend is kun je besluiten om deze te compenseren, door een bijdrage te leveren aan projecten die zorgen voor een afname
van CO2 in de atmosfeer, gelijk aan die van de toename door de bedrijfsactiviteiten. Hiervoor heeft VP Capital gekozen.
Bedrijf
Voor 2018 hebben we onze uitstoot gecompenseerd door het planten van bomen via WeForest. Sinds 2018 gebeurt dit
in diverse projecten over de hele wereld, bijvoorbeeld 80.597 bomen bij een project in Zambia en 5.333 bomen bij een
project in Brazilië. De teller staat inmiddels op ruim 170.721 bomen die we hebben geplant via WeForest!

84

Q-lite

Uitstoot 2019 (ton CO2-eq.)

Uitstoot 2020 (ton CO2-eq.)

Verschil (%)

24

19

-21%

Relatieve uitstoot 2019 versus 2020
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Planetary metrics

We volgen ook de “carbon avoided” op. Dit wordt uitgedrukt in t CO2eq.

Om op een structurele manier onze prestaties te monitoren op gebied van bijdragen aan oplossingen voor planetaire uitdagingen, hebben we
een dashboard ontwikkeld met een zestal milieu-gerelateerde indicatoren voor onszelf en onze grootste directe participaties.

Total
2.184

Het overzicht van planetary metrics 2020.

Planetary impact
1.241

819
535
353 339
32

1

28

0

0

315

Not available 1

139

171

188

175

667
518

Energy consumption

316

MWh

199

10,154

n/a

1,683

1,779

1,304

Positive Impact

%

42

58

n/a

n/a

n/a

20

Green electricity procured

%

100

87

n/a

74

37

80

t CO2-eq

17.9

2,044

n/a

178

3,349

250

m³

1,786

n/a

n/a

2,019

n/a

n/a

n/a

n/a

100 1

3.9

n/a

n/a

165

Mediahuis’ carbon footprint not included; expected to be completed mid 2021

2018

2019

2020

CO2 footprint
Water consumption

Reductie doelstelling: Science Based Targets

Next steps

We willen onze uitstoot verder reduceren, maar welk emissie-niveau

VP Capital is vanaf 2019 een CO2 neutraal bedrijf, daar zijn we heel

zou hierbij dan de doelstelling moeten zijn? Hierop kan het Science

blij mee! We blijven echter in beweging. We werken aan hogere

Based Targets initiative (SBTi) antwoord geven.

reductiedoelstellingen, omdat we beseffen dat incrementele reductie

Sustainable input materials %
1

Concerns the use of paper

mooi is, maar dat er veel meer CO2-reductie nodig is.
•

Als onderdeel van haar Sustainable Progress visie heeft VP Capital in

‘Energy consumption (MWh)’: het totale jaarlijkse energieverbruik.

•

‘Green electricity procured (%)’: het percentage van het totale

april 2021 de ‘commitment letter’ van het SBTi getekend. VP Capital

We blijven elk jaar onze CO2-uitstoot meten en compenseren. Nu we

Dit omvat verbruikte elektriciteit, gas, energie uit warmtenetwerken

elektriciteitsverbruik dat afkomstig is uit hernieuwbare energie

verbindt zich hiermee aan de carbonreductiedoelstellingen die -

het proces enkele keren doorlopen hebben zal dit steeds gemakkelijker

en uit brandstoffen als benzine en diesel, ongeacht de bron van

bronnen als zon, wind of biomassa.

wetenschappelijk onderbouwd – nodig zijn om de afspraken in het

gaan. We blijven hierin graag samenwerken met CO2logic die ons in

klimaatakkoord van Parijs te halen om klimaatopwarming te beperken.

dit proces goed begeleid heeft. Doelstelling voor de nabije toekomst

Deze doelstellingen zullen zowel voor korte (5 jaar) als lange termijn

is om de scope van onze berekeningen verder te vergroten, en ook

kan worden aan een positieve bijdrage aan oplossingen voor

(2040) geformuleerd worden en betrekking hebben op:

vastgoed en overige investeringen mee te gaan nemen. Voor vastgoed

planetaire uitdagingen (breed opgevat). Per bedrijf wordt dit op

•

‘Water consumption (m³)’: het totale jaarlijkse waterverbruik.

•

de uitstoot van VP Capital zelf;

hebben we hierin de eerste stappen al gezet.

een verschillende manier gemeten: bij Batenburg Techniek gaat

•

‘Sustainable input materials (%)’: het percentage van het totale

•

de bedrijven waarin VP Capital direct investeert (>50% aandeel

•

de energie en of deze ‘groen’ is of niet.
•

•

‘Positive impact (%)’: het percentage van de omzet dat gekoppeld

‘CO2 footprint (t CO2-eq)’: de totale, jaarlijkse directe uitstoot
van broeikasgassen. Dit omvat alle emissies die vallen onder
scope 1 en 2.

het bijvoorbeeld om omzet die bijdraagt aan de Sustainable

materiaalverbruik dat afkomstig is uit duurzame bronnen, zoals

houderschap);

Als het gaat om reductie zien we nog genoeg mogelijkheden:

Development Goals, bij Q-lite om omzet door circulaire producten,

papier voor het maken van een krant of duurzaam doek om kleding

de vastgoedportefeuille van VP Capital.

•

waar dat nog niet het geval is: overstappen op 100% groene energie;

et cetera.

te maken.

•

doorgaan met de omschakeling naar elektrische voertuigen;

•

overstappen van gas op duurzame alternatieven als warmte

VP Capital is op het onderwerp van Science Based Targets
geadviseerd en begeleid door Sustainalize.

netwerken of warmtepompen;
•

energiebesparing;

•

structureel vaker thuis werken;

We hebben de beschikbare data voor deze indicatoren verzameld

Een volgende stap daarna is het bepalen van doelstellingen/normen

•

minder zakenreizen per vliegtuig;

voor zowel VP Capital zelf als onze directe participaties. Omdat het

en het creëren van stuurmiddelen voor bedrijven om daadwerkelijk te

•

enzovoorts…

dashboard voor dit jaar nieuw is, was nog niet alle gewenste data

kunnen sturen met behulp van dit dashboard. We laten zien waar we

beschikbaar. Door dit vanaf nu elk jaar op te volgen, brengen we de

staan op dit vlak, maar zullen nog heel wat aandacht geven in 2021

We blijven ons hiervoor inzetten totdat we minimaal onze Science

voortgang voor deze specifieke indicatoren in beeld. Het komende jaar

om dit Dashboard op het gewenste niveau te brengen.

Based Targets gerealiseerd hebben, en het liefst nog meer!

streven we ernaar om meer inzicht te verkrijgen, de compleetheid van
data te vergroten en indien nodig het dashboard verder te verfijnen.
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Invested in companies that provide
solutions for societal challenges
Een belangrijke indicator voor de positieve impact die we als VP Capital willen maken is, over de gehele investeringsportefeuille gezien, het
aantal bedrijven dat actief bijdraagt aan oplossingen voor de onderkende maatschappelijke uitdagingen. Als onderdeel van de screening van ons
portfolio is dit per bedrijf beoordeeld. Onderstaande slide laat zien hoeveel van de bedrijven waarin we investeren een positieve bijdrage leveren.

Contribute to solutions for societal challenges

Contribute
to solutions
for societal
challenges

45%

171
companies

Examples

Onze KPI's
Companies providing solutions
for societal challenges

Company discovers emerging social
entrepreneurs and invest in growing
ideas and leadership

Company is active in precision drone
delivery for healthcare services

Company produces improved
membrane modules (faster flow
flow) for purification of water

Company offers healthcare solutions
to (Eastern) Africa through drug
retail and diagnostics

Societal metrics
improved
NB: Het aantal bedrijven is een relatief eenvoudige indicator, maar zegt natuurlijk niet alles. Zo heeft één bedrijf misschien wel meer impact
dan drie anderen bij elkaar opgeteld. Ook wordt het aandeel en de hoogte van de investering van VP Capital, en dus de aan VP Capital toe te
rekenen impact, op deze manier niet meegeteld. Het % geïnvesteerd vermogen dat bijdraagt wordt ook als metric opgevolgd.
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Societal metrics
Om op een structurele manier onze prestaties te monitoren op gebied van bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen
hebben we een dashboard ontwikkeld met een achttal maatschappelijke indicatoren.
Het overzicht van societal metrics 2020:

Societal impact

Absenteeism%

0

3.7

2.8

8.7

1.0

2.7

Diversity%M/%F

67/33

86/14

62/38

43/57

90/10

68/32

15

1,162

4,540

299

10

85

~600 K

90 K 1

148 K

5K

n/a

n/a

People employed

#

Donations€
Distance labour market

#

0

n/a

n/a

1

n/a

1

Accidents with leave

#

0

8

n/a

2

0

1

Tax paid

€

98 K

13.2 M

48.8 M

917 K

111 K

1.1 M

Training and education

€

15 K

n/a

1.9 M

67 K

n/a

15 K

Betaalde belastingen en overheidssteun
Onze visie op belastingen? Wij zoeken niet naar belastingparadijzen om minder belastingen te betalen, maar wij zien belastingen juist als een
belangrijke bouwsteen in de herverdeling van welvaart. Het bedrag aan betaalde belastingen bij VP Capital en onze belangrijkste investeringen
hebben we dit jaar voor het eerst geprobeerd te inventariseren.
Wij hebben in dit bijzondere jaar ook melding proberen te maken van het gebruik van bijzondere overheidssteun in het kader van de
coronamaatregelen:
•

HAVEP heeft wegens een reorganisatie en een uitzonderlijke moeilijke bedrijfssituatie gebruik gemaakt van de NOW-regeling en van het
recht op uitstel van belastingbetaling;

1

•

Concerns only donations by Hoogendoorn Growth Management

Mediahuis en Q-lite hebben voor bepaalde profielen technische werkloosheid moeten inzetten tijdens corona. NDC (onderdeel van Mediahuis)
heeft in eerste instantie steun via de NOW-regeling ontvangen, maar deze later terugbetaald;

•

‘Absenteeism (%)’: het verzuimpercentage, het gedeelte van de

•

organisatie dat tot ziekteverlof heeft geleid.

werktijd dat verloren is gegaan door ziekte binnen de organisatie.
•

‘Diversity (%M / %F)’: de man-vrouw verhouding binnen de

•

organisatie.
•

‘People employed (#)’: het aantal medewerkers in dienst

•

‘Donations (€)’: het totale jaarlijkse geldbedrag dat gedoneerd is

‘Accidents with leave (#)’: het aantal ongelukken binnen de
‘Tax paid (€)’: het totale bedrag betaald aan vennootschapsbelasting
en belasting op arbeid (werkgeversdeel).

•

‘Training and education (€)’: het totale jaarlijkse geldbedrag dat
is uitgegeven aan opleidingen en trainingen voor medewerkers.

aan goede doelen.
•

•

VP Capital, VP Landbouw en Batenburg Techniek hebben geen gebruik gemaakt van overheidssteun.

Dividenden en tegemoetkomingen in corona tijden
Financiële gegevens komen terecht in ons financieel jaarverslag en niet in ons Sustainable Progress report. Het wel of niet uitkeren van dividend
is echter wel een maatschappelijke thema in deze coronatijden. Onze visie is dat bedrijven die het goed doen in coronatijden, ook dividenden
kunnen uitbetalen. Bedrijven die het moeilijk hebben moeten hun middelen in de organisatie houden en geen dividenden uitbetalen. In 2020
heeft VP Capital wel dividenden ontvangen. Bedrijven waarbij we hoofdaandeelhouder zijn en die gebruik hebben gemaakt van overheidssteun
hebben geen dividenden uitbetaald.

‘Distance labour market (#)’: het aantal medewerkers in dienst
met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Tevens hebben we uitstel van betaling / kwijtschelding van huur verleend aan investeringen in vastgoed in horeca, toerisme en retail.

Werkgelegenheid
We hebben de beschikbare data voor deze indicatoren verzameld

dashboard verder te verfijnen. Een volgende stap is het bepalen van

Wij zien werkgelegenheid als een belangrijke verantwoordelijkheid. Naast de mensen die werken voor onze directe bedrijven, volgen we het

voor zowel VP Capital zelf als onze directe participaties. Omdat

doelstellingen/normen en het creëren van stuurmiddelen voor bedrijven

aantal via onze impactinvesteringen gecreëerde banen. Dit zijn meestal banen in kwetsbare regio’s zoals Afrika of voor kwetsbare groepen.

het dashboard dit jaar nieuw is, was nog niet alle gewenste data

om daadwerkelijk te kunnen sturen met behulp van dit dashboard.

beschikbaar. Door dit vanaf nu elk jaar te doen brengen we de

We tonen hier ons dashboard en zullen hier in de loop van 2021 op

Eén van onze historische bedrijven heeft het bijzonder moeilijk gehad in coronatijden. Bij HAVEP verloren een aantal mensen hun baan. Een

voortgang voor deze specifieke indicatoren in beeld. Het komende

verder werken om dit dashboard te verbeteren. We laten zien waar

reorganisatie was noodzakelijk, waarbij we gezorgd hebben voor een goed sociaal plan dat inzet op bovenwettelijke vergoeding en middelen

jaar streven we ernaar om meer inzicht te verkrijgen, de compleetheid

we staan op dit moment met bovenstaand dashboard.

voor opleidingen. Enkele HAVEP medewerkers zijn bij VP Capital aan de slag gegaan. VP Capital financierde het nieuwe circulaire bedrijfspand

van data te vergroten, definities uit te kristalliseren en indien nodig het
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dat op dit moment gebouwd wordt om een duurzame toekomst te verzekeren.
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Conclusie & next steps

Tekortkomingen

We zijn tevreden met de progress die we maken en ook met de verfijning van onze methodologie. Sustainable Progress is niet iets wat

We zijn graag transparant aan de ene kant, maar blijven het lastig

targets op te stellen vertrekkende vanuit de wenselijke verandering.

je “even” doet. Het is een blik, een visie van waaruit je vertrekt. Hoe actiever je ermee bezig bent, hoe meer je beseft hoeveel progressie

vinden om transparanter te worden over de precieze grootte van ons

Uiteindelijk geeft dit rapport onze progressie weer en zou het voor alle

er nog te maken is en ook hoe complex en tijdrovend dat soms is. Ook de komende jaren zullen er nog heel wat verbeteropties op tafel

vermogen. Dat voelt aan als een onderdeel van de familie privacy.

investeringen wenselijk zijn om het gewenst eindpunt te kennen op

komen. Het is goed om te zien dat onze medewerkers, investeringen en familieleden allen erg betrokken zijn. We zijn trots dat we met

Bovendien verhoogt het ook de veiligheidsrisico’s van familieleden.

sociaal en planetair vlak om daar onze progressie op te benchmarken.

ons vermogen vooruitgang weten te realiseren en dat we zaken in beweging krijgen. Door nieuwe investeringen in sociaal vastgoed,

Om die reden willen we daar geen transparantie over geven. Dat maakt

watertechnologie, impactfondsen en door verbetering van de huidige investeringsportefeuille zullen we naar verwachting in de nabije

het voor onze lezer lastiger om verhoudingen tussen parameters in te

We zouden nog meer systemisch kunnen nadenken over onze rol in

toekomst een nog betere score behalen.

schatten, zoals betaalde belastingen of donatiebedragen.

de maatschappij. Daarbij willen we graag initiatief tonen en vooruit
bewegen, maar houden we ons liever niet bezig met beleid. Hoewel

Planetair kunnen we beter rekening houden met onze context door

we daar misschien wel een actievere voice zouden kunnen opnemen.

Wij hebben in 2021 al heel wat gesprekken gehad en nog ingepland met

Daarnaast zijn we van plan om actiever klimaatrisico’s te gaan

Carbon Neutral en Science Based Targets initiatieven. Op sociale

andere family offices en verwachten vanaf september deze afspraken

inventariseren en onze carbon footprint verder te verbreden. We

thema’s vinden we het moeilijker de doelstelling op te stellen voor

We hebben planetary and societal metrics opgesteld, maar hebben

weer fysiek voort te kunnen zetten. Er beweegt wat bij families, wij zien

zijn in 2021 alvast begonnen met de carbon berekening van onze

onszelf. We geven onze bijdragen weer, maar vinden het lastig om

nog geen concrete verbeteracties op een aantal metrics.

een grote versnelling qua integraler denken. We hopen dat families

vastgoedportefeuille, maar ook een aantal van onze investeringen in

vaker op de voorgrond zullen durven treden, en dat we meer mensen

beursgenoteerde bedrijven willen we in onze carbon footprint gaan

meekrijgen in de beweging naar meer transparantie over ieders

meenemen. Ook de scope 3 berekeningen van onze portfoliobedrijven

maatschappelijke bijdrage. We hopen dat we elkaar steunen in deze

is een topic. Binnen het Science Based Target project zullen we onze

versnelling en tegelijk kunnen leren van elkaars kritiek en voorbeelden.

carbon doelstellingen laten valideren. Ons landbouwbedrijf willen we
helpen de beweging naar regeneratief in te zetten, hier zullen we in

Binnen ons domein vastgoed hebben we nog werk te doen om te

2021 verder werken. Als onze B Corp-certificering lukt zouden we willen

kijken hoe we dit domein kunnen verduurzamen. Veel zaken in het

kijken of we ook andere bedrijven in ons netwerk kunnen helpen met

vastgoeddomein heb je niet in de hand zoals het type huurder dat

deze oefening, zoals we dat ook voor het Carbon Neutral company

in een pand komt, de hoeveelheid stroom die deze huurder verbruikt

certificaat gedaan hebben.

en of deze stroom groen of grijs is. Omdat onze investeringen in dit

Dank aan

domein mogelijk zullen groeien willen we graag nog beter weten hoe

Tenslotte: veel bedrijven en investeringen hebben goede intenties,

we hier echt kunnen sturen. Voor nieuwe investeringen zijn sociaal

maar de druk van de dagelijkse business staat soms in de weg. We

In eerste instantie wensen we de familie van Puijenbroek te bedanken,

bij te houden om op ESG-factoren te rapporteren en om hun

vastgoed en zorg vastgoed voor ons een uitgangspunt, maar voor

willen graag zelf meer ondersteuning bieden om onze investeringen op

die sociaal engagement al sinds de oorsprong van het vermogen

business naar meer positive impact toe te werken. We danken alle

bestaand vastgoed zijn we nog zoekende hoe we hier sneller zelf actief

sommige Sustainable Progress vlakken te kunnen ontzorgen, en zullen

belangrijk vond en steeds grotere stappen zet om dit als een integrale

fondsenmanagers en goede doelen die dit jaar de tijd namen om

de verduurzaming in beweging kunnen zetten.

er over nadenken hoe we dit het beste kunnen realiseren.

richting te zien voor volgende generaties en die ons steeds bij VP

vragenlijsten in te vullen en gesprekken met ons aan te gaan over hun

Capital steunt in deze richting.

resultaten en verbetermogelijkheden. We danken onze medewerkers die

Onze donaties, heritage bedrijven en impactinvesteringen kunnen

De wereld rondom ons staat gelukkig niet stil. Zaken zoals de EU

we nog beter samen laten werken aan de uitdagingen in onze acht

taxonomy, de Green Deal en nieuwe richtlijnen voor non-financiële

We danken alle duurzaamheidsmanagers en CEO’s van onze directe

overzichten, tot details over de airco-koeling: uiteindelijk is iedereen

investeringsdomeinen. Onze werkelijke impact willen we graag nog

rapportering en ketenverantwoordelijkheid zullen ook in 2021 goed

participaties die met ons hard meewerken naar meer progressie en

hard aan het meewerken om onze organisatie te versterken.

beter kennen. Onze donatie oefening met Telos Impact ziet er alvast

opgevolgd worden en geïntegreerd worden in ons Sustainable Progress

positive impact-business. Ze maken veel tijd vrij om alle gegevens

goed onderbouwd uit en we kijken er naar uit om hier een stap in te

beleid.

duurzaamheid allemaal in hun job hebben geïntegreerd. Van donatie-

maken en dit in ons volgend progress report te kunnen delen. Ons
planetary and societal dashboard gaan we verder verfijnen. Thema’s
als diversiteit en inclusie zijn nog relatief nieuw voor VP Capital en
daar zullen we ons nog verder in verdiepen. We willen de definities van
metrics aanscherpen en op basis hiervan betere data uitvragen, zodat
we beter overzicht hebben. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat dit
dashboard ons helpt als stuurmiddel om te werken aan verbeteringen.
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Onze partners

Sinzer
Sinzer heeft VP Capital bijgestaan in het definiëren van de belangrijkste challenges, investable
solutions en mogelijkheden voor ons donatiebeleid in elk investeringsdomein. Sinzer is een expert

Om tot dit Progress Report te komen werken we met diverse partners samen, die we hier graag kort aan bod laten komen. Iedereen

in het helpen van organisaties bij de transformatie naar de nieuwe economie en bij het managen

heeft met veel enthousiasme en vaart meegewerkt aan ons progress report. Zonder hen zouden we dit allemaal niet kunnen. Dankjewel!

van en rapporteren over bredere maatschappelijke waarden.

Astrid Leyssens

Sustainalize

Astrid Leyssens is sinds een aantal jaren onze vaste partner en werkt als “Head of Sustainable

Sustainalize helpt bedrijven met een breed scala aan uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.

Progress” voor VP Capital. Zij werkt de “Sustainable Progress” strategie uit en werkt aan onze

Zij geloven dat succesvolle future-proof organisaties vandaag bezig zijn met gedeelde

Progress meting en rapportering. Zij start nieuwe duurzaamheidsprojecten op zoals onze B Corp-

waardecreatie: waarde voor mens, milieu en maatschappij. Zij hebben VP Capital begeleid bij

certificering, strategisch doneren en gaat actief de dialoog aan met onze investeringen omtrent

het neerzetten van een strategie model, waarin onze duurzame visie is vertaald in duidelijke

ESG en impact. Zij coördineert de samenwerking met onze duurzame partners. Daarnaast

strategische pijlers en uitgewerkt in meetbare kpi’s. Ook heeft Sustainalize ons begeleid en

werkt ze mee aan de communicatie rond de Sustainable Progress die we maken. Astrid is ook

geadviseerd op het onderwerp ‘Science Based Targets’.

actief als boardmember en adviseur in andere impact initiatieven. Contact: astrid@vpcapital.eu

Mark Schravesande

WeForest

Mark Schravesande werkt nauw samen met Astrid Leyssens op een aantal duurzaamheidsprojecten.

Met WeForest werken we al enkele jaren samen om bomen te planten en om onze carbon

Het afgelopen jaar heeft hij zich voornamelijk gericht op het voorbereiden en indienen van de

footprint te compenseren. WeForest werkt samen met wetenschappers om wereldwijd bomen

aanvraag voor B Corp-certificering en de trajecten voor certificering van VP Capital als ‘CO2

en natuurgebieden te beschermen, te herstellen en bomen te planten. Lokale gemeenschappen

neutral’ company, voor de carbon data van zowel 2019 als 2020. Ook houdt Mark zich bezig met

worden actief betrokken en versterkt door het genereren van een alternatief inkomen voor houtkap.

de ‘Science Based Targets’ commitment en de vervolgacties die hieruit voortkomen. Contact:
mark@vpcapital.eu

Print in
Pantone 2767C

Pantone 7703C

MJ Hudson

Telos Impact

MJ Hudson (voorheen Spring Associates) is al enkele jaren betrokken bij de totstandkoming van

Telos Impact helpt ons om impactvoller om te gaan met donaties in onze 8 investeringsdomeinen.

het Sustainable Progress report van VP Capital. Zij hebben geholpen bij het ontwikkelen van de

Telos Impact is de “compagnon de route” van investeerders en filantropen die hun patrimonium

methodiek en helpen bij het verzamelen van data en opstellen van het rapport alsook met de

zin willen geven door steun te bieden aan maatschappelijke innovatie. Telos Impact doet

roadmaps om progressie bij VP Capital en onze directe participaties te vergroten. Het ESG &

een uitgebreide due diligence van nieuwe goede doelen die passen bij de challenges in onze

Sustainability Team van MJ Hudson ondersteunt investeerders bij het integreren van ESG en

investeringsdomeinen.

impact in hun investeringsprocessen. Zij werken op thema’s zoals policies, beantwoorden aan
duurzame standaarden, ESG-strategie, data verzameling, engagement en rapportering.
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CO2logic

Metabolic / Fresh Ventures

CO2logic is een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van milieu en CO2. Zij hebben

Metabolic en Fresh Ventures werken met VP Capital en VP landbouw samen om toekomst

VP Capital begeleid bij het behalen van het CO2 Neutraal® label en zullen dit jaarlijks blijven doen,

scenario’s uit te werken voor VP Landbouw in 2021. Metabolic en Fresh Ventures zijn gekend

door de validatie van brondata, de berekening van emissies en de aanschaf van carbon credits

om hun systemisch denken. Binnen het domein AgriFood is immers alles aan elkaar gelinkt:

gelieerd aan gecertificeerde projecten. Tevens helpen zij ons door verdere reductiemogelijkheden

wetgeving, dierenwelzijn, biodiversiteit, water, grond, inkomen van de boer, voedselvoorziening

te identificeren.

en gezondheid terwijl het economisch business model voor de boer verre van ideaal is.
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Lexicon
Term

Definitie

Term

Definitie

B Corp

B Corp is een afkorting voor Benefit Corporation. Het label B Corp is in 2006 opgezet door de
Amerikaanse non-profitorganisatie B Lab. Het doel van B Corp is om te zorgen dat bedrijven naast
het maken van winst ook bezig zijn met het maken van een positieve impact op het milieu en de
maatschappij.

ESG-integratie

De integratie van ESG-processen in investeringsprocessen, die per type belegger kan verschillen
maar doorgaans het volgende inhoudt:

Building Research Establishment
Environmental Assessment
(BREEAM)

Methode van beoordeling, classificatie en certificering van de duurzaamheid van gebouwen. Er zijn
vijf certificaten mogelijk: Nieuwbouw, Internationale nieuwbouw, In-Use, Renovatie en Communities.
Eenmaal beoordeeld kan het gebouw een certificering krijgen afhankelijk van zijn prestaties. Er zijn
vijf niveaus beschikbaar: Pass, Good, Very Good, Excellent en Outstanding.

CO2-voetafdruk / carbon footprint

De hoeveelheid (scope 1, 2 en 3) broeikasgassen die in de atmosfeer vrijkomen als gevolg van de
activiteiten van een bepaald bedrijf.

CO2-neutraal / klimaatneutraal

Een CO2-voetadruk van netto nul uitstoot. Dit kan worden bereikt door alle emissies (Scope 1, 2 en 3)
tot nul te reduceren, of door emissies te compenseren. De termen CO2-neutraal en klmaatneutraal
worden door elkaar gebruikt en betekenen eigenlijk hetzelfde.

Contribution

Dit is een classificatie die wordt toegekend aan organisaties die niet alleen een positieve impact
hebben bij de aanpak van een societal of environmental challenge, maar met hun product of dienst
ook rechtstreeks bijdragen tot de oplossing van die challenge. Dit wordt beoordeeld op een schaal,
want de grenswaarden zijn niet eenduidig en beide manieren van impact maken sluiten elkaar niet
uit. Dit betekent dat een waardering van de bijdrage en de oplossing in aanmerking worden genomen.
Een voorbeeld: de aankoop van één zonnepaneel zou niet worden beschouwd als een oplossing
voor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in de wereld, omdat de bijdrage ervan te klein
is, terwijl een nieuw ontwikkelde vorm van betaalbare groene energieopwekking dat wel zou zijn.

CSR activiteiten

Corporate Social Responsiblity (CSR) of Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent
verantwoordelijkheid nemen voor het effect van de activiteiten van uw bedrijf op mens, milieu
en maatschappij. Met MVO-activiteiten verwijzen we naar het soort en de impact van de MVOactiviteiten die een bedrijf onderneemt, los van zijn kernactiviteiten, zoals gemeenschapsprojecten
of vrijwilligerswerk.

Directe uitstoot

CO2e-emissies (CO2 en equivalente broeikasgassen) die rechtstreeks in de atmosfeer vrijkomen
(zoals bij de verbranding van een liter diesel)

Indirecte uitstoot

CO2e-emissies (CO2 en equivalente broeikasgassen) van de upstream-processen (zoals de winning
en het vervoer van een liter diesel).

Engagement

Sociale of morele betrokkenheid. Engagement van ons netwerk is ook een indicator die de kwaliteit
en kwantiteit weerspiegelt van de informatie die door het management van de investering wordt
verstrekt.

Engagement level

Het engagement level weerspiegelt de kwaliteit en kwantiteit van de informatie die door het
management van de investering wordt verstrekt.

Environmental

Dit is de "E" van de term "ESG" en gaat over de uitdagingen en kansen met betrekking tot het milieu,
waaronder aspecten als klimaateffect, energieverbruik, biodiversiteit, ecosysteem, afvalbeheer,
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en circulariteit.

Environmental challenges

Verwijst naar de problemen die een uitdaging vormen voor de mens en/of de planeet, zoals problemen
in verband met klimaatverandering, ongelijkheid, ziekte of voedselschaarste. Zij kunnen zich op
een specifiek gebied voordoen of op iedereen van toepassing zijn en kunnen worden vergeleken
met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

(Environmental) Sustainability

ESG

96

Het potentieel om te produceren en te consumeren binnen de regeneratieve capaciteit van de
aarde. Sustainability is de toestand van een systeem, en bedrijven staan voor de uitdaging zich
aan dat nieuwe systeem aan te passen. Praktisch gezien stellen we vaak de vraag "kan een bedrijf
sustainable opereren?", waarbij alleen hulpbronnen worden gebruikt die het ecosysteem in een
redelijke hoeveelheid tijd kan regenereren.
"ESG" is een afkorting van "Environmental" (milieu), "Social" (sociaal), "Governance" (bestuur), de
drie hoofdcategorieën die worden gebruikt bij de beoordeling van de sustainability en de ethische
aspecten van een investering. ESG is het dominante acroniem (en wordt bijna uitsluitend gebruikt)
in de sector van de financiële investeringen of het vermogensbeheer.

1. Policy – Een verklaring over de commitment en de strategie inzake ESG, en een framework om
opportuniteiten te identificeren en vooruitgang te monitoren (zie ESG-policy)
2. Due diligence & monitoring – (Jaarlijkse) ESG-assessments van asset managers, investerings
fondsen en/of portfoliobedrijven, gericht op risicoblootstelling, waardecreatie en impact
3. Rapportage – Reports voor communicatie aan investeerders en voor interne besprekingen, die
transparantie bieden aan alle stakeholders
4. Kennis en opleiding – Team engagement via opleidingen en workshops; kennis en standpunten
opbouwen via onderzoek en evenementen.
ESG-beleid

Beleid dat Private Equity fondsbeheerders en hun portfoliobedrijven kunnen implementeren.
Een goed beleid schetst, definieert en verbindt zich tot het naleven van duurzame processen en
bedrijfsvoeringen die ESG-factoren waarborgen, en ervoor zorgen dat hun bedrijfsvoeringen gericht
zijn op het reduceren van negatieve effecten en het vergroten van positieve effecten.

ESG-rapportage

Rapportage vaak gericht aan beleggers waarin de ESG-prestaties van de investering(en) zijn
beschreven.

ESG Management Score

De ESG Management score geeft aan in welke mate ESG is geïntegreerd in het management van
de investering.

Governance

Dit is de "G" van de term "ESG" en heeft betrekking op de uitdagingen en kansen inzake management
structuur, verantwoordingsplicht en onafhankelijkheid van de raad van bestuur, vergoeding en
diversiteit van bestuurders, transparantie, audits en interne controles, aandeelhoudersrechten,
belastingontwijking, bestrijding van omkoping en corruptie, en cyberbeveiliging. Er wordt gekeken
hoe goed E en S geintegreerd wordt in aansturing, beloning en rapportering.

Impact

De verandering voor stakeholders of de samenleving als geheel, als gevolg van een interventie,
project of policy. Dit kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn, positief of negatief en extra of in
dezelfde hoeveelheid.

Impact investing

Een investeringsstrategie die gericht is op het genereren van een (meetbare) positieve sociale en/
of environmental impact of reductie van een (meetbare) negatieve soicale/en of environmental
impact, en tegelijkertijd mogelijks een financieel rendement genereert.

Impactscore

De Impactscore weerspiegelt de gewogen gemiddelde impact van de onderliggende ondernemingen/
assets in een fonds. De onderliggende bedrijven hebben een score gekregen op basis van publiek
beschikbare informatie (bv. bedrijfswebsite, nieuwsartikelen), kwartaalverslagen en, waar mogelijk
actieve dialoog. De individuele scores worden vervolgens afgewogen tegen de geschatte waarde van
de investering(indien beschikbaar uit de kwartaalrapportage). De impact score geeft een indicatie
van bijdragen aan oplossingen die nodig zijn op sociale of ecologische problemen.

Impact Management Project
(impact dimensions)

Een forum voor organisaties om consensus te bereiken over de wijze waarop effecten op
environmental- en sociale kwesties moeten worden gemeten, vergeleken en gerapporteerd. Het
IMP heeft vijf impactdimensies gedefinieerd, aan de hand waarvan impact kan worden uitgedrukt:
•
•
•
•
•

Wat – Op welk(e) resultaat(en) heeft het effect betrekking, en hoe belangrijk zijn zij voor de
mensen (of de planeet) die het ervaren?
Hoeveel – Hoe significant is het effect dat zich in de tijdsperiode voordoet?
Who – Who experiences the effect and how underserved are they in relation to the outcome (s)?
Bijdrage – Hoe verhoudt het effect zich tot en draagt het bij tot wat waarschijnlijk hoe dan ook
zal gebeuren?
Risico – Welke risicofactoren zijn van wezenlijk belang en hoe groot is de kans dat het effect
afwijkt van de verwachting?

Impact reporting

Rapportage vaak gericht aan beleggers waarin de Impact van de investering(en) is beschreven.
Het verslag kan betrekking hebben op output- of outcome-effecten, waarbij het eerste betrekking
heeft op de ondernomen activiteiten en het tweede op het effect dat de activiteiten hebben gehad.

Investeringsdomein

Eigen VP Capital domeinen die de focus van de investeringen vormen. De acht domeinen zijn:
Energietransitie, Agrifood, Media, Smart industry, Vastgoed, Health, Water en Textiel.

Key challenges

Per investeringsdomein heeft VP Capital 4 tot 5 uitdagingen (challenges) geselecteerd die we als
essentieel (key) beschouwen op planetair of sociaal vlak.
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Key solutions

De belangrijkste oplossingsrichtingen voor de key challenges die per investeringsdomein bepaald
zijn. Dit kunnen 'investable solutions' (oplossingen geschikt om in te investeren) of 'philanthropic
solutions' (oplossingen geschikt voor donaties).

Social

Materiality

De relevantie van een ESG-onderwerp, aangegeven door de frictie tussen de huidige en de gewenste
toekomstige duurzame toestand van de factor, voor een onderneming. Materiële ESG-onderwerpen
kunnen een aanzienlijke impact hebben - zowel positief als negatief - op het bedrijfsmodel en/of
de waardebepalende factoren van een onderneming, zoals omzetgroei, marges, vereist kapitaal en
risico. Materiële ESG-onderwerpen worden doorgaans geïdentificeerd aan de hand van uitgebreide
raamwerken en normen, zoals GRI en SASB.

Dit is de "S" van de term "ESG" en heeft betrekking op de sociale challenges en kansen, zoals de
betrokkenheid en ontwikkeling van werknemers, arbeidsomstandigheden en eerlijke arbeidspraktijken,
mensenrechten, productveiligheid en consumentenbescherming (privacy) en verantwoordelijkheid
voor de gemeenschap.

Societal challenges

Societal challenges omvatten een breed scala van onderwerpen, waaronder gezondheid, welzijn,
voedselzekerheid en veilige samenlevingen.

Stakeholders

De mensen, groepen van mensen en/of bedrijven die belangen hebben in iets dat verband houdt
met de verandering die plaatsvindt. Zij ondervinden dus de gevolgen van de verandering, hetzij in
positieve, hetzij in negatieve zin. De stakeholders van een bedrijf zijn bijvoorbeeld de medewerkers,
klanten, leveranciers, aandeelhouders, concurrenten, omwonenden maar ook de gemeenschap
en het milieu in brede zin.

Sustainability Accounting
Standards Board (SASB)

De Sustainability Accounting Standards Board (SASB) is een non-profitorganisatie die standaarden
voor financiële verslaglegging opstelt. De SASB is in 2011 opgericht om standaarden voor
duurzaamheidsverslaglegging te ontwikkelen en te verspreiden. SASB biedt financiële en
sectorspecifieke standaarden om bedrijven en hun investeerders te helpen bij het identificeren,
beheren en rapporteren over materiële duurzaamheidsthema's. SASB heeft meer dan 70
industriestandaarden ontwikkeld die de minimale set van financieel materiaalgerelateerde
duurzaamheidsthema's en de bijbehorende metriek identificeren voor een typische onderneming
die in die industrie actief is.

Sustainability prestatieladder

Voor elk investeringsdomein is een sustainability prestatieladder van vijf punten gedefinieerd. De
positie van een investering (manager) op de ladder illustreert het niveau van ESG management.
De ladder geeft de reis weer die begint bij geen ESG-integratie tot een toekomstbestendige staat.
Tussen deze twee stadia worden drie stappen gedefinieerd die betrekking hebben op het verbeteren
van het niveau van ESG management.

Sustainability prestaties

De sustainability prestaties illustreren de positionering van de investering (manager) op de relevante
sustainability prestatieladder. Het dient als een indicatie van het niveau van ESG-integratie.

Sustainability prestatie indicator

Directe investeringen ondergaan uitgebreide jaarlijkse beoordelingen, waarbij specifieke ESG-KPI's
worden geselecteerd en gemonitord. De sustainability prestatie indicator is een geselecteerde
ESG-KPI.

UN Global Compact

Het VN Global Compact is in 2000 officieel opgericht door de Verenigde Naties in New York. Het
Global Compact van de VN heeft als doel bedrijven aan te moedigen een sociaal en ecologisch
verantwoord beleid te voeren. Het pact bestaat uit tien principes, die betrekking hebben op de
ondersteuning van de mensenrechten, de uitbanning van dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie.
Rentmeesterschap voor het milieu, en bestrijding van omkoping en corruptie.

Urgency of need

De "urgency of need" geeft de mate van urgentie aan van de societal of environmental challenge
die de onderneming met haar producten en/of diensten wil oplossen, rekening houdend met de
mate waarin deze behoefte momenteel niet wordt aangepakt en niet wordt ingevuld door markten
en/of overheden.

Planetary challenge

Planetary challenges zijn problemen met de planetaire systemen (lucht, water, bodem, enz.) die
zijn ontstaan als gevolg van menselijk ingrijpen of mishandeling van de planeet.

Portfolio score

De ESG Management en Impact scores van al onze investeringen worden gewogen tegen het
geïnvesteerde kapitaal voor elke investering, wat resulteert in een algemene portefeuillescore
van 2-10.

Positive / negative outcomes

Deze component heeft betrekking op de resultaten die zich voordoen als gevolg van een product,
dienst, bedrijfsactiviteit of andere activiteit. Zoals aangegeven kunnen ze zowel positief als negatief
zijn en alle uitkomsten samen vormen het effect dat een interventie, project of policy heeft.

Principles for Responsible
Investments (PRI)

De PRI is 's werelds belangrijkste voorstander van verantwoord investeren en werd in 2006 op
de New York Stock Exchange opgericht. Zij is het resultaat van een initiatief van de toenmalige
secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, begin 2005 om een groep van de
grootste institutionele investeerders ter wereld uit te nodigen - gesteund door deskundigen van
intergouvernementele organisaties en het maatschappelijk middenveld - deel te nemen aan een
proces voor de ontwikkeling van de Principles for Responsible Investment.
Als onafhankelijke organisatie handelt zij in het langetermijnbelang van haar ondertekenaars,
van de financiële markten en economieën waarin zij actief zijn en uiteindelijk van het milieu en
de samenleving als geheel. Ondertekenaars moeten zich houden aan de zes leidende principes
van de PRI:
1. Wij zullen ESG-kwesties integreren in investeringsanalyses en -besluitvormingsprocessen.
2. Wij zullen actieve eigenaars zijn en ESG-kwesties in onze policies en onze praktijken inzake
ownership opnemen.
3. Wij zullen de entiteiten waarin wij investeren vragen om passende informatie over ESG-kwesties.
4. Wij zullen de aanvaarding en de toepassing van de Principes binnen de investeringssector
bevorderen.
5. Wij zullen samenwerken om onze doeltreffendheid bij de uitvoering van de principes te vergroten.
6. Wij zullen elk verslag uitbrengen over onze activiteiten en vorderingen bij de uitvoering van de
principes.

Responsible Investing

Verantwoord investeren weerspiegelt een filosofie en praktijk die ESG-factoren integreert in
investeringsanalyses, portfoliostructurering en het toezicht op de voortgang, terwijl het rendement
op lange termijn wordt gestimuleerd, en die kan worden toegepast op alle asset classes.

Science Based Targets (SBT)

Science-based targets zijn een reeks doelstellingen die door een bedrijf zijn ontwikkeld om
het een duidelijke route te bieden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Een
emissiereductiedoelstelling wordt "op wetenschappelijke basis" gedefinieerd als deze is ontwikkeld
in overeenstemming met de omvang van de reducties die nodig zijn om de opwarming van de
aarde onder de 2°C ten opzichte van het pre-industriële niveau te houden.

Scope 1, 2, 3 emissies

•

De categorisering van Greenhous gas (GHG) emissies op basis van de bron, zoals gedefinieerd
door het GHG-protocol:
•
•
•
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•

Scope 1: directe emissies van bronnen in eigendom of onder beheer (bv. emissies van een
aardgasketel)
Scope 2: indirecte emissies door de opwekking van gekochte energie (bv. emissies van gekochte
elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen)
Scope 3: alle indirecte emissies die plaatsvinden in de waardeketen van het rapporterende
bedrijf (bv. emissies van vluchten of geleasede voertuigen).

•

WELL

Nee/Laag: twijfelachtig of het product al dan niet voorziet in een reële societal/environmental
behoefte, bv. productie van auto's, productie van producten die niet voorzien in de onmiddellijke
voedselbehoeften; verhoging van de productiviteit van de landbouwsector in hoge-inkomenslanden
Middelgroot: voorziet in een behoefte die al door andere partijen wordt vervuld, maar waar
nog niet volledig aan wordt voldaan, bv. zonnepanelen voor het Afrikaanse platteland; gebruik
van alternatieve materialen die de behoefte aan producten op basis van fossiele brandstoffen
verminderen
Hoog: Product voorziet in een onmiddellijke societal of environment bv. vermindering van het
gebruik van antibiotica in de voedselproductiesector of ontwikkeling van een geneesmiddel
voor weesziekten.

Methode voor de beoordeling, classificatie en certificering van de duurzaamheid van gebouwen,
gebaseerd op de overtuiging dat de gezondheid en het welzijn van mensen centraal moeten staan in
het ontwerp van gebouwen. Zeven concepten zijn geïntegreerd in de WELL-bouwnorm: Lucht, Water,
Voeding, Licht, Fitheid, Comfort en Geest. Eenmaal beoordeeld kan het gebouw een certificering
krijgen afhankelijk van zijn prestaties. Er zijn drie niveaus beschikbaar: Zilver, Goud en Platina.
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