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Wie zijn wij?

VP Capital is het family office van de familie van Puijenbroek. Wij zijn een investeringsfamilie met aandacht voor traditie en met de drive 
om een positieve impact te maken; Strong heritage. Sustainable progress.

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 planetary en societal challenges 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 deze uitgangspunten vast:

Wij geloven in het vermogen van vooruitgang.

In resultaat waarbij ook het milieu en de samenleving winnen.

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

We investeren onze kennis, ervaring en middelen in vooruitstrevende

dromers, durvers en doeners.

We stimuleren innovaties met impact op de toekomst.

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.

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

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.

Americas

4%

Belgium

47%
Rest of Europe

5%

Asia & Oceania

0,05%

Netherlands

44%

Africa

0,4%

 Incr. vs last year
 Decr. vs last year

W I E  Z I J N  W I J ?
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Onze focus

VP Capital streeft al jaren naar Sustainable Progress. Onze duurzame aanpak is beter voor mens, milieu en 
samenleving. Door duurzaamheid centraal te stellen motiveren we onze medewerkers, partners en investeerders 
en komen we tegemoet aan de verwachtingen van onze aandeelhoudersfamilie. Hoewel de duurzaamste 
weg niet altijd de makkelijkste is, engageren we ons om er 100 procent voor te gaan.

Als we de klimaatcrisis efficiënt willen aanpakken, is het niet genoeg om groene innovaties en nieuwe 
technologieën te stimuleren. Ze moeten ook betaalbaar en toegankelijk genoeg zijn om ze op grote schaal 
te kunnen toepassen. Daarnaast moeten we onze economische logica ingrijpend herdenken. Het streven 
naar regeneratie, zowel planetair als maatschappelijk, kan daarbij een leidend principe vormen. 

Als family office willen wij bij de eersten zijn die een stap vooruit zetten en daadwerkelijk investeren in de 
volgende generaties. Daarom zetten wij ons kapitaal in voor Sustainable Progress. Via ons model van actief 
aandeelhouder schap gaan we de dialoog aan met onze investeringen en verhogen we hun economische waarde 
door de activiteiten in een meer duurzame richting te sturen. We verdelen ons kapitaal over 8 investerings-
domeinen: Agrifood, Energietransitie, Health, Media, Smart Industry, Textiel, Vastgoed en Water. In dit Progress 
Report tonen we wat we in 2021 hebben verwezenlijkt en wat onze aandacht kreeg.

Realisaties 2021

Het afgelopen jaar kozen we wederom voor meer investeringen met impact en voor ondernemingen die 
potentieel hebben om te verduurzamen in de textielsector. Daarnaast pasten we de screening van onze 
vastgoedportefeuille aan om een betere beoordeling te kunnen maken van ESG- en impactfactoren van 
vastgoed. Samen met onze ondernemingen en investeringen werkten we aan oplossingen voor belangrijke 
planetary- en societal challenges. We zetten nieuwe stappen om het B Corp-certificaat te behalen en lieten 
onze werking uitvoerig screenen, wat uiteindelijk heeft geleid tot een B Corp-certificering in 2022. Daarnaast 
werkten we in 2021 aan onze carbon meting, onze doelstellingen en validatie van deze doelstellingen door 
het Science Based Targets initiative. 

We organiseerden ook verschillende round tables rond duurzaamheid en impact voor families en voor onze 
investeringen. 

Vanuit VP Landbouw startten we de transitie op om van een ‘gewoon’ duurzaam landbouwbedrijf naar 
een regeneratieve boerderij te transformeren; een proces dat meer dan tien jaar in beslag kan nemen. Tot 
slot hebben we in 2021 ook onze donatiestrategie gefinaliseerd. Daardoor steunen we nu in elk van onze 
domeinen een goed doel dat oplossingen helpt zoeken voor de key challenges in dat domein. Zo willen we 
een versterkend effect creëren en nog meer impact realiseren.

Met onze duurzame aanpak inspireren we heel wat andere nationale en internationale familie-investeerders. 
Steeds vaker worden we gevraagd om onze kennis en ervaringen te delen. We zetten ons netwerk en onze 
expertise in om andere bedrijven en families te helpen een positieve impact te realiseren. Niet omdat we alle 
wijsheid in pacht hebben, wel omdat we vanuit de open source-filosofie denken en hopen dat onze methodes 
anderen weer inspireren om zaken te verbeteren.

2021 was het jaar waarin de wereld op zoek ging naar een nieuw evenwicht. De COVID-19-

pandemie duurde voort en bleef een impact hebben op ons portfolio en onze activiteiten. Ook 

andere globale crisissen kwamen in 2021 nog sterker in beeld: de klimaatcrisis, het gebrek aan 

betaalbare huisvesting, de politieke polarisering, ... De 26ste Klimaatconferentie van de Verenigde 

Naties (COP26) maakte nog maar eens duidelijk dat we dringend actie moeten ondernemen. 
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Global changes

Net zoals VP Capital blijft vooruitgaan, staat ook de wereld rondom 
ons niet stil. Zo bereidt de EU nieuwe wetten en richtlijnen voor die 
financiële dienstenbedrijven moeten aansporen om informatie te 
delen over hun duurzaamheid (de Sustainable Finance Disclosure 
Regulation of SFDR). Er komt ook een classificatiesysteem voor 
duurzame financiering , de EU Taxonomy. De nieuwe regels moeten 
bedrijven fundamenteel in een meer duurzame richting sturen. Ze 
zullen ook duidelijke evaluaties en vergelijkingen rond duurzaamheid 
mogelijk maken. Daar kunnen wij alleen maar blij om zijn. De overheid 
zou haar rol nog sterker kunnen opnemen: we zien verbetering, maar 
missen samenwerking over disciplines heen, snelheid en duidelijkheid. 
We hopen dat het toekomstig beleid sterker inzet op het bepalen 
van sectoren die een Growth moeten kennen en sectoren die een 
Degrowth moeten kennen. We hopen ook dat we niet de zoveelste 
belastingaanpassingen gaan zien, maar dat er een fundamentelere 
keuze gemaakt wordt waarbij arbeid en vermogen eerlijker belast 
gaan worden, waar oplossingen meer vanuit het systeemdenken 
worden aangepakt i.p.v. dat er allemaal gefragmenteerde losstaande 
oplossingen bedacht worden. Bovenal hopen we dat de overheid 
veel meer zal handelen op lange termijn en uit de modus van korte 
termijn denken geraakt. 

Ook op persoonlijk vlak hebben heel wat mensen duurzaamheid in 
het hart gesloten. De COVID-19-pandemie en de klimaatcrisis heeft 
de samenleving veranderd en doet veel mensen anders nadenken 
over hun keuzes. Die persoonlijke transformaties effenen de weg 
voor een systeemtransformatie. De markt voor duurzaam en impact 
kapitaal blijft groeien en duurzame bedrijven doen het goed. Veel 
meer kapitaal zal echter nog naar Impact Investing moeten gaan 
om de Solutions die er zijn op te schalen. We hopen dat er kapitaal 
vertrekt uit markten die niet passen bij een goede toekomst voor 
onze volgende generaties en dat er meer kapitaal zal vloeien naar 
de solutions die nodig zijn op vlak van biodiversiteit, waterschaarste, 
carbonreductie, vervuiling, armoedebestrijding en het bevorderen van 
gelijkwaardigheid en inclusie. 

Dilemma’s 2022

In 2022 zullen we verschillende dilemma’s bespreken die met 
duurzaamheid, impact, transparantie of geld te maken hebben. Om 
er al een aantal te noemen:

• Hoe werkt ons model van risk/return/impact juist? Wat is 
het risico en impactprofiel per domein, per assetclass en per 
investeringsvoorstel? Hoeveel meer risk mag een start up hebben 
en hoeveel meer return verwachten we van een vastgoedfonds 
dan van een investering in het domein Health? 

• Investeren we nog in sectoren met een negatieve impact als 
we die door actief aandeelhouderschap mogelijk positiever 
kunnen maken? Of richten we ons beter op nieuwe bedrijven die 
fundamenteel maatschappelijk denken en die met extra kapitaal 
sneller kunnen opschalen? Waarmee maak je het meeste impact?

• Wat is de Progress die toe te wijzen is aan actief aandeel-
houderschap en wat hoort bij een investering? 

• Hoe vergelijken we de impact van donaties, impact investeringen en 
het verbeteren van heritage companies die we al lang financieren? 

• Welk percentage van ons kapitaal willen we dat naar underserved 
communities gaat? 

• Zullen we nog doneren aan social enterprises of enkel aan ngo’s 
of beiden?

• Hoe gaan we om met mensen die duurzaamheid en financiële 
prestaties nog als aparte, conflicterende doelen zien? 

• Hoe zorgen we ervoor dat iedereen van het team, onze investeringen, 
onze familie de snel veranderende duurzaamheidswereld kan 
blijven volgen? 

• Hoe weten we dat we “genoeg” of “nog niet genoeg” doen? Wat is 
onze “end game”? We denken nu in strategieplannen van 5 jaar, 
maar is deze termijn niet te kort of zouden er zowel korte als 
lange termijn plannen moeten zijn, die misschien wel over 100 
jaar heen gaan?

• Hoe relateren we klimaatrisico’s aan financiële waarderingen?
• Tot hoe ver willen we ons eigen team uitbreiden om onze 

capacity building services voor onze investeringen te verbreden 
en verdiepen?

• Hoe brengen we onze duurzaamheidsverslaggeving en financiële 
verslaggeving dichter bij elkaar?

• Hoe kunnen we van impactscores evolueren naar gekwantificeerde 
impact voor het gehele vermogen?

De komende maanden en jaren zullen we nog veel overleggen over 
investeringen die al dan niet bij onze visie en filosofie passen en 
verschillende dilemma’s onderzoeken. Onze inzichten verwerken 
we voor het einde van 2023 in een nieuwe strategie. In de tussentijd 
werken we samen met onze partners, investeringen, familie en andere 
family offices verder aan een duurzame wereld. We weten en voelen 
dat er meer moet gebeuren: samen met ons enthousiaste team en 
onze investeringen houden we het tempo erin.

 
Directie VP Capital

Guus van Puijenbroek Jeroen Heine Michel Meerkerk

Directie VP Capital:
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VP Capital

Direct investments

Funds

Real Estate

Philanthropy

VP

DI

FU

RE

PH

How we put our beliefs in practice Status Applicable to VP Capital’s activities

Manage on sustainable progress

Engage our network

Commit our capital

Contribute to solutions  
for planetary challenges

Contribute to solutions  
for societal challenges

Progress Score

Impactscore

Capital invested providing solutions for challenges

Capital invested in impact investments

Total donations

Dialogue with family offices

Engage with our investments and philanthropy on ESG and Impact

B Corp-score

Active ownership

Companies providing solutions for planetary challenges

Planetary metrics improved

Carbon neutral certified

Capital allocated to underserved communities

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

FU

FU

FU

FU

FU

FU

FU

FU

FU

FU

FU

FU

FU

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RE

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

Companies providing solutions for societal challenges

Societal metrics improved

2020

6.8/10

3.5/5

76%

34%

€ 0.6M

> 30

84%

–

85%

42%

69%

Yes

2.2%

45%

50%

2021

7.1/10

3.2/5

78%

29%

> € 1M

> 50

95%

–

83%

38%

65%

Yes

3.0%

58%

57%

Target 2023

8.0/10

> 3.5/5

80%

45%

€ 1M

>50

90%

> 80/200

> 75%

50%

75%

Yes

TBD

50%

75%

VP

VP

DI

DI

FU

FU

RE

RE

PH

PH

Samenvatting resultaten en KPI’s in 2021
We hebben bij VP Capital een 14-tal belangrijke KPI’s geselecteerd. Die monitoren we met een dashboard. De doelstellingen van onze KPI’s 
gaan tot 2023, daarna zullen we nieuwe targets opstellen. In 2021 behaalden we al 5 van de 14 doelstellingen voor 2023. In de volgende 
tabel geven we een korte samenvatting van de resultaten van 2021. Verderop in het rapport gaan we dieper in op onze KPI’s, methodiek, 
verbeterpunten, belangrijkste acties en next steps. 
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Onze Progress Score is gestegen van 6,8 naar 7,1 op 10. Vooral de ESG-score is 

sterk gestegen: vrijwel al onze investeringen besteedden in 2021 meer aandacht 

aan ecologische, sociale en governance-aspecten. De sterkste stijgingen lieten 

zich optekenen binnen ons vastgoedportfolio en bij de investeringen Mediahuis en 

Q-lite. Daarnaast was er ook meer aandacht voor ESG bij heel wat impactfondsen 

zoals Blue Horizon en Rockstart.

De impact van producten en diensten op de maatschappij vertalen 
we in een Impactscore. De nieuwe investeringen van 2021 laten een 
gemengd beeld zien. Zo waren er diverse investeringen met een 
hoge impactscore, maar ook een aantal investeringen die een lagere 
impactscore behaalden. De verklaring daarvoor ligt onder meer bij 
enkele nieuwe investeringen in ons domein Textiel, zoals Hydrowear 
en Van Heurck: die behalen nu nog een vrij lage impactscore, maar 
in de toekomst verwachten we die positief te kunnen beïnvloeden. Er 
kwamen ook nieuwe impactfondsen bij, zoals Pluralis, die de score 
positief beïnvloedden. Anderzijds verkochten we ook een deel van 
onze investering Batenburg Techniek, waardoor onze impactscore 
daalde. Gemiddeld behaalden we een impactscore van 3,2 op 5, wat 
helaas een daling is tegenover vorig jaar. 

Positieve evolutie

Onze eigen bedrijven beoordelen hun business steeds meer op basis 
van hun bijdrage aan solutions voor belangrijke challenges. We zien dat 
onze bedrijven in de goede richting blijven bewegen, en dat een steeds 
groter aandeel van hun omzet bijdraagt aan specifieke solutions, zoals 
circulaire oplossingen, het installeren van elektrische bussen, bio-based 
bouwen, het bestrijden van fake news, een betere waterzuivering of 
plant-based food solutions. In 2021 werkte 78% van ons vermogen 
mee aan solutions die nodig zijn voor planetary of societal issues. 

Het aandeel van ons kapitaal dat we in impact investeerden, daalde 
van 34 naar 29%. Nochtans kwamen er nieuwe impactinvesteringen bij, 
zoals Pluralis, Planet First en andere impactfondsen. Maar doordat ons 
vermogen in heritage-companies zo hard groeide, daalde het aandeel 
van onze impactinvesteringen ten opzichte van het totale vermogen. 

Het vooropgestelde donatiebedrag werd behaald en de middelen 
werden strategischer ingezet, met een hogere impactscore. We 
doneerden alleen binnen onze investeringsdomeinen, zowel aan 
social enterprises als aan goede doelen, en schonken in totaal meer 
dan 1 miljoen euro weg. 

In de loop van het jaar spraken we met heel wat family offices, onder 
meer tijdens onze allereerste Round Table, maar ook individueel. 
Deze KPI werd dus behaald. Tijdens de Round Table deden we voor 
het eerst een rondvraag bij een dertigtal HNW-families. Daaruit 
kwam een duidelijke tendens naar voren naar meer impact en meer 
duurzaamheidskennis in de besturen. Veel family offices kampen ook 
met dilemma’s rond transparantie. 

Kennis delen

In 2021 spraken we met 95% van onze investeringen over ESG en 
impact. Dat deden we enerzijds om het belang van die topics te 
onderstrepen en anderzijds om suggesties voor verbeteringen te delen. 
Waar nodig zetten we ons netwerk, ons VP Team of consultants in 
om verbeteringen op het vlak van ESG en impact te versnellen. We 

bouwen onze eigen capacities steeds meer uit om onze investeringen 
te helpen. Steeds vaker vragen ook andere families ons om advies.

Eind 2020 stapten we in het B Corp-certificeringstraject. Dat heeft 
gedurende heel 2021 gelopen en heeft geresulteerd in een succesvolle 
certificering in mei 2022 met een mooie score van 98,6. Vlak voor het 
verschijnen van dit rapport werden ook onze carbondoelstellingen 
gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi). VP Capital 
is daarmee het eerste family office in de Benelux met gevalideerde 
doelstellingen.

Ons doel rond actief eigenaarschap behaalden we met glans. Door 
actief betrokken te zijn bij meer dan 75% van ons vermogen, willen we 
waken over het langetermijndenken en de duurzaamheidsambities. 
We nemen onder meer rollen op in Raden van Commissarissen, 
Adviesraden, Investment Committees, Advisory Boards … Dit is een 
uitdaging voor ons team, maar maakt voor ons het verschil tussen 
beleggen en investeren. 

Onze key challenges en solutions nemen we als uitgangspunt bij alles 
wat we doen. We volgen op hoeveel van onze directe en indirecte 
investeringen al bijdragen aan planetary en societal solutions. Onze 
target voor societal solutions hebben we inmiddels behaald. Nu werken 
we aan een verhoging van het aantal companies dat actief bijdraagt 
aan planetary solutions. 

Onze eigen carbonuitstoot en die van onze portfoliobedrijven laten 
like-for-like een daling zien. De totale carbon footprint is gestegen 
doordat we de voetafdruk van ons vastgoed in 2021 hebben berekend 
en die nu ook meetellen. Bovendien hebben we de carbon footprint 
van onze nieuwe investeringen toegevoegd aan die van VP Capital. 
In 2021 behaalden we ook het Carbon Neutral-certificaat. 

Dashboard

Een aantal KPI’s van ons directe portfolio en onze impactfondsen 
volgen we op met een planetary and societal dashboard. Dat dashboard 
hebben we geüpdatet met de verplichte duurzaamheidsdatapunten 
die de Europese wetgeving in de toekomst zal opleggen. We zien 
inmiddels een verbetering van onze KPI’s en werken nu aan een 
accuratere dataverzameling in 2022. 

Ons vermogen is gevoelig voor heel wat natuurrisico’s. Die zullen we 
in de toekomst meenemen in onze planetary metrics. We berekenden 
in 2021 ook het aandeel van ons vermogen dat terechtkomt bij 
underserved communities. In 2022 willen we hier een doelstelling en 
beleid rond gaan bepalen. 

We laten in 2021 een mooi resultaat zien. In 2022 werken we hard 
verder om eind 2023 al onze doelen te behalen. 

12 13



P R O 2 G R E S S  R E P O R TW H A T ’ S  N E W

In 2021 hebben we aan heel wat nieuwe zaken gewerkt. We legden ons onder meer toe op een additionele screening of een verfijning 
van onze methode op het vlak van vastgoed. Daarnaast voerden we ook vernieuwingen door rond donaties, wetgeving, underserved 
communities en klimaatrisico’s.

Vastgoed

De vastgoedsector levert een grote bijdrage aan de wereldwijde 
uitstoot van broeikasgassen. Hij kent daarnaast verschillende andere 
uitdagingen. Om de klimaatverandering te beperken is het belangrijk 
dat er in deze sector een transitie plaatsvindt. VP Capital ziet die 
transitie inmiddels op gang komen, maar het gaat nog niet snel 
genoeg. Met onze investeringen in vastgoed willen we graag het goede 
voorbeeld geven. Daarom hebben we in 2021 verschillende stappen 
gezet, waaronder een aanpassing van de methodiek waarmee we 
vastgoedinvesteringen beoordelen. Het belangrijkste doel van de 
wijziging is dat we vastgoedinvesteringen op zo’n manier beoordelen 
dat er prikkels en handvatten voor verduurzaming ontstaan. 

De vorige jaren werd de impactscore van vastgoedinvesteringen voor 
een groot deel bepaald door een beperkt aantal gebouweigenschappen 
die soms lastig te beïnvloeden waren. 

Onze nieuwe methodiek om ESG- en impactscores te bepalen is 
sterk geïnspireerd op het GRESB-raamwerk, dat een breed scala aan 
aspecten meeneemt. Op het vlak van impact kijken we bijvoorbeeld 
niet alleen naar het energielabel en de maatschappelijke functie 
van een gebouw, maar ook naar uitstootbeperkende maatregelen, 
circulariteit en materiaalgebruik, gebruikerswelzijn en aandacht voor 
biodiversiteit. Op ESG-vlak houdt de methode rekening met rapportage, 
risicomanagement, leiderschap, beleid en stakeholders. Op basis 
van een evaluatie zal de nieuwe methodiek volgend jaar wellicht nog 
verder worden aangepast. Meer hierover lees je op pagina 74 en 75.

Klimaatrisico's

In 2021 brachten we voor het eerst verschillende soorten risico’s in 
kaart. Klimaatrisico's kunnen immers in de toekomst een grote invloed 
hebben op de waardering van bedrijven. We kijken zowel naar de risico’s 
die de klimaatverandering stelt voor ons portfolio als naar de impact 
van onze investeringen op de wereldwijde klimaatverandering. We 
maakten voor het hele portfolio een inventaris van 3 soorten risico’s: 
physical climate risk, climate transition risk en climate transition 
opportunity. Meer hierover lees je op pagina 113, 114 en 115.

Donaties 

Samen met adviesbureau Telos Impact verfijnden we in 2021 onze 
methode voor het screenen en beoordelen van donaties. Aan de hand 
van een due diligence impact radar screent Telos elke organisatie 
vooraf op 5 assen: 

• In hoeverre is er een fit met VP Capital en de domeinen? 
• Is de impact schaalbaar en meetbaar?
• Is er een actieplan en/of bewezen track record? 
• Hoe is de financiering opgebouwd? 
• Hoe is het bestuur van de organisatie?

Om aansluiting te vinden bij onze Progress Score kennen we 
aan elke donatie ook een ESG- en impactscore toe. De ESG-
score geeft aan in hoeverre de organisatie een erkende non-
profitorganisatie is, of er jaarlijks wordt gerapporteerd (financieel, 
output en impact) en of de daadwerkelijke impact ook echt wordt 
gemeten. De impactscore geeft aan in hoeverre de organisatie 
bijdraagt aan één of meerdere key challenges in een domein en 
of er een specifieke impact is binnen underserved communities. 
Meer hierover lees je op pagina 92 tot en met 98.

Underserved communities

In 2021 brachten we voor het eerst in kaart hoe ons vermogen 
specifieke underserved communities bedient. Zo willen we meer 
inzicht krijgen in de mate waarin bedrijven uit ons vermogen deze 
groepen in de toekomst beter zou kunnen bedienen. Voorbeelden 
van zulke groepen zijn mensen met zeldzame ziektes, mensen met 
bepaalde handicaps of mensen in lageloonlanden die geen toegang 
hebben tot medische zorgen. We bekijken de mate waarin bedrijven 
uit ons vermogen specifieke noden bedienen. Meer hierover lees je 
op pagina 118 en 119.

Wetgeving

Er komt heel wat wetgeving op ons af die voor verschillende bedrijven 
en fondsen grote gevolgen zal hebben. Daarom hebben we getracht 
een scan te maken van de mate waarin ons vermogen klaar is om 
aan de toekomstige regelgeving te voldoen. We denken dan aan 
regelgeving uit de Green Deal, de EU Taxonomie, SFDR enzovoort. 
Meer hierover lees je op pagina 89, 90 en 91.
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Purpose
Onze baseline is Strong heritage. Sustainable 
progress. Onze purpose is een belofte, 
namelijk dat we ons kapitaal en netwerk 
willen inzetten voor duurzame vooruitgang 
voor volgende generaties.

Why
We doen dit omdat we de noodzaak zien, de 
verantwoordelijkheid voelen en geloven in de 
kansen die duurzame vooruitgang biedt. Wij 
willen bijdragen aan oplossingen die nodig 
zijn zowel op planetair als op maatschappelijk 
vlak.

How
Daarbij kijken we telkens naar zowel de 
negatieve impact of effecten die we kunnen 
reduceren met onze bedrijven, investeringen, 
donaties, innovaties alsook naar waar we de 
positieve impact van ons portfolio kunnen 
vergroten. We hebben onze How vertaald 
naar 5 pijlers. 

Onze 5 pijlers
Ons beleid bestaat uit 5 pijlers, die we hier kort zullen samenvatten. Verderop in dit rapport wordt elke pijler uitvoerig toegelicht. De KPI’s 
die reeds toegelicht zijn in de samenvatting horen in verschillende pijlers thuis.

Commit
our capital

Commit our capital
Al onze investeringen en donaties krijgen een uitgebreide screening 
op ESG- en impactvlak, wat resulteert in een Progress Score (schaal 
van 1-10) en een lijst met potentiële vervolgstappen om de score te 
verbeteren. Zo volgen we op in welke mate ons kapitaal vooruitgang 
maakt op maatschappelijk en planetair vlak. 

Onze investeringen en donaties situeren zich binnen 8 domeinen: 
Agrifood, Energietransitie, Smart Industry, Media, Textiel, Health, 
Vastgoed en Water. Voor elk van die domeinen hebben we specifieke 
key challenges en investable solutions bepaald. De impact van een 
domein wordt weergegeven met een Impactscore. De impactscore 
van individuele fondsen, donaties en bedrijven maken duidelijk in welke 
mate zij met hun producten en diensten bijdragen aan oplossingen voor 
key challenges. We investeren bewust steeds meer in impactbedrijven 
en impacfondsen die intrinsiek aan zulke oplossingen bijdragen en 
volgen in deze pijler op hoe ver ons vermogen al op dat vlak staat. 
De mate waarin we ons kapitaal inzetten voor innovaties of donaties 
wordt ook in deze pijler opgevolgd.

Engage
our network

Engage our network
Wij gaan actief de dialoog aan met de bedrijven waarin we investeren 
en de goede doelen waaraan we bijdragen. Door onze kennis en 
inzichten te delen, hopen we hun Sustainable Progress te versnellen. 
Dat vraagt veel tijd, zowel van het VP Capital team als van onze 
investeringen. We brengen onder meer bedrijven samen om over 
bepaalde duurzaamheidsthema’s te praten. Daarnaast zetten we 
ons netwerk actief in om bedrijven te ondersteunen en jonge start-
ups verder te versterken. Met goede doelen gaan we in gesprek op 
vlak van ESG-screening en mogelijke output- en impact parameters. 

Naast bedrijven en goede doelen treden we ook in dialoog met andere 
vermogende families en family offices. In deze pijler volgen we dit 
Engagement op. 

Contributeto solutionsfor societalchallenges

 
Manage on sustainable progress
Net zoals we onze investeringen screenen, willen we natuurlijk ook ons 
eigen huishouden op orde hebben. We zochten daarbij manieren om 
zowel in de breedte als in de diepte te kijken, met een nulpuntmeting en 
concrete verbeteracties omtrent onze medewerkers, onze leveranciers, 
de lokale gemeenschap en onze rol als aandeelhouder. We volgen in 
deze pijler op hoe ver we staan met B Corp alsook bij hoeveel van 
onze investeringen we actief betrokken zijn. 

Contribute
to solutions

for planetary
challenges

Contribute to solutions for planetary challenges 
Om ons steentje bij te dragen aan de oplossingen voor planetaire 
uitdagingen, ontwikkelden we een planetary dashboard. Daarmee 
kunnen we heel wat zaken in kaart brengen, zoals het waterverbruik 
van een bedrijf, het gebruik van duurzame materialen, groene stroom 
en andere planetary metrics. Het dashboard zal in de loop van 2022 nog 
verder verfijnd worden, onder meer om het aan de nieuwste Europese 
regels aan te passen. Daarnaast volgen we in deze pijler onze carbon 
footprint op en hoeveel companies en vermogen er al bijdraagt aan 
solutions for planetary challenges. 

Contribute to solutions for societal challenges
VP Capital wil ook bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke 
uitdagingen. Daarom ontwikkelden we een societal dashboard waarmee 
we kijken naar societal metrics zoals de belastingen die een bedrijf 
betaalt, het aantal gecreëerde jobs en arbeidsongevallen, absenteïsme 
e.d. Ook dit dashboard zal in de loop van 2022 verder verfijnd worden 
om het aan te passen aan de meest recente Europese wetgeving. We 
volgen in deze pijler ook op hoeveel bedrijven uit ons portfolio bijdragen 
aan solutions for societal challenges. Dit wordt ook als percentage 
van ons vermogen opgevolgd. Ten slotte volgen we ook op welk 
percentage van ons vermogen naar “underserved communities” gaat. 

Manage on
sustainable

progress

Contributeto solutionsfor societalchallenges

Onze KPI’s & scope

We vertaalden al deze pijlers naar verschillende metrics. De 
scope kan verschillen van metric tot metric. Zo gaat de metric B 
Corp bijvoorbeeld enkel over VP Capital, maar geldt de Progress 
Score voor alle investeringen. We volgen onze 5 pijlers op 
in een KPI Dashboard zoals jullie kunnen lezen bij het kopje 
Resultaten 2021. 

How we put our beliefs in practice Applicable to VP Capital’s activities

Manage on sustainable 
progress

Engage our network

Commit our capital

Contribute to solutions  
for planetary challenges

Contribute to solutions  
for societal challenges

Progress Score

Impactscore

Capital invested providing solutions for challenges

Capital invested in impact investments

Total donations

Dialogue with family offices

Engage with our investments and philanthropy on ESG and Impact

B Corp-score

Active ownership

Companies providing solutions for planetary challenges

Planetary metrics improved

Carbon neutral certified

Capital allocated to underserved communities

VP DI FU RE PH

VP DI FU RE PH

VP DI FU RE PH

VP DI FU RE PH

VP DI FU RE PH

VP DI FU RE PH

VP DI FU RE PH

VP DI FU RE PH

VP DI FU RE PH

VP DI FU RE PH

VP DI FU RE PH

VP DI FU RE PH

VP DI FU RE PH

Companies providing solutions for societal challenges

Societal metrics improved

VP DI FU RE PH

VP DI FU RE PH
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Commit
our capital

Commit
our capital

Close up pillar 1

Onze KPI's

Progress  
Score

Domain 
Impactscore

Capital invested 
in solutions for 
key challenges

Capital invested 
in impact 

investments

Total  
donations

Progress Score
Scope
Om onze Progress Score te bepalen, screenen wij onze volledige investeringsportefeuille en de goede doelen die we per investeringsdomein 
hebben geselecteerd. In 2021 ging het om het volgende portfolio:

Direct  
investments

I
Investments  

in funds

II

Real estate

III
Direct impact  
investments

IV
Investments in  
impact funds

V

Philanthropy

VI

Textiel

Water

Health

Vastgoed

Smart industry

Media

Agrifood

Energietransitie

VP Capital
Properties

Domains

Investment category

Dementia

V

HEF II

20 21
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Methode
Onze Progress Score bestaat standaard uit twee onderdelen: een ESG-score en een Impactscore. Voor alle assetclasses hebben we een 
screeningsmethodologie uitgewerkt. Daar gaan we verderop in dit rapport nog dieper op in. De screeningsmethodologie kreeg de vorm van 
een uitgebreide ladder. Samenvattend ziet die er als volgt uit: 

Voor alle fondsinvesteringen maken we een screening op basis van ESG en impact. Die geven we vorm in een one-pager. We bespreken het 
overzicht met onze fondsen en passen het eventueel aan. Zo kunnen we verbeterpunten bespreken. Een one-pager en een impactscreening 
van onderliggende assets ziet er als volgt uit:

Om de ESG-score te bepalen, kijken we specifiek naar hoe goed ESG 
geïntegreerd is in het beleid van een bedrijf of een fonds. Een hoge 
ESG-score betekent dat er commitments zijn voor de lange termijn, 
dat er policies zijn opgesteld, dat de vooruitgang gerapporteerd wordt 
en dat de verantwoordelijkheid voor ESG gewaarborgd is in een 
organisatie. De hoogste ESG-score gaat uit van een ‘best in class’-
principe in een bepaalde sector. Vanuit VP Capital doen we niet alleen 
een screening, maar helpen we ook mee jaarplannen opstellen met 
onze directe investeringen, zodat zij best in class kunnen worden of 
blijven. Bovendien volgen we de acties regelmatig op. Tot slot zijn ESG-
metrics vaak bepalend in de financiële verloning van het management 
in onze directe participaties. 

De ESG-score willen we explicieter in balans brengen met de 
werkelijke bijdrage die een bedrijf levert aan het oplossen van een 
maatschappelijk of ecologisch probleem. Zo ontstaat de Impactscore. 
Met onze impactscores lopen we vooruit op de regels die de EU maakt 
om greenwashing tegen te gaan. Ze zorgen ervoor dat een fonds of 
bedrijf alleen het label ‘duurzaam’ kan claimen als het daadwerkelijk 
een bijdrage levert aan een solution for a key challenge. Deze werden 
voor onze investeringsdomeinen opgesteld door adviesbureau Sinzer. 
MJ Hudson bracht daarna in kaart in welke mate onze bedrijven, 
fondsen en hun onderliggende assets bijdragen aan solutions voor 
die key challenges. We scoren alle bedrijven op een as van ‘causes 
harm’ tot ‘contributes to solutions’. We identificeerden ook hoeveel 
bedrijven een oplossing bieden voor de specifieke domain challenges. 

Direct

I

Funds

II

Real estate

III

Direct  
impact

IV

Impact  
funds

V

Philanthropy

VI

Lack of ESG integration

Lack of ESG integration

<4 total ESG mgmt. 
points

Lack of ESG integration

Lack of ESG integration

<2 ESG mgmt. indicators 
in place

Does cause harm

Weighted average 
Impactscore <1.5

<3 total impact points or 
exclusion list

Does cause harm

Weighted average 
Impactscore <1.5

Limited or negligible 
impact

Visible intentionality of 
ESG integration

Visible intentionality of 
ESG integration

4-6 total ESG mgmt. 
points

Visible intentionality of 
ESG integration

Visible intentionality of 
ESG integration

2 ESG mgmt. indicators 
in place

May cause harm

Weighted average 
Impactscore ≥1.5 and 
<2.5

3-4 total impact points

May cause harm

Weighted average 
Impactscore ≥1.5 and 
<2.5

Cause focus on under-
served people/planet

Demonstrable ESG 
integration

Demonstrable ESG 
integration

7-9 total ESG mgmt. 
points

Demonstrable ESG 
integration

Demonstrable ESG 
integration

3 ESG mgmt. indicators 
in place

Acts to avoid harm

Weighted average 
Impactscore ≥2.5 and 
<3.5

5-7 total impact points

Acts to avoid harm

Weighted average 
Impactscore ≥2.5 and 
<3.5

Contributes to at least 1 
challenge in domain

ESG fully integrated in 
processes

ESG fully integrated in 
processes

10-12 total ESG mgmt. 
points

ESG fully integrated in 
processes

ESG fully integrated in 
processes

4 ESG mgmt. indicators 
in place

Benefits stakeholders

Weighted average 
Impactscore ≥3.5 and 
<4.5

8-10 total impact points

Benefits stakeholders

Weighted average 
Impactscore ≥3.5 and 
<4.5

Focus on >1 challenges 
or maximum impact

Best-in-class ESG 
integration

Best-in-class ESG 
integration

13-15 total ESG mgmt. 
points

Best-in-class ESG 
integration

Best-in-class ESG 
integration

5 ESG mgmt. indicators 
in place

Contributes to solutions

Weighted average 
Impactscore ≥4.5

11-13 total impact points

Contributes to solutions

Weighted average 
Impactscore ≥4.5

Tackles >1 challenges 
and maximum impact

ESG Mgmt.

ESG Mgmt.

ESG Mgmt.

ESG Mgmt.

ESG Mgmt.

ESG Mgmt.

Impactscore

Impactscore

Impactscore

Impactscore

Impactscore

Impactscore

1 432 5

Updated

Investment  
category

Sustainability maturity ladder

Telos
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BLUE HORIZON I (1/2)

2021 score

ESG Management

Impact Score

ESG Mgmt. Score 8.3/10
Total score

Rationale

• Overall: this fund’s investment 
strategy focuses on plant-based 
foods products. Combined with 
strong improvements in ESG 
mgmt., Blue Horizon’s adjusted 
total score reflects a strong 
ESG profile.

• ESG mgmt.: Blue Horizon’s 
latest ESG and impact report is 
considered best-in-class as it 
provides insightful impact data 
and provides evidence of active 
management of material ESG 
themes.

• Impact: portfolio companies 
provide solutions to key 
challenges in the agrifood 
sector, most notably operating 
within planetary boundaries.

Value-weighted impact profile, (% AUM)

Absolute impact profile, (# of companies)

Agrifood: operate within planetary boundaries
Agrifood: establish adaptive and resilient food system
Agrifood: access to nutritious food for all
Agrifood: guarantee livelihoods and wellbeing

Portfolio companies providing solutions to key challenges (#)

4.3
Weighted average 
impact score ‘21

4.4
Weighted average 
impact score ‘20

n/a
Weighted average 
impact score ‘19

2

9 9

5 - Contributes 
to solutions

4 - Benefits 
stakeholders

2 - May 
cause harm

1 - Does 
cause harm

3 - Acts to 
avoid harm

15
5

3
1

7

52
41

2 - May 
cause harm

1 - Does 
cause harm

5 - Contributes 
to solutions

3 - Acts to 
avoid harm

4 - Benefits 
stakeholders

Summary of Impact Score

VP Capital Domains

1 2 3 4 5

• Weighted average Impact 
Score <1.5

• Weighted average Impact 
Score ≥1.5 and <2.5

Visible intentionality of ESG 
integration

• Lack of ESG integration

• Weighted average Impact 
Score ≥4.5

2020 score

• ESG fully integrated in 
processes

• Weighted average Impact 
Score ≥2.5 and <3.5

• Weighted average Impact 
Score ≥3.5 and <4.5

• Weighted average Impact 
Score ≥3.5 and <4.5

• Demonstrable ESG 
integration

ESG or impact reporting

ESG section website

ESG responsibilities

EU Taxonomy assessment 

SFDR Label

SFDR website statement

ESG DD procedures

ESG Policy

Principal adverse impacts

Climate-change assessment

UN PRI signatory

B-corp certification

Science Based Target

yes

yes

no

yes

no

art. 9

no

yes

no

no

yes

no

no

Other commitments yes

Engagement level w. VP low

• Best-in-class ESG 
integration

Back to overview
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BLUE HORIZON I (2/2)

Company Score % AUM Domain Description

Planted 5% Agrifood Company markets a vegetarian chicken alternative.

Heartbest 2% Agrifood Mexico-based [lant-based cheese and milk manufacturer.

LIVEKINDLY Collective 30% AgriFood Consortium of brands in the plant-based food segment.

Alpha Foods 8% AgriFood Producer of plant-based snacks such as burritos and pot pies.

Algama 3% AgriFood Company explores algae’s to create new technologies, ingredients & products.

Chromologics 3% AgriFood Developer of a fungal biotech platform for the production of novel, natural colorants.

Planet V (Lunch Vegaz) 3% AgriFood Developer and manufacturer of fresh, organic and plant-based prepared meals.

LoveRaw 2% AgriFood Company makes plant-based products in the confectionary / indulgence category.

Polybion 2% Textile Biological additive manufacturing company making materials out of fungi & food waste.

Mia & Ben 1% AgriFood Company market plant-based fresh baby & toddler food products.

Veestro 0% AgriFood Company market plant-based, organic and preservative free fully prepared meals.

Mosa Meat 10% AgriFood Mosa Meat is a Dutch company founded by the pioneers of cultured meat in 2016.

TIPA 10% AgriFood Company produces compostable flexible packaging

Cubiq Foods 5% AgriFood Food-tech company focusing on food ingredients.

Geltor 4% AgriFood Specialty ingredient company which is producing high-value designer proteins.

Clara Foods 4% AgriFood Company engineers, manufactures and formulates plant-based animal proteins.

Biomilq 3% AgriFood Producer of nutritionally equivalent breastmilk from cultured human mammary cells.

Jay and Joy 2% AgriFood Company produces and markets vegan dairy products

Agbiome 2% AgriFood Company develops biological and trait products to enhance food production process.

Human Foods 0% AgriFood Produces bars containing nutrients that are difficult to obtain from a plant-based diet.

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

Companies without inherent 
positive/ negative impact but 
may contribute to products or 
services with 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 working on 
advancing & commercialisation
of solutions that solve societal 
and planetary challenges

Impact Score legend

Full breakdown of Impact Score

22 23
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Ook voor alle directe investeringen maken we een screening op basis van ESG en impact. We volgen de acties van het afgelopen jaar op, 
helpen mee roadmaps opstellen voor de korte en de lange termijn en leggen acties vast voor het volgende jaar. Voor directe participaties 
volgen we ook verschillende negatieve en positieve impact KPI’s op. 

Hieronder een voorbeeld van de roadmap die werd opgesteld voor onze directe participatie Q-lite. We leggen daarin zowel doelstellingen voor 
de korte termijn als voor de lange termijn vast op materiele ESG-thema’s. 

9 |  Strictly Private & Confidential. All Rights Reserved. Not for Distribution. Copyright © 2022 MJ Hudson. 

2022
SHORT TERM1

2023
SUSTAINABILITY 
FRONTRUNNER

2026

LONG TERM

INDICATIVE ROADMAP
There is a broad range of options for target-setting across Q-lite’s ESG universe

1Short term targets may be subject to change as a result of on-going strategy setting; 2 Selected products must comprise a significant portion of sales; 3 Dependent on allocation of 
government subsidy. Source: MJ Hudson analysis

• CO2 scope 3 insightful figure in 2023
• Investigate fleet carbon and create a roadmap 

how to transition to a low carbon fleet 
• Do a feasibility study review for Science Based 

Targets and, if feasible, submit action plan.

• Awareness raising customers' energy 
emissions through webinars

• Offer the possibility to offset CO2 emissions 
resulting from the use of the products sold by 
Q-lite

• Create employer branding roadmap.
• Investigate the opportunity to get certified as a 

‘Great Place to Work’

• Implementation of ISO27001
• Implemetation of NPR5325 and NPR5326 

working method and obtain certifications.

• Pilot rollout code of conduct A level suppliers
• Engage key suppliers in ESG journey

• Investigate and execute actions to reduce the 
car fleet’s impact (e.g. through bio-diesel).

• Selected 3 standard product series2 are 10% 
more energy efficient compared to 2021.

• Pushing circularity standards in the industry
• 25% of the order intake is circular (note: 

subject to market conditions)

• Absenteeism and accident rates are 50% and 
30% below industry benchmarks respectively

• 1 day a year, employees are allowed to help a 
good cause during working hours

• Obtain data security certification ISO27001

• Obtain insights into CO2 status of key suppliers 
• Key suppliers are engaged in ESG journey
• New supplier rating system fully operational
• Set strategy on data gathering and suppliers 

rating together with TU Delft3

• Look into the feasibility of obtaining a net-
negative footprint

• Reduce scope 3 by 25% by 2026 in proportion 
to turnover (compared to 2022)

• En-route to achieve science-based targets

• Positive impact is quantified and communicated
• 20% from revenue comes from software 

licenses, services and ‘as a service’ contracts 
• Standard products are >25% recycled material
• Selected 3 standard product series2 are 20% 

more energy efficient compared to 2021

• Status as a well-known employer at schools 
resulting in 10 interns a year

• 10% of all employees have ever done an 
internship or holiday work at Q-lite

• Industry-leading status for product quality and 
safety

• 10% of our total purchases (in euros) comes 
from CO2-neutral suppliers

• Social risks are known in the supply chain and 
reduced to a minimum

KEY MATERIAL THEMES

Energy & carbonI

Product life cycleII

Employee health, 
safety &  
wellbeing

III

Product quality & 
safety

IV

Supply chain 
control

V

G

S

E

In dit rapport tonen we niet voor elke directe participatie een roadmap omwille van het concurrentiegevoelig karakter van zulke informatie. 
Bij elke directe participatie zullen we wel 1 of 2 (duurzame) projecten toelichten.

Ons screeningproces voor onze Progress Score ziet er als volgt uit:

Verfijning van de methode

In 2021 vernieuwden we drie aspecten van onze methode. 

1. We verfijnden onze vastgoedscreening. 
We maakten een duidelijke afvinklijst om 
te bepalen wanneer een vastgoedfonds 
een goede score kan behalen op ESG. 
We legden ook criteria vast om de 
impactscore van vastgoed te bepalen. 
Door die verfijning werden sommige 
scores gecorrigeerd ten opzichte van 
de vorige jaren, omdat de ESG-scores 
gestegen zijn en de impactscores gedaald 
zijn. Hierover meer op pagina's 74 en 75.

2. Daarnaast zijn we anders gaan afronden, 
namelijk op 1 cijfer na de komma. Dat 
heeft een invloed op onze score omdat 
we tot 2020 enkel met gehele getallen 
werkten.

3. Ook de weging van Environmental, Social 
en Governance onderling werd meer in 
lijn gebracht met wat materieel is in elke 
sector. 

ESG- en impactinventarisatie

We screenen al onze bedrijven, fondsen en goede 
doelen. Daarbij gaan we na in welke mate ze rekening 
houden met ESG en in welke mate een investering of 
donatie bijdraagt aan solutions for planetary or societal 
challenges. De punten worden toegekend op basis 
van ingevulde vragenlijsten, aangeleverde rapporten 
(impact, financieel en duurzaamheid), dialoog en publiek 
beschikbare informatie.

Totaalscore

Elke investering geven we punten op een schaal van 5 voor 
ESG-management en op 5 voor impact, specifiek voor 
elke asset class. Deze scores tellen we bij elkaar op om 
elke investering een totaalscore op 10 te kunnen geven.

Vermogensweging

We wegen de scores van al onze investeringen op basis 
van hun marktwaarde t.o.v. de waarde van onze totale 
investeringsportefeuille. Die weging resulteert in een 
algehele Progress Score. Door jaarlijks te meten, kunnen 
we onze Sustainable Progress monitoren.

+

x =

=

The extent to which ESG factors are incorporated 
into investment and management decisions.

The extent to which investments contribute to 
planetary and societal challenges.

ESG Mgmt.

ESG Mgmt.

Impactscore

Impactscore

1 432 5

1 432 5

X / 10
Total score

X / 10
Total score

Invested  
capital (%)

Progress  
Score

24 25
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ESG MANAGEMENT SCORE RULEBOOK

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.

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.

Lack of 
ESG integration

Visible intentionality of ESG 
integration

Demonstrable ESG 
integration

ESG fully integrated in 
processes

Best-in-class ESG 
integration

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

Is ESG and/or Impact integrated throughout the 
business?

Complete integration can include long-term ESG and/or 
Impact goals and aligned strategy.

1 2 3 4 5

Yes

Yes

No Yes

No

No Yes

ESG Mgmt.

Impact
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IMPACT SCORE RULEBOOK

Acts to avoid harm
Does the investment significantly reduce any potential 

negative impacts of its operations and/or 
products/services?

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 conduct-

based controversies?

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

Investments that reduce the 
negative impact of their 

products/services and/or the 
way of operating

Investments that have a 
positive contribution to 

society through its 
products/services and/or the 
way in which they operate

Investments that work on the 
development and 

commercialization of 
products/services that 

contribute to the solution of 
social and environmental 

challenges

Does cause harm May cause harm Acts to avoid harm Benefits stakeholders Contributes to solutions

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 

Degree of impact
Does the investment make or have the potential to make a 
significant impact on societal and/or planetary challenges

No

Yes No No Yes

Yes

No Yes

ESG Mgmt.

Impact

Opbouw ESG-ladder

Opbouw impactladder

ESG Mgmt.

Impactscore

ESG Mgmt. Score, 
2018-2021

2020 2021

3,3
3,8

2019

2,8

2018

2,8

Impactscore, 2018-
2021

2020 2021

3,5 3,3

2019

3,2

2018

3,0+

Total Progress Score, 
2018-2021

2020 2021

6,8 7,1

2019

6,0

2018

5,8=

29

Resultaat
 
De behaalde Progress Score voor 2021 bedroeg 7,1 op 10. 
Daarmee zet de stijgende lijn zich verder: in 2019 behaalden 
we nog 6 op 10, in 2020 was dat al 6,8 op 10. Tegen 2023 
willen we 8 op 10 behalen. Met 95% van onze investeringen 
en donaties gingen we in dialoog over hun resultaat. 
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Alle fondsen, bedrijven en hun scores kun je vinden in het volgende overzicht. One-pagers van alle fondsen, investeringen en goede doelen 
kun je opvragen via de contactpagina op onze website. 

De verandering van de score wordt weergegeven in een waterval. We zien dat onze impactscore lichtjes is gezakt o.a. door de verfijning van 
onze methode. Een aantal nieuwe investeringen in het domein Textiel hebben ook een lage impactscore behaald. De deelverkoop van Batenburg 
Techniek, wat een hoge score behaalde, zorgt ook voor een kleine daling van de Progress Score. Nieuwe impactinvesteringen (zoals Pluralis 
of LSP Dementia) doen de score stijgen en ook gewone fondsen en een aantal directe participaties zien hun impactscore toenemen. Grote 
stijgingen zien we onder meer bij Batenburg Techniek, Ackermans & van Haaren, AlpInvest, Accsys Technologies, Aquaporin, Shift Invest, 
Blue Horizon en Rockstart Agrifood. Verderop in het rapport laten we meer voorbeelden zien van scores van specifieke domeinen, bedrijven 
en fondsen. 

Breakdown of contributions to the 2021 Progress Score increase

2020 Progress  
Score

-0,10

0,24

0,32

-0,07

-0,13

Impact Progress  
fund investments

Methodology  
update

• Accuracy-gains in ESG 
methodology led to 
a correction across 
asset classes.

• Average 2021 
Impactscores for 
funds and real estate 
fell slightly below 2020 
scores.

• Investments with a 
positive Impactscore 
trend are AlpInvest 
and Ackermans & 
van Haaren.

• Mediahuis’ ESG mgmt. 
progress contributes 
most to the portfolio 
score improvement. 

• Q-lite booked most 
year-on-year progress 
in terms of ESG mgmt. 

• Direct investments 
with scores below the 
2020 Progress Score 
had a larger negative 
effect than the 
positive contribution 
of Pluralis/ISG.

• Q-lite realised 
impressive impact 
growth by increasing 
their circular business 
model revenues.

• The Impactscores of 
other companies will 
be revisited during the 
2022 cycle.

• VP Capital scaled 
down its stake in 
Batenburg Techniek 
in 2021, which had a 
negative effect on the 
total portfolio score 
due to its relatively 
high score.

• Overall, there is a 
strong positive trend 
in ESG mgmt. 

• Blue Horizon, 
Rockstart and 
VP Capital Properties 
realised the highest 
year-on-year progress. 

• Organic growth 
and decline across 
investment categories 
had a positive effect 
on VP Capital’s 
portfolio score, 
indicating commercial 
tailwind for ESG 
leaders.

New  
investments

ESG Mgmt. Progress 
direct investments DivestmentImpact Progress  

direct investments
Change in  

portfolio weights
ESG Mgmt. Progress 

fund investments
2021 Progress  

Score

VP Capital
Properties

6,79

7,05

0,01

-0,03

0,03
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Bij VP Capital beschikken we over verschillende manieren om onze Progress Score verder te verbeteren. De meest efficiënte manier is om 
blijvend in gesprek te gaan met onze directe investeringen en om hen aan te moedigen om veranderingen door te voeren. Het grootste deel 
van ons kapitaal zit immers in directe participaties. Met onze andere investeringen kunnen we samenwerken om hun ESG- en impactscores 
te verbeteren. Tot slot kunnen we nieuwe investeringen selecteren die een positieve impact creëren en die als dusdanig bijdragen aan een 
hogere score. Omgekeerd kunnen we afscheid nemen van investeringen die ondermaats (blijven) presteren.

Real estate

Philanthropy

Funds

Impact funds

Direct

Direct impact

I

II

III

IV

V

VI

Investment  
category 2 65 9 104 83 7

PCM

I.T.

I

II

V

Dementia

Frun Invest I Light Industrial REG Fund

Progress Score overview

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 werken aan verbetering en dat ze volgend jaar een hogere 
score zullen realiseren. Ook scoren sommige investeringen laag omdat we de nodige informatie niet of 
niet tijdig ontvangen hebben.

CPVII

VII IV

VI

I

HEF II

II

I

II

VP Capital
Properties
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Investment domain Weighted average Impactscore ExamplesInvested capital (% of total)1 # of companies/ assets2

Other

Water

Health

Vastgoed

Smart industry

Media

Energietransitie

2,4% 8 (+4) 4,7

2,4% 67 (+5) 4,6

13,5% 74 (+35) 3,9

9,3% 31 (+13) 3,7

14,8% 73 (+9) 3,0

41,4% 12 (+6) 3,0

6,0% 146 (+38) 3,3

2
3

22

18

11

28

8

5

15

33

28

5

2
3

3

1

22

1

1412

33

4

4

3

39

18

3

15

20

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

Impactscore per domein
In elk van onze 8 investeringsdomeinen spelen andere challenges en mogelijke solutions mee. Zo is het bijvoorbeeld in Agrifood nodig om 
aan gezondere bodems te werken, terwijl in het medialandschap vooral onafhankelijke journalistiek belangrijk is.

Overzicht investeringsdomeinen

De impactscores van de verschillende domeinen zie je in het volgende overzicht. De voorbeelden die rechts staan, kunnen zowel directe als 
indirecte investeringen zijn. De impactscores helpen ons om nieuwe investeringen te selecteren en de impactscore per domein op te volgen. 

Methode
Adviesbureau Sinzer stelde voor elk van onze investeringsdomeinen de belangrijkste challenges en investable solutions op. Alle bedrijven 
waarin we direct of indirect investeren, werden gescreend volgens een impactladder. Naarmate bedrijven meer bijdroegen aan solutions 
for key challenges, kregen ze een hogere impactscore. De impactscore per domein is het gewogen gemiddelde van de impactscores van 
alle bedrijven en fondsen binnen een domein. Op de volgende pagina’s zoomen we dichter in op onze verschillende investeringsdomeinen 
en hun bijbehorende challenges en solutions.

Agrifood 3,6% 113 (+34) 3,438
143

58

Textiel 6,7% 12 (+6) 3,12
4

6

 Incr. vs last year    Decr. vs last year
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 Agrifood

Close-up per investeringsdomein
Op de volgende pagina’s gaan we in op onze 8 investeringsdomeinen. Per investeringsdomein 
geven we telkens het volgende mee:

• Introductie van het domein
• Key challenges per investeringsdomein
• Key solutions en hoe we er in kunnen investeren
• Impactscore per investeringsdomein, inclusief een overzicht van hoeveel bedrijven bijdragen 

aan oplossingen voor key challenges
• Voorbeelden van portfoliobedrijven en/of fondsen. We geven ook telkens een one-pager 

mee met de belangrijkste informatie. Van onze directe participaties zullen we een aantal 
duurzaamheidsprojecten van 2021 toelichten. We hebben vorig jaar veel aandacht besteed 
aan de domeinen Agrifood en Textiel. Daarom zijn de introducties van deze domeinen een 
stuk uitgebreider

• Een logo-overzicht van bedrijven die direct of indirect in ons vermogen aanwezig zijn

Introductie van het domein

Binnen het domein Agrifood kunnen we een aantal grote trends 
onderscheiden, die veelal samenhangen met de geïdentificeerde 
challenges van het domein.

• Korte, eerlijke en transparante waardeketens. Consumenten 
willen weten waar hun voedsel vandaan komt, en kortere ketens 
dragen bij aan een beter verdienmodel voor de boer.

• Eiwittransitie. Binnen ons westerse dieet is de consumptie-
verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten op dit moment 
ongeveer 60/40. Die verhouding moet minstens andersom om 
binnen de planetaire grenzen aan de stijgende voedselvraag te 
kunnen blijven voldoen. 

• Regeneratieve landbouw. Bij regeneratieve landbouw staan het 
bodemleven en het herstel van de bodemkwaliteit centraal. De 
landbouwer werkt niet tegen, maar met de natuur. In de akkerbouw 
wordt het organische-stofgehalte verhoogd via minimale bodem-
bewerking, gewasrotaties en groenbemesters. Zo kan er meer 
koolstof worden opgeslagen in de bodem. De regeneratieve 
landbouw heeft een positieve impact op de natuur, het klimaat, 
de biodiversiteit en het dierenwelzijn.

• Circulaire landbouw. Kringlooplandbouw is een vorm van duurzame 
landbouw waarbij de kringlopen van nutriënten, mineralen en 
organische stof zoveel mogelijk gesloten worden, liefst binnen 
één landbouwbedrijf of binnen de regio.

• Technologische innovatie, precisielandbouw en robotisering. 
Technologische vooruitgang maakt het mogelijk om met minder 
input, zoals werkuren en bestrijdingsmiddelen, meer voedsel te 
produceren.

• Voedselverspilling vermijden. Ongeveer een derde van alle voedsel 
in de wereld gaat verloren of wordt verspild tussen boer en bord, 
aldus de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO).

Ondanks goede initiatieven is de impact van de agrarische sector op 
onder meer het klimaat, de bodem en de biodiversiteit nog altijd (te) 
groot. De maatschappelijke druk neemt daardoor steeds verder toe. 
Ons westerse dieet bevat te veel dierlijke eiwitten, en de vlees- en 
zuivelindustrie stoot te veel CO2eq uit. Een eiwittransitie naar meer 
plantaardige alternatieven is nodig als we de wereldbevolking ook in 
de toekomst willen blijven voeden. 

De gedefinieerde challenges binnen het Agrifood-domein onderstrepen 
het belang van een transitie in de sector. Via (impact)fondsen investeren 
wij in diverse innovatieve bedrijven die bijdragen aan solutions 
voor de gekende challenges. Een voorbeeld is Naïo Technologies 
(PYMWYMIC), dat elektrisch aangedreven robots ontwikkelt die onkruid 
op mechanische wijze verwijderen. Dat kan een doorbraak zijn bij het 
verminderen van chemische bestrijdingsmiddelen. Andere voorbeelden 
uit ons portfolio zijn Mosa Meat (Blue Horizon), dat burgers van 
kweekvlees produceert; of Planted, dat zich helemaal focust op 
vleesvervangers uit plantaardige eiwitbronnen. Ook onze directe 
investering VP Landbouw en een deel van de activiteiten van Batenburg 
Techniek vallen binnen het Agrifood-domein. Tot slot steunen we ook 
stichting Herenboeren, een groeiende burgerbeweging die coöperatieve 
boerderijen opzet en daarmee aantoont dat de productie van ons 
dagelijks voedsel anders, beter en bovenal duurzamer kan (zie ook 
‘Donaties’).
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Key challenges
• 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

Voorbeeld 1

Key solutions
• 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

Voorbeelden uit ons domein Agrifood

VP Landbouw is een heritage bedrijf binnen het Agrifood domein. 
VP Landbouw wordt in 1940 opgericht door Eduard van Puijenbroek 
om werkgelegenheid te kunnen blijven bieden aan de arbeiders 
van de stilgevallen textielfabriek en daarmee te voorkomen dat zij 
ingeschakeld werden in de Duitse oorlogsindustrie. Om de akkers 
van goede kwaliteit mest te kunnen voorzien, wordt na WO II een 
melkveetak toegevoegd. Vandaag de dag is VP Landbouw nog 
steeds een gemengd bedrijf met 400 hectare akkerbouw en 400 
melkkoeien, plus bijbehorend jongvee. Duurzame vooruitgang zit in 
de geschiedenis en het DNA van het bedrijf. Zo was VP Landbouw 
één van de eerste boerderijen met een vrijlooppotstal voor de koeien, 
was het één van de eersten die het duurzaamheidslabel “Landmark 
farm” van Unilever kreeg en is het momenteel één van de eersten 
die experimenteert met strokenteelt. 

Afgelopen jaar hebben ze zich, samen met de experts van Metabolic/
FreshVentures en ondersteuning van VP Capital, daarom gebogen 
over de vraag: “hoe wordt VP Landbouw een toekomstbestendig 
bedrijf dat voedzaam voedsel produceert binnen planetaire grenzen?” 
Gezamenlijk zijn we tijdens deze oefening uitgekomen bij de principes 
van regeneratieve landbouw, die uitgaan van samenwerking met 
de natuur in plaats van ertegen. Dit sluit goed aan bij de unieke 
ligging van VP Landbouw op het landgoed Gorp & Roovert. Zo is 
er al een samenwerking tussen natuur en landbouw op het gebied 
van waterbeheer en de inzet van reststromen, die voortkomen uit 
natuurbeheer, als groenbemester voor de landbouw. Een voorbeeld 
van dit laatste is heideplagsel. Binnen regeneratieve landbouw staat de 
bodem centraal. Het doel is dan ook een vruchtbare, gezonde bodem 
die rijk is aan bodemleven in al zijn vormen. Daarom keren ze de grond 
minder diep of zelfs helemaal niet, gebruiken ze organische mest en 
werken ze met bodembedekkende groenbemesters. Ze bouwen zo 
meer organische stof op in de grond; daarmee leggen ze CO2 vast en 
verbeteren ze de ‘sponswerking’ van de grond (het water vasthoudend 
vermogen). De vraag of koeien nog passen binnen een toekomst-
bestendig bedrijf heeft ons lang bezig gehouden. De methaan- en 
ammoniakuitstoot die gepaard gaan met het houden van melkvee 
baren onze zorgen, anderzijds worden de akkers van VP Landbouw 
nog altijd gevoed met mest van eigen dieren. Die eigen koeienmest 
voorziet momenteel in 60% van de mestbehoefte van de akkerbouw 
en groenteteelt en VP Landbouw wil kunstmest nog verder afbouwen, 
want ook kunstmestgebruik heeft een grote impact op het klimaat. 
Bovendien biedt een gemengd en grond gebonden agrarisch bedrijf als 

VP Landbouw een uitstekende uitgangs situatie voor regeneratieve en 
kringloop landbouw. VP Landbouw zet ook vol in op emissie reductie, 
het verhogen van dierenwelzijn en het produceren van voer voor de 
koeien op eigen land. Het afgelopen jaar zijn daartoe al diverse stappen 
genomen. Voorbeelden hiervan staan later benoemd.

Ondanks de grote inspanning van VP Landbouw is de ESG-score dit jaar 
niet noemenswaardig gestegen. De veranderingen binnen bestaande 
agrifoodbedrijven gaan langzaam en we richten ons hier op een 8/10. 
Ze kunnen een grote stap zetten door het aanpassen van de huidige 
grote koeienstal, naar een emissiearm systeem met een hogere mate 
van dierenwelzijn. Dit betreft een grote investering die voor 2023 en 
deels 2024 op de agenda staat, omdat vanaf 1 januari 2024 de stalvloer 
emissiearm moet zijn. De recente ontwikkelingen in Oekraïne en de 
explosief gestegen prijzen van energie, voer en kunstmest, maken 
nog meer duidelijk dat de ingezette weg van minder kunstmest en 
het sluiten van kringlopen op eigen terrein de juiste is. De transitie 
naar regeneratieve landbouw, die het bedrijf resoluut heeft ingezet, zal 
de komende jaren verder vorm krijgen. VP Landbouw werkt hiertoe 
samen met o.a. Soil Heroes, Metabolic, FreshVentures en CO2Logic. 

Op de volgende afbeelding zie je een voorbeeld van een Domain Performance Overview-pagina. Zo’n pagina toont onder meer onze 
langetermijnvisie over een domein, hoeveel kapitaal we procentueel in dat domein geïnvesteerd hebben, en hoeveel onderliggende assets er 
in een domein aanwezig zijn. De impactscore is afhankelijk van de plaats die verschillende companies krijgen op de impactladder. Die varieert 
van score 1 (Does cause harm) tot score 5 (Contributes to solutions). Vervolgens wegen we de scores ook nog op basis van het geïnvesteerde 
vermogen per bedrijf. Tot slot tonen we welke key challenges er spelen in het domein en hoeveel investeringen actief bijdragen aan solutions. 
We laten ook een aantal voorbeelden zien van bedrijven die in dit domein actief zijn.
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Mosa Meat is a 
food producer 
of a slaughter-
free hamburger 
made directly 
from cow cells

AGRI-FOOD DOMAIN PERFORMANCE OVERVIEW

1 Investments can contribute to multiple solutions.

Domain introduction Domain insights

VP Capital vision - The preservation 
of ecosystems and future wellbeing of 
the human population are centrally  
dependent on a transformation of the 
food system towards a sustainable 
and resilient state

Direct
Funds
Real Estate
Direct impact
Impact funds
Philanthropy

Investment 
category

Number of 
investments
2

17

91
2

3
14

38

58

64

27
9

5 - Contributes 
to solutions

1 - Does 
cause harm

0

2 - May 
cause harm

0

3 - Acts to 
avoid harm

4 - Benefits 
stakeholders

Portfolio metrics

3.4
2021

3.4
2020

3.3
2019

Value-weighted domain 
impact score

56

38

17

24

12

43

3
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Key challenges in the 
agri-food domain

Some examples

1 – Operate Within 
Planetary Boundaries

2 – Establish Adaptive 
and Resilient Food 
System

3 – Guarantee 
Supporting Livelihoods 
and Wellbeing

4- Access to nutritious 
food for all

Company 
develops 
innovative 

formulations of 
crop protection 

products

Shiok Meats is 
a cellular 

aquaculture and 
cell-based meat 

company

Dairy cow and 
agricultural farm

Underlying   
assets ’21, (#)

Capital in domain 
‘21, (% inv. capital)

Impact profile ‘21, (# of companies, top; % of inv. capital in domain, bottom)

Capital offering solutions 
‘21, (% inv. capital in domain)1

Investments offering 
solutions ‘21, (#)1

3.6% 112
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De volgende afbeelding toont de conclusie van een uitgebreide oefening rond ESG en impact die we gedaan hebben voor VP Landbouw. Je ziet 
onze langetermijnvisie, de key challenges en de solutions waar het bedrijf aan bijdraagt. Bovendien geven we de ESG-score mee, die gebaseerd 
is op materiële ESG-zaken. Bedrijven die 5 op 5 halen, zijn voorlopers en ‘best in class’ ten opzichte van de andere spelers die in de markt 
actief zijn. De impactscore geeft een indicatie van waar het bedrijf staat op de Impactladder. Een score van 3 op 5 verwijst naar de fase ‘Acts 
to avoid harm’. Een score van 5 op 5 betekent dat de hele bedrijfsvoering, de producten en diensten bijdragen aan solutions for key challenges. 

Enkele projecten van VP Landbouw in de kijker:

Reductie van CO2 footprint
VP Landbouw heeft in 2021 geëxperimenteerd met de teelt van 
zomer veldbonen. Deze eiwitrijke gewassen van eigen bodem, halen 
stikstof uit de lucht en zijn een uitstekend alternatief voor overzeese 
soja. In 2022 zullen ze dit areaal verder uitbreiden en hopen ze de 
opbrengsten per hectare te verhogen. Ook zijn er diverse gras-klaver 
mengsels ingezaaid (ook klaver voorziet in eigen stikstofbehoefte) 
en is er veel meer ruwvoer van eigen land geteeld. Deze stappen 
hebben ervoor gezorgd dat minder voer moest worden aangekocht en 
daarmee heeft VP Landbouw haar CO2 footprint (Scope 3) met ruim 
20% gereduceerd. Ook is in 2021 bijna het gehele irrigatiesysteem 
ge-elektrificeerd en deels aangesloten op zonnepanelen, hiermee is het 
gebruik van diesel en de bijbehorende CO2-emissies op de boerderij 
al met 37% gereduceerd. 

Strokenteeltakker, bodemverrijking en bodem-
bescherming
Het bedrijf is ook gestart met strokenteelt, een nieuwe en experimentele 
manier van akkerbouw, waarbij verschillende gewassen in smalle 
stroken naast elkaar geteeld worden. Grote aaneengesloten 
oppervlakten van één gewas maken het systeem kwetsbaar voor ziektes 
en plagen. Het idee van strokenteelt is dat het nuttige organismen het 
hele jaar door voldoende voedsel en schuilmogelijkheden biedt, en 
daarmee de druk op gewasbeschermingsmiddelen afneemt. De eerste 
ervaringen zijn dat de opbouw van nuttige organismen waarschijnlijk 
tijd kost. VP Landbouw gaat dus door met de proef, ondanks de 
extra inspanningen die deze manier van telen kost. Om de bodem te 
verrijken en te beschermen werden in 2021 op vrijwel alle percelen 
groenbemesters en/of vanggewassen ingezaaid. Daarnaast wordt 
overal gebruik gemaakt van vaste rijpaden zodat de grond alleen 
plaatselijk verdicht wordt. Ook dit is gunstig voor het bodemleven. 

Tot slot is in 2021 geëxperimenteerd met minimaal-kerende 
grondwerking, een traject waar ze in 2022 verder op in zetten, onder 
andere door de samenwerking met Soil Heroes. Door niet of minimaal 
te ploegen, wordt het bodemleven beschermd en blijft koolstof beter 
opgeslagen in de bodem. Door de bodem verder te voeden met 
organische meststoffen en groenbemesters, stijgt het organische 
stofgehalte en neemt het bodemleven toe. De CO2 die hierbij wordt 
opgeslagen wordt als eco-systeemdienst, met behulp van het platform 
van Soil Heroes, verwaard en kan bijdragen aan een extra verdienmodel 
voor VP Landbouw.
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VP CAPITAL PROGRESS REPORT METRICS
VP Landbouw shows a dedicated effort to improve ESG management and impact performance and 
contributes to key challenges in multiple domains

I - VP Capital domain

Total
VP Landbouw’s 2021 Progress Report score is a 
6.5/10, which is the same result as last year.

III - Scores

6.5/10
Total score

Description: VP Capital scores all investments on two dimensions that add up to 
the investment’s portfolio score:

Negative impact is 
minimised by reducing the 
use of harmful substances 
and utilising energy 
generated from renewable 
sources (e.g. Solar)

Impact

ESG Mgmt.

Impact Score

The extent to which ESG factors are incorporated into investment 
and management decisions

The extent to which the company contributes to planetary and 
societal challenges

3 / 5
Impact Score

ESG 
Mgmt.

Avg. S-score

3.5 / 5
ESG Mgmt. 

Score

Sustainable agriculture

Ethics & compliance 

Animal welfare

Energy & carbon

G

S

E

ESG Themes

Avg. E-score

Avg. G-score

Does cause harm
May cause harm

Acts to avoid harm
Benefits stakeholders

Contributes to solutions

II – Key challenges

• Reducing harmful substances and chemicals 
used and focus on biodiversity conversation

Operate Within Planetary 
Boundaries

Establish Adaptive and 
Resilient Food System • VP Landbouw grows a wide variety of crops

Guarantee Supporting 
Livelihoods and Wellbeing

Access to nutritious food 
for all • Supply of nutrition for the world’s population

Description: VP Capital formulates key ESG challenges per domain for targeted 
impact. VP Landbouw contributes to the following solutions:

Description: VP Capital’s interests are very diverse and so are the domains in 
which they invest. VP Landbouw is part of the Agri-food domain. 

VP Capital’s vision for the Agri-food domain: 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.

Voorbeeld 2

PYMWYMIC is een coöperatie die investeert in impactgedreven 
bedrijven. Het is een groep van meer dan 100 individuen, families 
en ondernemers van verschillende achtergronden, leeftijden en 
nationaliteiten, verbonden door een gemeenschappelijk doel. Allemaal 
zijn ze pioniers in het werken aan proof points van een nieuwe industrie, 
waarin solide financiële rendementen hand in hand gaan met positieve 
impact. Ze ontwikkelen nieuwe normen om dit in de praktijk te doen 
werken en streven ernaar om de industrie in bredere zin te beïnvloeden. 
PYMWYMIC is actief met twee fondsen rond System change en Food 
en behaalde dit jaar nagenoeg de maximale ESG- en impactscore. 
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In 2021 scoorde PYMWYMIC meer dan 9,5/10 in onze screening.  
Daarom mogen zij een Sustainable Progress Award in ontvangst nemen.

P R O 2 G R E S S  R E P O R TC 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 T A L

De volgende afbeelding is een voorbeeld van een one-pager, die we voor al onze fondsen maken. Elk fonds wordt beoordeeld op ESG en 
impact. Links zie je welke inspanningen een fonds al doet op het vlak van ESG-management en welke nog niet. Daarnaast beoordelen we 
de onderliggende assets op de Impactladder. Zo’n screening van onderliggende assets zie je in de tweede afbeelding. De resultaten worden 
vertaald naar een Impactscore. Hoe hoger de score, hoe meer assets bijdragen aan solutions for key challenges in het domein waarin het 
fonds actief is. Hoeveel bedrijven werken aan solutions for challenges zie je onderaan in het midden. 

* Dit overzicht bevat voorbeelden uit 2021. Een actueel overzicht kan er anders uit zien.
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PYMWYMIC (1/2)

2021 score

ESG Management

Impact Score

ESG Mgmt. Score 9.6/10
Total score

Rationale

• Overall: Pymwymic has 
attained the maximum progress 
report score for the first year 
after having followed a positive 
trend since the first ESG review 
(+1 vs. ’20 and +2 vs. ’19).

• ESG mgmt.: Pymwymic is a 
frontrunner with regards to ESG 
mgmt. and is a certified B-corp.

• Impact: weighted average 
impact increased due to the 
reclassification of Fairphone
and two new portfolio 
companies with positive 
planetary impacts.

Value-weighted impact profile, (% AUM)

Absolute impact profile, (# of companies)

Agrifood: establish adaptive and resilient food system
Agrifood: operate within planetary boundaries
Agrifood: guarantee supporting livelihoods and wellbeing
Agrifood: access to nutritious food for all
Smart industry: environmental footprint of digital technologies

Portfolio companies providing solutions to key challenges (#)

4.6
Weighted average 
impact score ‘21

4.4
Weighted average 
impact score ‘20

4.4
Weighted average 
impact score ‘19

4
2
2

1
1

Summary of Impact Score

VP Capital Domains

1 2 3 4 5

• Weighted average Impact 
Score <1.5

• Weighted average Impact 
Score ≥1.5 and <2.5

• Visible intentionality of 
ESG integration

• Best-in-class ESG 
integration

• Lack of ESG integration

• Weighted average Impact 
Score ≥4.5

2018 score

• ESG fully integrated in 
processes

• Weighted average Impact 
Score ≥2.5 and <3.5

• Weighted average Impact 
Score ≥3.5 and <4.5

• Demonstrable ESG 
integration

ESG or impact reporting

ESG section website

ESG responsibilities

EU Taxonomy assessment 

SFDR Label

SFDR website statement

ESG DD procedures

ESG Policy

Principal adverse impacts

Climate-change assessment

UN PRI signatory

B-corp certification

Science Based Target

yes

yes

yes

yes

no

art. 9

no

yes

no

yes

yes

yes

no

Other commitments yes

Engagement level w. VP high

Back to overview

3

6

1 - Does 
cause harm

5 - Contributes 
to solutions

2 - May 
cause harm

3 - Acts to 
avoid harm

4 - Benefits 
stakeholders

39

61

1 - Does 
cause harm

2 - May 
cause harm

3 - Acts to 
avoid harm

4 - Benefits 
stakeholders

5 - Contributes 
to solutions

151

PYMWYMIC (2/2)

Company Score % AUM Domain Description

Trapview 18% AgriFood Automated pest monitoring and forecasting platform for agribusinesses.

Naïo Technologies 14% AgriFood Developer of agricultural, wine-growing robots and power tools.

Yooji 7% AgriFood Developer of healthy and tasty baby food, with care for the environment.

Fairphone 16% Smart Industry Producer of a modular smartphone focusing of transparency and circularity.

Biomemakers 10% AgriFood Developer of soil analytic tools for more sustainable and productive agriculture.

Connecterra 8% AgriFood Predictive intelligence platform focusing on farm and value chain efficiency. 

InspiraFarms 7% AgriFood Distributor of cold-chain products and business services for agribusinesses.

Ceradis 7% AgriFood Eco-friendly solutions for plant nutrition, crop protection and formulation services.

Augmenta 7% AgriFood Developer of smart AI-powered systems to upgrade pre-owned farming equipment.

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

Companies without inherent 
positive/ negative impact but 
may contribute to products or 
services with 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 working on 
advancing & commercialisation
of solutions that solve societal 
and planetary challenges

Impact Score legend

Full breakdown of Impact Score

Overview van het domein Agrifood

Indirect investments (via funds)

Direct investments Donations

42 43



P R O 2 G R E S S  R E P O R TC 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 T A L

 Energietransitie

Introductie van het domein

Sinds enkele jaren bouwen wij aan onze investeringsportefeuille in het 
domein Energietransitie. We investeren direct en indirect in:

• Zonne-energie, energieopslag en elektrische laadstations
• Energieproductie uit biomassa
• De ontwikkeling van slimme verwarmingsoplossingen
• Slimme energiesysteemoplossingen met intelligente software  

en/of diensten, gecombineerd met hardwarecomponenten

De transitie van een koolstofintensief energiesysteem naar een 
robuust en duurzaam energiesysteem is van cruciaal belang. Bij 
VP Capital bouwen we onze investeringsportefeuille uit naargelang 
de beschikbare solutions for key challenges in dit domein.

Key challenges
• 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

Key solutions
• Bedrijven die hernieuwbare energie of alternatieven voor fossiele 

brandstoffen leveren
• Oplossingen die de energietransitie vergemakkelijken, bv. schone 

batterijen, slimme netwerken
• Innovaties die het energiegebruik verminderen
• Oplossingen voor reductie van de voetafdruk van hernieuwbare 

energie of circulaire bedrijfsmodellen
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ENERGY DOMAIN PERFORMANCE OVERVIEW

1 Investments can contribute to multiple solutions.

Domain introduction Domain insights

VP Capital 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.

Direct
Funds
Real Estate
Direct impact
Impact funds
Philanthropy

Investment 
category

Number of 
investments

1
5

1
22

1

3
8

20

35

55

9
00

5 - Contributes 
to solutions

1 - Does 
cause harm

2 - May 
cause harm

4 - Benefits 
stakeholders

3 - Acts to 
avoid harm

Portfolio metrics

3.7
2021

3.6
2020

3.5
2019

Value-weighted domain 
impact score

20

7

9

6

1

8

3

91

2

0

Key challenges in the 
energy domain

1 - Access to 
renewable energy for 
everyone

3 - Develop (digital) 
energy infrastructure

4- Save and reduce 
energy use

5 - Manage 
renewable energy 
production downsides 

Some examples

Company’s 
technology 
produces 

sustainable 
energy based 
on local waste 
management

Spain & LatAm
based 

renewable 
energy platform 
created by TPG

Company has 
the mission to 

build the world's 
greenest 
battery

Owns a biomass 
plant and is an 

investment 
vehicle for 

energy transition 
projects

2 - Manage 
intermittency of 
renewable energy

Underlying   
assets ’21, (#)

Capital in domain 
‘21, (% inv. capital)

Impact profile ‘21, (# of companies, top; % of inv. capital in domain, bottom)

Capital offering solutions 
‘21, (% inv. capital in domain)1

Investments offering 
solutions ‘21, (#)1

9.2% 30

Domein performance overview

Voorbeeld 1

Voorbeelden uit ons domein Energietransitie

VP Capital investeert via VP Energie in zonneparken en andere 
projecten die de energietransitie bevorderen. Voorbeelden daarvan 
zijn de zonnepanelen die geplaatst werden op de gebouwen 
van portfoliobedrijven zoals HAVEP en VP Landbouw. Ook de 
biomassacentrale op het oude fabriekscomplex van HAVEP valt 
onder VP Energie. Die centrale wordt gestookt met tweede keus hout 
of snoeihout uit het nabijgelegen landgoed Gorp & Roovert. Het hout 
wordt versnipperd, gedroogd en verstookt en de energie die zo wordt 
opgewekt is 97% CO2-neutraal. De biomassacentrale verwarmt niet 
alleen het kantoor van VP Capital, maar ook een naburig verpleeghuis 
en (op termijn) de nieuwbouwwoningen in de geplande woonwijk 
‘Land van Anna’.
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P R O 2 G R E S S  R E P O R TC 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 T A L

De volgende afbeelding toont een screening van VP Energie, een voorbeeld uit onze ‘assetklasse met directe impact’. We beoordelen deze 
bedrijven op dezelfde manier op het vlak van ESG en impact. Daarbovenop verdiepen we de impactdimensies die gebruikelijk zijn in impact 
investing, namelijk What, How Much, Who, Contribution en Risk. Deze dimensies zullen we op termijn vervolledigen en de beschrijvingen 
ervan verfijnen. 
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• Best-in-class ESG 
integration

• Weighted average Impact 
Score ≥4.5

1 2 3 4 5

• Lack of ESG integration

• Weighted average Impact 
Score <1.5

• Weighted average Impact 
Score ≥2.5 and <3.5

• Weighted average Impact 
Score ≥1.5 and <2.5

• Weighted average Impact 
Score ≥4.5

• Weighted average Impact 
Score ≥3.5 and <4.5

VP ENERGIE

2021 score
2018 score

ESG Management

Impact Score

ESG Mgmt. Score 8.0/10
Total score

Rationale

• Overall: VP Energie has a 
strong ESG profile due to its 
inherent contribution to the 
energy transition and its 
progress with regards to ESG 
governance factors.

• ESG mgmt.: VP Energie is in 
the final stages of the B-corp
certification process and has 
science-based targets in place. 
However, there is no entity-level 
ESG reporting available. This 
lack of transparency is offset by 
clear evidence of active ESG 
management.

• Impact: Core business activity 
is aligned with solutions to 
planetary challenges and 
focuses on positive impact.

Renewable energy for everyone
Reduce intermittency of renewable energy
Save and reduce energy use
Develop (Digital) energy infrastructure
Manage downsides of energy production

Portfolio companies providing solutions to key challenges in water domain(#)

Impact

VP Capital Domains

Impact dimensions Description

WHAT Investment vehicle for energy transition projects such as solar. In addition, the 
company owns a biomass plant supplying renewable heat.

HOW MUCH Quantification unavailable.

WHO HAVEP, VP office, and a nursing home get supplied with renewable heat; 
HAVEP, VP Landbouw, and Q-Lite acquired solar panels via VP Energie.

CONTRIBUTION Company is committed to speeding up the energy transition.

RISK Efficiency risk (the probability that the expected impact could have been 
achieved with fewer resources at a lower cost).

• Demonstrable ESG 
integration

• ESG fully integrated in 
processes

ESG standards

ESG risk procedures

ESG section website

Impact reporting

Climate-change assessment

EU Taxonomy assessment 

ESG responsibilities

ESG policy

B-corp certification

Science Based Target

Other long-term commitments

Engagement level w. VP

yes

no

yes

yes

no

no

no

no

pending

yes

yes

high

• Visible intentionality of 
ESG integration

Back to overview

Voorbeeld 2

Het Nederlandse bedrijf Batenburg Techniek werkt als technisch 
dienstverlener. Vanuit de visie ‘Smarter focus. Brighter tomorrow’ 
realiseert het slimme oplossingen binnen twee overkoepelende thema’s: 
de digitalisering en de energietransitie. De circa 1.250 medewerkers 
van het bedrijf zijn gespecialiseerd in industriële automatisering, 
ze leveren en installeren tal van industriële componenten met een 
focus op langdurige klantrelaties. Batenburg Techniek bestaat uit 
vijf afdelingen die evenveel markten bedienen: Batenburg Industrial 
Automation, Hogendoorn (tuinbouw), Batenburg Installatietechniek, 
Batenburg Industriële Componenten en Batenburg Energietechniek. 
Naast het domein Energietransitie is het bedrijf ook actief in de 
domeinen Smart Industry, Agrifood en Water. We schetsen hier het 
totale resultaat van 2021.
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VP CAPITAL PROGRESS REPORT METRICS
Batenburg shows a dedicated effort to improve ESG management and impact performance and 
contributes to key challenges in multiple domains

I - VP Capital domain

II – Key challenges

Description: VP Capital formulates key ESG challenges per domain for targeted 
impact. Batenburg contributes to the following solutions:

Total

Batenburg’s 2021 Progress Report score is a 8.0/10, 
which is a +0.2 increase compared to 2020. This 
increase is driven by an increase in the ESG mgmt. 
score notwithstanding a change in the methodology to 
compute the Progress Report score.

III - Scores

8.0/10
Total score

Description: VP Capital scores all investments on two dimensions that add up to 
the investment’s portfolio score:

61% of Batenburg’s
revenue has a positive 
impact and benefits 
stakeholders. Batenburg
scores a weighted impact 
score of 3.6/5.

Impact

ESG Mgmt.

Impact Score

The extent to which ESG factors are incorporated into investment 
and management decisions

The extent to which Batenburg contributes to planetary and 
societal challenges

3.6 / 5
Impact Score

ESG 
Mgmt. Avg. S-score

4.4 / 5
ESG Mgmt. 

Score1

Energy and carbon

Data security and privacy

Employee wellbeing

Impact of products & services

Integration of sust. principles
G

S

E

ESG Themes

Avg. E-score

Avg. G-score

Description: VP Capital’s interests are very diverse and so are the domains in 
which they invest. Batenburg is part of the Water, Agri-food, Smart industry, and 
Energy domain.

Does cause harm
May cause harm

Acts to avoid harm
Benefits stakeholders

Contributes to solutions

48%

42%

Contribution to key challengeShare revenue per 
investment domain

• Sanitation provision and clean water

• Operate within planetary boundaries

8%

3%

• Develop (digital) energy infrastructure

• Increased demand for equipment and materials

1 Gebaseerd op de beoordeling van onderliggende ESG thema’s.
Bron: MJ Hudson Analyse

Enkele projecten van Batenburg Techniek in de kijker: 

Impactprojecten in 2021, ingedeeld per SDG
Batenburg Techniek meet zijn positieve impact door te beoordelen of projecten bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van 
de Verenigde Naties. Ze selecteerden zes relevante SDG’s:

De medewerkers van Batenburg Techniek werken 
via verschillende projecten mee aan zonne- en 
windparken en dragen zo bij aan de energietransitie. 
Ze zetten zich ook in voor de digitalisering van de 
industrie en infrastructuur in Nederland. Projecten 
met een positieve impact maken een steeds groter 
deel uit van hun activiteiten. In 2019 had 46% van 
de projecten een positieve impact. In 2020 steeg 
dat aandeel naar 58% en in 2021 naar 61%. Tegen 
2030 zou minimaal 75% van de projecten een 
positieve impact moeten hebben.
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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 T A L

Dankzij het vertrouwen en de betrokkenheid van opdrachtgevers, 
medewerkers, samenwerkingspartners, aandeelhouders en 
commissarissen is het mogelijk om gezamenlijk door te bouwen 
aan de toekomst van Batenburg Techniek. On our way to a brighter 
tomorrow. – Ralph van den Broek, CEO Batenburg Techniek“

”

Positieve impact

Impactprojecten naar SDG in 2021 

doelen

7%
5%

14%

7%
21%

7%
Schoon water 
en sanitair

Geen honger

Betaalbare en
duurzame energie

Verantwoorde
consumptie en
productie

Industrie, 
innovatie en 
infrastructuur

Duurzame
steden en
gemeenschappen

2020

€ 137m

€159m

+16%

Impactprojecten uitgedrukt in opbrengsten in € miljoen

* Zie voor legenda de SDG doelen hieronder.

Onze grootste bijdrage aan een duurzame toekomst behalen we samen met en bij onze

opdrachtgevers. We passen technologie toe om het oude te verbeteren én het nieuwe mogelijk te 

maken. Dit noemen we 'positieve impact'. Om deze impact te realiseren werken we samen met 

innovatieve organisaties, start-ups en scale-ups.

We meten onze positieve impact door te beoordelen of onze projecten bijdragen aan 1 van de 

6 geselecteerde Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. We werken in 

projecten aan de energietransitie, zonneparken, windparken, maar ook aan digitalisering van de 

industrie en infrastructuur in Nederland. Positieve impact maakt een steeds groter onderdeel uit 

van onze projecten. In 2019 was in 46% van onze projecten sprake van positieve impact. In 2020 

steeg dat aandeel naar 58% en in 2021 naar 61%. Het streven is dat in 2030 minimaal 75% van onze 

projecten een positieve impact heeft.  

2021

SDG

Hergebruik warmte bij Milcobel
Bij de mozarellafabriek van de Belgische zuivelcoöperatie Milcobel 
heeft Batenburg Techniek geholpen bij de automatisering van een 
warmtenet. Dit warmtenet wordt gevoed vanuit een warmtewisselaar 
op de uitlaat van de plaatselijke warmtekrachtkoppeling. Met het 
warmtenet bespaart Milcobel 2MW aan vermogen, dat niet meer op 
hoeft te worden gewekt met stoomketels. Dit komt overeen met een 
CO2-besparing van 3.600 ton per jaar.

P R O 2 G R E S S  R E P O R T

Overview van het domein Energietransitie

Donations

Direct investments

Indirect investments (via funds)

* Dit overzicht bevat voorbeelden uit 2021. Een actueel overzicht kan er anders uit zien.
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P R O 2 G R E S S  R E P O R T

 Health

Introductie van het domein

Sinds enkele jaren bouwen wij aan onze investerings-
portefeuille in het domein Health. Wij hebben 
investeringen in:

• Levering van medische apparatuur
• Ontwikkeling van medische apparatuur
• Ontwikkeling van behandelingen/medicijnen
• Distributie van medicijnen

Wij beschouwen Health als een belangrijk investerings-
domein: een gezonde planeet en een gezonde bevolking 
gaan hand in hand.

Key challenges
• 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

Key solutions
• Technologische oplossingen om ziektes vroegtijdig te voorspellen 

en te voorkomen
• Verbeterde voeding, oplossingen voor meer toegang tot zorg
• Algoritmen en wearables voor biomonitoring
• DNA sequencing
• Technologieën die individuele zorg verbeteren zoals bv. 3D-printing 

voor het namaken van lichaamsdelen
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HEALTH DOMAIN PERFORMANCE OVERVIEW

1 Investments can contribute to multiple solutions.

Domain introduction Domain insights

VP Capital vision - 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.

Direct
Funds
Real Estate
Direct impact
Impact funds
Philanthropy

Investment 
category

Number of 
investments

42

22
3

1 5

22

39

2 5

28

66

1 - Does 
cause harm

2 - May 
cause harm

5 - Contributes 
to solutions

3 - Acts to 
avoid harm

4 - Benefits 
stakeholders

Portfolio metrics

4.6
2021

4.6
2020

4.4
2019

Value-weighted domain 
impact score

41

21

9

4

1

68

35

20

12

0

Key challenges in the 
health domain

Some examples

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

3 – Manage 
digitalisation

4- Adverse health 
effects of climate 
change

5 – Environmental 
footprint

Company 
develops a 

medical device 
to better treat 
diabetic food 

wounds

Company offers 
precision drone 

delivery for 
healthcare 
services

Company offers 
healthcare 
solutions to 

(Eastern) Africa 
through drug 

retail and 
diagnostics

Company 
supplies medical 
equipment and 
consumables to 
hospitals in India

Underlying   
assets ’21, (#)

Capital in domain 
‘21, (% inv. capital)

Impact profile ‘21, (# of companies, top; % of inv. capital in domain, bottom)

Capital offering solutions 
‘21, (% inv. capital in domain)1

Investments offering 
solutions ‘21, (#)1

2.4% 67

Domein performance overview

Voorbeeld 1

Voorbeelden uit ons domein Health

LSP is als fondsmanager actief in het Health-domein. Het bedrijf 
heeft meerdere fondsen en VP Capital investeert in enkele van deze 
fondsen. In 2021 werd het LSP Dementia fund toegevoegd. 

Met ruim 30 jaar ervaring hebben de medewerkers een investeringshuis 
uitgebouwd dat zich slechts op één taak toelegt: het zoeken, koesteren 
en doen groeien van investeringsopportuniteiten in de gezondheids-
zorg. De focus ligt op opportuniteiten die potentieel een positieve 
impact kunnen hebben op de samenleving.

LSP is begin 2022 overgenomen door EQT en heeft haar naam daarna 
gewijzigd in EQT Life Sciences.
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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 T A L

Voor fondsen kijken we binnen het domein naar de onderliggende portfoliobedrijven, de impactladder en de ESG-ladder om tot een totaalscore 
te komen.
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LSP DEMENTIA (1/2)

2021 score

ESG Management

Impact Score

ESG Mgmt. Score 8.0/10
Total score

Rationale

• Overall: LSP’s Dementia fund 
differentiates itself through an 
exclusive focus on high-impact 
companies targeting key 
diseases. 

• ESG mgmt.: LSP’s ESG mgmt. 
processes contain key policy 
and reporting elements. 
However, there is limited insight 
into portfolio performance on 
material ESG themes.

• Impact: 100% of portfolio 
companies either deliver or 
have the potential to deliver 
significant contributions to 
societal challenges, namely 
producing treatments to severe 
unmet medical needs.

Value-weighted impact profile, (% AUM)

Absolute impact profile, (# of companies)

Health: focus on prevention, diagnosis & early intervention

Portfolio companies providing solutions to key challenges (#)

5.0
Weighted average 
impact score ‘21

n/a
Weighted average 
impact score ‘20

n/a
Weighted average 
impact score ‘19

3

1 - Does 
cause harm

2 - May 
cause harm

3 - Acts to 
avoid harm

5 - Contributes 
to solutions

4 - Benefits 
stakeholders

3

100

1 - Does 
cause harm

0

2 - May 
cause harm

3 - Acts to 
avoid harm

5 - Contributes 
to solutions

4 - Benefits 
stakeholders

0 0 0

Summary of Impact Score

VP Capital Domains

1 2 3 4 5

• Weighted average Impact 
Score <1.5

• ESG fully integrated in 
processes

• Weighted average Impact 
Score ≥1.5 and <2.5

• Visible intentionality of 
ESG integration

• Weighted average Impact 
Score ≥3.5 and <4.5

• Weighted average Impact 
Score ≥2.5 and <3.5

• Best-in-class ESG 
integration

• Lack of ESG integration

• Weighted average Impact 
Score ≥4.5

• Demonstrable ESG 
integration

ESG reporting

ESG section website

ESG responsibilities

EU Taxonomy assessment 

SFDR Label

SFDR website statement

ESG DD procedures

ESG Policy

Principal adverse impacts

Climate-change assessment

UN PRI signatory

B-corp certification

Science Based Target

yes

yes

yes

yes

no

no

no

yes

no

yes

yes

no

no

Other commitments yes

Engagement level w. VP medium

Back to overview
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LSP DEMENTIA (2/2)

Company Score % AUM Domain Description

NewAmsterdam Pharma 42% Health Developer of clinically validated oral therapies for patients with metabolic diseases.

Muna therapeutics 30% Health Therapy developer for neurodegenerative diseases e.g. Alzheimer’s & Parkinson’s.

AviadoBio 29% Health Pioneering gene therapy company focused on neurodegenerative disorders.

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

Companies without inherent 
positive/ negative impact but 
may contribute to products or 
services with 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 working on 
advancing & commercialisation
of solutions that solve societal 
and planetary challenges

Impact Score legend

Full breakdown of Impact Score

P R O 2 G R E S S  R E P O R T

Voorbeeld 2

Het TPG Rise Fund investeert in 
bedrijven die op de eerste plaats 
een meetbare sociale en milieu-
impact realiseren en daarnaast ook 
goede bedrijfs prestaties en sterke 
rendementen kunnen voorleggen. 
Dit fonds uit San Francisco is een 
voorbeeld van een impact fonds dat 
in meerdere domeinen actief is, met 
name ook in het domein Health.
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• Weighted average Impact 
Score ≥4.5

• ESG fully integrated in 
processes

TPG RISE FUND (1/3)

2021 score

ESG Management

Impact Score

ESG Mgmt. Score 9.0/10
Total score

Rationale

• Overall: the TPG Rise fund has 
a very strong overall ESG 
profile driven by best-in-class 
governance and a strong focus 
on high-impact companies in 
emerging economies.

• ESG mgmt.: Documentation 
made available for review 
shows deep integration of ESG 
throughout the fund’s 
investment cycle and strong 
internal ESG control processes.

• Impact: TPG Rise invests in 
high-impact companies situated 
in developing markets targeting 
underserved communities. The 
fluctuation in the fund’s impact 
score is due to shifts in portfolio 
weights and adjusted scores. 

Value-weighted impact profile, (% AUM)

Absolute impact profile, (# of companies)

Health: cost and accessibility of healthcare and medicines
Health: focus on prevention, diagnosis and early intervention
Energy: renewable energy for everyone
Agrifood: guarantee supporting livelihoods and wellbeing
Agrifood: access to nutritious food for all
Energy: save and reduce energy use

Portfolio companies providing solutions to key challenges (#)

4.0
Weighted average 
impact score ‘21

4.1
Weighted average 
impact score ‘20

4.0
Weighted average 
impact score ‘19

2

7
10

15

4 - Benefits 
stakeholders

1 - Does 
cause harm

3 - Acts to 
avoid harm

2 - May 
cause harm

5 - Contributes 
to solutions

7
3
3

2
2

1

11
16

37 36

5 - Contributes 
to solutions

1 - Does 
cause harm

2 - May 
cause harm

3 - Acts to 
avoid harm

4 - Benefits 
stakeholders

Summary of Impact Score

VP Capital Domains

1 2 3 4 5

• Weighted average Impact 
Score <1.5

• Weighted average Impact 
Score ≥1.5 and <2.5

• Visible intentionality of 
ESG integration

• Best-in-class ESG 
integration

• Lack of ESG integration • Demonstrable ESG 
integration

2018 score

• Weighted average Impact 
Score ≥2.5 and <3.5

ESG or impact reporting

ESG section website

ESG responsibilities

EU Taxonomy assessment 

SFDR Label

SFDR website statement

ESG DD procedures

ESG Policy

Principal adverse impacts

Climate-change assessment

UN PRI signatory

B-corp certification

Science Based Target

yes

yes

yes

yes

no

no

no

yes

no

yes

yes

no

no

Other commitments yes

Engagement level w. VP medium

• Weighted average Impact 
Score ≥3.5 and <4.5
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P R O 2 G R E S S  R E P O R T

Overview van het domein Health

Donations

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 T A L

 Media

Introductie van het domein

Onze investeringsportefeuille in het domein Media bouwen wij al op 
sinds de jaren ‘50, toen we investeerden in een Nederlandse krant. 
Inmiddels hebben wij directe en indirecte investeringen in:

• Kranten & radiozenders
• Mediatechnologie
• Mediageletterdheid
• Technische dienstverlening voor mediafaciliteiten
• Digitale media

Wij beschouwen Media als een belangrijk investeringsdomein omdat 
de samenleving, de democratie en de verspreiding van de waarheid 
afhankelijk zijn van een transparant, veilig, eerlijk, onafhankelijk en 
duurzaam medialandschap.

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

Key solutions
• Oplossingen voor meer transparantie en betrouwbare media
• Innovatieve technologie die een constructieve dialoog op media-

kanalen bevordert, bv. automatische herkenning van haatdragende 
taal

• Organisaties die hun voetafdruk op verantwoorde wijze beheren

Indirect investments (via funds)

One Health Asia

Sling Therapeutics

* Dit overzicht bevat voorbeelden uit 2021. Een actueel overzicht kan er anders uit zien.

5554



P R O 2 G R E S S  R E P O R T
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MEDIA DOMAIN PERFORMANCE OVERVIEW

1 Investments can contribute to multiple solutions.

Domain introduction Domain insights

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

Direct
Funds
Real Estate
Direct impact
Impact funds
Philanthropy

Investment 
category

Number of 
investments

1
10

1
2

4
5

2
3

99

10

3 - Acts to 
avoid harm

1 - Does 
cause harm

4 - Benefits 
stakeholders

2 - May 
cause harm

5 - Contributes 
to solutions

0

Portfolio metrics

3.0
2021

3.0
2020

3.0
2019

Value-weighted domain 
impact score

5

6

6

2

100

100

100

98

Key challenges in the 
media domain

Some examples

1 – Erosion of 
accuracy & ethics

2 – Trust in media

3 – Political influence

4- Environmental 
challenges

Providing 
federal, state, 

and local 
government 
leaders with 
trusted and 

useful insights.

Trendline 
Interactive is a 

full-service 
email marketing 

agency

Active in 
Benelux and 
Ireland with 

news papers, 
radio and digital 

services. 

Company offers 
meteorological 
information and 

analysis

Underlying   
assets ’21, (#)

Capital in domain 
‘21, (% inv. capital)

Impact profile ‘21, (# of companies, top; % of inv. capital in domain, bottom)

Capital offering solutions 
‘21, (% inv. capital in domain)1

Investments offering 
solutions ‘21, (#)1

41.4% 11

Domein performance overview

Voorbeeld 1

Voorbeelden uit ons domein Media

Mediahuis is actief in België, Nederland, Ierland, Luxemburg en 
Duitsland en heeft sinds haar oprichting in 2014 een sterk portfolio 
van crossmediale merken uitgebouwd. Het bedrijf gelooft als uitgever 
in onafhankelijke, kwalitatieve journalistiek en verspreidt nieuws en 
informatie via kranten, radio, (lokale) tv-zenders en digitale platformen. 
Mediahuis timmert flink aan de weg op het gebied van duurzaamheid. 
Ze zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om sociale, 
ecologische en financiële doelen op elkaar af te stemmen en zo 
het succes van de organisatie op een verantwoorde en duurzame 
manier te verzekeren. Het Mediahuis IMPACT-programma richt 
zich op 3 focusgebieden: journalistiek die ertoe doet, ruimte voor 
talent en de groene transitie. Diverse nieuwsmerken steunen in alle 
onafhankelijkheid goede doelen.

De ESG-score van Mediahuis is flink gestegen sinds de eerste screening in 2018. De Impact Ladder van het Mediadomein zullen we in 2022 
verder verfijnen. In deze one-pager staan de Solutions for Key Challenges vermeld waar Mediahuis aan bijdraagt. 

Voor 2022 zijn er 13 ambitieuze targets opgesteld, voornamelijk rond gender, training, integriteit en carbonreductie. 
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MEDIAHUIS (1/2)

1As direct investments have a more detailed engagement process, the scoring reflects an average of the performance scores on Environmental, Social and 
Governance themes.

2021 score
2018 score

1 2 3 4 5

• Lack of ESG integration

• Does cause harm

• Visible intentionality of 
ESG integration

• Benefits stakeholders

• Best-in-class ESG 
integration

• Contributes to solutions• May cause harm
Impact Score

ESG Mgmt. Score1 6.7/10
Total score

• Demonstrable ESG 
integration

• ESG fully integrated in 
processes

Back to overview

Rationale

• Overall: ESG has been a key 
part of Mediahuis’ strategy for a 
number of years, which is 
manifesting itself in formalised
and targeted initiatives on 
matters such as journalistic 
integrity and carbon footprint.

• ESG mgmt.: Mediahuis’ score 
on the Energy & Carbon theme 
improved due to a group-wide 
alignment on Science Based 
Targets and an integration of 
environmental targets in 
business strategy.

• Impact: quality journalism is a 
precondition for free and open 
democracies. Mediahuis acts to 
limit its environmental impacts, 
most notably GHG emissions.

ESG Management Impact Score

Company impact categorisation, (% revenue)

100

1 - Does 
cause harm

2 - May 
cause harm

3 - Acts to 
avoid harm

4 - Benefits 
stakeholders

5 - Provides 
solutions

VP Capital Domains

Description of solutions offered by the company Challenge

1. Erosion of 
accuracy & ethics

2. Trust in media

3. Political influence

• Mediahuis has extensive efforts towards internal 
journalistic integrity, such as deontology codes of 
conduct and internal training sessions

• Several titles won awards for quality journalism and 
Mediahuis tracks public trust via proprietary tools 

• Mediahuis has strict editorial independence guide-
lines and aims to positively impact (foreign) peers 
through initiatives such as the Pluralis fund

Provision of solutions to key challenges

Material themes

Energy & 
carbon

Impact of 
products & 
services

Employee 
health, safety 
& wellbeing

S

E

Performance
3.7 / 5
ESG Mgmt. 

Score

3.0 / 5
Impact Score

4. Environmental 
challenges

• Mediahuis is dedicated towards improving its 
footprint, which is most evidently exemplified by its 
Science Based Targets commitment

• Acts to avoid harm• Acts to avoid harm

Legend
2021
2020
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1.Further implement energy-saving initiatives 
and realise efficiencies

2.Transition towards EU-produced paper to 
lower the carbon footprint of purchased paper

3.Reduce kilometres driven in distribution
4.Electrify last-mile distribution kilometres
5.Exclusively allow new leases of EVs
6.Develop new (green) procurement guidelines

1. Improve carbon footprint dashboard
2.Prepare reporting requirements for Science 

Based Targets commitment
3.Map carbon emission reduction projects and 

execute according to plan
4.Electrify last mile distribution kilometres
5.Exclusively allow new leases of EVs
6.Develop new (green) procurement guidelines

MEDIAHUIS (2/2)

Source: MJ Hudson Analysis

PERFORMANCE LEVEL2021 ESG TARGETS 2022 ESG TARGETS

9/16Targets reached

KEY MATERIAL THEMES

Energy & carbonI

Impact of 
products & 
services

II

Employee health, 
safety & wellbeingIII

S

E

PERFORMANCE LEVEL

Integrated

7.Engage all entities in journalistic transparency 
initiatives

8.Release a group-wide journalistic year report
9. Integrate deontology in onboarding process 

for new readers by introducing them to 
Mediahuis’ norms and values

10.Participate in initiatives such as Pluralis to 
promote worldwide journalistic integrity

7. Implement impact dashboard on journalistic 
integrity and public trust in journalists

8.Continue engaging readers in journalistic 
integrity narrative

11. All employees have finished un-bias training
12. Formalise equal opportunity recruitment
13. Introduce parental leave program
14. Introduce ‘speak-up’ policy on social and 

psychological safety
15. Expand ‘Academy’ program to Ireland and 

Luxembourg
16. Start sponsorship program

9. Improve gender ratios in top management 
functions

10.Improve gender ratios in advisory bodies
11.All employees have finished un-bias training
12.Formalise equal opportunity recruitment
13.Start sponsorship program

Total ESG mgmt. score: 3.7 / 5 13Number of targets

LegendLegend
2021
2020

Integrated

Committed

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 T A L
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P R O 2 G R E S S  R E P O R T

Enkele projecten van Mediahuis in de kijker:

Mediahuis’ commitment aan SBTi
Mediahuis engageert zich om wetenschappelijk onderbouwde 
klimaatdoelen of science-based targets te stellen. Daarom sluit het 
bedrijf zich aan bij het Science Based Targets initiative (SBTi). De 
belangrijkste doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs is gekend: 
de opwarming van de aarde ver onder 2°C houden, met als doel 
1,5°C. Een doelstelling die alleen gehaald kan worden als overheden, 

gezinnen en ondernemingen samen grote inspanningen leveren. 
Mediahuis wil op dit vlak een voortrekker zijn en zijn CO2-voetafdruk 
tegen 2030 met meer dan 50% verminderen. Bovendien wil de hele 
Mediahuis-groep tegen 2050 volkomen klimaatneutraal zijn, met een 
netto-nuluitstoot van CO2.

Pluralis maakt gebruik van de expertise en ervaring van zijn aandeelhouders om de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd op managementvlak 
te ondersteunen. Dit gebeurt via actieve deelname aan de raad van bestuur en door het delen van leading-edge expertise uit de sector. Zo 
kunnen de gekozen bedrijven verder groeien en waarde creëren.

Onafhankelijke journalistiek helpen vrijwaren
Mediahuis wil met haar journalistiek een positieve impact hebben op 
mens en maatschappij. Dagelijks weten miljoenen mensen de weg te 
vinden naar hun kranten, radio- en tv-zenders en digitale platformen, 
op zoek naar informatie, inzicht en inspiratie. In een tijd waarin fake 
news op de loer ligt is onafhankelijke, pluriforme journalistiek meer 
dan ooit van belang. Dat is waar Mediahuis onvoorwaardelijk in 
gelooft en in blijft investeren. Niet alleen in de eigen media, maar 
ook via het impact investeringsfonds Pluralis waarvan Mediahuis 
een van de medeoprichters is. Pluralis investeert in onafhankelijke 
mediabedrijven in die Europese landen waar de onafhankelijkheid 
en pluriformiteit van media in gevaar zijn.

Gelijke kansen voor iedereen
Mediahuis lanceerde recent Youth Lab, een traineeship van één 
jaar voor 6 jonge en diverse storytellers bij een van de (Belgische) 
nieuwstitels. Via Youth Lab doen ze ervaring op en kunnen ze rekenen 

op een sterke on-the-job-begeleiding en een intensief opleidingstraject. 
De trainees leren van professionals en krijgen de kans om een sterk 
netwerk uit te bouwen. Op die manier wil Mediahuis jonge mensen met 
een diverse achtergrond de kans geven om met een creatieve en frisse 
blik de verhalen te brengen die de redacties vandaag soms missen. De 
trainees kunnen kiezen voor columns, artikels, video’s, social stories, 
podcasts, striptekeningen, reportages, stand-up, muziek, kortom: hoe 
zij het liefst communiceren met de wereld. Met de traineeships wil 
Mediahuis de werkvloer diverser maken én een jonger en diverser 
doelpubliek bereiken. 

Ook Mediahuis-dochter NRC heeft sinds 2016 een tweejarig 
programma voor vier tot acht journalistieke talenten, met als doel 
de diversiteit te bevorderen. Voor goede journalistiek is nu eenmaal 
kennis van de samenleving nodig. Bij de selectie wordt scherp gekeken 
naar kennis en kwaliteiten die op de redactie nog niet of beperkt 
aanwezig zijn. 

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 T A L

“We hebben een duidelijke verantwoordelijkheid naar de samenleving, onze lezers en onze 
medewerkers. Niets doen is geen optie. Het bepalen van wetenschappelijk onderbouwde 
klimaatdoelen maakt de inspanningen die we moeten gaan leveren heel concreet en stelt ons ook 
in staat om op een transparante manier te communiceren over onze vooruitgang.” 

Gert Ysebaert, CEO Mediahuis groep

Voorbeeld 2

Het impactfonds Pluralis investeert in mediabedrijven die kwaliteits verslaggeving leveren in Europese 
landen waar onafhankelijke media in gevaar zijn. 

“Aan de grondslag van onze investeringen ligt de overtuiging dat de toegang van burgers tot een pluraliteit 
aan nieuwsbronnen van fundamenteel belang is voor de instandhouding van de Europese democratie”, 
aldus Thomas Leysen, voorzitter van Pluralis en Mediahuis. “Ons investeringskader is expliciet 
onpartijdig: wij investeren in onafhankelijke mediabedrijven die verantwoorde kwaliteitsjournalistiek 
bedrijven, ongeacht hun redactionele oriëntatie.”

Pluralis wordt dit jaar voor het eerst meegenomen in de screening, maar scoorde direct 
een 10/10. Daarom ontvangen zij een Sustainable Progress Award.
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PLURALIS (1/2)

2021 score

ESG Management

Impact Score

ESG Mgmt. Score 10/10
Total score

Rationale

• Overall: Pluralis is attributed a 
perfect Progress Report score 
due to outstanding impact 
reporting and an investment 
focus which strongly drives 
positive societal impact.

• ESG mgmt.: available reporting 
evidences a deep integration of 
ESG principles through the 
fund’s investment cycle and 
active management of material 
sustainability and societal 
impact themes. 

• Impact: portfolio companies are 
observed to uphold journalistic 
integrity in geographies 
sensitive to interference in free 
media by political and/or private 
parties.

Value-weighted impact profile, (% AUM)

Absolute impact profile, (# of companies)

Media: erosion of accuracy & ethics
Media: trust in media
Media: political influence

Portfolio companies providing solutions to key challenges (#)

5.0
Weighted average 
impact score ‘21

n/a
Weighted average 
impact score ‘20

n/a
Weighted average 
impact score ‘19

2

1 - Does 
cause harm

4 - Benefits 
stakeholders

2 - May 
cause harm

5 - Contributes 
to solutions

3 - Acts to 
avoid harm

2
2
2

100

5 - Contributes 
to solutions

1 - Does 
cause harm

2 - May 
cause harm

4 - Benefits 
stakeholders

3 - Acts to 
avoid harm

Summary of Impact Score

VP Capital Domains

1 2 3 4 5

• Weighted average Impact 
Score <1.5

• Weighted average Impact 
Score ≥1.5 and <2.5

• Visible intentionality of 
ESG integration

• Best-in-class ESG 
integration

• Lack of ESG integration

• Weighted average Impact 
Score ≥4.5

• ESG fully integrated in 
processes

• Weighted average Impact 
Score ≥2.5 and <3.5

• Weighted average Impact 
Score ≥3.5 and <4.5

• Demonstrable ESG 
integration

ESG or impact reporting

ESG section website

ESG responsibilities

EU Taxonomy assessment 

SFDR Label

SFDR website statement

ESG DD procedures

ESG Policy

Principal adverse impacts

Climate-change assessment

UN PRI signatory

B-corp certification

Science Based Target

yes

yes

yes

yes

no

no

no

yes

no

no

no

no

no

Other commitments yes

Engagement level w. VP medium

Back to overview
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PLURALIS (2/2)

Company Score % AUM Domain Description

Gremi Media 55% Media Leading Polish media conglomerate focusing on educated professional consumers.

Petit Press 45% Media Key publishing house in Slovakia with >30 national and regional periodicals.

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

Companies without inherent 
positive/ negative impact but 
may contribute to products or 
services with 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 working on 
advancing & commercialisation
of solutions that solve societal 
and planetary challenges

Impact Score legend

Full breakdown of Impact Score
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Overview van het domein Media

Direct investments

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 T A L

 Smart industry

Introductie van het domein

VP Capital is sinds 2007 actief in het domein Smart Industry. We hebben directe 
en indirecte investeringen in:

• Ontwikkeling van intelligente sensoren en geconnecteerde systemen
• Duurzame bouwmaterialen
• Leveren van circulaire en smart city-oplossingen
• Circulaire thema’s & oplossingen voor afval
• Slimme oplossingen in industriële automatisering, het leveren van industriële 

componenten, installatieoplossingen
• Automatisering van bedrijfsprocessen
• Slimme componenten

Innovaties in de Smart Industry stimuleren de overgang van een lineaire 
productieaanpak naar een meer netwerkgerichte aanpak en kunnen zo de 
evolutie van massaproductie naar massa-aanpassing inluiden. Bij VP Capital zien 
we de Smart Industry als noodzakelijk in de vooruitgang naar een duurzamere 
toekomst. Wij staan open voor investeringen in bedrijven of fondsen die bijdragen 
aan solutions for key challenges in het Smart Industry-domein.

Key challenges
• 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

Key solutions
• Slimme oplossingen voor de industrie die de circulariteit en het efficiënt gebruik 

van hulpbronnen bevorderen en de levenscyclus van producten verlengen
• Innovaties die de energiebehoefte van de industrie verminderen
• Prioriteit geven aan investeringen die hun milieu- en sociale impact hebben 

gekwantificeerd
• Sectoren van de industrie waar het menselijk kapitaal naar verwachting 

belangrijker zal worden als gevolg van slimme innovaties in de industrie

Indirect investments (via funds)

Donations

* Dit overzicht bevat voorbeelden uit 2021. Een actueel overzicht kan er anders uit zien.
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SMART INDUSTRY DOMAIN PERFORMANCE OVERVIEW

1Investments can contribute to multiple solutions

Domain introduction Domain insights

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

Direct
Funds
Real Estate
Direct impact
Impact funds
Philanthropy

Investment 
category

Number of 
investments

2
44

2
23

1

1

22
15

18 18

Portfolio metrics

3.9
2021

3.7
2020

3.5
2019

Value-weighted domain 
impact score

14

5

8

2

5

88

4

53

0

0

Key challenges in the 
smart industry domain

Some examples

1 – Increased 
demand equipment 
and materials
2 – Environmental 
footprint of digital 
technologies

3 – Cyber security

4- Impact of virtual 
services platforms
5 – Employment 
pressure due to robotics
and technician shortage

Proprietary 
acetylation 

process to turn 
wood into a 

carbon-negative 
product

Company 
assembles LED 

screens for 
outdoor use 

cases

Company 
develops, 

manufactures 
and supports 
microfluidic 

systems

Specialises in 
industrial 

automation, 
components, 

and installation 
services

Underlying   
assets ’21, (#)

Capital in domain 
‘21, (% inv. capital)

Impact profile ‘21, (# of companies, top; % of inv. capital in domain, bottom)

Capital offering solutions 
‘21, (% inv. capital in domain)1

Investments offering 
solutions ‘21, (#)1

13.5% 72

6

26
36 32

0

3 - Acts to 
avoid harm

1 - Does 
cause harm

2 - May 
cause harm

5 - Contributes 
to solutions

4 - Benefits 
stakeholders

Domein performance overview

Voorbeeld 1

Voorbeelden uit ons domein Smart Industry

Met meer dan 30 jaar ervaring is Q-lite de grootste one-
stop-shop voor digitale LED- en LCD-displays van de 
allerhoogste kwaliteit. Het innovatieve bedrijf ontwerpt, 
produceert, installeert en onderhoudt digitale displays 
met eigen ontwikkelde software op maat van de klant. Van 
de gekende apothekerskruizen en dynamische zone 30 
verkeersborden tot slimme parkeergeleiding en scoreborden 
voor elke sportclub.

Q-lite behaalde een goede ESG-score en probeert zoveel 
mogelijk milieu- en negatieve impact te vermijden door 
circulair te handelen. Daarnaast zijn er producten en 
diensten op de markt gebracht die een maatschappelijke 
bijdrage leveren, zoals het verbeteren van de veiligheid 
rond scholen of een betere spreiding van auto’s in steden.

12 |  Strictly Private & Confidential. All Rights Reserved. Not for Distribution. Copyright © 2022 MJ Hudson. 

• Q-lite is a pioneer in innovative material use and 
circular concepts

Increased demand 
equipment and materials

Environmental footprint of 
digital technologies

• Strong dedication to improve energy efficiency 
and chain environmental impacts

Cyber security

Impact of virtual services 
platforms

Employment pressure due 
to robotics & talent gap

VP CAPITAL PROGRESS REPORT METRICS
Q-lite shows a dedicated effort to improve ESG management and 
impact performance and contributes to key challenges in multiple domains

I - VP Capital domain

Total
Q-lite’s 2021 Progress Report score is a 7.9/10, which 
is a substantial increase from its score last year (7.2/10)

III - Scores

7.9/10
Total score

Description: VP Capital scores all investments on two dimensions that add up to 
the investment’s portfolio score:

51% of Q-lite's revenue 
has a positive impact and 
benefits stakeholders. Q-
lite therefore scores a 
3.5/5 on impact

Impact

ESG Mgmt.

Impact Score

The extent to which ESG factors are incorporated into investment 
and management decisions

The extent to which the company contributes to planetary and 
societal challenges

3.5/ 5
Impact Score

ESG 
Mgmt.

4.4 / 5
ESG Mgmt. 

Score

ESG Themes

Avg. E-score

Avg. G-score

Does cause harm
May cause harm

Acts to avoid harm
Benefits stakeholders

Contributes to solutions

II – Key challenges

Description: VP Capital formulates key ESG challenges per domain for targeted 
impact. Q-lite contributes to the following solutions:

Description: VP Capital’s interests are very diverse and so are the domains in 
which they invest. Q-lite is part of the Smart Industry domain. 

VP Capital’s vision for the Smart Industry domain: 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. 

Increased demand 
equipment and materials

Environmental footprint of 
digital technologies

Cyber security

Impact of virtual services 
platforms

Employment pressure due 
to robotics & talent gap

Energy & carbon

Product Quality & Safety

Employee H,S & W

Product life cycle

S

E

Supply chain controlG

Avg. S-score

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 T A L

Enkele projecten van Q-lite in de kijker:

EcoVadis Gold-ranking voor Q-lite
EcoVadis beoordeelt wereldwijd het duurzaamheidsgehalte van 
grote bedrijven. Dat gebeurt op basis van internationale standaarden 
zoals-de ISO-normen. De organisatie velt haar oordeel op basis van 
21 criteria in vier domeinen: Corporate Social Responsibility (CSR), 
samenleving, het welzijn van werknemers en hoe het bedrijf omgaat 
met zijn sociale verantwoordelijkheid op milieuvlak. Na de beoordeling 
krijgt het bedrijf een score tussen 0 en 100. Aan die scores zitten 
verschillende ‘medailles’ of rankings vast, zoals EcoVadis brons, 
zilver, goud en platina.

Met een Gold-ranking behoort Q-lite bij de best beoordeelde bedrijven 
in zijn sector. In totaal heeft EcoVadis wereldwijd al ongeveer 100.000 
bedrijven beoordeeld. Een Gold-ranking is dus een hele prestatie! 
Vooral op het vlak van milieu, arbeid en mensenrechten behaalde Q-lite 
een hoge score. Dat komt omdat het bedrijf circulaire oplossingen 
op de markt brengt. Het heeft ook een goed inzicht in verschillende 
belangrijke milieuparameters en onderneemt effectief acties om 
deze te optimaliseren.

Om de Gold-ranking van EcoVadis te behalen, moest Q-lite ook eerder 
behaalde certificaten kunnen voorleggen, zoals ISO9001, ISO14001, 
VCA en het SDG-charter. Dat helpt bij het borgen en bewijzen van 
de duurzame visie. Het bedrijf wist alle certificaten de afgelopen 
jaren succesvol te behalen. Zo vertelt Sustainability Manager Jeroen 
Raeijmaekers: “Onze focus op ESG zorgt voor een geïntegreerde 
duurzaamheidsvisie op vlak van Ecology, Social and Governance. Onze 
aanpak kunnen we nu bewijzen door de EcoVadis Gold-ranking, maar 
ook door onze consistente doelen in het SDG charter.”
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Hoogstraten plaatst circulaire LED-schermen van Q-lite

Sinds eind vorig jaar kan de stad Hoogstraten impactvol communiceren 
naar haar bevolking en bezoekers via 7 outdoor LED-schermen. 
Die zijn elk twee vierkante meter groot en staan verspreid over de 
deelgemeenten. Ook verenigingen kunnen de schermen gebruiken 
om met de inwoners te communiceren. 

Na de gemeente Rotselaar is de stad Hoogstraten de tweede in 
Vlaanderen die gebruik maakt van de circulaire LED-schermen van 
Q-lite. Dat doen ze concreet via het circulaire ‘Display as a Service’-
concept. Dat is niet alleen duurzaam voor het milieu, maar ook voor 
de portemonnee. In vergelijking met de vroegere aanpak – banners 
laten drukken en die door stadspersoneel laten ophangen – zijn de 
kosten van de schermen al na drie jaar terugverdiend. Bovendien is 
het concept niet alleen goedkoper, maar ook praktischer omdat zowel 
het stadsbestuur als de lokale verenigingen nu op dezelfde drukke 
locaties kunnen adverteren en communiceren. 

Q-lite wint aanbesteding voor bushaltedisplays

In 2021 koos de Nederlandse provincie Zuid-Holland Q-lite als partner 
voor het vernieuwen van de dynamische reisinformatie bij de bushaltes. 
Door de huidige haltedisplays te vervangen wordt de presentatie van de 
reisinformatie vernieuwd en worden reizigers nog beter geïnformeerd. 
Als winnaar van de aanbesteding zal Q-lite in 2022 en 2023 bij meer 
dan 800 haltes een gloednieuwe haltedisplay plaatsen. Het project is 
de grootste aanbesteding die Q-lite ooit heeft gewonnen.

De nieuwe displays geven reisinformatie op een begrijpelijke manier 
weer en beschikken ook over een audiofunctie. Daardoor neemt de 
toegankelijkheid voor alle soorten reizigers sterk toe. De displays 
worden geleverd in verschillende uitvoeringen. Zo zijn er naast de 
standaard haltedisplays ook grote centrale informatiedisplays voor 
bij knooppunten en kleine haltedisplays die geen vaste energie-
aansluiting nodig hebben. 

Het ontwerp van de haltedisplays werd vernieuwd en geoptimaliseerd 
op basis van de R-net-uitstraling, het keurmerk voor hoogwaardig 
openbaar vervoer in de Nederlandse Randstad. Vooral op het vlak van 
standaardisatie en uitwisselbaarheid werden grote stappen gezet. Het 
resultaat is een nieuwe circulaire en toekomstgerichte productfamilie 
van haltedisplays. 

Voorbeeld 2

Accsys Technologies is een innovatief houtbewerkingsbedrijf. Het 
past een proces toe waarbij hout onder hoge druk en temperatuur 
wordt blootgesteld aan azijnzuuranhydride. Door hout te acetyleren, 
verbeteren de eigenschappen ervan. Het hoofdkantoor van Accsys 
Technologies is gevestigd in Londen, maar de hoofdproductielocatie 
en het kantorencomplex voor duurzaam gemodificeerd Accoya®-hout 
liggen in Arnhem (NL). Het bedrijf bouwt momenteel ook een nieuwe 
acetylatiefabriek voor Tricoya®-houtspaanders in Hull (UK). 

Project van Accsys Technologies in de kijker:

Build It Awards 2021 – Best Sustainable Technology or Product
Tijdens de Build It Awards 2021 werden Accsys Technologies en 
Accoya® tot winnaars uitgeroepen in de categorie Best Sustainable 
Technology or Product. Het doel van het bedrijf is “hout veranderen 
om de wereld te veranderen”, en het team is erg blij en trots om te zien 
dat hun werk wordt gevierd en geprezen door de meest deskundige 
mensen en organisaties uit de industrie. Het gemodificeerde 
massieve houtproduct Accoya® combineert uitstekende prestaties 
met gecertificeerde duurzaamheid. Het eigen acetylatieproces van 
het bedrijf versterkt de beste voordelen van hout als bouwmateriaal, 
zodat het beter bestand is tegen rot, bederf en dimensionale zwelling 
of kromtrekken.

Rob Harris, CEO, zei: “Ik ben zeer verheugd te zien dat het harde werk 
van onze getalenteerde en toegewijde collega’s wordt erkend en beloond 
door de mensen en organisaties die onze sector leiden. Ik wil iedereen 
die dit mede mogelijk heeft gemaakt van harte feliciteren en bedanken 
- elke persoon en functie in ons bedrijf draagt bij aan deze prestaties 
en verdient daarvoor alle lof. Onze fantastische klanten, distributeurs, 

en architecten, bestekschrijvers, schrijnwerkers en bouwers die onze 
producten elke dag op een geweldige manier gebruiken, zijn ook een 
groot deel van ons succes. Dank u allen!”

121

• Best-in-class ESG 
integration

• Weighted average Impact 
Score ≥4.5

1 2 3 4 5

• Lack of ESG integration

• Weighted average Impact 
Score <1.5

• Weighted average Impact 
Score ≥2.5 and <3.5

• Weighted average Impact 
Score ≥1.5 and <2.5

• Visible intentionality of 
ESG integration

• Weighted average Impact 
Score ≥4.5

• Weighted average Impact 
Score ≥3.5 and <4.5

ACCSYS TECHNOLOGIES

2021 score
2018 score

ESG Management

Impact Score

ESG Mgmt. Score 10/10
Total score

Rationale

• Overall: Accsys has scored the 
maximum rating on both scoring 
dimensions, indicating best-in-
class ESG governance and a 
significant impact.

• ESG mgmt.: ESG reporting is 
supported by exceptional 
reporting on key impact metrics. 
Furthermore, ESG principles 
are integrated in company 
management and policy.

• Impact: Accsys’ proposition is 
carbon-negative and 
commercially viable, resulting in 
significant positive impact on 
planetary challenges.

Increased demand equipment and materials
Environmental footprint of digital technologies
Cyber security
Impact of virtual services platforms
Employment pressure due to robotics and technician shortage

Portfolio companies providing solutions to key challenges in water domain(#)

Impact

VP Capital Domains

Impact dimensions Description

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

HOW MUCH Products have a guarantee of 50 years above ground, and 25 years below 
ground. Tree species used takes ~30 years to regenerate. 

WHO The environment/planet benefits, given the products are carbon-negative they 
do not add to (or even combat) global warming. 

CONTRIBUTION Significant additionally, given alternatives resulting in carbon emissions.

RISK External risks that may influence Accsys’ impact momentum are considered 
low. 

• Demonstrable ESG 
integration

• ESG fully integrated in 
processes

ESG standards

ESG risk procedures

ESG section website

Impact reporting

Climate-change assessment

EU Taxonomy assessment 

ESG responsibilities

ESG policy

B-corp certification

Science Based Target

Other long-term commitments

Engagement level w. VP

yes

yes

yes

yes

yes

yes

no

yes

no

no

no

high

Back to overview

Dit jaar scoort Accsys een 10/10.  
Daarom mogen zij een Sustainable Progress Award in ontvangst nemen.
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 Textiel

Introductie van het domein

De kledingindustrie scoort over het algemeen slecht op duurzaamheid. 
Het gebruik van grondstoffen als katoen en polyester legt veel druk 
op het milieu. Omdat het hoogwaardig recycleren van kleding nog in 
de kinderschoenen staat, worden er nog altijd veel virgin materialen 
gebruikt. Om textiel te verven zijn veel chemicaliën nodig en het 
gebruik van synthetische vezels leidt tot de vorming van microplastics. 
Bovendien zijn de werkomstandigheden in productiebedrijven vaak 
matig.

Met name in de mode-industrie zijn er nog extra uitdagingen: 
overproductie, de vernietiging van verouderde collecties, een 
achteruitgang in de kwaliteit en levensduur van kleding. Voor 
bedrijfskleding zoals werk- en veiligheidskleding spelen die laatste 
issues minder een rol, omdat er geen sprake is van seizoensgebonden 
collecties en omdat de technische eisen aan kleding gewaarborgd 
worden via certificeringen. Veel andere challenges spelen helaas wel 
een rol. In onze evolutie van ‘doing less harm’ naar ‘doing good’ is er 
nog heel wat werk aan de winkel. Wij staan dan ook volledig achter 
de nieuwe Europese wetgeving op het gebied van Due Diligence, 
die bedrijven verplicht om hun productieketen te onderzoeken en 
misstanden te verbeteren. We ondersteunen ook de aangekondigde EU 
Textile Strategy, die aspecten zoals Ecodesign beter zal reglementeren.

Bedrijfskleding vergroenen
Bij VP Capital hebben we heel wat expertise in textiel, vooral via ons 
heritage-bedrijf HAVEP. Dat werd al in 1865 opgericht door Hendrik 
van Puijenbroek. Vandaag is HAVEP nog altijd een van de belangrijkste 
leveranciers van werk- en veiligheidskleding in Nederland. Het bedrijf 
werkt al jaren aan meer duurzaamheid: zo onderzocht het in 2019 
de mogelijkheden van mechanische en chemische recycling, samen 
met partners in Spanje en Nederland. In 2020 bracht HAVEP samen 
met CVB Ecologistics uit Tilburg een retoursysteem voor oude 
bedrijfskleding op de markt. Het bedrijf zet zich ook al jaren in voor 

goede arbeidsomstandigheden en eerlijke lonen in de productieketen. 
Die jarenlange en consistente inspanningen werden in 2021 beloond 
met de LEADER-status van de Fair Wear Foundation (FWF). HAVEP 
scoorde op de meeste ESG-onderdelen een 4/5 en is met een algemene 
score van 6,8 weer een klein stapje vooruitgegaan. De geplande 
toename in het aandeel duurzamere vezels kwam er in 2021 niet 
door het minder snel uitfaseren van bestaande doekvoorraden. In 
2022 wordt een nieuwe collectie op basis van duurzamere vezels 
gepresenteerd: het aandeel duurzamere grondstoffen zal daardoor 
toenemen. 

In 2021 bouwden we onze investeringen in de sector van de 
bedrijfskleding verder uit door de overname van Hydrowear (een 
specialist in werk- en regenkleding) en onze participatie in Van 
Heurck (een specialist in technisch hoogwaardige veiligheidskleding). 
Die beslissing bracht dilemma's waar we voor staan in al haar 
facetten naar voren, gezien alle duurzaamheidsuitdagingen in de 
textielsector. Moeten we ons aandeel in deze sector wel vergroten?  
Kunnen we ons kapitaal niet beter investeren in impactfondsen 
of in bedrijven die al bijdragen aan oplossingen voor bepaalde 
uitdagingen? Of creëren we als investeerder juist meer impact door 
‘grijze’ bedrijven te helpen vergroenen? Ook binnen de impactwereld 
wordt hierover nagedacht: zo werd het concept uitvoerig besproken 
in een bijdrage van The Centre for Sustainable Finance and Private 
Wealth*. De conclusie was dat het vergroenen van bestaande bedrijven 
in sommige gevallen zelfs meer impact kan creëren dan investeren 
in bedrijven die al een positieve impact hebben. We geloven dat we 
met onze overnames meer impact kunnen creëren in de sector door 
onze drive en kennis over duurzaamheid en textiel volop in te zetten.  
 

*  https://www.csp.uzh.ch/en/research/Academic-Research/Investor-Impact.html

Indirect investments (via funds)

Direct investments Donations

* Dit overzicht bevat voorbeelden uit 2021. Een actueel overzicht kan er anders uit zien.
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Met de overname van Hydrowear en de participatie in Van Heurck willen 
we meer slagkracht creëren om de textielindustrie te verduurzamen. 
Zowel HAVEP als Van Heurck hebben een eigen productie-atelier 
(respectievelijk in Noord-Macedonië en Tunesië) en Hydrowear werkt 
samen met ateliers in India en China, waar het grootste deel van 
hun collectie wordt geproduceerd. De drie bedrijven zijn al jaren lid 
van de Fair Wear Foundation. De weg die HAVEP heeft afgelegd 
richting eerlijke lonen en het FWF Leadership wordt verder uitgebouwd 
binnen de groep. Daarom hebben we bij VP Capital een sustainability 
coordinator aangesteld, die ook helpt bij het opstellen van een 
duurzaamheidsbeleid voor deze bedrijven. 

Van Heurck scoort in de eerste ESG-assessment een 6,6/10. Met 
name het gebruik van duurzamere materialen loopt erg goed: in 2021 
was dat ruim 20%. Dit toont aan dat ook andere textielbedrijven in 
deze markt een (veel) hoger aandeel duurzamere materialen kunnen 
gebruiken. Hydrowear scoort in de eerste ESG-assessment een 
5,8/10. Het bedrijf is erop gebrand om die score snel te verbeteren 
met de hulp van de nieuwe sustainability coordinator. De focus ligt 
op een betere FWF-score en een betere opvolging van de audits in 
de productieateliers in India en China. Daarnaast komt er ook een 
meerjarenplan om de aangeboden kleding te verduurzamen, want 
tot op heden gebruikt Hydrowear amper duurzamere grondstoffen. 
Het afgelopen jaar deed het bedrijf wel mee aan een pilotonderzoek 

binnen het Interreg-project CircTex, waarin de projectpartners samen 
een volledig circulaire parka ontwikkelen. Onder het motto ‘samen 
zijn we sterker dan de som der delen’, zetten we collectief in op het 
verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de keten, het verhogen 
van ons aandeel duurzame materialen en het opzetten van circulaire 
productketens.

Extra initiatieven
Naast onze directe participaties zijn er binnen het domein Textiel ook 
ontwikkelingen op het vlak van innovatie en donatie. In 2021 deden 
we een donatie aan de BioRe Foundation. Die stichting ondersteunt 
biokatoenboeren en hun families in India en Tanzania, onder meer door 
scholen en trainingsprogramma’s op te zetten. Het Textile Innovation 
Fund (TIF) is een fonds dat zich richt op innovatieve ondernemingen 
in de textielsector. Het werd jaren geleden opgericht door VP Capital 
en het management werd vorig jaar ondergebracht bij Fashion for 
Good. Eind 2020 trok Spindye, een van de TIF-bedrijven, naar de 
beurs. Spindye is een Zweeds cleantech-bedrijf dat een nieuwe 
waterbesparende techniek heeft ontwikkeld om garens te kleuren. 
In 2022 willen we verder investeren in innovaties in de textielindustrie, 
onder meer via de oprichting van het nieuwe Fashion for Good Venture 
Fund I. Verschillende impactinvesteringsfondsen zoals SHIFT Invest 
investeren ook in dit domein.

Dit schematische overzicht toont aan 
hoe we bij VP Capital donaties, impact 
investeringen, heritage companies en 
innovaties samen laten komen om aan 
dezelfde solutions for key challenges te 
werken. De verschillende partijen werken 
niet allemaal concreet samen, maar we 
zijn ervan overtuigd dat ze met ieders 
activiteiten het effect kunnen versterken.

Key challenges
• 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

Key solutions
• Textielproductie die de input van natuurlijke bronnen reduceert en haar 

voetafdruk op verantwoorde wijze beheert
• Textielproductie die de arbeidsomstandigheden van haar arbeiders waarborgt 

en verbetert
• Textielproductie die het probleem van overconsumptie en overtollig afval in 

de industrie aanpakt
• Textielproductie die zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het 

waterverbruik

40

TEXTILE DOMAIN PERFORMANCE OVERVIEW

1 Investments can contribute to multiple solutions.

Domain introduction Domain insights

VP Capital vision - Transforming a 
wasteful, polluting industry towards a 
circular, sustainable industry

Direct
Funds
Real Estate
Direct impact
Impact funds
Philanthropy

Investment 
category

Number of 
investments

3
5

3
1

4
2

6

96

30

3 - Acts to 
avoid harm

1 - Does 
cause harm

0

2 - May 
cause harm

4 - Benefits 
stakeholders

0

5 - Contributes 
to solutions

Portfolio metrics

12

3.1
2021

3.5
2020

3.1
2019

Value-weighted domain 
impact score

9

4

4

4

99

1

96

1

Key challenges in the 
textile domain

Some examples

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

Company is a 
producer of 

printable 
paperboard 

hangers

Company offers 
sustainable 

polyester yarns 
and fabrics in 
the apparel 

industry

Textile 
innovation 

studio working 
on the frontier 

through 
engineered 

knits

Company that 
sells workwear, 
protective wear 
and corporate 
clothing and is 

part of FWF

Underlying   
assets ’21, (#)

Capital in domain 
‘21, (% inv. capital)

Impact profile ‘21, (# of companies, top; % of inv. capital in domain, bottom)

Capital offering solutions 
‘21, (% inv. capital in domain)1

Investments offering 
solutions ‘21, (#)1

6.7% 12

Domein performance overview

Key Challenges  
& Solutions

68 69



P R O 2 G R E S S  R E P O R T

Voorbeeld 1

Voorbeelden uit ons domein Textiel

HAVEP werd in 1865 door Hendrik van Puijenbroek 
opgericht als textiel producent. Al ruim 155 jaar biedt het 
koninklijk familiebedrijf allerlei soorten werkkleding aan. 
De professionele werkkleding niche waarin HAVEP zich 
bevindt heeft veel potentieel om circulariteit en goede 
arbeids omstandigheden in haar beleid te integreren. 

De one pager van HAVEP ziet er als volgt uit: 

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 T A L
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• Demonstrable ESG 
integration

HAVEP (1/2)

1As direct investments have a more detailed engagement process, the scoring reflects an average of the performance scores on Environmental, Social and 
Governance themes.

2021 score
2018 score

1 2 3 4 5

• Lack of ESG integration

• Does cause harm

• Visible intentionality of 
ESG integration

• Benefits stakeholders

• Best-in-class ESG 
integration

• Contributes to solutions• May cause harm
Impact Score

ESG Mgmt. Score1 6.6/10
Total score

• Acts to avoid harm• Acts to avoid harm

• ESG fully integrated in 
processes

• ESG fully integrated in 
processes

Rationale

• Overall: HAVEP’s total score 
has not changed significantly 
since the initial 2018 
assessment, indicating 
consistent ESG performance.

• ESG mgmt.: a comprehensive 
carbon footprint analysis (incl. 
scope 3) was conducted for 
2021. This caused an increase 
in HAVEP’s performance with 
regards to the ‘Environmental 
footprint of operations’ theme.

• Impact: HAVEP’s efforts within 
the Fair Wear Foundation are 
have resulted in a ‘Leader’ 
status. 

ESG Management Impact Score

Company impact categorisation, (% revenue)

100

0

1 - Does 
cause harm

2 - May 
cause harm

4 - Benefits 
stakeholders

3 - Acts to 
avoid harm

5 - Provides 
solutions

VP Capital Domains

DescriptionChallenge

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

• HAVEP is increasingly using sustainable materials 
in the clothing they produce 

• HAVEP is a FWF leader. Leaders show best 
practices in complex areas such as living wages 
and freedom of association

• HAVEP is participating and setting up industry 
initiatives to promote sustainability

Provision of solutions to key challenges

Material themes

Environmental 
footprint of 
operations

Product life 
cycle

Employee 
health, safety 
& wellbeing

Product 
quality & 
safety

Integration of 
sustainability 
principlesG

S

E

Performance
3.6 / 5
ESG Mgmt. 

Score

3.0 / 5
Impact Score

Legend
2021
2020

Back to overview

Enkele projecten van HAVEP in de kijker:

HAVEP behaalt Fair Wear Leader-status
De Fair Wear Foundation (FWF) is een internationale non-
profitorganisatie die zich inzet om de werkomstandigheden van 
ateliermedewerkers te verbeteren. Eén keer per jaar voert de FWF 
een Brand Performance Check uit bij al haar aangesloten leden. Het 
doel van die check is om te bepalen in welke mate de inspanningen 
van de kledingmerken daadwerkelijk een invloed hebben op de 
werkomstandigheden in de ateliers waar ze hun kleding laten maken. 
HAVEP behaalde de afgelopen jaren steeds de score ‘good’, ook toen 
de FWF strengere eisen stelde. Dankzij de blijvende inspanningen 
kreeg het bedrijf in 2021 voor het eerst de status ‘Leader’ toebedeeld: 
een prachtige beoordeling waar HAVEP érg trots op is. De score 
bevestigt dat ze op de goede weg zijn. Het rapport reikt bovendien 
duidelijke handvatten aan voor de volgende stappen richting betere 
werkomstandigheden.

Nieuwbouw HAVEP
Na 157 jaar verhuist HAVEP van een industriële erfgoedlocatie naar 
een uniek en toekomstbestendig gebouw. De oude en nieuwe locatie 
liggen op slechts 200 meter afstand van elkaar en markeren de 
geschiedenis en toekomst van HAVEP in Goirle.

Het nieuwe bedrijfsgebouw van HAVEP is flexibel in het gebruik. De 
vorm van het gebouw, de constructie en het installatiesysteem zijn zo 
ontworpen dat er in de toekomst eenvoudig veranderingen aangebracht 
kunnen worden zonder delen te moeten ontmantelen. Het gebouw 
omvat onder meer een Future- en Testlab, trainingsfaciliteiten en 
het Texperience Center voor de collectie. Het magazijn is in totaal 
7.800 m² groot en er is een kantoorgedeelte voorzien voor zo’n 100 
medewerkers. Lees hier meer over bij het domein Vastgoed op pagina 
76 en 77.

“Deze unieke plek combineert de 
rijke historie van HAVEP met onze 
strategie. Het is een toekomst
bestendig ‘huis’ geworden voor 
onze duurzame collecties. De sfeer 
en moderne faciliteiten maken het 
een inspirerende plek voor onze 
medewerkers, klanten en partners. 
Hier kunnen we samen invulling geven 
aan de innovaties in de textielsector.”

Wilma Bloot, CEO HAVEP
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Voorbeeld 2

Het Textile Innovation Fund (TIF) is een fonds dat jaren geleden werd opgericht door VP Capital. Dit fonds wordt extern gemanaged en het 
management van het fonds is doorgegeven aan Fashion for Good. Daarbij zal er meer aandacht worden gegeven aan ESG-management. De 
investeringen zijn innovaties die nodig zijn in het Textieldomein om negatieve impact te reduceren en positieve impact te vergroten. Fashion 
for Good werkt ook al aan het vervolg op TIF, het Fashion For Good Venture Fund I.

De one pager van TIF ziet er als volgt uit: 
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TEXTILE INNOVATION FUND (1/2)

2021 score
2019 score

ESG Management

Impact Score

ESG Mgmt. Score 6.4/10
Total score

Rationale

• Overall: TIF’s portfolio has a 
positive profile due to strong 
exposure to the transition from 
linear models to circularity in 
textile chains. Improvement 
opportunities can be found in 
formalising ESG in mgmt. 

• ESG mgmt.: TIF’s ESG 
governance on paper appears 
to be lagging. ESG integration 
was visible in engagement.

• Impact: There is a slight 
positive trend in the fund’s 
impact score, which is driven by 
shifting portfolio weights. 
Overall, the fund is 
characterized by a focus on 
impactful solutions in the textile 
domain.

Value-weighted impact profile, (% AUM)

Absolute impact profile, (# of companies)

Textile: The industry’s reliance on non-renewables
Textile: Inefficient use of resources and massive waste
Textile: Industry and consumer awareness

Portfolio companies providing solutions to key challenges (#)

4.4
Weighted average 
impact score ‘21

4.4
Weighted average 
impact score ‘20

4.3
Weighted average 
impact score ‘19

1 1

3

1 - Does 
cause harm

2 - May 
cause harm

3 - Acts to 
avoid harm

4 - Benefits 
stakeholders

5 - Contributes 
to solutions

3
1
1

5 - Contributes 
to solutions

3 - Acts to 
avoid harm

1 - Does 
cause harm

2 - May 
cause harm

15%
32%

4 - Benefits 
stakeholders

53%

Summary of Impact Score

VP Capital Domains

ESG reporting

ESG section website

ESG responsibilities

EU Taxonomy assessment 

SFDR Label

SFDR website statement

ESG DD procedures

ESG Policy

Principal adverse impacts

Climate-change assessment

UN PRI signatory

B-corp certification

Science Based Target

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

Other commitments no

Engagement level w. VP high

1 2 3 4 5

• Lack of ESG integration

• Weighted average Impact 
Score <1.5

• Demonstrable ESG 
integration

• Weighted average Impact 
Score ≥2.5 and <3.5

• Best-in-class ESG 
integration

• ESG fully integrated in 
processes

• Weighted average Impact 
Score ≥1.5 and <2.5

• Visible intentionality of 
ESG integration

• Weighted average Impact 
Score ≥4.5

• Weighted average Impact 
Score ≥3.5 and <4.5

• Weighted average Impact 
Score ≥3.5 and <4.5

Back to overview
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TEXTILE INNOVATION FUND (2/2)

Company Score % AUM Domain Description

3Dimerce 24% Textile Company develops 3D virtual product models. 

Reflaunt 11% Textile Software platform linking (luxury) brands & retailers to second-hand marketplaces

NORMN Hangers 32% Textile Company is a producer of printable paperboard hangers.

Nature Coatings 17% Textile Company that transforms wood waste into high performing black pigments

We aRe Spin Dye 15% Textile Company offer sustainable polyester yarns and fabrics in the apparel industry

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

Companies without inherent 
positive/ negative impact but 
may contribute to products or 
services with 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 working on 
advancing & commercialisation
of solutions that solve societal 
and planetary challenges

Impact Score legend

Full breakdown of Impact Score

P R O 2 G R E S S  R E P O R T

Overview van het domein Textiel

Direct investments

Indirect investments (via funds)

Donations

* Dit overzicht bevat voorbeelden uit 2021. Een actueel overzicht kan er anders uit zien.
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 Vastgoed

Introductie van het domein

In het domein Vastgoed investeert VP Capital zowel direct als 
via vastgoedfondsen. In het tweede geval proberen we het fonds 
duurzamer te maken via dialoog, samenwerking en kennis-
uitwisseling met het fondsmanagement. VP Capital biedt hierbij 
proactief advies en ondersteuning aan om verduurzaming tot stand 
te brengen. In het geval van directe investeringen nemen we zelf 
onze verantwoordelijkheid: nieuwbouw moet aan de strengste eisen 
voldoen en bestaande gebouwen moeten duurzamer gemaakt worden. 
De komende jaren willen we alle bestaande panden in ons portfolio 
aanpakken. Daarom zijn we in 2021 gestart met een analyse van de 
vastgoedobjecten, waarbij we onze gebouwen laten ‘scannen’ door 
een gespecialiseerd adviesbureau om duidelijkheid te krijgen over 
mogelijke verduurzamingsmaatregelen en de business case daarvan. 
Heel wat fondsen en panden scoren nog niet hoog en zullen in de 
volgende jaren fors moeten verbeteren. 

Zoals we eerder al aangaven, hebben we de methodiek om onze 
vastgoedinvesteringen te beoordelen in 2021 aangepast. Een effect 
daarvan is dat de scores anders uitvallen, in veel gevallen iets lager. 
De scores van dit jaar zijn dan ook niet goed te vergelijken met die 
van de voorgaande jaren.

De methode aanpassing heeft te maken met een betere ESG- en 
impactpuntenschaal. Op basis van vragenlijsten met vragen per 
thema wordt een puntenaantal bepaald. Dit puntenaantal wordt 
vervolgens vertaald naar een score van 1-5 op de ESG en 1-5 op de 
impactpuntenschaal. Hierdoor komen we tot een veel preciezere 
classificering van ons vastgoed.

De vragenlijsten en puntenschaal zien er als volgt uit: 
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REAL ESTATE – ESG MANAGEMENT QUESTIONS

Theme Question Points
Reporting Do you monitor fund ESG performance? 1

Reporting Do you report ESG performance to your investors, the public and/or rating agencies? 1

Reporting Do you monitor ESG impact on the asset-level (asset use, energy use, tenant wellbeing, waste 
streams, biodiversity impact, incidents)?

1

Risk management Do you have processes in place to implement your ESG policies? 1

Risk management Do you conduct ESG due diligence for new acquisitions? 1

Risk management Do you test your strategy against climate-related risks? 1

Leadership Do you have objectives regarding your ESG impact (e.g. concrete year-on-year targets)? 1

Leadership Do you have ESG leadership commitments (e.g. sharing best-practices with industry peers, 
membership to ESG covenants)

1

Leadership Do you monitor relevant KPIs in the light of your ESG targets? 1

Leadership Have you defined responsibilities with regards to ESG (e.g. senior exec. with accountability, 
ESG task-force)?

1

Policy Do you have an ESG policy in place? 1

Policy If you have an ESG policy, does it contain guidelines on ESG factors, investment integration 
(e.g. screening, DD requirements, improvement plans), and reporting?

1

Stakeholders Do you have initiatives in place regarding employee wellbeing (e.g. D&I policy, wellbeing 
budget)?

1

Stakeholders Do you engage with tenants in order to ensure and promote tenant satisfaction? 1

Stakeholders Do you audit your suppliers/partners for their ESG performance and potential controversies? 1

ESG Mgmt.

Impact
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REAL ESTATE – IMPACT QUESTIONS

Theme Question Points

Energy & carbon Does the asset have an energy label of A or higher? 3

Energy & carbon Does the asset have either a BREAAM or GRESB rating, or is it likely to be eligible? If so, 
please elaborate on why the asset is expected to be eligible.

1

Energy & carbon Have actions been taken to produce/procure renewable electricity at the asset (e.g. GOs, solar 
panels)?

1

Energy & carbon Have actions been taken to reduce or avoid the consumption of fossil fuels for heating or 
cooling. 

1

Energy & carbon Have actions been taken to limit energy consumption (e.g. efficient lighting, insulation) at the 
asset?

1

Asset use impact Does the exploitation of the asset by the tenant have a clear positive or negative contribution 
to society or the planet (e.g. healthcare, affordable housing v. fossil fuel production)?

1

Asset use impact Have renovations taken place to either keep the asset up-to-date with requirements or improve 
liveability and sense of community?

1

Circularity Have circularity considerations been taken into account in the construction and/or renovation
of the asset (e.g sustainable materials)?

1

Circularity Have actions been taken to limit waste streams or pollution at the asset? 1

Circularity Have actions been taken to limit water use at the asset? 1

Occupant wellbeing Do you have insight into occupant/tenant satisfaction (e.g. survey result, compaint rate)? 1

Occupant wellbeing Have actions been taken at the asset to improve occupant wellbeing (e.g. ventilation, natural 
light, wheelchair access, fire safety)?

1

Biodiversity Was biodiversity considered during the construction/ renovation of the asset (e.g. green 
spaces)?

1

ESG Mgmt.

Impact

A maximum 
of 5 points 
gained on 

‘Energy and 
Carbon’ can 

count 
towards the 

Impact Score
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REAL ESTATE – SUPPORTING ESG MANAGEMENT FRAMEWORK

ESG 
Mgmt.

Lack of 
ESG integration

Visible intentionality of ESG 
integration

Demonstrable ESG integration ESG fully integrated in 
processes

Best-in-class ESG integration

1 2 3 4 5

7-9 total points4-6 total points<4 total points 13-15 total points10-12 total points

Impact

ESG Mgmt.

Impact

5-7 total points3-4 total points<3 total points OR 
exclusion list 11-13 total points8-10 total points

Does cause harm May cause harm Acts to avoid harm Benefits stakeholders Contributes to 
solutions

Real estate – ESG management questions

Real estate – Impact questions

Real estate – supporting ESG management framework
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Key challenges
• 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

Key solutions
• 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 bouw strategieën
• Technologische start-ups in de vastgoedsector

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Voorbeelden uit ons domein Vastgoed en onderdelen van VP Capital properties

B-Aparthotel (Den Haag)
Het B-Aparthotel (Den Haag) is een voorbeeld van een bestaand 
vastgoedobject waarin VP Capital direct investeert. Het gebouw 
omvat 60 appartementen en maakt deel uit van een rijksmonumentaal 
complex dat verder uit 33 woningen bestaat (geen eigendom).

VP Capital heeft voor het appartementenhotel een energiescan laten 
uitvoeren door Longevity Partners, een multidisciplinair adviesbureau 
dat zich toelegt op energie en duurzaamheid in de bebouwde omgeving. 
Uit die scan kwamen verschillende maatregelen naar voren die we 
in 2022 willen realiseren. Dat zal wel nog wat tijd en overleg vragen, 
vermits het pand een gedeeld eigenaarschap kent: zelfs een relatief 
eenvoudige maatregel zoals het plaatsen van zonnepanelen is alleen 
mogelijk na goedkeuring van de VvE van het bewonersgedeelte van 
het complex. We zullen ook een dialoog met de huurder aangaan om 
een overstap naar groene stroom mogelijk te maken.

Nieuwbouw HAVEP (Goirle)
Het recent opgeleverde nieuwe pand voor HAVEP (hoofdgebouw en 
warehouse) is een voorbeeld van een nieuwbouwproject waarin VP 
Capital investeert. Het gebouw is ontworpen als een showcase op 
het vlak van toekomstbestendig, gezond en circulair bouwen en is in 
alle opzichten duurzaam te noemen. Het heeft een houten skelet dat 
grotendeels demontabel is en bevat heel wat hergebruikte materialen. 

Project Zuidrand (Goirle)
Op het terrein van het oude pand van HAVEP zullen in totaal ruim 180 
woningen worden gebouwd. Van de oude gebouwen blijven alleen het 
kantoor aan de Bergstraat, de fabrieksschoorsteen, het ketelhuis en 
het daarnaast gelegen huisje behouden.

De nieuwe woonwijk wordt duurzaam en natuurinclusief ingericht. Dat 
betekent dat er veel inheemse bomen en planten worden geplant. Er 
komen natuurlijke speelplekken en regenwater wordt zo lang mogelijk 
vastgehouden door wadi’s te maken: lager gelegen plekken in het 
groen, waar het water in de grond kan zakken.

Als onderdeel van het project is een deel van de rivier, de Leij, verlegd. 
De rivier kreeg haar oude, kronkelende loop terug. Ook het omliggende 
gebied wordt opnieuw aangelegd: er komen bomenrijen en bloemrijk 
grasland, de paden in het gebied worden aangepast en er werd een 
nieuwe brug geplaatst.

Naast duurzaamheid, groen en water staat ook industrieel erfgoed 
centraal. Zo worden de oude bestrating en betonplaten van de 
oude fabrieksterreinen hergebruikt en vormen de ‘sheddaken’ of 
zaagtanddaken een knipoog naar de oude fabrieksgebouwen.

Zo bestaat de zonneluifel uit gerecycleerde constructiedelen van 
het oude HAVEP-gebouw en zijn de houten planken op de gevel 
afkomstig van de ontmantelde karakteristieke Tripolis-gebouwen 
op de Amsterdamse Zuidas. De overige materialen zijn voornamelijk 
biogebaseerd en recyclebaar: zo is er bijvoorbeeld vlas gebruikt als 
natuurlijk isolatiemateriaal.

Het warehouse wordt door middel van vloerverwarming op een 
constante temperatuur van 15 graden Celcius gehouden. Het kantoor 
wordt verwarmd en gekoeld met klimaatplafonds, in combinatie 
met buitenzonwering. Beide worden gevoed door de energiezuinige 
luchtwarmtepompen op het dak. De plaatsing van 1.600 zonnepanelen, 
optimaal gericht op het zuiden, zorgt tot slot voor een nul op de 
energiemeter.

Onder het parkeerterrein rond het gebouw zijn waterretentiekratten 
geplaatst. Zo wordt de gemeentelijke riolering ontlast en kan regen 
op een natuurlijke manier in de bodem infiltreren. 

Door optimaal gebruik te maken van daglicht, het uitzicht op de groene 
omgeving en een geraffineerde indeling draagt de nieuwbouw van 
HAVEP tevens bij aan het welzijn van de gebruikers. De atriumtrap 
en vides stimuleren visuele connectie, beweging en ontmoeting. De 
connectie met de omgeving werd doorgetrokken rond het gebouw: 
de overgang van het pand naar de omgeving is vormgegeven als 
een openbaar park. 
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De one pager van onze eigen Vastgoed objecten ziet er als volgt uit: De one-pagers van onze vastgoedfondsen zien er iets anders uit dan de one-pagers van andere domeinen. Zo houden we ook rekening met het 
energielabel, de mate waarin circulariteit en biodiversiteit al meegenomen worden, wie de huurders zijn en of we iets weten over hun welzijn. 
Zulke gegevens zijn vaak nog niet beschikbaar. Met de vastgoedfondsen spreken we ook regelmatig over dit thema. Ook voor het behalen 
van onze science-based targets (pagina 112) is overleg met vastgoedfondsbeheerders cruciaal. Een voorbeeld van een vastgoedfonds is 
Healthcare Real Estate (HCRE).

Naast onze eigen panden investeren we ook in vastgoedfondsen. De Vastgoed-categorie laat een positieve ESG-evolutie zien. Door onze 
verfijnde berekeningsmethode is de impactscore van onze vastgoedinvesteringen in 2021 wel gezakt. Daar gaan we vanaf 2022 bij de 
bestaande panden mee aan de slag. Bij nieuwe objecten kijken we voortaan ook meer naar vastgoed met een maatschappelijke functie, 
waardoor de impactscore zou moeten stijgen.
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1 2 3 4 5

• Lack of ESG integration

• Weighted average Impact 
Score <1.5

• Demonstrable ESG 
integration

• ESG fully integrated in 
processes

• Weighted average Impact 
Score ≥1.5 and <2.5

• Visible intentionality of 
ESG integration

• Weighted average Impact 
Score ≥4.5

• Weighted average Impact 
Score ≥3.5 and <4.5

Absolute impact profile, (# of assets)

VP CAPITAL PROPERTIES

2021 score
2018 score

ESG Management

Impact Score1

ESG Mgmt. Score1 7.9/10
Total score

Rationale

• Overall: the mutation in VP 
Capital Properties’ total score 
reflects significant efforts that 
went into an improvement cycle 
regarding ESG governance, 
data monitoring and vision.

• ESG mgmt.: the novel ESG 
policy touches 13/15 ESG 
mgmt. indicators, resulting in a 
5/5 score (+3 increase v. 2020).

• Impact: ~80% of invested 
capital is concentrated in three 
assets, two of which receive a 
2/5 impact score. Other than an 
‘A’ rated energy label, both 
these assets did not provide 
input regarding key impact 
dimensions.

3
2 2

1 1

1 - Does 
cause harm

2 - May 
cause harm

5 - Contributes 
to solutions

3 - Acts to 
avoid harm

4 - Benefits 
stakeholders

Summary of Impact Score

VP Capital Domains

Energy & Carbon
(# of assets)
A++++
A+++
A++

A

C

A+

B

D
E
F
G

Unknown

5

3
1

Circularity
(% of assets)

Asset use impact
(% of assets)

Tenant wellbeing
(% of assets)

Biodiversity
(% of assets)

22%

Circularity 
taken into 
account

0%
0%

Energy

Health

33%33%

Actions taken 
to improve 
tenant wellbeing

Biodiversity
taken into 
account

Value-weighted impact profile, (% AUM)

2.9
Weighted average 
impact score ‘21

3.3
Weighted average 
impact score ‘201

3.3
Weighted average 
impact score ‘191

2

55

10 8
25

2 - May 
cause harm

1 - Does 
cause harm

4 - Benefits 
stakeholders

3 - Acts to 
avoid harm

5 - Contributes 
to solutions

Investment cycle guidelines yes

ESG Policy yes

Monitor fund-level impact yes

ESG reporting yes

Monitor asset-level impact yes

ESG responsibilities yes

ESG objectives yes

ESG KPIs yes

ESG commitments yes

yes

Tenant satisfaction program yes

Supplier audits no

ESG processes in place yes

ESG DD for new assets yes

Climate-change assessment no

Policy

Reporting

Leadership

Stakeholders

Risk management

• Best-in-class ESG 
integration

• Weighted average Impact 
Score ≥2.5 and <3.5

Employee wellbeing program

1 The methodology to assess ESG mgmt. and impact within the real estate asset class underwent significant improvements during the 2021 cycle. Inter-year 
comparison between 2021 and historical ESG mgmt. and impact scores should be conducted in this context.

Back to overview
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Absolute impact profile, (# of assets)

HCRE I

1 The methodology to assess ESG mgmt. and impact within the real estate asset class underwent significant improvements during the 2021 cycle. Inter-year 
comparison between 2021 and historical ESG mgmt. and impact scores should be conducted in this context.

2021 score
2018 score

ESG Management

Impact Score1

ESG Mgmt. Score1 7.0/10
Total score

Rationale

• Overall: the total score for 
HCRE I is a 7/10, which is the 
same as last year. The fund has 
a strong exposure to the 
healthcare sector and related 
services.

• ESG mgmt.: HCRE has 9/15 
ESG mgmt. indicators in place. 
The most significant 
improvement opportunity 
concerns the formulation of an 
ESG policy with investment 
cycle guidelines.

• Impact: the four underlying 
assets all medical centres
located in the Netherlands. All 
assets have energy labels rated 
A or above.

4

4 - Benefits 
stakeholders

5 - Contributes 
to solutions

1 - Does 
cause harm

2 - May 
cause harm

3 - Acts to 
avoid harm

Summary of Impact Score

VP Capital Domains

Energy & Carbon
(# of assets)
A++++
A+++
A++

A

C

A+

B

D
E
F
G

Unknown

1
1

2

Circularity
(% of assets)

Asset use impact
(% of assets)

Tenant wellbeing
(% of assets)

Biodiversity
(% of assets)

50%

Circularity 
taken into 
account

0%

100%

Health

Energy

0%

100%

Actions taken 
to improve 
tenant wellbeing

Biodiversity
taken into 
account

Value-weighted impact profile, (% AUM)

4.0
Weighted average 
impact score ‘21

5.0
Weighted average 
impact score ‘201

5.0
Weighted average 
impact score ‘191

Investment cycle guidelines no

ESG Policy no

Monitor fund-level impact yes

ESG reporting yes

Monitor asset-level impact yes

ESG responsibilities yes

ESG objectives no

ESG KPIs yes

ESG commitments yes

Employee wellbeing program yes

Tenant satisfaction program yes

Supplier audits no

ESG processes in place no

ESG DD for new assets yes

Climate-change assessment yes

Policy

Reporting

Leadership

Stakeholders

Risk management

1 2 3 4 5

• Lack of ESG integration

• Weighted average Impact 
Score <1.5

• Weighted average Impact 
Score ≥2.5 and <3.5

• Best-in-class ESG 
integration

• ESG fully integrated in 
processes

• Weighted average Impact 
Score ≥1.5 and <2.5

• Visible intentionality of 
ESG integration

• Weighted average Impact 
Score ≥4.5

• Weighted average Impact 
Score ≥3.5 and <4.5

• Demonstrable ESG 
integration

100

4 - Benefits 
stakeholders

5 - Contributes 
to solutions

1 - Does 
cause harm

2 - May 
cause harm

3 - Acts to 
avoid harm
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Investment % inv. cap. New? ESG management score Impact score Total score Delta 2020-21

VP Capital Properties 6.2%

REG Fund 4.4%

HCRE I 1.2%

HCRE II 0.9%

Frun Invest I 0.4%

Light Industrial 0.1%

INVESTMENT CATEGORY OVERVIEW – REAL ESTATE

Investment category total score mutation breakdown, (2020-21)Capital in investment 
category ‘21, (% inv. capital)

ESG mgmt. score

2,0 2,0
3,9

2019 2020 2021
Impact score

7.9 / 10

5.6 / 10

7.0 / 10

7.0 / 10

2.0  / 10

3.5 / 10

3,3 3,3 2,9

20212019 2020

Legend 2021 2020

Performance indicatorsTotal score mutationPortfolio allocation

Investment category overviewInsights

• Overall: the average score of 
real estate assets improved 
significantly between 2020-21 
driven by ESG mgmt. VP 
Capital Properties progress.

• ESG mgmt.: the REG Fund 
and both HRCE funds improved 
their ESG mgmt. score.

• Impact: the average impact 
score of real estate assets was 
downgraded following a 
portfolio-wide adjustment.

• New investments: not 
applicable.

1,88

2020 total 
score

Impact score 
mutation

-0.01

Allocation 
changes

New 
investments

2021 total 
score

0.00
-0.38

ESG mgmt. 
mutation

Methodology 
update

0.02
5.32

6.82
0.00

Divestments

13%

+2.6

+0.7

-2.0

-0.5
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1,88

2020 total 
score

Impact score 
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Allocation 
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New 
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2021 total 
score
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ESG mgmt. 
mutation
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-2.0

-0.5
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Overview van het domein Vastgoed
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 Water

Introductie van het domein

In 2021 verdiepten we ons verder in het 
domein Water en brachten we verschillende 
innovatie richtingen binnen het thema water-
technologie in kaart. In november bezochten 
we de beurs Aquatech Amsterdam om 
nieuwe ontwikkelingen te bekijken. Een van 
onze huidige investeringen, Aquaporin, was 
daar ook vertegenwoordigd. Door de grote 
hoeveelheid leads en de beperkte hoeveelheid 
tijd hebben we concrete vervolg stappen nog 
even uitgesteld, maar het Waterdomein is 
zeker een focusgebied voor de komende 
jaren.

Donations

Direct investments

Indirect investments (via funds)

Den Haag Kantoor en labNieuw kantoor + warehouse

Bezoekerscentrum

Holding Hoofdkantoor

Dordrecht

Bezoekerscentrum

Nederland Nederland

Nederland Bezoekadres

Hoofdkantoor
Nederland

Zorgpunt West

Frun Invest I

Light Industrial

Izegem + Halluin

* Dit overzicht bevat voorbeelden uit 2021. Een actueel overzicht kan er anders uit zien.

Logistics
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WATER DOMAIN PERFORMANCE OVERVIEW

1 Investments can contribute to multiple solutions.

Domain introduction Domain insights

VP Capital vision - The gap between 
supply and demand for freshwater will 
only widen if we do not use it more 
efficiently and more economically. 

Direct
Funds
Real Estate
Direct impact
Impact funds
Philanthropy

Investment 
category

Number of 
investments

1
1

1
3

1

3
2

3

8 13

78

5 - Contributes 
to solutions

1 - Does 
cause harm

3 - Acts to 
avoid harm

2 - May 
cause harm

4 - Benefits 
stakeholders

Portfolio metrics
Underlying   

assets ’21, (#)
Capital in domain 
‘21, (% inv. capital)

2.4%

Impact profile ‘21, (# of companies, top; % of inv. capital in domain, bottom)

4.7
2021

4.7
2020

4.3
2019

Value-weighted domain 
impact score

6

6

1

2

79

100

0

0

Capital offering solutions 
‘21, (% inv. capital in domain)1

Key challenges in the 
water domain

1 - Freshwater supply 
and river drought

2 - Clean water and 
sanitation provision

3 - Drought & infertile 
arable lands

4- Acid rain and 
ocean acidification

5 - Plastic Soup 
(microplastics)

Investments offering 
solutions ‘21, (#)1

Some examples

Provides 
underwater 

weather 
stations to 

measure water 
quality

Produces key 
membrane 
modules for 

purification of 
water

Develops and 
produces water 

treatment 
systems for use 
in land-based 
aquaculture

Specialises in 
industrial 

automation, 
components, 

and installation 
services

7

Domein performance overview

Voorbeeld 1

Voorbeelden uit ons domein Water

Aquaporin is een voorbeeld van een Direct Impact-bedrijf dat actief is in het domein 
Water. Het hoofddoel van Aquaporin is de ontwikkeling van de Aquaporin Inside™-
technologie, die in staat is om water te scheiden en te zuiveren van alle andere 
stoffen. Het bedrijf maakt gebruik van biotechnologische grondbeginselen in een 
nieuwe opkomende markt met grote commerciële perspectieven. 

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 T A L
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• Best-in-class ESG 
integration

• Weighted average Impact 
Score ≥4.5

1 2 3 4 5

• Lack of ESG integration

• Weighted average Impact 
Score <1.5

• Weighted average Impact 
Score ≥2.5 and <3.5

• Weighted average Impact 
Score ≥1.5 and <2.5

• Visible intentionality of 
ESG integration

• Weighted average Impact 
Score ≥4.5

• Weighted average Impact 
Score ≥3.5 and <4.5

AQUAPORIN

2021 score
2019 score

ESG Management

Impact Score

ESG Mgmt. Score 9.0/10
Total score

Rationale

• Overall: Aquaporin has a 
strong ESG profile. There is a 
clear positive trend in the 
company’s score (+1 vs ’20 and 
+2 vs ’19) which is attributed to 
ongoing improvements in ESG 
mgmt.

• ESG mgmt.: Improvements are
driven by ongoing formalization 
of governance practices, 
exemplified by improvements in 
reporting and transparency.

• Impact: The company impact is 
considered substantial. 
Aquaporin’s proposition directly 
offers an effective solution to 
pressing water-related issues 
for which the need is likely to 
grow.

Freshwater supply and river drought 
Clean water and sanitation provision 
Increasing drought & infertile arable lands 
Acid rain and ocean acidification 
Plastic Soup (microplastics)

Portfolio companies providing solutions to key challenges in water domain(#)

Impact

VP Capital Domains

Impact dimensions Description

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

HOW MUCH Quantification unavailable

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

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 risks that may influence Aquaporin’s impact momentum are 
considered low. 

• Demonstrable ESG 
integration

• ESG fully integrated in 
processes

ESG standards

ESG risk procedures

ESG section website

Impact reporting

Climate-change assessment

EU Taxonomy assessment 

ESG responsibilities

ESG policy

B-corp certification

Science Based Target

Other long-term commitments

Engagement level w. VP

yes

yes

yes

yes

yes

yes

no

yes

no

no

yes

high

Back to overview

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)

Key solutions
• Regeneratieve bedrijfsmodellen en technologie die het herstel van 

de watercyclus nastreven
• Bedrijven die producten kunnen maken met minder water of 

minder watervervuiling
• Bedrijven die microplastics in het productieproces uitsluiten
• Oplossingen die bijdragen aan de vermindering van plastic afval 

in water

82 83



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 T A L

Voorbeeld 2

Aqua Spark is een wereldwijd investeringsfonds dat investeert 
in duurzame aquacultuurbedrijven die beleggingsrendement 
genereren en tegelijk een positieve sociale en milieu-impact 
creëren. Het fonds bouwt aan een ecosysteem van kleine 
tot middelgrote ondernemingen in de hele mondiale 
waarde keten van de aquacultuur. Zo wil het de aqua cultuur 
duurzamer, gezonder en toegankelijker maken voor iedereen. 
Het fonds is actief in twee domeinen: Agrifood en Water.

128

AQUASPARK (1/3)

2021 score

ESG Management

Impact Score

ESG Mgmt. Score 9.9/10
Total score

Rationale

• Overall: Aquaspark consistently 
scores in the upper echelons in 
terms of its total score.

• ESG mgmt.: governance 
structures are observed to be 
well-defined. Moreover, 
available reporting is 
comprehensive and shows 
asset-level insights with 
insightful impact data.

• Impact: Aquaspark’s portfolio is 
pivoted towards aquaculture 
companies that possess 
significant potential to improve 
the societal and planetary 
impacts of the industry.

Value-weighted impact profile, (% AUM)

Absolute impact profile, (# of companies)

Agrifood: operate within planetary boundaries
Agrifood: establish adaptive and resilient food system
Agrifood: access to nutritious food for all
Agrifood: guarantee livelihoods and wellbeing
Health: cost and accessibility of healthcare and medicines
Health: environmental footprint

Portfolio companies providing solutions to key challenges (#)

4.9
Weighted average 
impact score ‘21

4.9
Weighted average 
impact score ‘20

4.8
Weighted average 
impact score ‘19

Summary of Impact Score

VP Capital Domains

1 2 3 4 5

• Weighted average Impact 
Score <1.5

• Weighted average Impact 
Score ≥1.5 and <2.5

• Visible intentionality of 
ESG integration

• Lack of ESG integration

2020 score

• ESG fully integrated in 
processes

• Weighted average Impact 
Score ≥2.5 and <3.5

• Weighted average Impact 
Score ≥3.5 and <4.5

• Demonstrable ESG 
integration

ESG or impact reporting

ESG section website

ESG responsibilities

EU Taxonomy assessment 

SFDR Label

SFDR website statement

ESG DD procedures

ESG Policy

Principal adverse impacts

Climate-change assessment

UN PRI signatory

B-corp certification

Science Based Target

yes

yes

yes

yes

no

art. 9

yes

yes

yes

yes

no

no

no

Other commitments yes

Engagement level w. VP medium

• Best-in-class ESG 
integration

• Best-in-class ESG 
integration

2 3

19

1 - Does 
cause harm

5 - Contributes 
to solutions

4 - Benefits 
stakeholders

2 - May 
cause harm

3 - Acts to 
avoid harm

16
10

5
4

1
1

1 5

94

3 - Acts to 
avoid harm

4 - Benefits 
stakeholders

2 - May 
cause harm

1 - Does 
cause harm

5 - Contributes 
to solutions

Back to overview

Dit jaar scoort Aqua Spark een 9.9/10.  
Daarom mogen zij een Sustainable Progress Award in ontvangst nemen.

P R O 2 G R E S S  R E P O R T

Overview van het domein Water

Direct investments

Indirect investments (via funds)

Donations

* Dit overzicht bevat voorbeelden uit 2021. Een actueel overzicht kan er anders uit zien.
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Capital invested in solutions for key challenges
We zijn al uitgebreid ingegaan op de challenges van onze domeinen. Deze KPI geeft weer hoeveel kapitaal wij geïnvesteerd hebben in bedrijven 
die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan deze solutions for key challenges.

Investment domain Key challenges
Capital invested in solutions  

for key challenges (% of total)
# of  

contributions

Total

Textiel

Water

• 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 klimaat verandering 
• Verbetering van (de toegang tot) de mentale gezondheids zorg

• 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 beschik baarheid van hernieuwbare energie
• Ontwikkeling (digitale) energie-infrastructuur
• Besparing en vermindering van het energieverbruik
• Beheersen van de keerzijden van energieproductie

• 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

• 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

• 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

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

Health

Real  
Estate

Smart  
Industry

Media

Agrifood

Energie-
transitie

2,4% 15

2,1% 75

11,9% 34

9,1% 43

6,7% 21

3,2% 135

1,1% 11

41,3% 19

77,9% 354

Capital invested in impact
In 2021 investeerden we circa 29% van ons vermogen in impact. Ter vergelijking: in 2020 was dat nog 34%. De tijdelijke daling is vooral 
te verklaren door de deelverkoop van Batenburg Techniek, dat een hoge impactscore had, en de aankoop van Hydrowear en Van Heurck, 
die beide nog aan een hogere impactscore moeten werken. Daarnaast nam Mediahuis fors in waarde toe, wat ervoor zorgde dat de 
impactinvesteringen procentueel minder zwaar doorwogen in ons totale cijfer. In absolute cijfers hebben we in 2021 wel méér kapitaal 
geïnvesteerd in impactfondsen. Ons doel is om tegen 2023 minstens 45% van ons vermogen in impact te investeren. Impact is echter 
een breed en moeilijk te definiëren begrip. Termen als ‘impactvol beleggen’, ‘investeren met sociale impact’ en ‘maatschappelijke en 
milieu-impact’ zien we regelmatig voorbijkomen. 

Wat verstaan wij onder ‘impact’? 
Impact creëren betekent binnen VP Capital ‘bijdragen aan solutions for 
key challenges die we voor elk van onze 8 investeringsdomeinen hebben 
vastgelegd’. (Thema)fondsen die zichzelf impactfondsen noemen, 
rangschikken we hier ook onder. De jongste jaren is de impactsector 
sterk geëvolueerd, mede door de COVID 19-pandemie en door allerlei 
klimaatontwikkelingen. Er kwamen heel wat nieuwe impactfondsen bij 
die zich veelal richten op één specifiek thema. Impact wordt stilaan 
mainstream, waardoor er een ander concurrentieveld ontstaat. Ook 
reguliere PE-partijen met een andere reputatie gaan zich op impact 
richten. Daarom zijn we extra alert op impact washing en willen we 
objectiever kunnen beoordelen wanneer we iets impactvol vinden. Onze 
stelregel is dat bedrijven die op de impactladder een 4 of 5 behalen 
een positieve impact hebben. Door allerlei wetswijzigingen zal het 
in de toekomst een stuk eenvoudiger worden om impactfondsen te 
selecteren: dan zullen we een fonds als ‘impactfonds’ kunnen labelen 
op basis van artikelnummer 9.

Impactthema’s van de nabije toekomst
Steeds meer (impact)fondsen en kapitaalbeheerders willen in impact 
investeren. Daarbij springen enkele thema’s eruit. Onze vooruitblik 
is als volgt: 

Biodiversiteit en climate change
Aangezien de klimaatverandering een van de grootste uitdagingen 
van onze tijd is, legt de sector zich sterk toe op decarbonisatie. 
Alternatieve energie en energie-efficiëntie blijken het meest voor 
te komen in impactfondsen. In het algemeen wijzen investeerders 
al een tijdje meer kapitaal toe aan milieuthema’s. Door de recente 
wereldgebeurtenissen verwachten we dat die trend nog zal versnellen, 
omdat bedrijven en investeerders sneller willen afstappen van hun 
afhankelijkheid van olie en gas. Daarnaast zal het volgende groeigebied 
binnen het impact investment universe waarschijnlijk biodiversiteit zijn, 
oftewel de natuurlijke habitats van de wereld. Er komen nu fondsen 

op de markt die kapitaal verstrekken aan landbeheerders die bossen 
uitbreiden of veengebieden herstellen, en aan landbouwbedrijven die 
koolstof opslaan en werken aan regeneratieve praktijken.

Sociale kwesties
Impact draait steeds vaker ook om sociale kwesties. COVID-19 heeft 
veel ongelijkheid in de samenleving blootgelegd. Op sociaal vlak zijn 
er heel wat problemen op te lossen, zoals ongelijkheid, armoede, de 
digitale kloof, financiële inclusie, toegang tot onderwijs en basiszorg, 
veiligheid en betaalbare huisvesting. We zien dat een groeiend aantal 
bedrijven en investeerders zich op dit thema richt, zoals bijvoorbeeld 
sociale vastgoedfondsen. 

Investeren voor de lange termijn
Nu impact een hot topic is, komen er ook impactinvesteerders in het 
werkveld die op zoek zijn naar ‘impact unicorns’: bedrijven die op grote 
schaal bijdragen aan solutions voor belangrijke challenges en daar 
ook snel veel winst mee willen behalen. In tegenstelling tot de digitale 
markt is het in de impactwereld echter niet wenselijk dat een handvol 
grote bedrijven alle belangrijke evoluties realiseert. Het is beter om 
uiteindelijk heel veel impactbedrijven te hebben die samen positieve 
impact creëren. Door de toename van kapitaal uit de digitale wereld 
komen impactinvesteerders nu meer in aanraking met scale fast- en 
leverage-ideeën. Dat is ergens wel goed nieuws, maar we moeten 
de impactfilosofie breder zien dan alleen het investeren in impact 
companies. Het gaat ook over een verandering in ons economisch 
denken, over investeren voor de lange termijn, over betrokkenheid 
en over een ecosysteem dat welvarend is voor velen. De grootste 
reden achter de opkomst van impact investing is, in onze ogen, dat 
het perfect aansluit bij enkele van de krachtigste macrotrends in de 
wereldeconomie. Voor investeerders is het ook de beste manier om 
te investeren in duurzame groei op lange termijn. Het trekt meer 
kapitaal en meer talent naar de sector. 
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Maatschappelijke trends
De volgende groeifase voor de impact investing-sector zal wellicht 
samenhangen met de geplande standaardisatie op het vlak 
van impactmethodes, regelgeving en de beschikbaarheid van 
geüniformeerde informatie. De urgencies groeien en steeds meer 
mensen kaarten de nood aan verandering aan: van studenten en 
burgers tot wetenschappers, politici, bedrijfsleiders en activistische 
organisaties. Daardoor zien we duurzaam investeren langzaam van 
niche naar mainstream evolueren. In de toekomst zal investeren 
met positieve impact steeds meer als de maatschappelijke norm 
gezien worden. 

We zien ook een groeiende belangstelling bij HNW Individuals 
om hun vermogen te beleggen in lijn met hun waarden en met 
maatschappelijke en planetaire vraagstukken. Nu we de volgende 
generatie vermogensbezitters bereiken, hebben we vertrouwen in 
de denkwijze van deze nieuwe generatie investeerders. Hoewel het 
steeds moeilijker wordt om wereldvraagstukken aan te pakken, voelen 
we eindelijk een momentum op de grote kapitaalmarkten en geloven 
we dat groene en sociaal positieve bedrijven op meer belangstelling 
van investeerders kunnen rekenen.

Nieuwe impactfondsen
Bij VP Capital willen we ons kapitaal inzetten voor solutions for planetary 
en societal key challenges. In 2021 hebben we een commitment 
afgegeven aan de volgende nieuwe impactfondsen:

Pluralis
Dit fonds beschermt en bevordert de persvrijheid en pluriformiteit in 
(Oost)-Europa. We vonden het een uitgelezen kans om hierin mee te 
gaan, zeker in combinatie met Mediahuis en andere aansprekende 
partijen. Bovendien is de fondsmanager MDIF al ruim 15 jaar 
wereldwijd succesvol in het investeren in onafhankelijke en vrije pers. 
Het initiatief past volledig in ons Mediadomein, draagt volledig bij aan 
de key challenges (een vrije en onafhankelijke pers) en doet recht aan 
ons mediaverleden. De duurzaamheidsscore van dit fonds komt uit 
op 10/10. Het draagt dan ook significant bij aan het tegengaan van 
een negatieve trend binnen het medialandschap in Oost-Europa. Zie 
pagina 59 bij het domein Media voor de one-pager van dit fonds.

Goldman Sachs Imprint Thematic Opportunities Fund
Dit fonds combineert het beste van twee werelden: de kwaliteit en het 
track record van Goldman Sachs en de sectorexpertise en het netwerk 

van een toegewijd impact team. Via een fund-of-fund-strategie biedt 
het ons toegang tot thematische groeimogelijkheden die verband 
houden met het koolstofarm maken van de wereldeconomie en 
met technologische innovaties in de gezondheidszorg, de financiële 
diensten en het onderwijs. De investering voldoet aan onze impact- en 
themadoelstellingen binnen de domeinen Energietransitie, Health en 
Agrifood en biedt daarbinnen een investable solutions for key challenges. 
De duurzaamheidsscore van dit fonds zal wellicht uitkomen op 8/10 of 
hoger en past daarmee binnen onze duurzaamheidsstrategie. Omdat 
we in 2021 nog geen volledige antwoorden kregen op de vragen in 
onze vragenlijst, heeft dit fonds voorlopig (onterecht) een score van 
2 op 10 gekregen. 

LSP Dementia Fund
Het LSP Dementia Fund wil een waardevolle bijdrage leveren aan het 
oplossen van de dementieproblematiek. De strategie van het fonds 
is tweeledig: het steunt baanbrekend dementieonderzoek om nieuwe 
geneesmiddelen te ontwikkelen en het creëert een sterk financieel 
rendement voor investeerders. Als impactinvestering past het LSP 
Dementia Fund geheel binnen het investeringsdomein Health van 
VP Capital en voldoet het aan onze impactstrategie en doelstelling. 
Zie pagina 52 bij het domein Health voor de one-pager van dit fonds. 

Planet First Partners
Met ons commitment aan Planet First Partners bereikte VP Capital in 
2021 een mijlpaal: onze grootste investering ooit in een impactfonds. 
Net als wij focust het fonds op actief eigenaarschap, rentmeesterschap, 
langetermijndenken en investeringen in oplossingen voor belangrijke 
uitdagingen. Om het met de woorden van Planet First Partners te 
zeggen: “We willen een gezonder leven bevorderen op een gezondere 
planeet, vandaag en voor toekomstige generaties. We werken als ‘hand-
with’-partners en ondersteunen onze portfoliobedrijven actief vanaf het 
moment dat we investeren, door samen met het management meerjarige 
strategieën voor waardecreatie te bedenken en te implementeren om 
onze gedeelde ambities te realiseren.”

Het fonds heeft niet alleen een purpose-driven investeringsstrategie, 
maar hanteert ook nog eens een evergreen-structuur. Als lange-
termijninvesteerder zijn wij een voorstander van dit model, omdat 
het past bij het huidige duurzaamheidsdenken. Het is geen ‘hijgerig’ 
kapitaal, dat markten, fondsen en portfolio-ondernemingen onder druk 
zet, maar patient capital. Dit fonds werd nog niet meegenomen in de 
laatste totale screening van VP Capital omdat er in 2021 nog geen 
capital call heeft plaatsgevonden. De quickscan qua duurzaamheid 
kende dit fonds een 10/10 toe.

Belangrijke KPI’s
Om onze impactfondsen te monitoren, volgen wij een aantal impact 
metrics op. In de impactwereld is er voorlopig nog een grote diversiteit 
aan methodes, data en definities. Wij selecteerden een aantal KPI’s 
die de impactfondsen zelf rapporteren en volgen ze op. Ooit hopen 
we dat al onze gegevens samen zullen toewerken naar dezelfde 
metrics for solutions for key challenges. Zodra we impact vanuit directe 
investeringen, donaties of impactfondsen op dezelfde grondslag 
kunnen rapporteren, kunnen we ze veel beter aggregeren. 

We kozen ervoor om de gerapporteerde output-KPI’s op te volgen. 
De gegevens die we gebruiken halen we uit de impactrapporten die 
we ter beschikking hebben op het moment dat ons Progress Report 
wordt opgemaakt. Omdat we veel impactrapporten pas erg laat 
ontvangen, komen sommige fondsen niet voor in het overzicht en 
kunnen sommige gegevens nog van 2020 zijn. Hieronder vermelden 
we enkele fondsen en hun KPI’s die we opvolgen.

Het ultieme doel is om de totale impact van ons portfolio te kunnen 
meten. Gezien ons portfolio heel divers is en vele onderliggende 
investeringen bevat, wordt het een uitdaging om de juiste balans 
te vinden tussen een brede scope en een afdoende detailniveau. 
Voorlopig kijken we naar een aanpak per domein. Daarin voorzien we 
een beperkte selectie van positieve impact-indicatoren, gebaseerd op 
de solutions per domein (bijvoorbeeld bij Textiel: de FWF-score van de 
bedrijven en het aandeel duurzamere materialen). Die positieve impact-
indicatoren combineren we met een bredere set van negatieve impact-
indicatoren op basis van de Principle Adverse Impact-indicatoren (PAI).

De veranderende wetgeving in Europa zou de komende jaren een 
grote steun moeten zijn. Zo komen PAI-indicatoren voort uit de SFDR-

wetgeving. In het kader van de SFDR moeten fondsen publiekelijk 
aangeven of ze rekening houden met de belangrijkste ongunstige 
effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. 
Ze moeten deze negatieve effecten ook rapporteren. Hiertoe is een 
lijst opgesteld met 9 verplichte milieu-indicatoren (o.a. CO2-emissies 
en impact op biodiversiteit) en 5 verplichte sociale indicatoren 
(o.a. gender pay gap en diversiteit in het bestuur). Doordat veel 
fondsen hierover gaan rapporteren en we deze indicatoren ook 
bij onze directe investeringen opvragen, hopen we op termijn een 
geaggregeerd overzicht te krijgen van de negatieve impact van ons 
investeringsportfolio. Samen met de positieve impact-indicatoren 
die we per domein opstellen, krijgen we dan een genuanceerd beeld 
van de impact die ons hele portfolio op milieu en maatschappij heeft.
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In 2021 screenden we ons portfolio voor het eerst op basis van toekomstige wetgeving (SFDR, EU TAXONOMY, CSRD). We zien al een mooie 
vertegenwoordiging van artikel 9-fondsen en verwachten dat dit aandeel in de toekomst zal toenemen. We volgen de wetgeving goed op en 
bereiden ons voor, niet alleen binnen VP Capital maar ook bij onze investeringen.

We maakten ook een screening van hoeveel bedrijven uit ons vermogen underserved communities vooruithelpen. Hierover meer bij onze pijler 
Contribute to solutions for societal challenges op pagina 118 en 119.

We gaan met alle impact companies en impactfondsen de dialoog aan op basis van hun ESG- en impactscreening. Daarnaast beoordelen 
we ook de impact van onderliggende assets. Een voorbeeld van de indirecte investeringen via het fonds Leapfrog ziet er bijvoorbeeld zo uit: 
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VP CAPITAL PORTFOLIO & NEW REGULATION

SFDR
(fund category, % invested capital)
EU framework for classifying 
investment funds to help investors 
understand, compare and monitor 
fund sustainability characteristics. 
Came into effect in March 2021.

EU Taxonomy
(alignment, % invested capital)
EU framework to assess and clarify 
the extend to which investments are 
sustainable and contribute to 
planetary and societal challenges. 
Entered into force in January 2022.

CSRD 
(applicability, % invested capital)
EU framework requiring large EU 
companies to introduce mandatory 
reporting standards on ESG aspects 
e.g. carbon footprint and social KPIs.

Legend
Applicable
Not applicable

Direct investments Investments in 
funds

Direct and fund Real 
Estate investments

Direct impact 
investments

Investments in 
impact funds

I II III IV V

Art. 9

Unknown

Art. 6

Art. 8

Legend

Legend

Unknown

Eligible

Aligned

Unknown

In scope

Not in scope

In 2018, European Commission released an action plan for financing sustainable growth, with three main objectives: 1) to reorient capital flows towards sustainable investments; 2) to 
manage financial risks stemming from climate change, environmental degradation, and social issues; and 3) to foster transparency and long-termism. Three key regulations within this 
action plan include the Sustainable Finance Disclosure Regulation (‘SFDR’), aiming to better classify the sustainability credentials of investment funds; the Taxonomy regulation, 
providing a common language for classifying sustainable investments; and the Corporate Sustainable Reporting Directive (‘CSRD’), requiring a large set of European companies to 
include sustainability information in their annual reporting.

This year, VP Capital stated measuring SFDR fund classification, Taxonomy alignment and CSRD applicability among its investments. The most evident conclusion in a strong 
representation of SFDR art. 9 funds in the impact funds category. Next year, we aim to further increase insight into the alignment and implications of these regulations on our portfolio. 
Furthermore, VP Capital also uses these insights to drive the conversation with our investments, helping them understand and comply with the regulations.

Legend
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LEAPFROG III (2/2)

Company Score % AUM Domain Description

Fidelity bank 9% The company is a family-owned bank.

Ascent Meditech Ltd. 5% Health Orthopedic Soft Goods & mobility aid for rehabilitation or musculoskeletal disorders.

Fincare 4% Company is a small finance bank.

World Remit Ltd. 45% Company enables easy money transfers across the world.

Goodlife Pharmacy Ltd. 7% Health Company provides pharma, health and beauty products to Eastern Africa.

AIICO Insurance 4% Leading Nigerian insurance group..

Softlogic Life 3% Life insurance products in Sri Lanka.

BIMA 3% Provider of digital health and life insurance services in 9 developing economies.

PT PasarPolis 1% Digital insurance broker.

MedGenome 9% Health Genetic diagnostics & research company with a focus on next generation sequencing.

Healthify me 5% Health Company provides guidance and consulting on losing weight.

NeoGrowth 4% Health Company provides SME business loans in India.

Pyramid Group 1% Healthcare solutions in (Eastern) Africa through drug retail and medical diagnostics.

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

Companies without inherent 
positive/ negative impact but 
may contribute to products or 
services with 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 working on 
advancing & commercialisation
of solutions that solve societal 
and planetary challenges

Impact Score legend

Full breakdown of Impact Score
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Investment % inv. cap. New? ESG management score Impact score Total score Delta 2020-21

Princeville CT Fund I 0.6%

Pluralis 0.5%

TPG Rise Fund 0.4%

Leapfrog III 0.3%

SET Ventures 3 0.3%

Green Safaris Fund I 0.2%

LSP Dementia 0.2%

Goldman Sachs IT1 0.2%

Aquaspark 0.1%

Shift Invest III 0.1%

INVESTMENT CATEGORY OVERVIEW – IMPACT FUNDS (1/2)

1 Scores reflect a lack of available documentation.

Investment category total score mutation breakdown, (2020-21)Capital in investment 
category ‘21, (% inv. capital)

ESG mgmt. score

3,2 4,0 3,9
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7.1 / 10

10.0 / 10

9.0 / 10

9.0 / 10

8.4 / 10

7.0 / 10

8.0 / 10

2.0 / 10

9.9 / 10

9.0 / 10

4,1 4,0 4,2

2019 2020 2021

Legend 2021 2020

Performance indicatorsTotal score mutationPortfolio allocation

Investment category overview (1/2)Insights

• Overall: on average, impact 
funds score slightly better 
compared to 2020. This 
difference is driven by ESG 
mgmt. improvements.

• ESG mgmt.: existing fund 
investments showed strong 
ESG mgmt. growth evidenced 
by insightful impact reports.

• Impact: the impact profile of 
underlying funds investments 
showed a minor year-on-year 
decrease. 

• New investments: the average 
score of new investments in 
negatively impacted by the 
Goldman Sachs Imprint 
Thematic Fund.
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Divestments2020 total 
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New 
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0.00
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changes

8.23

2021 total 
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3%

+0.6
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+0.1

+0.7
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Investment % inv. cap. New? ESG management score Impact score Total score Delta 2020-21

Princeville CT Fund I 0.6%

Pluralis 0.5%

TPG Rise Fund 0.4%

Leapfrog III 0.3%

SET Ventures 3 0.3%

Green Safaris Fund I 0.2%

LSP Dementia 0.2%

Goldman Sachs IT1 0.2%

Aquaspark 0.1%

Shift Invest III 0.1%

INVESTMENT CATEGORY OVERVIEW – IMPACT FUNDS (1/2)

1 Scores reflect a lack of available documentation.

Investment category total score mutation breakdown, (2020-21)Capital in investment 
category ‘21, (% inv. capital)
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Investment category overview (1/2)Insights

• Overall: on average, impact 
funds score slightly better 
compared to 2020. This 
difference is driven by ESG 
mgmt. improvements.

• ESG mgmt.: existing fund 
investments showed strong 
ESG mgmt. growth evidenced 
by insightful impact reports.

• Impact: the impact profile of 
underlying funds investments 
showed a minor year-on-year 
decrease. 

• New investments: the average 
score of new investments in 
negatively impacted by the 
Goldman Sachs Imprint 
Thematic Fund.
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Investment % inv. cap. New? ESG management score Impact score Total score Delta 2020-21

Goodwell IV 0.1%

Pymwymic Coop 0.1%

Blue Horizon I 0.1%

Inventures II 0.1%

Rockstart Agrifood I 0.04%

NextGen Ventures 2 0.02%

INVESTMENT CATEGORY OVERVIEW – IMPACT FUNDS (2/2)

1 Scores reflect a lack of available documentation.

Investment category total score mutation breakdown, (2020-21)Capital in investment 
category ‘21, (% inv. capital)
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Investment category overview (2/2)Insights

• Overall: on average, impact 
funds score slightly better 
compared to 2020. This 
difference is driven by ESG 
mgmt. improvements.

• ESG mgmt.: existing fund 
investments showed strong 
ESG mgmt. growth evidenced 
by insightful impact reports.

• Impact: the impact profile of 
underlying funds investments 
showed a minor year-on-year 
decrease. 

• New investments: the average 
score of new investments are 
negatively impacted by the 
Goldman Sachs Imprint 
Thematic Fund.
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-0.01
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De impactfondsen in ons portfolio doen het goed. We hebben een grote verscheidenheid aan impactfondsen opgebouwd. In de toekomst 
willen we grotere commitments aan impact companies en impactfondsen alloceren. Het lagere impactpercentage van 2021 is te verklaren 
doordat we vorig jaar een grote kapitaalallocatie deden naar lager scorende textielbedrijven, die gefinancierd werd door de deelverkoop van het 
hoger scorende Batenburg Techniek. Bovendien groeiden enkele directe non-impact companies zo hard, dat ons geïnvesteerde vermogen in 
impact procentueel daalde ten opzichte van het totale vermogen. De impactscore van de impactfondsen steeg van 4,0 naar 4,2. Het overzicht 
van impactfondsen en hun scores vind je hier:
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Textiel
• NGO’s die zich bezighouden met de uitdagingen op het 

gebied van de mensenrechten in verband met de arbeids-
intensiteit en de gevaren van de textielindustrie en het gebruik 
van kinderen hierin

• 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

Water
• Organisaties die gemeenschappen in droge gebieden 

ondersteunen met deskundige oplossingen om het 
land opnieuw vruchtbaar te maken en het water beter 
vast te houden

• Organisaties die hulp bieden in gebieden met water-
schaarste door oplossingen voor water voorziening 
(bijv. waterputten) mogelijk te maken

• Organisaties die de achteruitgang van de oceanen 
bestrijden: behoud van koralen, tegengaan van 
verzuring, bestrijden van plastic soep, etc.

Health
• Organisaties die landen ondersteunen om de kwaliteit van 

beschikbare medische producten te waarborgen, door 
het verbeteren van de controleerbaarheid van de en het 
terugdringen van het gebruik van medische producten die 
niet aan de normen voldoen of vervalst zijn

• Initiatieven die zich richten op de kwaliteit van de natuurlijke 
omgeving om een gezond leven te ondersteunen

• Initiatieven die gezond gedrag van individuen aan moedigen, 
bv. door bewustmaking van de gevaren die samenhangen 
met levensstijlbeslissingen

• Een betere toegang tot gezondheidszorg bieden aan mensen 
in lage-inkomenslanden

Vastgoed
• NGO's die zich bezighouden met de uitdagingen op het 

gebied van dakloosheid en de huisvestings mogelijkheden 
in het algemeen

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

• Initiatieven die een circulaire manier van bouwen bevorderen 
en alternatieve mogelijkheden bieden voor het gebruik van 
materialen in de eindfase van het conventionele lineaire 
bouwontwerp

Smart industry
• Initiatieven ter bevordering van technologisch 

onderwijs om mensen vaardiger te maken in de 
gedigitaliseerde toekomst en om de efficiëntie van de 
toepassing van nieuwe innovaties verder te versnellen 
en tegelijkertijd bij te dragen tot de uitdaging om 
iedereen in staat te stellen vooruitgang te boeken door 
middel van de digitale & technologische samenleving

Media
• NGO’s die optreden als waakhond, door middel van 

lobbyen de capaciteit voor regelgeving verbeteren
• Initiatieven die het vermogen van journalisten en 

consumenten om informatie te toetsen verbeteren 
door middel van alfabetiseringstrainingen 

• Digitale producten voor kinderen die, vooral in achter-
gestelde gemeenschappen, mediageletterdheid bij 
het publiek op jonge leeftijd op gang kunnen brengen

Agrifood
• Organisaties die biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen 

beschermen, in stand houden of herstellen
• Organisaties die landbouwers helpen om landbouwgrond in 

waterarme of onvruchtbare gebieden te regenereren
• Partnerschappen die de veerkracht van de landbouw- en 

voedingsmiddelensector willen vergroten
• Educatie bevorderen van duurzame landbouw mogelijk heden
• Gecertificeerde organisaties voor biologische producten

Energietransitie
• NGO’s die zich richten op de toegang tot (hernieuwbare) 

energie voor geïsoleerde gemeenschappen
• Organisaties die vitale gebouwen zoals ziekenhuizen 

voorzien van meer betrouwbare toegang tot energie
• Initiatieven die de overgang naar hernieuwbare 

energie bronnen ondersteunen door het gebruik 
van apparaten/voertuigen op fossiele brandstoffen 
geleidelijk af te bouwen

Overview of philanthropic solutions
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Total donations

Onze heritage in philanthropy
In 2021 finaliseerden wij onze donatiestrategie en breidden we onze philantrophy nog verder uit. Naast 
onze bestaande philantrophic activiteiten steunen we sinds vorig jaar in elk van de impactdomeinen een 
goed doel dat aan solutions werkt voor de key challenges in dat domein. Zo willen we een versterkend 
effect creëren en nog meer impact realiseren in onze acht domeinen. Adviesbureau Telos Impact hielp 
ons bij het screenen en selecteren van geschikte goede doelen. De nieuwe philantropic initiatieven 
kregen ook een ESG- en impactscore. 

Voor het eerst doneerden we in 2021 binnen onze domeinen niet enkel aan goede doelen, maar ook aan 
social enterprises zoals Lichtwerk. Social enterprises zijn bedrijven die primair vanuit een maatschappelijke 
missie handelen, het zijn geen NGO’s of philantropic initiatieven. We steunden natuurlijk ook onze zelf 
opgerichte Annetje van Puijenbroek Stichting en het Emilie van Heel fonds voor Longtransplantatie. 
Bovendien schenkt ieder familielid via VP Capital jaarlijks een vast bedrag aan goede doelen naar keuze. 
Tot slot doen we ook nog aan noodhulp: in 2021 schonken we geld aan Rode Kruis België en Nederland 
voor de wateroverlast in beide landen. In totaal doneerden we in 2021 ruim € 1 miljoen.

Onze bestaande philantropic activiteiten
De Annetje van Puijenbroek Stichting werd in 2015 opgericht om iets terug te geven aan de lokale 
gemeenschap in Goirle en Hilvarenbeek, waar onze roots liggen. Stichting Annetje ondersteunt initiatieven 
van individuen en kleine organisaties die bijdragen aan sociale cohesie, natuur en/of cultuur en die 
betrokkenheid en samenhang creëren onder de inwoners van die gemeenten. Elk jaar doneren we 
minstens € 100.000, met als doel dat die middelen lokaal worden ingezet. Deze jaarlijkse donatie is 
langdurig en zullen wij niet zomaar stoppen. Twee leden van de familie maken deel uit van het bestuur. 

Enkele jaren geleden werd een familielid geconfronteerd met een longtransplantatie. Na haar overlijden 
richtten we in samenwerking met de KU Leuven het Emilie van Heel fonds voor longtransplantatie 
op. Dat heeft als doel om longtransplantatiepatiënten toegang te geven tot thuismedicatie en om meer 
onderzoek naar afstotingsverschijnselen mogelijk te maken. Elk jaar schenken wij € 250.000 aan dit 
goede doel. Een familielid is nauw betrokken bij de opvolging van het fonds.

We laten onze kinderen al vroeg kennismaken met onze filantropische activiteiten. Dat doen we door 
workshops te organiseren waarin ze leren over goed doen en verantwoordelijkheid nemen. Elk familielid 
vanaf 6 jaar kan via VP Capital jaarlijks een vast bedrag van € 6.000 doneren aan zijn eigen gekozen 
liefdadigheidsinstelling of een voorgeselecteerd goed doel. Jaarlijks schenken we op deze manier in 
totaal € 150.000 aan goede doelen. In 2021 waren dat onder meer WWF België, Natuurpunt, Stichting 
Pelicano, Artsen zonder Grenzen, het Malala Fund, Go Forest, Stichting Samen Doen (Prins Heerlijk), 
Kom op tegen Kanker, het Limburgs Landschap, Stichting Plan C en nog vele andere. 

Naast noodhulp waar we € 100.000 aan doneren, spenderen we ook zo’n € 400.000 aan goede doelen 
in onze 8 domeinen, waarover hieronder meer.

Onze nieuwe filantropische activiteiten
Afgelopen jaar breidden we onze donatiestrategie uit. We willen dat onze donaties dezelfde doelen 
ondersteunen als onze impact investeringen en de verduurzaming van onze heritage-bedrijven: samen 
dragen ze bij aan dezelfde key challenges die we in onze investeringsdomeinen gedefinieerd hebben. 
Daarom spreken we over philanthropic solutions.

Hoe selecteren we goede doelen?
Als startpunt namen we onze philanthropic solutions to key challenges. Die stelden we eerder al per domein op naar aanleiding van een 
inventarisatieoefening die we deden met impactadviesbureau Sinzer. Het overzicht van onze philanthropic solutions ziet er als volgt uit:

92 93



P R O 2 G R E S S  R E P O R TC 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 T A L

Hieronder zie je een overzicht van het totale percentage donaties per domein en in hoeverre de donaties bijdragen aan de solutions for key 
challenges. 

Een voorbeeld van hoe zo’n screening eruitziet: 

Op basis van de verschillende impactradars selecteerden we in 2021 per domein één initiatief om aan te doneren. Met die 8 organisaties 
sloten we formele overeenkomsten waarin we het donatiebedrag en de afgesproken KPI’s vastlegden. De opvolging van die KPI’s doen we 
opnieuw samen met Telos Impact. Op basis daarvan zullen we jaarlijks beslissen om onze steun te hernieuwen of om nieuwe goede doelen te 
screenen. Ons uitgangspunt is wel om organisaties meerdere jaren te ondersteunen. Vanaf 2022 zullen we onze impact kunnen rapporteren 
op basis van de gehaalde KPI’s.

Een voorbeeld van een one-pager van de donaties zie je hieronder:Op basis van de philantrophic solutions 
maakten we eerst een longlist van goede 
doelen die geschikt zouden zijn. Dat waren 
er ruim 150. Vervolgens stelden we samen 
met Telos Impact een shortlist op van 4 goede 
doelen per domein. Die werden door Telos 
Impact verder gescreend, onder meer op 
schaalbaarheid, de structuur en ervaring van 
de organisatie en de toegevoegde waarde 
die wij kunnen bieden, maar ook op de mate 
waarin het goede doel in staat is om KPI’s te 
definiëren en erover te rapporteren. We willen 
immers goed kunnen opvolgen wat de impact 
is van onze donatie. 

Vervolgens maakte Telos Impact voor de 
gekozen 32 goede doelen een due diligence 
impact radar en werd er een voorlopige ESG- 
en impactscore vastgesteld. De impactradar 
omvat vijf categorieën. Elke categorie krijgt 
een score van 0 tot 5, er kunnen dus maximaal 
25 punten verdiend worden.

De fit met VP Capital
• In hoeverre draagt onze donatie (qua grootte en timing) echt bij aan 

concreet project?
• Kunnen wij op andere terreinen waarde toevoegen, bijvoorbeeld met kennis?
• Zit er follow-up-potentieel in op het vlak van impact investing?

Impact Potential
• Is de impact langdurig en/of schaalbaar?
• Wordt er impact gemeten aan de hand van KPI’s?

Action plan
• Is er een concreet actieplan?
• Is er een bewezen track record?

Finance
• Wordt er ook andere financiering aangetrokken?
• Gebeurt die financiering structureel of ad hoc?
• Hoe zit de kostenstructuur van de organisatie zelf in elkaar?

Beleid en bestuur
• Hoe zit de organisatiestructuur in elkaar?
• Hoe worden zaken operationeel aangestuurd?

1

2

3

4

5
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VP CAPITAL’S PHILANTHROPIC ACTIVITES PER DOMAIN

1 ‘Various’ donations have not been assessed in 2021; 2 Overlap challenges and domains is possible (e.g. st. Annetje) and causes domain percentages to add up to 
more than 100%.

76%

24%

2021

100%

Other donations
Donations within
investment domains

Breakdown of philanthropic 
activity, 2021 (%)

Total donations allocated per domain, 2021 (%)

EnergyAgriFoodWaterHealth Real Estate Media Smart Industry Textile

53%

22%

8% 8% 6% 6% 6% 4%

Total donations contributing to solutions for key challenges, 2021 top 8 (%)

Keeping existing 
real estate up to 

date

Prevention, 
diagnosis & 
intervention

Shortage of 
affordable 
housing

Erosion of 
accuracy 
& ethics

Costs & 
accessibility 
of healthcare

Trust in media Political 
influence

8%

Freshwater 
supply and 

river drought

32%

22%

14% 14%

8% 8%8%

168

YOUNG WATER SOLUTIONS

Source: TELOS

VP Capital Investment Domains Risk indicators

Clean water and sanitation provision
Freshwater supply and river drought
Drought and infertile arable lands
Acid rain and ocean acidification
Plastic soup (microplastics

5 - Contributes 
to solutions

4 - Benefits 
stakeholders

3 - Acts to 
avoid harm

1 - Does 
cause harm

2 - May 
cause harm

5.0
Impact Score

ESG Management Score

Recognized NPO

Financial reporting

Impact reporting

Output/outcome reporting

yes

yes

yes

yes

Impact dimensions Description

WHAT Supports young people in setting up a Water Access, santiation and hygiene 
(WASH) business

HOW MUCH Organization has 5,5 FTE and supported around 75 startups since launch

WHO Young entrepreneurs from low –and middle income countries with a WASH 
business sulation

CONTRIBUTION Contributes to solving youth unemployment and lack of access to water & 
sanitation. 

RISK -

Provision of solutions to key challenges

2021 score

1 2 3 4 5

Impact Score

ESG Mgmt. Score 9.0/10
Total score

Formal impact measurement yes

EVIDENCE RISK

EFFICIENCY RISK

ENDURANCE RISK

MEDIUM

LOW

MEDIUM

Rationale

• Overall: Young Water Solutions 
receives a high score of 9/10. 
Notably, this is driven by a high 
ESG management score.

• ESG mgmt.: Young Water 
Solutions scores 5/5 on ESG 
management. The organization 
has a robust impact 
measurement methodology. 

• Impact: Young Water Solutions 
scores 4/5 on impact as it 
focuses on one impact 
challenge.

Impact Score

• Limited or negligible 
impact

• Cause focus on under-
served people/planet

• Contributes to at least 1 
challenge in domain

• Tackles >1 challenges 
and maximum impact

• <2 ESG mgmt. indicators 
in place

• 5 ESG mgmt. indicators in 
place

• 4 ESG mgmt. indicators in 
place

• 3 ESG mgmt. indicators in 
place

• 2 ESG mgmt. indicators in 
place

• Focus on >1 challenges 
or maximum impact

Back to overview

0

1

2

3

4

5
VVPPCC  ffiitt

IImmppaacctt  PPootteennttiiaall

AAccttiioonn  PPllaannFFiinnaannccee

HHuummaann  rreessoouurrcceess  aanndd
ggoovveerrnnaannccee

Domus Mundi – Due diligence 
Impact Radar. A score of 20/25

5

• A real desire to expand across Flanders to maximize the impact
• Already meets three of the challenges identified by VP
• Already has strong links and influence with local and regional 

government
• Has a systemic approach in helping to move out of energy poverty at 

the broadest possible level
• Lack of impact measurement beyond the number of people 

supported

• Clearly identified steps to follow between the communication phase, 
the launch of spinoffs and their support

• Lack of intermediate means and measures
• Lacks pre-screened profiles of future local socio-technical experts ?

• Funding is diverse and clear, relying on operating public subsidies 
and service revenues. 

• However, they are not used to receiving private donations 
(although here it is only for scaling up)

• Does not make a profit but passes on its costs to the project 
applicants (local communities or supported individuals), ensuring 
that it gets the most subsidies available

• The entity is structured in 3 sister organizations, which 
allows to focus on different groups and different 
types of needs (a merger is planned between Domus 
Mundi & RenoseeC).

• Yet the interlocking nature of the BoDs means 
coordination of activities is complex & crucial

• Members are specialists in social entrepreneurship, 
renovation/architecture or the associative sector 

• Small caveat: perhaps a higher level of governance is 
missing

• VPC’s funding impact: allows the launch of a scaling up 
campaign in all of Flanders, by financing the staff of the 
communication/strategy campaign

• The VPC network could be interesting in forging new links with 
innovators in sustainable construction

• Needs real support in its impact measurement to demonstrate 
its effectiveness
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Welke goede doelen steunden we in 2021?

Energietransitie 7/10

Smart industry 7/10

Vastgoed 8/10

Agrifood 8/10

Water 9/10

Media 9/10

Health 10/10

Textiel 8/10

Papillon heeft als doel om energieverslindende huishoudtoestellen 
te vervangen door nieuwe, energie-efficiënte apparaten bij gezinnen 
met financiële moeilijkheden. Met deze oplossing werken zij aan de 
challenge: 

• Besparing en vermindering van het energieverbruik

Onze donatie wordt ingezet om een extra medewerker aan te nemen 
die zorgt voor verdere opschaling en deelname van meer huishoudens 
aan het project.

Bellingcat is een netwerk voor burger-onderzoeksjournalistiek. Het 
verenigt onafhankelijke internationale onderzoekers, rechercheurs 
en journalisten uit meer dan 20 landen over de hele wereld. Samen 
onderzoeken ze uiteenlopende onderwerpen waarin geavanceerde 
technologie, forensisch onderzoek, journalistiek, transparantie en 
verantwoording samenkomen. Het netwerk is gespecialiseerd in 
factchecken en het uitvoeren van Open Source Intelligence. Zo draagt 
het momenteel bij aan onafhankelijke berichtgeving over de oorlog in 
Oekraïne. De volgende challenges komen aan bod:

• Afbreuk van de nauwkeurigheid en ethiek
• Vertrouwen in de media
• Politieke invloed via media

Onze donatie wordt gebruikt voor de aanschaf van diverse software-
abonnementen, de aanschaf van hardware (IT), de ontwikkeling van 
researchtools en het opzetten van trainingen in o.a. open source-
onderzoekstechnieken.

Lichtwerk ondersteunt bedrijven en (maak)industrieën bij de inzet van 
slimme assistive productietechnologieën. Zo rust het bedrijven uit met 
augmented reality-oplossingen om werknemers te ondersteunen bij 
hun taken. De technologie projecteert werkinstructies voor operatoren 
rechtstreeks op objecten en op het werkoppervlak. Zo leren kwetsbare, 
kortopgeleide of onervaren medewerkers makkelijker nieuwe taken 
aan, en kunnen ze werkzaam blijven in een steeds complexere 
productieomgeving. Lichtwerk voorziet advies, infrastructuur én 
opleidingen. De innovatieve aanpak en oplossingen die ze aanreikt 
zijn bruikbaar in alle sectoren en reguliere bedrijven. Op die manier 
draagt Lichtwerk bij aan de volgende challenges:

• Druk op werkgelegenheid door robotica en een tekort aan technici 
• De groeiende vraag naar materialen en grondstoffen

Onze donatie wordt gebruikt om een business development manager 
aan te trekken en een pilootinfrastructuur op te zetten in Nederland. 
Zo wil de organisatie haar Belgische activiteiten ook in Nederland 
uitrollen en daarmee haar schaal en impact vergroten.

Healthy Entrepreneurs zorgt voor basisgezondheidszorg op plaatsen 
waar niemand anders komt, zoals afgelegen gebieden in Kenia, Uganda 
en Burundi. De organisatie leidt zelfstandige gezondheidsmedewerkers 
op in de verkoop van gezondheidsproducten en biedt voorlichting en 
advies in mini-apotheken. Dankzij de inzet van deze gepassioneerde 
ondernemers veranderen geïsoleerde dorpen in sterke, gezonde en 
goed geïnformeerde gemeenschappen. Ze dragen daarmee bij aan 
de volgende challenges: 

• Kosten en toegankelijkheid van gezondheidszorg en medicijnen 
• Nadruk op preventie, diagnose en vroegtijdig ingrijpen 
• Integreren van digitalisering

Onze donatie wordt gebruikt om 225 nieuwe medische ondernemers 
in Kenia aan te werven en op te leiden.

Stichting Herenboeren helpt bij het verzamelen en delen van kennis 
tussen de verschillende Herenboerderijen in Nederland. Dat is 
een groeiende groep coöperatieve boerderijen die aantonen dat 
de productie van ons dagelijks voedsel anders, beter en bovenal 
duurzamer kan. Hiermee dragen zij bij aan de volgende challenges:

• Een adaptief en veerkrachtig voedselsysteem tot stand brengen 
• Welvaart en welzijn voor iedereen in de voedselketen
• Toegang tot voedzaam voedsel voor iedereen

Onze donatie wordt ingezet voor het organiseren van Farming@
RoboCup, een internationale wedstrijd voor studententeams die 
agro-robots ontwikkelen en een versnelling naar een regeneratieve 
landbouw mogelijk maken.

De bioRe® Foundation geeft steun aan biokatoenboeren en hun families 
in India en Tanzania, onder meer door scholen en trainingsprogramma’s 
op te richten. De organisatie werkt nauw samen met biologische 
katoenbedrijven en -boeren en richt zich op positieve ontwikkelingen 
en het verbeteren van langetermijnprocessen. De focus ligt onder 
meer op de ontwikkeling van biologische bestrijdingsmiddelen en 
betere biokatoenzaden. De Foundation draagt daarmee bij aan de 
volgende challenges:

• Negatieve sociale effecten
• Bewustwording bij de industrie en de consument van problemen 

in de sector.

Onze donatie wordt gebruikt om een eerste GROW center op te zetten 
in India. Hier worden katoenboeren getraind in biologische landbouw.
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Young Water Solutions is een internationale non-profitorganisatie. 
Ze richt zich op het ontwikkelen en ondersteunen van jonge talenten 
die een bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen rond universeel 
water, sanitaire hygiëne en het beheer van waterbronnen. Dit doen 
ze door jonge ondernemers te ondersteunen en hen de middelen 
te geven om water- en sanitaire projecten uit te voeren en sociale 
ondernemingen op te starten in hun gemeenschappen. Ze dragen 
hiermee bij aan het tackelen van de challenge: 

• Tekort aan schoon water en sanitaire voorzieningen

Onze donatie gaat naar het Uganda Young Water Fellowship, een 
acceleratorprogramma van twee weken voor jonge Afrikaanse 
ondernemers die oplossingen hebben bedacht op het vlak van Water 
Access, Sanitation and Hygiene (WASH). Geselecteerde kandidaten 
krijgen na afloop een startbudget van € 5.000 om de oplossing verder 
uit te werken, bijvoorbeeld door een prototype te creëren. 

Capital invested in innovation
Deze KPI gaan we volgend jaar verder verfijnen. Innovatie, impact en donaties lopen immers vaak door 
elkaar. In 2021 investeerden we 19% meer in innovatie dan in 2020. 

Domus Mundi wil kwalitatief en duurzaam leven, wonen en (ver)
bouwen mogelijk maken voor kwetsbare groepen. De activiteiten 
richten zich vooral op projecten die de leefbaarheid en woonkwaliteit 
in een buurt of stad helpen te verbeteren. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
door financiële ondersteuning te verlenen bij o.a. renovatie en 
stadsvernieuwing. De challenges die hiermee worden aangepakt zijn: 

• Reductie van de impact van vastgoed op klimaat
• Het tekort aan betaalbare woningen 
• Het up to date houden van bestaand vastgoed

Onze donatie wordt gebruikt om de activiteiten in Vlaanderen op te 
schalen. Dat gebeurt door een extra medewerker aan te trekken en 
het communicatiebudget te verhogen.
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Engage
our network

Engage
our network

Close up pillar 2

Dialogue with family offices
Na 3x uitstel door COVID-19 was het op 30 september 2021 eindelijk 
zover: we organiseerden de eerste VP Capital Round Table, rond 
het topic ‘Duurzaamheid voor family offices’. In Breda kwamen een 
dertigtal deelnemers van verschillende family offices samen om te 
luisteren naar ons verhaal. Welke journey hebben wij als family office 
gemaakt? Waar staan we nu? Hoe zit ons duurzaamheidsmodel in 
elkaar? Welke stappen heeft VP Capital gezet sinds 2018? En over 
welke dilemma’s buigen we ons nog?

Gastspreker Geanne van Arkel, voormalig Head of Sustainable 
Development bij tapijttegelbedrijf Interface, legde de deelnemers 
uit hoe zij duurzaamheid op de kaart heeft gezet en welke lessen 
ze daaruit heeft getrokken. We kozen voor Interface omdat zij een 
toonbeeld zijn van hoe een industrieel bedrijf stappen kan zetten naar 
minder negatieve impact. Inmiddels is hun impact zelfs positief: hoe 
meer producten ze verkopen, hoe meer CO2 er wordt gereduceerd. 
Dit soort veranderingen proberen we vanuit VP Capital ook bij onze 
bedrijven te bewerkstelligen. Omdat we al sinds 2018 met die oefening 
bezig zijn, kunnen we regeneratieve, circulaire en gelijkwaardige 
businessmodellen steeds hoger op de agenda zetten. 

VP Capital wil graag een vliegwiel zijn naar meer Sustainable Progress. 
Family offices kunnen daar een belangrijke rol in spelen. De anonieme 
digitale bevraging die we tijdens onze Round Table organiseerden, 
heeft ons een goed beeld gegeven van de journey die andere family 
offices al hebben gemaakt. Zo wil 69% minder transparant over 
duurzaamheidsresultaten communiceren dan VP Capital, maar blijkt 
ook dat 69% van de family offices een actieve dialoog voert rond het 
thema duurzaamheid. Het onderwerp staat dus wel degelijk op de 
agenda van vermogende families, maar er is nog werk aan de winkel. 
Slechts 33% geeft aan dat er in de directie iemand verantwoordelijk 
is voor duurzaamheid, en slechts bij 25% van de bevraagde family 

offices zit er iemand met een duurzaamheidsprofiel in de Supervisory 
Board. De profielen die in de Board aangenomen worden, hebben 
voornamelijk een achtergrond in legal of finance.

Van de aanwezige family offices had 87% geen goed overzicht van 
hun carbon footprint of die van hun investeringen. Het was dan 
ook geen verrassing dat 83% zich nog niet aan het Science Based 
Targets initiative (SBTi) heeft gecommitteerd. Na deze dag kunnen 
we elkaar gemakkelijker vinden om ervaringen te delen en samen 
onze Sustainable Progress te versnellen. De enthousiaste reacties 
waren alvast hartverwarmend. Omdat de aanwezigen graag nog meer 
wilden weten over de verschillende topics, bekijken we de opties om 
een vervolg te organiseren. Zo dragen we bij aan onze KPI ‘Engage 
our network’ met families. 

Naast onze Round Table spraken we in 2021 ook heel wat individuele 
families. Met sommigen overlegden we meerdere keren, bijvoorbeeld 
om hen te helpen bij de opstart van een duurzaamheidstraject, of om 
ondersteuning te bieden bij de eerste due diligence-screenings van 
impactinvesteringen. We gingen ook op bezoek bij enkele buitenlandse 
families die interesse toonden in onze journey en in de resultaten van 
onze ESG- en impactscreenings. Zo bezochten we een Duits family 
office dat een academy heeft opgericht om zijn expertise te delen 
rond leadership, digitalisering en duurzaamheid. We ontmoetten ook 
een Amerikaanse familie die een bijzondere ‘people due diligence’- 
screening gebruikt om na te gaan of er genoeg value alignment is 
tussen de familie en de investeringen. En we maakten kennis met een 
Nederlandse familie die al een heel stuk verder staat op het vlak van 
Monetization en Impact Measurement. Zo leren wij ook nog bij van 
andere families. We delen ons verhaal graag met anderen, zodat we 
elkaar kunnen versterken en versnellen. Op die manier hoeven andere 
family offices niet steeds van nul te beginnen. 

Onze KPI's

Dialogue with  
family offices

Engage with our investments and 
philanthropy on ESG and Impact

Dialogue with family offices
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Engage with portfolio (investments and 
philanthropy) on ESG & Impact
Duurzaamheidsdag
Tijdens een speciale Duurzaamheidsdag trapten directeur Guus 
van Puijenbroek en Head of Sustainable Progress Astrid Leyssens 
de dag af. Tijdens hun presentatie bespraken ze onder meer waar 
VP Capital het voorbije jaar aan gewerkt heeft (zoals onze B Corp-
certificering), welke directe participatie de grootste vorderingen heeft 
gemaakt, welke nieuwe investeringen er zijn bijgekomen en welke 
nieuwe wetgeving eraan komt. Adviesbureau MJ Hudson gaf een 
update over de progressie van de afgelopen twee jaar en schetste 
wat de bedrijven van VP Capital te wachten staat voor het komende 
Progress Report. Daarna presenteerden de verschillende bedrijven 
hun duurzaamheidsacties van 2021.

Samen met onze directe participaties spraken we over vernieuwingen 
binnen de duurzaamheidswetgeving. We bekeken ook welke stappen 
de bedrijven zelf hadden gezet. Professor Jan Rotmans, hoogleraar 
transitiekunde en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit te 
Rotterdam, nam iedereen mee in de (maatschappelijke) patronen 
die hij ziet en die een verandering van tijdperk aankondigen. Hij gaf 
ook zijn visie over een gezonde, eerlijke én duurzame samenleving.

Onze jaarlijkse Progress Award reikten we tijdens de Duurzaamheidsdag 
uit aan Mediahuis. Dat bedrijf maakte in 2021 grote sprongen 
vooruit door zijn footprint fors te gaan reduceren, fake news verder 
te bestrijden en meer vrouwen tewerk te stellen aan de top. Het 

investeerde ook in educatiesoftware en in mediabedrijven in landen 
waar de onafhankelijke journalistiek onder druk staat. 

Om de dag af te sluiten, gingen we samen met de stichting Life Terra 
nog bomen planten. Doordat we nogal wisselvallig weer hadden, 
konden we meteen ook de regenjassen van ons bedrijf Hydrowear 
testen. De Duurzaamheidsdag bracht ons veel inspiratie, en het was 
erg leuk om de motivatie en samenhorigheid bij de bedrijven te zien. 
Zo konden we ruim aandacht besteden aan onze KPI ‘Engage with 
our investments and philanthropy on ESG and Impact’.

Overlegmomenten
Ook buiten de Duurzaamheidsdag overleggen we regelmatig met al 
onze investeringen: over hun vorderingen op ESG- en impactvlak, hun 
behaalde resultaten, hun social en planetary doelstellingen op korte 
termijn en hun langetermijndoelstellingen. Tijdens onze overlegmomenten 
spreken we onder meer over impact reporting, ESG-thema’s, de carbon 
footprint, allerlei policies en het engagement van de medewerkers. 
We doen suggesties rond mogelijke vervolgstappen en zetten in op 
capacity building bij onze investeringen om samen meer Sustainable 
Progress te realiseren. Om bij te dragen aan de verbeterkansen die we 
zien, nemen we zelf heel wat kosten op ons. We betalen bijvoorbeeld 
de consultancykosten voor een carbonberekening, de kosten voor 
gespecialiseerde duurzaamheidscommunicatie, de kosten van expertise 
rond fair wear of regenerative farming, de kosten voor een inspiratiedag e.d. 

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.

•  Engage 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

46 / 48
# of managers we engage with to discuss ESG

Specific opportunities

Selected metrics

Engage with portfolio (investments 
and philanthropy) on ESG & Impact

In 2022 organiseren we voor het eerst een Impact Fund Meeting 
met de impactfondsen waarin wij als VP Capital investeren. Veel van 
hen lopen tegen dezelfde uitdagingen aan, zoals kapitaalwerving, 
schaalvergroting, een goede impactmethodologie of de nieuwe 
Europese wetgeving. VP Capital wil hen samenbrengen om inzichten, 
learnings, ervaringen en dilemma’s met elkaar te delen en zo stappen 
vooruit te zetten. Vanuit VP Capital zullen we onze inzichten delen uit 
ons eigen due diligence screeningproces en onze eigen ervaringen 
met het creëren van impact. Bovendien delen we onze fondsscores. 

Nu de belangrijkste maatschappelijke en planetaire vraagstukken 
blijven groeien, hopen we van elkaar te kunnen leren om sneller het 
tij te keren. Concurrenten bij elkaar brengen, wordt natuurlijk een hele 
uitdaging, maar we denken dat iedereen binnen de Impact World het 
grotere plaatje voor ogen houdt. 

Mede door deze inspanningen hebben we dit jaar 95% van ons gehele 
portfolio gesproken over ESG en impact, waar we het target voor 2023 
op 90% hadden gesteld.
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Close up pillar 3

B Corp-score
In ons vorige Progress Report gaven we al aan dat we het traject 
gestart waren om een B Corp-gecertificeerd bedrijf te worden. Het 
B Corp-label is een hoogwaardige certificering voor bedrijven die 
rekening houden met al hun stakeholders en die op elk vlak bijdragen 
aan een meer inclusieve en duurzame economie. 

VP Capital vindt het belangrijk om deel uit te maken van de B Corp 
community. Die telt vooral voorlopers en leiders van een wereldwijde 
beweging voor ‘business as a force for good’. Het certificeringstraject 
heeft lang geduurd en was erg intensief. Het afgelopen jaar hebben 
we tijdens onze audit tal van vragen moeten beantwoorden en heel 
wat bewijsstukken moeten aanleveren. Uiteindelijk heeft dit geleid 
tot een score van 98,6, ruim boven de vereiste 80 punten. Daarmee 
is VP Capital een officieel B Corp gecertificeerd bedrijf geworden. 

Het behalen van de B Corp-certificering is voor ons geen eenmalig 
project, maar een ongoing proces van doorontwikkeling. Het traject 

dat we hebben doorlopen heeft ons tal van handvatten aangereikt 
en inspiratie gegeven voor verdere verbeteringen in onze organisatie. 
Dat gaat van het aanscherpen van ons duurzaamheidsbeleid 
tot kleine praktische zaken zoals het gebruik van duurzamere 
schoonmaakmiddelen in ons kantoor. Sinds vorig jaar vragen we 
ook aan al onze relaties, van leveranciers tot investeringen, om onze 
Code of Conduct voor Relaties te ondertekenen.

In 2021 pasten we de statuten van VP Capital en VPV Retail aan. De 
wijzigingen waren noodzakelijk om de B Corp-certificering te behalen. 
Ze houden in dat de doelomschrijving van onze vennootschappen is 
uitgebreid naar ‘het middels haar bedrijfsvoering en economische 
activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving 
en het milieu in het algemeen’. Daarnaast is de directie verplicht om 
bij haar besluitvorming de belangen van alle stakeholders mee te 
nemen, niet alleen die van de aandeelhouders.

Manage on
sustainable

progress

Onze KPI's

B Corp-score Active ownership

Manage on
sustainable

progress

Active ownership
Bij VP Capital vinden we het belangrijk om actief betrokken te zijn bij 
onze investeringen. Te veel aandeelhouders investeren van op een 
afstand. Wij willen actief betrokken zijn bij minimaal 75% van ons 
vermogen. Met ‘actief betrokken’ bedoelen we dat we participeren 
in raden van bestuur, raden van commissarissen, adviesraden 
en investment committees. Tijdens onze deelname zetten we 
duurzaamheid en impact actief op de agenda bij onze investeringen.

Resultaat 2021
In 2021 namen we een actieve rol op in een twintigtal bedrijven, die 
samen meer dan 82,6% van ons vermogen representeren. Wij nemen 
actief onze rol op om duurzaamheid en impact op de agenda te zetten:

Naast onze eigen mensen vaardigen we ook mensen af die namens 
VP Capital een bestuurdersrol opnemen. Zij worden meegeteld in onze 
cijfers rond active ownership. Bovendien willen we de bedrijven waarin 

we investeren toegevoegde waarde bieden op juridisch, financieel, 
strategisch, communicatief en duurzaamheid vlak. We zetten onze 
kennis, ons kapitaal en ons netwerk in om die toegevoegde waarde 
te realiseren. 

In 2021 boden we onder meer de Annetje van Puijenbroek Stichting een 
helpende hand door mee te werken aan een update van de website. 
In de toekomst kunnen ze die zelf onderhouden, maar de Stichting 
kan ook altijd terugvallen op onze Communicatie Manager. Met de 
komst van onze nieuwe Sustainability Manager Jobien Laurijssen 
konden we VP Landbouw veel beter ondersteunen bij de voorbereiding 
bij de transitie naar een regeneratieve boerderij. We breidden deze 
ondersteuning nog uit door te starten met de ontwikkeling van een 
eigen website voor VP Landbouw. Naast dit traject ondersteunt Jobien 
ook VP Textile met de kennis en ervaring rond duurzaamheid die ze 
opdeed als lid van de Fair Wear Foundation.
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P R O 2 G R E S S  R E P O R TC L O S E  U P  P I L L A R  4 :   C O N T R I B U T E  T O  S O L U T I O N S  
F O R  P L A N E T A R Y  C H A L L E N G E S

Contribute
to solutions

for planetary
challenges

Contribute
to solutions

for planetary
challenges

Capital invested in companies that provide 
solutions for planetary challenges
Een belangrijke indicator voor de positieve impact die we vanuit 
VP Capital willen creëren, is het vermogen in bedrijven in onze 
investerings portefeuille dat actief bijdraagt aan oplossingen voor 
gekende planetary challenges. Dit werd per bedrijf beoordeeld als 
onderdeel van de screening van ons portfolio. Voor alle onderliggende 
investeringen, waar dit het geval is, is het geïnvesteerd vermogen 

opgeteld en gedeeld door het totaal geïnvesteerd vermogen. Het 
percentage is in 2021 een klein beetje gezakt (38%, tegenover 42% in 
2020). We hebben weliswaar geïnvesteerd in meer bedrijven die een 
dergelijke bijdrage leveren (172 tegenover 114 in 2020), maar dit zijn 
vaak jonge bedrijven waarin nog niet zoveel kapitaal geïnvesteerd is. 
Dit terwijl het totale geïnvesteerde vermogen wel fors is toegenomen.

NB: Het aantal bedrijven is een relatief eenvoudige indicator, maar het zegt natuurlijk niet alles. Zo 
creëert één bedrijf misschien wel meer impact dan drie andere samen. Het aantal bedrijven zegt 
ook niets over het bedrag dat VP Capital in een bedrijf geïnvesteerd heeft, en dus ook niets over 
onze impact. Daarom volgen we ook het percentage van ons geïnvesteerde vermogen goed op.

Examples

  Capital invested in solutions for planetary challenges

Proprietary acetylation process  
to make wood more durable resulting 

in a carbon-negative product

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

Company creates biofibers from  
pure elephant grass - applicable  

inside bioplastic, paper, etc.

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

172
companies

38%

Onze KPI's

Companies providing solutions 
for planetary challenges

Planetary metrics  
improved

Carbon neutral  
certified
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•  Energy consumption (MWh): het totale jaarlijkse energieverbruik. 
Dit omvat elektriciteit, gas, energie uit warmtenetwerken en energie 
uit brandstoffen als benzine en diesel. Er werd geen rekening 
gehouden met de bron van de energie en of die al dan niet ‘groen’ is.

•  Green electricity procured (%): het aandeel van het totale 
elektriciteitsverbruik dat afkomstig is uit hernieuwbare 
energiebronnen zoals zon, wind of biomassa.

•  CO2 footprint (t CO2-eq): de totale jaarlijkse directe uitstoot van 
broeikasgassen. Dit omvat alle emissies die onder scope 1 en 2 
vallen. De gegevens van scope 3 zijn al deels bekend, maar hier 
geven we alleen scope 1 en 2 weer.

•  Water consumption (m³): het totale jaarlijkse waterverbruik.
•  Sustainable input materials (%): het aandeel van het totale 

materiaalverbruik dat afkomstig is uit duurzame bronnen, zoals 
gerecycleerd papier om kranten op te drukken, of duurzame doek 
om kleding van te maken.

•  Emissions to ground water (ton): emissies naar water.
•  Waste (ton): het totale gewicht van het jaarlijks geproduceerde 

afval.
•  Hazardous waste (ton): het totale gewicht van het jaarlijks 

geproduceerde gevaarlijke afval.
•  Positive impact (%): het aandeel van de omzet dat gekoppeld 

kan worden aan (de ontwikkeling van) een oplossing voor een 
planetary challenge. Per bedrijf wordt dit op een verschillende 
manier gemeten. Bij Batenburg Techniek gaat het bijvoorbeeld 
om omzet die bijdraagt aan de Sustainable Development Goals, 
bij Q-lite om omzet uit circulaire producten, bij VP Capital om 
vermogen in impactinvesteringen, en zo meer. 

Planetary metrics
VP Capital draagt bij aan oplossingen voor planetary challenges. Om 
onze prestaties op een structurele manier te monitoren, hebben we 
een dashboard ontwikkeld met verschillende milieu-gerelateerde 
indicatoren. Die passen we toe op onszelf en onze grootste directe 
participaties. 

In 2021 verzamelden we alle beschikbare data voor deze indicatoren, 
zowel van VP Capital als van onze directe participaties. Ons doel was 
om meer inzicht te krijgen, onze data zo compleet mogelijk te maken 
en waar nodig het dashboard verder te verfijnen. Door dit vanaf nu elk 
jaar op te volgen, kunnen we onze vooruitgang voor deze specifieke 
indicatoren in beeld brengen.

In een volgende stap willen we ons dashboard inzetten om doelen 
en normen te bepalen en tools te creëren waarmee bedrijven hun 
werking daadwerkelijk kunnen bijsturen. De onderstaande figuur 
geeft een overzicht van onze eerste realisaties. De data in de figuur 
zijn weggelaten omdat we nog te weinig comfort voelden bij een 
aantal punten qua berekening, vergelijkbaarheid of accuraatheid. In 
2022 zullen we nog heel wat extra werk verrichten om dit dashboard 
op het gewenste niveau te brengen. 
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IMPACT INDICATORS VP CAPITAL AND DIRECT INVESTMENTS

Objective Impact indicator

Social 
impact

Absenteeism

Distance labour market

Accidents with leave

Tax paid

Wage gap

People employed

Board diversity

Workforce diversity

Employee satisfaction

Investment in innovation

Training and education

#

%

#

eNPS/#

%F

%

€

€

%

#

€

Increase 
positive 
impact

Reduce 
negative 
impact

Planetary 
impact

Green electricity

Emissions to ground water

Energy consumption

Scope I & II CO2 footprint

Water consumption

Sustainable materials

Hazardous waste

Waste

Positive Impact

MWh

%

%

%

tonnes

m3

tCO2-eq

tonnes

tonnes

Positive

Reduce 
negative 
impact

Donations €

Unit

Progress vs. last year (if applicable)

Impact indicator definitions
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#
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#
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%
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#

€
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positive 
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%

%

%
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Reduce 
negative 
impact
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Het overzicht van onze planetary metrics in 2021:

SCOPE 2
Scope 2 omvat de indirecte uitstoot 
van CO2 vanuit bedrijfsbronnen, 
voor namelijk door het gebruik van 
elektriciteit of warmte. Via ons verbruik 
hebben we hier een invloed op, maar 
de daad werkelijke uitstoot vindt plaats 
bij de elektriciteits centrale. 

SCOPE 1
Scope 1 omvat de directe uitstoot 
van CO2 vanuit bedrijfsbronnen: 
het verbranden van aardgas voor 
verwarming, het verbranden van 
benzine en diesel in bedrijfswagens, de 
uitstoot via de koelvloeistof in airco’s 
en de uitstoot van eventuele productie-
processen zoals de biomassa centrale 
van VP Energie. 

SCOPE 3
Scope 3 omvat alle indirecte uitstoot 
als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten. 
Hieronder valt onder meer alle uitstoot 
als gevolg van zakenreizen, woon-
werkverkeer, afval en aangeschafte 
producten en diensten, maar ook 
de uitstoot van activiteiten die wij 
mogelijk maken bij onze investeringen. 

Uitstoot berekenen

Veel bedrijven zien hun CO2-footprint als 
de optelsom van scope 1 en scope 2: 
de uitstoot die rechtstreeks aan het 
bedrijf gelinkt kan worden. Nochtans is 
de uitstoot van scope 3 in veel gevallen 

veel groter. Bij VP Capital is de uitstoot van scope 1 en scope 2 bijna 
verwaarloosbaar in vergelijking met de uitstoot van scope 3, omdat 
we een aandeel hebben in de directe uitstoot van alle bedrijven waarin 
we investeren. 

Omdat het lastig is om de uitstoot van al onze investeringen in kaart 
te brengen, hanteren we momenteel de volgende optelsom om onze 
footprint te berekenen:

+ VP Capital: scope 1 + 2 (energieverbruik gebouwen, lease-auto’s)
+ VP Capital: scope 3 anders dan investeringen (bv. woon-werk-

verkeer, zakenreizen)
+ Directe investeringen met meerderheidsaandeel: scope 1 + 2
+ Uitstoot van onze directe investeringen in vastgoed: scope 1 + 2

Carbon neutral certified
Het wordt dagelijks bevestigd in de krant: de uitstoot van broeikasgassen moet omlaag, en wel zo snel 
mogelijk. Om daaraan bij te dragen laten we bij VP Capital elk jaar onze CO2-footprint berekenen door 
onze partner CO2logic. In 2021 stelden we bovendien reductiedoelstellingen op en lieten we die valideren. 
Onze doelen zijn nu in lijn met de inspanningen die nodig zijn om de globale opwarming onder 1,5°C te 
houden. Elk jaar nemen we maatregelen om onze uitstoot verder te verlagen. Tot die tijd, compenseren 
we onze uitstoot jaarlijks door gecertificeerde carbon credits aan te kopen. Daardoor mogen we ons 
sinds 2019 een carbon neutral certified company noemen.

› COMPANY ‹
CO2logic CERT. NR BE - 21/082 - 2021
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In de onderstaande tabel vergelijken we de uitstootberekening van 
2021 met die van 2019 en 2020. Bij de meeste bedrijven zien we een 
sterke daling t.o.v. 2019, maar wel een lichte stijging t.o.v. 2020. Een 
aannemelijke verklaring daarvoor is dat veel bedrijfsactiviteiten in 
2020 tijdelijk op een lager pitje stonden vanwege COVID-19. Alleen 
VP Landbouw toont een duidelijke daling. Die is te danken aan de 
elektrificatie van het irrigatiesysteem en een aanpassing van het voer 
voor de koeien. Als we 2021 ‘like-for-like’ vergelijken met 2020 zien 
we een totale uitstootreductie van 3%.

In de berekening van onze footprint nemen we in 2021 voor het eerst 
ook de uitstoot van Hydrowear en van ons directe vastgoed mee. Door 
die toevoegingen is de totale footprint die we moeten compenseren wel 
gestegen. Volgend jaar zal ook de uitstoot van Van Heurck meetellen: 
daar werd dit jaar al een nulmeting uitgevoerd.

1

CARBON FOOTPRINT OF VP CAPITAL AND ITS DIRECT INVESTMENTS

Companies Carbon footprint Scope I+II , (t CO2eq)

25

3.186

209

3.212

233

17

137

18

1.987

178

3.349

236

16

368

145

20

2.086

178

3.091

266

18

502

108

7.020
6.298
6.271

Scope I+II carbon intensity, (tCO2eq/M. rev.)
Progress of scope III 
carbon footprint analysis

1 Reflects the mitigated carbon emissions due to procuring renewable electricity.

Total

14

5

27

9

8

5

18

25

11

8

5

16

29

6

1.049
800

907

856
1.116

972

Soon available

Not relevant

Not relevant

2019

2021

2020

Soon available

Avoided emissions
Onze partner CO2logic berekent ook de zogeheten ‘avoided emissions’ 
of vermeden emissies. Daaronder vallen de consumptie en productie 
van groene energie (waardoor de uitstoot van grijze energie wordt 
vermeden). In 2021 realiseerden VP Capital en onze portfoliobedrijven 
samen 2.459 ton CO2-eq aan avoided emissions.

Uitstoot scope 3 bij portfoliobedrijven
Ook voor onze portfoliobedrijven geldt dat hun uitstoot van scope 3 
waarschijnlijk groter is dan de gezamenlijke uitstoot van scope 1 en 
2. Daarom hebben we hen in 2021 geholpen om die uitstoot in kaart 
te brengen, of om in elk geval het screeningproces op te starten. Het 
belangrijkste doel: achterhalen welke onderdelen van de bedrijfsketen 

de meeste broeikasgassen uitstoten, zodat ook duidelijk wordt waar 
de grootste reductie nodig is.

De uitstoot van scope 3 berekenen is niet zo eenvoudig. Er worden 15 
verschillende deelcategorieën gehanteerd, en de benodigde informatie 
is vaak niet beschikbaar. Schattingen kunnen (tijdelijk) een uitkomst 
bieden, maar in sommige gevallen is zelfs een schatting erg complex. 
Toch is het onze investeringen in 2021 gelukt om een goede eerste 
stap te zetten.

In de onderstaande tabel hebben we de eerste resultaten weergegeven. 
Let op: deze cijfers moeten beschouwd worden als een goede eerste 
inschatting, ze vormen geen officieel gevalideerde berekening. In 

sommige gevallen zijn grove schattingen gebruikt of zijn de data 
niet compleet. De cijfers tonen duidelijk aan dat de CO2-uitstoot 
van aangekochte goederen bij de meeste bedrijven goed is voor het 
leeuwendeel van de totale uitstoot. Alleen bij Batenburg Techniek is 
dat niet het geval: daar zorgt niet de aankoop van goederen maar het 
stroomverbruik van verkochte goederen voor de grootste uitstoot.

Wat de berekening nog complexer maakt, is het feit dat de uitstoot van 
scope 3 altijd tot op zekere hoogte overlapt met de uitstoot van andere 
bedrijven. Immers, de uitstoot die gepaard gaat met het produceren 
van diervoeder of textiel valt binnen scope 3 van respectievelijk 
VP Landbouw of HAVEP, maar valt natuurlijk ook – en vooral – binnen 
de scope 1-uitstoot van de producent. De kwestie van wel of niet 
compenseren is daardoor voor veel bedrijven een lastige discussie. 

Scope 3-categorie VP Landbouw
Batenburg 
Techniek

HAVEP Q-lite Hydrowear

1. Purchased goods and services 1.511 323 13.461 659 4.286

2.  Capital goods 46 nvt nvt nvt nvt

3. Fuel- and energy-related activities 52 457 38 56 8

4. Upstream transportation and 
distribution

nvt NTB 359 431 428

5. Waste generated in operations 0 39 25 24 3

6. Business travel 0 80 4 0 1

7. Employee commuting 10 31 81 61 7

8. Upstream leased assets nvt nvt nvt nvt nvt

9. Downstream transportation and 
distribution

nvt NTB 664 314 379

10. Processing of sold products NTB nvt nvt nvt nvt

11. Use of sold products nvt 3.125 1.265 NTB 1.919

12. End-of-life treatment of sold 
products

nvt NTB 111 0 (waste) 193

13. Downstream leased assets nvt nvt nvt nvt nvt

14. Franchises nvt nvt nvt nvt nvt

15. Investments nvt nvt nvt nvt nvt 

Uitstoot per scope 3-categorie (in ton CO2-eq.)  = grootste uitstootcategorie
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Reductiedoelen via science-based targets
In ons Progress Report van vorig jaar gaven we al aan dat we ons 
gecommitteerd hebben om science-based targets te halen. We 
verbinden ons ertoe om onze uitstoot zodanig te reduceren dat die 
in lijn komt met de afspraken in het klimaatakkoord (klimaatopwarming 
beperken tot minder dan 1,5°C).

In 2021 hebben we onze reductiedoelstellingen opgesteld, conform 
de bijbehorende uitgangspunten en voorwaarden. Dat is een uiterst 
secuur proces gebleken, dat nog complexer werd gemaakt door de 
aanpassingen aan de regels voor de financiële & private equity-sector. 
Eind 2021 konden we onze doelstellingen ter validatie indienen bij het 
Science Based Targets initiative (SBTi), een samenwerkingsverband 
tussen verschillende toonaangevende instituten. In april 2022 werden 
onze doelstellingen officieel goedgekeurd. 

Onze science-based targets zijn:
• Scope 1+2: 46% uitstootreductie tegen 2030 (in vergelijking met 

2019). Gebruik van 100% groene stroom.
• Scope 3 vastgoed: 73% reductie van emissies per m² tegen 2030 

(in vergelijking met 2019).
• Scope 3 overige investeringen: 53% van onze private en listed equity-

investeringen heeft in 2030 zelf gevalideerde science-based targets.

NB. Deze doelen dekken ca. 85% van de totale investeringsportefeuille 
van VP Capital.

Next steps
Vanaf nu zullen we in ons Progress Report jaarlijks rapporteren over 
onze vooruitgang in de richting van onze targets, en over de acties die 
we ondernomen hebben om die vooruitgang te realiseren.

De bovengenoemde targets gelden voor de periode tot 2030. Waar 
mogelijk proberen we ze eerder te behalen. Na 2030 zal onze uitstoot 
verder gereduceerd moeten worden, tot bijna nul. Het komende jaar 
gaan we onderzoeken en bekijken of we ook voor die periode al 
doelstellingen kunnen formuleren, de zogenoemde Net Zero Targets. 
Hierover meer in het volgende Progress Report.

Uitstoot compenseren
Ons doel is de reductie van onze uitstoot. Zolang we onze doelen 
op dit vlak niet bereikt hebben, compenseren we onze uitstoot door 
carbon credits van gecertificeerde projecten aan te kopen. Via CO2logic 
kochten we al carbon credits van de volgende twee projecten:

• Certified Climate Project Wind India: een project rond de bouw en 
installatie van 223 windturbines met een gezamenlijke capaciteit 
van 233 MW. Het project voorziet het elektriciteitsnet in drie 
regio’s in India van schone, hernieuwbare energie en stimuleert 
de overgang naar een koolstofarme economie.

• Reforestation & Conservation Zambia: een herbebossingsproject 
dat boeren landbouwmethoden bijbrengt die hun levensonderhoud 
verbeteren en tegelijk het bos beschermen. Dat gebeurt via een 
erkend duurzaam landbeheer en de REDD+-methode (Reduce 
Emissions from Deforestation and forest Degradation). Het project 
ondersteunt ruim 8.600 boeren en zorgt voor het behoud van meer 
dan 25 miljoen bomen.

Toekomstige projecten
We verkennen momenteel of we op een directere manier kunnen 
investeren in projecten die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. 
Zo zouden we in de toekomst onze uitstoot kunnen compenseren met 
carbon credits uit eigen investeringen. We zijn inmiddels ingestapt in 
een klein project rond het herstel en de aanplant van een mangrovebos 
in Brazilië. Als dat goed verloopt, kan het opgeschaald worden.

De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer kan ook verlaagd worden door 
extra CO2 in de bodem op te nemen. Om dat verder te verkennen 
zijn VP Landbouw en VP Capital een samenwerking gestart met Soil 
Heroes. Meer hierover op pagina 41.

Mediahuis
Omdat VP Capital een minderheidsbelang heeft in Mediahuis, nemen 
we deze investering niet op dezelfde manier mee als onze andere 
portfoliobedrijven. Toch willen we de inspanningen en vooruitgang 
van Mediahuis op het vlak van carbon niet onvermeld laten.

Mediahuis bracht in 2020 zijn volledige footprint (scope 1, 2 en 3) in 
beeld en laat die sindsdien jaarlijks meten. Het afgelopen jaar heeft 
Mediahuis zich bovendien gecommitteerd aan science-based targets. 
De nodige reductieplannen en de investeringsfasering zijn opgesteld en 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Waar de reductie achterblijft, 
compenseert Mediahuis de uitstoot door carbon credits aan te kopen.

CO2logic.com

IN ZAMBIA
REFORESTING

Klimaatrisico’s
In 2021 screenden we ons portfolio voor het eerst volgens het concept van ‘dubbele materialiteit’. Zo kunnen we enerzijds beoordelen 
welke risico’s de klimaatverandering inhoudt voor ons portfolio, en anderzijds welke impact onze investeringen hebben op de wereldwijde 
klimaatverandering. 

We beoordelen onze investeringen op drie aspecten: 
• Physical climate risk
• Climate transition risk 
• Climate transition opportunity

Physical climate risk
Onder ‘physical climate risk’ verstaan we de mate waarin een asset het risico loopt om getroffen te worden door fysieke klimaatgerelateerde 
risico’s, zoals extreme weersomstandigheden, verschuivingen in de drinkwatertoevoer of temperatuurstijgingen. De score voor physical climate 
risk heeft drie dimensies: klimaatgerelateerde gevaren en blootstelling, kwetsbaarheid en gebrek aan aanpassingsvermogen. 

Analytisch framework
Het framework voorziet in een analyse op assetniveau, per land. Het omvat de volgende categorieën:

• A1 – Gevaar & blootstelling (natuurlijk) aan: 1) aardbevingen, 
2) overstromingen, 3) tsunami’s, 4) tropische cyclonen, 
5) droogte en 6) epidemieën 

• A2 – Gevaar & blootstelling (menselijk) aan: 7) huidige 
conflictintensiteit, 8) verwacht risico op conflict

• B1 – Sociaaleconomische kwetsbaarheid: 9) ontwikkeling & 
ontbering, 10) ongelijkheid, 11) afhankelijkheid van hulp

• B2 – Kwetsbare groepen: 12) ontheemde bevolkingsgroepen, 
13) andere kwetsbare groepen 

• C1 – Gebrek aan bestuurlijk aanpassingsvermogen: 
14) risicobeperking bij rampen, 15) bestuur

• C2 – Gebrek aan aanpassingsvermogen (infrastructuur): 
16) communicatie, 17) fysieke infrastructuur, 18) toegang tot 
gezondheidszorg

Dit ziet er voor ons portfolio als volgt uit: 
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CLIMATE RISKS – PHYSICAL CLIMATE RISK

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Investment category Invested capital, 
(%)

Underlying 
assets, (#)

Total

Funds

Real Estate

Direct

Philanthropy2

Impact funds

Direct impact

7

215

62

4

202

12

377

I

II

III

IV

V

VI

65%

12%

13%

6%

3%

0.2%

100%

100%

100%

100%

100%

24%
74%

57%

95%

21%

23%

2%

4%

1%

High Medium Low
Legend

69%

97%

90%

16%

4%

15%

3%

6%

100%

100%

99%1%

KEY INSIGHTS

Physical climate risks 
refer to the degree to 
which an asset is at risk 
of being affected by 
climate-driven physical 
risks such as extreme 
weather events, shifts 
in freshwater supply 
and temperature rise.

The methodology used 
to determine physical 
climate risks use the 
country where an 
investment is located 
as an input variable. 
The most significant 
risks are related to 
investments located 
outside of Europe and 
America. 

Overall, VP Capital’s 
portfolio is exposed to a 
low amount of physical 
climate risk.

Supporting 
methodology

EUROPE,
(% invested capital)

AMERICA,
(% invested capital)

OTHER,
(% invested capital)

TOTAL,
(% invested capital)
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P R O 2 G R E S S  R E P O R TC L O S E  U P  P I L L A R  4 :   C O N T R I B U T E  T O  S O L U T I O N S  
F O R  P L A N E T A R Y  C H A L L E N G E S

Climate transition risk
Onder ‘climate transition risk’ verstaan we de mate waarin een asset specifieke risico’s loopt die gelinkt zijn aan de transitie naar een 
koolstofarme economie. Het risico wordt bepaald door het type van kwetsbare asset classes en het tijdstip van de blootstelling. Het climate 
transition risk geeft het risiconiveau aan dat voor een bepaalde asset verbonden is aan het koolstofarm maken van de economie, gebaseerd 
op macrotrends en de dynamiek van de nationale economie van de vestigingsplaats.

Analytisch framework
Het framework voorziet in een analyse op assetniveau, per land. Het omvat de volgende categorieën:

• A1 – Huidige afhankelijkheid van inkomsten uit de export van 
fossiele brandstoffen (%BBP)

• A2 – Toekomstige afhankelijkheid van verwachte opbrengsten uit 
bekende voorraden fossiele brandstoffen (% BNI); 

• A3 – Huidige koolstofintensiteit van de export van industrieproducten; 
• A4 – Gecommitteerde (toekomstige) emissies van opgebouwd 

kapitaal in de elektriciteitssector gedeeld door de huidige jaarlijkse 
elektriciteitsproductie.

Climate transition opportunity
Onder ‘climate transition opportunity’ verstaan we de mate waarin een asset zich in een goede positie bevindt om de overgangsrisico’s naar 
een koolstofarme economie te managen. We vatten dit op als een kans, namelijk het vermogen om zich aan te passen aan gevolgen en 
uitdagingen. Deze indicator geeft de economische veerkracht weer bij een dergelijke transformatie aan de hand van vier micro-, meso- en 
macro-economische dimensies.

Analytisch framework
Het framework voorziet in een analyse op assetniveau, per land. Het omvat de volgende categorieën:

• A1 – Gebouwde, menselijke en institutionele assets: 1) kwaliteit 
van de infrastructuur, 2) menselijk kapitaal, 3) Institutionele 
kwaliteit/goed bestuur

• B1 – Macro-economische en financiële flexibiliteit: 4) macro-
economische stabiliteit, 5) aangepaste netto besparingen, 
6) ontwikkeling en efficiëntie van de financiële markten

• C1 – Economische prestaties en complexiteit: 7) BBP per hoofd 
van de bevolking, 8) economische complexiteit

• D1 – Positie van de globale aanbodcurve: 11) genivelleerde 
extractiekosten

Conclusie: het is de eerste keer dat we bij VP Capital dit soort risico-oefening ondernemen, en we bekijken nog hoe we deze 
inzichten kunnen gebruiken om onze activiteiten beter te kunnen bijsturen. Meer inzicht op bedrijf- of fondsniveau zou nuttig zijn 
om risico-evaluaties vooraf beter te kunnen beoordelen. Climate risk, transition risk en transition opportunity zullen op termijn 
deel uitmaken van ons due diligence-proces, omdat dit soort risico’s steeds meer effect zal hebben op financiële waarderingen. 
De relatie tussen risico, return en impact willen we verder onderzoeken in 2022.

Dit ziet er voor ons portfolio als volgt uit: 

Dit ziet er voor ons portfolio als volgt uit: 
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CLIMATE RISKS – TRANSITIONAL CLIMATE OPPORTUNITIES

Investment category Invested capital, 
(%)

Underlying 
assets, (#)

Total

Funds

Real Estate

Direct

Philanthropy2

Impact funds

Direct impact

7

215

62

4

202

12

377

I

II

III

IV

V

VI

65%

12%

13%

6%

3%

0.2%

100%

Legend

61%

65%

64%

31%

25%

26%

10%

9%

7%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

83%

99%

15%

1%

2%

0%

1%

Low Medium High

KEY INSIGHTS

Transitional climate 
opportunities denote 
the degree to which an 
asset is well-positioned 
to manage risks to a 
low-carbon economy.

VP Capital’s portfolio 
scores high on this 
indicator, which means 
that its portfolio is well-
positioned to transition 
to a low-carbon 
economy. Interestingly, 
the transitional risks in 
America are offset by 
the geographies’ high 
coping capacity.

The methodology 
behind this indicator 
builds on eleven 
indicators on national 
institutions, 
macroeconomic 
aspects, economic 
performance and 
positioning on the 
global supply curve.

Supporting 
methodology

EUROPE,
(% invested capital)

AMERICA,
(% invested capital)

OTHER,
(% invested capital)

TOTAL,
(% invested capital)
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CLIMATE RISKS – TRANSITIONAL CLIMATE RISK

Investment category Invested capital, 
(%)

Underlying 
assets, (#)

Total

Funds

Real Estate

Direct

Philanthropy2

Impact funds

Direct impact

7

215
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100%

100%

100%
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100%
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100%

100%

100%
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100%
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18%

8%

3%

LowHigh Medium

EUROPE,
(% invested capital)

AMERICA,
(% invested capital)

OTHER,
(% invested capital)

TOTAL,
(% invested capital)

KEY INSIGHTS

Transitional climate risk 
is understood as the 
exposure to risks 
associated with a 
transition to a low-
carbon economy.

A number of underlying 
assets in (impact) funds 
are exposed to 
transitional climate risks 
due to the high carbon 
intensity of their 
respective geographies. 
However, these risks 
are relatively small at 
the portfolio level. 

Transitional climate 
risks are computed 
based on four 
indicators that measure 
the level of reliance on 
fossil fuels and carbon-
intensive processes on 
a national level.

Supporting 
methodology
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Close up pillar 5

P R O 2 G R E S S  R E P O R TC L O S E  U P  P I L L A R  5 :   C O N T R I B U T E  T O  S O L U T I O N S  
F O R  S O C I E T A L  C H A L L E N G E S

Contribute
to solutions
for societal
challenges

Contribute
to solutions
for societal
challenges

Capital invested in companies that provide 
solutions for societal challenges
Een belangrijke indicator voor de positieve impact die we vanuit 
VP Capital willen creëren, is het vermogen in bedrijven in onze 
investeringsportefeuille dat actief bijdraagt aan oplossingen voor 
gekende societal challenges. Dit werd per bedrijf beoordeeld als 
onderdeel van de screening van ons portfolio. Voor alle onderliggende 

investeringen, waar dit het geval is, is het geïnvesteerd vermogen 
opgeteld en gedeeld door het totaal geïnvesteerd vermogen. In 2021 
zijn er niet alleen meer bedrijven bijgekomen (212, tegenover 171 
in 2020), maar is ook het percentage gestegen van 45% naar 58%.

Examples

  Contribute to solutions for societal challenges

Company discovers emerging social 
entrepreneurs and invest in growing 

ideas and leadership

Company develops a medical device 
to better treat diabetic food wounds 

Company is active in precision drone 
delivery for healthcare services 

Company offers healthcare solutions 
to (Eastern) Africa through drug 

retail and diagnostics

212
companies

58%

Onze KPI's

Companies providing solutions  
for societal challenges

Societal metrics  
improved

NB: Het aantal bedrijven is een relatief eenvoudige indicator, maar het zegt natuurlijk niet alles. 
Zo creëert één bedrijf misschien wel meer impact dan drie andere samen. Het aantal bedrijven 
zegt ook niets over het bedrag dat VP Capital in een bedrijf geïnvesteerd heeft, en dus ook niets 
over onze impact. Daarom volgen we ook het percentage van ons geïnvesteerde vermogen goed.
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P R O 2 G R E S S  R E P O R TC L O S E  U P  P I L L A R  4 :   C O N T R I B U T E  T O  S O L U T I O N S  
F O R  P L A N E T A R Y  C H A L L E N G E S

Capital allocated to underserved 
communities
In 2021 maakten we een eerste screening van ons portfolio op vlak van 
capital invested in underserved communities samen met adviesbureau 
MJ Hudson, waarna zij deze analyseerden. Samen legden we definities 
vast en stelden we een raamwerk op, waarbij we onder meer keken 
naar de definities die de B Corp-beweging hanteert. Op basis van dat 
raamwerk lieten we in 2021 ons hele portfolio screenen. Zo konden 
we in kaart brengen welke portfoliobedrijven een bijdragen leveren aan 

welke specifieke underserved communities en op welke manier. De 
analyse maakte een onderscheid tussen health-gerelateerde bijdragen, 
zoals gezondheidszorg bieden aan groeperingen die daar onvoldoende 
toegang toe hebben, en socio-economische bijdragen, zoals onderwijs, 
energie of financiering bieden aan lokale gemeenschappen in de 
derde wereld.

Uit de analyse kwam naar voren dat 83 bedrijven in ons portfolio met 
hun producten/diensten bijdragen aan underserved communities 
(aantal uit 2020). Dat aantal komt overeen met 2,1% van ons 
geïnvesteerd vermogen, een percentage waar we in een volgende 

strategie mogelijk een specifieke doelstelling aan willen verbinden. 
In 2021 steeg het percentage tot 3,0%. Hoe dit verdeeld is over de 
verschillende categorieën zie je in de onderstaande afbeelding.

54

OTHER – METHODOLOGY UNDERSERVED COMMUNITIES ANALYSIS
The entire portfolio was screened at the asset level using a defined framework to categorise which 
companies address specific underserved communities and by what means

Source: Framework developed by MJ Hudson for VP Capital

Impact stakeholders
• Disadvantaged youth, disabled & elderly
• Groups with lack of access to healthcare
• Unmet medical needs patients

Impact stakeholders
• Developing economy farmers and fishermen
• Developing economy local communities
• Developing economy SMEs and entrepreneurs
• First-world disadvantaged groups

Products and services
• Accessible healthcare
• Development of specialty treatment & care
• Early detections & enhanced diagnosis
• Groups with lack of access to healthcare

Products and services
• Education & development
• Energy & mobility
• Local economy & liveability
• Microfinance & financial empowerment

Key question

Does company X 
address an under-
served community? 
[yes/no]

If so, what is the 
nature of the 
exposure?         
[select category]

How can we 
categorise the 
specific underserved 
community being 
addressed?      
[select group]

By what means does 
the company address 
the underserved 
community?       
[select proposition]

Underserved communities
Communities that face barriers and challenges in accessing and using 

resources, due to socioeconomic disadvantages, extreme poverty, geographic 
isolation, religion, sexual orientation, gendered-identity, race, and ethnicity

+ +

Health-related
Efforts made to make accessible or affordable 

essential healthcare services and/or products to 
groups that would otherwise not enjoy them

Socioeconomic
Efforts made to decrease the differences between 
groups of people relating to their social class and 

financial situation

29

Key insights:
• Capital allocated to underserved 

communities increased from 
2.2% in 2020 to 3.0% in 2021.

• The principal addressed under-
served community are unmet 
medical needs patients, followed 
by developing economy 
communities and disadvantaged 
youth, disabled & elderly.

• Key products and services focus 
on medical advances and local 
socioeconomic development.

UNDERSERVED COMMUNITIES

3.0%

Capital 
allocated to 
underserved 
communities

74%

Health-
related 

exposure

3%

75%

22%

Health-
related 

underserved 
communities

58%

32%

7%
3%

Health-
related 

product and 
service type

49%

47%

3%

Portfolio-level analysis 2021,
(% invested capital)

Exposure categorisation,                  
(% invested capital)

Impact stakeholders,                          
(% invested capital)

Products and services,                       
(% invested capital)

26%

Socio-
economic 
exposure

Unmet medical needs patients

Disadvantaged youth, disabled & elderly

Groups with lack of access to healthcare
Early detection & enhanced diagnosis

Development of specialty treatment & care

Development of specialty pharmaceuticals

Accessible healthcare

Microfinance & financial empowerment

Local economy & liveability

Education & development

Energy & mobility

Socio-
economic 

product and 
service type

79%

10%7%
4%

Socio-
economic 

underserved 
communities

Third-world SMEs

Third-world communities & individuals

Third-world agriculture & fishery

First-world disadvantaged groups

+

+

Supporting methodology

118 119



P R O 2 G R E S S  R E P O R T

Societal metrics
VP Capital wil bijdragen aan oplossingen voor societal challenges. Om onze prestaties op een structurele manier te monitoren, hebben we een 
dashboard ontwikkeld met verschillende maatschappelijke indicatoren. De data in de figuur zijn weglaten omdat we nog te weinig comfort 
voelden bij een aantal punten qua berekening, vergelijkbaarheid of accuraatheid. In 2022 zullen we nog heel wat extra werk verrichten om dit 
dashboard op het gewenste niveau te brengen.

In 2021 verzamelden we alle beschikbare data voor deze indicatoren, zowel van VP Capital als van onze directe participaties. Ons doel was 
om meer inzicht te krijgen, onze data zo compleet mogelijk te maken en waar nodig het dashboard verder te verfijnen. Door dit vanaf nu elk 
jaar op te volgen, kunnen we onze vooruitgang voor deze specifieke indicatoren in beeld brengen.

In een volgende stap willen we ons dashboard inzetten om doelen en normen te bepalen en tools te creëren waarmee bedrijven hun werking 
daadwerkelijk kunnen bijsturen. De bovenstaande figuur geeft een overzicht van onze eerste realisaties, maar we zullen in 2022 nog heel wat 
extra werk verrichten om dit dashboard op het gewenste niveau te brengen.

C L O S E  U P  P I L L A R  5 :   C O N T R I B U T E  T O  S O L U T I O N S  
F O R  S O C I E T A L  C H A L L E N G E S

Werkgelegenheid
Bij VP Capital zien we werkgelegenheid als een belangrijke 
verantwoordelijkheid. Naast de mensen die voor onze directe bedrijven 
werken, monitoren we het aantal banen dat we creëren via onze 
impactinvesteringen. Dit zijn meestal banen voor kwetsbare groepen 
of in kwetsbare regio’s zoals Afrika. We investeren onder meer in 
impactfondsen als Goodwell en Leapfrog, die hun jobcreatie in Afrika 
goed opvolgen. Daarnaast zien we bij organisaties als SET Ventures 
ook specifieke KPI’s ontstaan rond de creatie van ‘green jobs’. Bij 
al onze bedrijven, met uitzondering van HAVEP, groeide het aantal 
medewerkers in 2021. 

De arbeidsmarkt vertoont een groeiende vraag naar slimme, 
technologisch onderlegde en getalenteerde werknemers die goed 
kunnen omgaan met een snel veranderende werkomgeving. De 
toenemende schaarste resulteert in een ‘war for talent’. Vooral 
binnen ons domein Smart Industry lopen de aanwervingen stroef. 
Onze participatie Q-lite voerde onlangs op ludieke wijze campagne 
om openstaande vacatures in te vullen: ze deelden 1.750 gratis 
koffiekoeken uit bij verschillende bakkers in de Kempen, met in eetbare 
letters de tekst: “Kom jij lekker bij ons werken?” Zo konden ze uiteindelijk 
10 vacatures invullen. In de impactwereld zien we bovendien groeiende 
salarisniveaus ontstaan, omdat traditionele PE-companies personeel 
met impactkennis zoeken. Er is ook een schaarste aan profielen met 
voldoende duurzaamheidskennis. 

•  Accidents with leave (#): het aantal ongelukken binnen de 
organisatie dat tot ziekteverlof heeft geleid.

•  Absenteeism (%): het verzuimpercentage, oftewel het gedeelte van 
de werktijd dat verloren is gegaan door ziekte binnen de organisatie.

•  Tax paid (€): het totale bedrag betaald aan vennootschapsbelasting 
en belasting op arbeid (werkgeversdeel).

•  Wage gap (%): gemiddeld verschil in verloning tussen mannelijke 
en vrouwelijke werknemers.

•  People employed (#): het aantal medewerkers in dienst.
•  Distance labour market (#): het aantal medewerkers met een 

afstand tot de arbeidsmarkt.
•  Gender diversity in the workplace (%M/%F): de man-vrouw-

verhouding binnen de organisatie.

•  Gender diversity in the Board (%M/%F): de man-vrouwverhouding 
binnen het management.

•  Employee satisfaction (?): meest recente meting van werknemers-
tevredenheid, per kalenderjaar.

•  Investment in innovation (€): het totale bedrag geïnvesteerd in 
innovaties.

•  Training and education (€): het totale geldbedrag dat in 2021 
werd uitgegeven aan opleidingen en trainingen voor medewerkers.

•  Donations (€): het totale geldbedrag dat in 2021 gedoneerd werd 
aan goede doelen. 
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IMPACT INDICATORS VP CAPITAL AND DIRECT INVESTMENTS

Objective Impact indicator

Social 
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Impact indicator definitions
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Het overzicht van onze societal metrics 2021:
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Next steps 2022
De komende jaren treden diverse nieuwe Europese richtlijnen in 
werking. Zo is er de Sustainable Finance Disclosures Regulation 
(SFDR) voor meer transparantie in de financiële sector. De Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD) moet zorgen voor een 
verplichte en uniforme duurzaamheidsrapportage voor bedrijven, en 
de EU Taxonomy komt er om duurzame activiteiten te classificeren. 
Als gevolg van al die regels komt er veel op bedrijven en fondsen af. 
Daarom biedt VP Capital ondersteuning waar mogelijk. Zo organiseren 
we een Impactdag voor onze impactfondsen, waar adviesbureau 
Sinzer dieper zal ingaan op de SFDR. Ze zullen uitleggen welke keuzes 
er zijn op het vlak van classificatie en rapportage, en hoe fondsen 
goed onderbouwde impactdoelstellingen kunnen gebruiken om hun 
impactcase te onderbouwen. Vanuit VP Capital ondersteunen we 
onze portfoliobedrijven bij de implementatie van de CSRD, onder 
meer via kennisuitwisseling en het opstellen van roadmaps.

Als gevolg van alle regelgeving zal straks een grote hoeveelheid 
informatie beschikbaar zijn. Die informatie willen we gebruiken 
om de impact van onze investeringsbeslissingen beter in kaart te 
brengen. Zo gaan we de komende jaren rapporteren welk deel van 
onze fondsinvesteringen tot de categorieën van artikel 8 en 9 behoren 
en zullen we daar op termijn ook targets aan verbinden. Daarnaast 
zullen we in kaart brengen welk deel van onze portfolio-activiteiten 
binnen de EU Taxonomy valt (eligibility) en welk aandeel daarvan ook 
aligned is. Vanaf 2023 zullen die data waarschijnlijk beschikbaar zijn 
bij de bedrijven, vanaf 2024 bij de fondsen. Duurzaamheidsrisico’s 
en negatieve impact (PAI’s) worden explicieter onderdeel van ons 
due diligence-proces. 

Samen met het Impact Institute gaan we een pilotproject opstarten 
om de impact van een bedrijf, een fonds en een domein kwantitatief 
in kaart te brengen en financieel te waarderen (monetizing). We 
gebruiken daarvoor een methode die zowel de positieve marginale 
impact (op basis van kwantitatieve impactdoelstellingen per domein) 
als de negatieve absolute impact (op basis van PAI’s) in kaart brengt. 
Voor de domeinen Textiel en Media gaan we de Impactladder in 2022 
verfijnen. De data uit ons Dashboard willen we in 2022 uniformer 
verzamelen. Tot slot zullen we zowel voor SBTi als voor B Corp op 
korte termijn projecten opstarten. Nu we een aantal jaren data hebben 
verzameld, willen we correlaties beginnen zoeken tussen financiële, 
ESG- en impactgegevens. Die impactdata willen we ook kunnen 
aggregeren: we willen graag per domein begrijpen wat onze impact 
is en of die afkomstig is van heritage-bedrijven, impactinvesteringen, 
innovaties of donaties. In 2022 zoeken we verder naar een manier 
om die aggregatie mogelijk te maken, zodat we beter begrijpen hoe 
alle facetten van ons beleid samenwerken.

Informatie delen
Discretie is erg belangrijk voor VP Capital. We voelen een beetje 
schroom om standpunten of visies te delen die verder gaan dan 
onze investeringsportefeuille. Toch merken we dat daar nood aan is. 
We krijgen steeds vaker de vraag om mee te denken over bepaalde 
thema’s en kwesties. Zo ontvingen we recent nog vragen als: 
• “Hoe denken jullie dat het verder zal gaan met de impacteconomie?” 
• “Welke innovaties volgen jullie op in jullie domeinen?” 
• “Hoe beoordelen jullie een bepaald fonds?” 
• “Hoe kijken jullie naar dit netwerk?” 
• “Hoe kijken jullie naar de toekomst van de landbouw in Nederland?” 
• “Willen jullie meewerken aan een podcast rond textielinnovaties?” 
• “Willen jullie spreken op een family office-dag?” 
• “Wat denken jullie van de nieuwe wetgeving?” 
• …

Tot nu toe hebben we nog maar zelden een rol opgenomen in een 
publiek debat of forum. Nu willen we die behoefte wat meer gaan 
invullen. We hebben daarvoor een partner gezocht die ons gaat helpen 
om onze thoughts te delen met een breder internationaal zakelijk 
publiek. We willen delen wat we denken, maar steeds met de nodige 
nuance. Op die manier kunnen we bijdragen aan het challengen van 
de investeringswereld, en zeker bij family offices. We willen een groter 
publiek helpen om echt met ESG en impact aan de slag te gaan, en 
een bron van inspiratie zijn voor startende impactinvesteerders. 

Voor 2022 stelden we voor al onze investeringen prestatieladders en 
doelstellingen op. Via actief aandeelhouderschap zal het VP Capital-
team deze targets opvolgen en helpen realiseren. We bekijken hoe we 
meer kunnen doen voor kleinere fondsen en jongere bedrijven, en hoe 
we onze organisatie in de toekomst gaan organiseren. We willen onze 
investeringen nog meer inspireren, begeleiden en hands-on helpen 
om voorlopers te blijven op het vlak van ethical leadership en nieuwe 
businessmodellen. We willen hen tonen hoe ze duurzame en sociale 
solution-based companies kunnen worden en hoe ze hun communicatie 
rond duurzaamheid zowel intern als extern kunnen versterken.

Via onze website zullen we in 2022 alle one-pagers van investeringen 
publiekelijk maken. Zo willen we het makkelijker maken voor 
investeerders om zich een beeld te vormen van bepaalde investerings-
kansen. We benadrukken daarbij dat we geen adviezen geven 
of suggesties doen, maar alleen onze mening of een resultaat 
van onze meetmethode delen. We willen immers geen advies- of 
doorverwijzings partij zijn. Het delen van onze one-pagers hangt samen 
met onze wens om transparanter te zijn en andere investeerders te 
helpen versnellen in het maken van positive impact-keuzes. 

In 2022 zullen we onze organisatie verder aanpassen zodat we zelf 
duurzamer worden en we ook de duurzaamheid binnen onze investeringen 
verder kunnen versterken. We onderzoeken hoe ver we willen gaan in het 
aanbieden van capacity building aan onze investeringen. 

N A W O O R D

Nawoord
Impact creëren is de rode draad in alles wat we doen. We creëren 
impact door heritage companies te helpen verduurzamen, door te 
doneren aan filantropische initiatieven, door B Corp principes te 
volgen, door innovaties te steunen, maar ook door te investeren in 
impactfondsen. 

Impact creëren betekent voor ons enerzijds het verkleinen van 
negatieve impact en anderzijds het vergroten van positieve impact. 
Negatieve impact omvat onder meer de uitstoot van carbon of 
het gebruik van pesticiden, positieve impact wordt gerealiseerd 
door bedrijven en projecten die solutions bieden voor planetary en 
societal key challenges. Naast het aanbieden van solution-based 
producten en diensten kunnen we positieve impact creëren vanuit 
onze rol als investeerder, door duurzaamheid bijvoorbeeld hoger op 
de agenda te zetten tijdens raden van bestuur. De veranderingen 
die we als investeerder in beweging kunnen zetten, zien we ook als 
positieve impact. 

Impact kwantificeren is een ingewikkeld vraagstuk waar allerlei 
benaderingen voor bestaan. Hoewel voor verschillende methodes 
wat te zeggen valt, bestaat er vandaag geen enkele benadering die 
enerzijds 100% juist is en anderzijds eenvoudig, efficiënt, toegankelijk 
en betaalbaar genoeg is om een volledig portfolio in kaart te brengen. 
Het resultaat is vaak geen volledige impact footprint, maar een 
inschatting of een selectie van positive impact-indicatoren. We 
weten dan ook dat we in elk domein nog heel wat stappen kunnen 
zetten om onze output te kwantificeren en onze doelstellingen te 
verfijnen. We volgen de evolutie op en doen ondertussen try-outs 
om onze hele footprint te monitizen. Op die manier krijgen we meer 
inzicht in zulke processen. 

Naast onze directe impact en onze impact als investeerder creëren 
we ook indirecte impact. Dat doen we bijvoorbeeld door andere 
family offices te inspireren om ook meer in impact te investeren. 
Omdat dit ook weer moeilijk te kwantificeren is, beperken we onze 
KPI’s voorlopig tot het aantal families dat we hierover spreken. Op 
termijn zullen we dit hopelijk verder kunnen verfijnen. 

Impact meten heeft veel voordelen: het helpt ons om doelen te stellen 
en om naar een specifiek resultaat toe te werken, samen met onze 
investeringen, teamleden en andere investeerders. Toch kunnen 
we ook te veel tijd en middelen spenderen aan het meten van onze 

impact. Soms is het beter om gewoon een donatie te doen en daar 
middelen aan toe te wijzen, dan opnieuw middelen te spenderen aan 
meer meetacties. Op dat vlak moeten we nog een balans vinden. 
Als startpunt is het zeker een goed idee om doelen te stellen en 
impact te meten, maar het mag geen doel an sich worden. De intentie 
achter de doelstellingen – ervoor zorgen dat duurzaamheid in alle 
beslissingen wordt meegenomen – is veel belangrijker dan het 
verbeteren van scores. Op dat vlak is er in sommige bedrijven nog 
een cultuurverandering nodig: we zien weleens dat er enkel wordt 
gedacht aan KPI’s behalen, en niet aan onze filosofie of purpose 
als investeerder. Meten en rapporteren heeft alleen zin als we op 
basis van die metingen daadwerkelijk ons beleid aanpassen, zoals 
meer kapitaal toewijzen aan kwetsbare doelgroepen of een echte 
carbonreductie realiseren. 

Het is hartverwarmend om overal ter wereld gelijkgezinde 
investeerders te ontmoeten. Bovendien stemt het ons hoopvol 
dat er voor heel wat planetary en societal challenges inmiddels 
oplossingen bestaan, en dat investeerders steeds meer met een 
ethische lens – een ‘impactlens’ – gaan investeren. Het conflict 
tussen Rusland en Oekraïne kan een volgende versnelling inluiden 
van verandering in de bedrijfs- en investeringswereld. Zaken doen 
met mensen met andere ethische waarden zal niet alleen moeilijker 
worden, het zal straks ook niet meer passen in wat een samenleving 
van haar investeerders en bedrijven verwacht. Er komt een duidelijker 
normatief kader om te investeren en/of een bedrijf te leiden, wat 
positieve gevolgen zal hebben voor onze planeet, onze maatschappij 
en de toekomstige generaties. Mensen die vroeger als radicaal of 
‘geitenwollensokken’ werden neergezet, krijgen vandaag van een 
steeds grotere groep erkenning. 

De jongere generatie zien we steeds vaker kiezen voor value aligned 
investments. Deze generatie heeft ook meer zelfvertrouwen en moed 
gekregen om veranderingen aan te kaarten in hun family office, bij 
hun vermogensbeheerder en bij hun bedrijven. 

As the urgencies are growing, we understand we need to move faster 
and take bigger steps. Wij, dat zijn wij als VP Capital, maar evengoed 
andere family offices, de bedrijfswereld, de politiek en de burgers. 
De komende jaren moeten we met z’n allen meer doen om nog 
meer menselijk en planetair leed te vermijden. Samen zetten we 
iets in beweging! 
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Tekortkomingen
Hoewel we ons inzetten om impact te creëren en te meten, zijn onze methodes niet perfect. De volgende werkpunten zullen we de komende 
jaren zeker nog aanpakken:

• We hebben nog geen methode om de additionaliteit van kapitaal in 
onze screening te kunnen meenemen. We voelen dat additionaliteit 
groter is bij kleinere fondsen en opstartende bedrijven, maar we 
hebben deze parameter nog niet opgenomen in ons beleid of onze 
investeringsscreening.

• Onze societal metrics zouden nog verder uitgebreid kunnen 
worden met ‘integriteit’ en ‘ethiek’. We weten nog niet hoe we dit 
in de toekomst beter kunnen opvolgen en meten, of hoe we er 
doelstellingen rond kunnen bepalen.

• Ons model van risico, return en impact is nog onvoldoende verfijnd 
per investeringscase. We zoeken naar een manier om deze 3 
assen meer apart te bekijken in bepaalde company stages, of om 
te differentiëren tussen de investeringsdomeinen.

• Onze dataverzameling groeit, maar het blijft een uitdaging 
om relevante gegevens steeds vollediger te krijgen. Zo is ons 
dashboard nog onvoldoende gevuld, waardoor we ons beleid voor 
sommige metrics nog onvoldoende kunnen vormgeven.

• We kunnen niet precies antwoorden op de vraag welke impact we 
met ons vermogen creëren. Omdat het om zo’n brede oefening 
gaat, is die berekening erg moeilijk. Bovendien is het duur en heel 
tijdrovend om dit voor al onze investeringen juist en volledig te 
doen. Daarom zullen we in 2022 wellicht starten met een aantal 
domeinen en die verder uitwerken, om het geheel van onze impact 
kwantitatiever te kunnen maken.

• Onze huidige methodiek kijkt vooral naar de impact van de 
bedrijven in ons portfolio en niet zozeer naar de impact die wij 
als investeerder op die bedrijven hebben. Hoe we de twee kunnen 
vergelijken of kwantificeren weten we nog niet.

Dank aan
In eerste instantie wensen we de familie van Puijenbroek te bedanken. 
De familieleden vinden sociaal engagement al belangrijk sinds de 
oorsprong van het vermogen en zetten steeds grotere stappen om 
dit als een integrale richting voor de volgende generaties te zien. Bij 
het VP Capital-team ervaren we veel steun om dit waar te maken. 

We bedanken alle duurzaamheidsmanagers en CEO’s van onze directe 
participaties die met ons samenwerken om meer progressie en positive 
impact-business te realiseren. Zij maken veel tijd vrij om gegevens bij te 
houden, ESG-factoren te rapporteren en hun business te screenen op 
positive impact. We bedanken ook alle fondsmanagers en goede doelen 

die in 2021 de tijd namen om vragenlijsten in te vullen en gesprekken 
met ons aan te gaan over hun resultaten en verbetermogelijkheden. 

We bedanken onze medewerkers, die allemaal hun best doen om 
duurzaamheid in hun job te integreren. Van donatieoverzichten tot 
technische details over de airco: iedereen werkt hard mee om onze 
organisatie te versterken. Tot slot bedanken we andere family offices 
voor hun transparantie om hun eigen journey te delen, zodat we daaruit 
kunnen leren. En we bedanken alle dromers, durvers en doeners die 
ons inzichten geven in mogelijke solutions for key challenges in onze 
maatschappij.

Ons team
Ons kleine maar hechte team werkt dagelijks aan investeringen die 
meer opleveren dan alleen financieel rendement. Onze medewerkers 
hebben een omvangrijke en diepgaande kennis en ervaring op het 
vlak van o.a. business development, ESG, impact, ondernemerschap, 
corporate finance, financieringen, accountancy, communicatie, 
marketing en bedrijfswaarderingen. Die kennis zetten ze niet alleen 
in voor VP Capital, maar ook om onze participaties te ondersteunen 
waar nodig.

Door onze mooie groei en de grote vraag naar duurzaamheidsadvies 
hebben we ons team uitgebreid met een Sustainability Manager. 
Daarnaast is er begin 2022 een Manager Finance & Investments 
gestart. Hij ondersteunt de directie onder meer bij het beoordelen 
van de vele proposities die dagelijks bij ons binnenkomen. We willen 
elke propositie goed screenen en met de medewerkers overleggen 
voor we er al dan niet in investeren. 

VP Capital heeft een externe Raad van Toezicht, die nauw samenwerkt 
met het VP Capital team. In 2021 mocht de Raad een nieuw lid 
verwelkomen met een specifieke duurzaamheidsachtergrond. 

T E K O R T K O M I N G E N
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P R O 2 G R E S S  R E P O R TO N Z E  PA R T N E R S

Onze partners

Print in 

Pantone 2767C                                         Pantone 7703C

Astrid Leyssens
Astrid Leyssens is sinds een aantal jaren onze vaste partner en werkt voor VP Capital als Head 
of Sustainable Progress. Ze werkt onze Sustainable Progress-strategie uit en verbetert onze 
Progress-meting en -rapportering. Astrid start ook nieuwe duurzaamheidsprojecten op, zoals 
onze B Corp-certificering en onze strategische donatie-aanpak. Ze gaat actief de dialoog aan met 
onze investeringen omtrent ESG en impact en coördineert de samenwerking met onze duurzame 
partners. Daarnaast werkt ze mee aan onze communicatie rond Sustainable Progress. Naast haar 
werk voor VP Capital is Astrid ook actief als board member en adviseur in andere impactinitiatieven 
en deelt ze haar kennis met andere wealth owners. Contact: astrid@vpcapital.eu

Sinzer
Adviesbureau Sinzer heeft VP Capital al meermaals bijgestaan. Ze hielpen ons onder meer om 
onze belangrijkste challenges en investable solutions te identificeren en opperden mogelijkheden 
voor ons donatiebeleid in elk investeringsdomein. In 2021 boden zij ons vooral inzicht in de 
nieuwe wetgeving die er aankomt en wat dit voor VP Capital en ons portfolio betekent. Sinzer 
begeleidt organisaties bij hun transformatie naar de ‘nieuwe’ economie en bij het managen van 
en rapporteren over bredere maatschappelijke waarden.

Mark Schravesande
Mark Schravesande werkt nauw samen met Astrid Leyssens aan een aantal duurzaamheidsprojecten. 
Hij legt zich onder meer toe op onze B Corp-certificering en onze validatie door het Science 
Based Targets initiative en houdt zich bezig met alles wat met CO2 te maken heeft. In 2021 
zette Mark zich bovendien in voor de screening en verduurzaming van ons vastgoedportfolio.  
Contact: mark@vpcapital.eu

MJ Hudson
Adviesbureau MJ Hudson (voorheen Spring Associates) is al enkele jaren betrokken bij het 
Sustainable Progress-report van VP Capital. Het team hielp ons onder meer om onze methodiek 
te ontwikkelen. Op dit moment ondersteunen ze ons bij het verzamelen van data, het opstellen 
van het rapport en het creëren van roadmaps om de progressie van VP Capital en onze directe 
participaties te vergroten. Het ESG & Sustainability Team van MJ Hudson ondersteunt investeerders 
bij het integreren van ESG en impact in hun investeringsprocessen. Ze werken rond thema’s 
als policies, het beantwoorden aan duurzame standaarden, ESG-strategie, dataverzameling, 
engagement en rapportering.

Telos Impact
Telos Impact helpt ons om impactvoller om te gaan met donaties in onze 8 investeringsdomeinen. 
Het bedrijf is de ‘compagnon de route’ van investeerders en filantropen die hun patrimonium zin 
willen geven door steun te bieden aan maatschappelijke innovatie. Telos Impact biedt ons een 
uitgebreide due diligence-analyse van nieuwe goede doelen die passen bij de challenges in onze 
investeringsdomeinen. 

CO2logic
CO2logic is een gespecialiseerd adviesbureau op het vlak van milieu en CO2. Zij hebben VP Capital 
geholpen om het CO2 Neutraal®-label te behalen. Ze zullen dit ook jaarlijks blijven doen, door 
brondata te valideren, emissies te berekenen en de aankoop te faciliteren van carbon credits die 
gelinkt zijn aan gecertificeerde projecten, zoals Reforestation & Conservation Zambia en Certified 
Climate Project Wind INDIA. Zo kunnen we onze resterende CO2-uitstoot compenseren. Tegelijk 
helpen zij ons door verdere reductiemogelijkheden te identificeren.

Metabolic / Fresh Ventures
Metabolic en Fresh Ventures werken samen met VP Capital en VP Landbouw aan een regeneratieve 
toekomst voor VP Landbouw. Metabolic en Fresh Ventures zijn gekend om hun systemisch 
denken. Binnen het domein Agrifood is immers alles aan elkaar gelinkt: wetgeving, dierenwelzijn, 
biodiversiteit, water, grond, het inkomen van de boer, voedselvoorziening, gezondheid. En het 
economische businessmodel van de landbouw is momenteel verre van ideaal.

Pantarein
Contentbureau Pantarein hielp ons met de copywriting van het Progress Report. Alle teksten werden 
door hen nagekeken op correctheid, zowel inhoudelijk als taalkundig. Het team van Pantarein 
is gespecialiseerd in duurzame storybuilding. Via strategische begeleiding, contentstrategie en 
-creatie en creatieve designs en campagnes helpen ze de positieve impact van organisaties te 
vergroten én zichtbaar te maken. 

The Shift / BACA
VP Capital is lid van de Belgische sustainability community The Shift, een platform van diverse 
organisaties die verenigd zijn rond één gemeenschappelijk doel: actief toewerken naar een meer 
duurzame economie en samenleving. Samen met het WWF heeft The Shift de Belgian Alliance 
for Climate Action (BACA) opgericht, waar ook VP Capital zich aan heeft verbonden. Deze alliantie 
nodigt organisaties uit om het voortouw te nemen op het vlak van klimaatactie. BACA vraagt 
haar leden om zich te committeren aan science-based targets en om andere organisaties aan te 
moedigen om van duurzaamheid een prioriteit te maken.

iO
Als digital agency helpt iO (voorheen Intracto) ondernemingen een competitief digitaal voordeel te 
ontwikkelen, met creativiteit en sterke strategieën, gedreven door online marketing en technologie. 
Het iO-team heeft ons geholpen om dit Progress Report overzichtelijk en mooi op te maken, zodat 
we het zowel in print als digitaal met ons netwerk kunnen delen.
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Lexicon / Glossary

Term Definitie

Avoided emissions /  
vermeden uitstoot

Vermeden emissies zijn emissiereducties die plaatsvinden buiten de levenscyclus of de waardeketen 
van een product, maar als gevolg van het gebruik van dat product. Bij het berekenen van een 
carbon footprint mogen vermeden emissies niet van de werkelijke emissies worden afgetrokken. 

B Corp B Corp is de afkorting van Benefit Corporation. Het B Corp-label werd in 2006 opgericht door de 
Amerikaanse non-profitorganisatie B Lab. Het doel van B Corp is om ervoor te zorgen dat bedrijven 
niet alleen winst maken maar ook een positieve impact hebben op het milieu en de maatschappij.

Building Research Establishment 
Environmental Assessment 
Method (BREEAM)

Methode om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen, te classificeren en te certificeren. Er 
zijn vijf verschillende BREEAM-keurmerken: Nieuwbouw, Internationale nieuwbouw, In-Use, Renovatie 
en Communities. Op basis van een objectieve beoordeling kan een gebouw een certificaat behalen. 
Er zijn vijf niveaus beschikbaar: Pass, Good, Very Good, Excellent en Outstanding. 

Carbon credit Een algemene term voor een verhandelbaar certificaat of vergunning die het recht vertegenwoordigt 
om één ton koolstofdioxide (of de equivalente hoeveelheid van een ander broeikasgas) uit te stoten. 
Carbon credits kunnen bijvoorbeeld gecreëerd worden als een bedrijf een CO2-reductie heeft 
doorgevoerd. Ze kunnen verhandeld, verkocht of ‘verbruikt’ worden. De credits stellen organisaties 
in staat om emissies die nog niet geëlimineerd zijn te compenseren of te neutraliseren. Dat doen 
ze door projecten te financieren die emissies uit andere bronnen verminderen of vermijden, of die 
broeikasgassen uit de atmosfeer verwijderen. 

Carbon neutral certified company Bedrijf dat zijn uitstoot op een erkende en gecontroleerde wijze compenseert. VP Capital en onze 
portfoliobedrijven mogen zich zo noemen omdat de berekening en compensatie van onze uitstoot 
door CO2logic gevalideerd is. Dat proces wordt op zijn beurt gecontroleerd door Vinçotte, een 
Belgische geaccrediteerde inspectie- en certificatie-instelling. 

CO2-voetafdruk / carbon footprint De hoeveelheid broeikasgassen (van scope 1, 2 en 3) die in de atmosfeer vrijkomen als gevolg van 
de activiteiten van een bepaald bedrijf.

CO2-neutraal / klimaatneutraal Een bedrijfsvoering is klimaatneutraal als die geen CO2 of andere broeikasgassen uitstoot, en dus 
niet bijdraagt aan de klimaatverandering. Dit kan worden bereikt door alle emissies (van scope 
1, 2 en 3) tot nul te reduceren, of door emissies te compenseren. De termen CO2-neutraal en 
klimaatneutraal 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 op de aanpak van een societal of environmental challenge, maar die met hun product of 
dienst ook rechtstreeks bijdragen aan een oplossing voor die challenge. Dit wordt beoordeeld op 
een schaal, want de grenswaarden zijn niet eenduidig en beide manieren van impact creëren sluiten 
elkaar niet uit. Dit betekent dat een waardering van de bijdrage én de oplossing in aanmerking 
worden genomen. Een voorbeeld: de aankoop van één zonnepaneel wordt niet beschouwd als 
een oplossing voor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in de wereld, omdat de bijdrage 
ervan te klein is. Een nieuw ontwikkelde manier om groene en betaalbare energie op te wekken 
zou wel als een oplossing beschouwd worden.

Directe uitstoot De uitstoot van CO2 en equivalente broeikasgassen die rechtstreeks in de atmosfeer vrijkomen, 
zoals bij de verbranding van een liter diesel.

Indirecte uitstoot De uitstoot van CO2 en equivalente broeikasgassen die vrijkomen bij upstream-processen, zoals 
het winnen en vervoeren van een liter diesel.

Engagement Sociale of morele betrokkenheid. Het engagement van ons netwerk is een belangrijke indicator 
en weerspiegelt (deels) de kwaliteit en kwantiteit van de informatie die door het management van 
onze investeringen wordt verstrekt.

Engagement level Het engagement level weerspiegelt de kwaliteit en kwantiteit van de informatie die door het 
management van onze investeringen wordt verstrekt.

Environmental In de afkorting 'ESG' staat de E voor Environmental. Deze term verwijst naar uitdagingen en kansen 
met betrekking tot het milieu. Hij omvat aspecten als klimaateffecten, energieverbruik, biodiversiteit, 
ecosysteem, afvalbeheer, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en circulariteit.

Environmental challenges Deze uitdrukking verwijst naar (milieu)problemen die een uitdaging vormen voor de mens en/of 
de planeet, zoals de klimaatverandering of voedselschaarste. De problemen kunnen zich op een 
specifiek vlak voordoen of op iedereen van toepassing zijn.

(Environmental) sustainability Het potentieel om te produceren en te consumeren binnen de regeneratieve capaciteit van de 
aarde. Bedrijven staan voor de uitdaging om zich aan een nieuwe, sustainable manier van werken 
aan te passen. Een bedrijf dat sustainable werkt, gebruikt alleen hulpbronnen die het ecosysteem 
in een redelijke hoeveelheid tijd kan regenereren.

ESG ESG' is de afkorting van 'Environmental' (milieu), 'Social' (maatschappij) en 'Governance' (bestuur). 
Het verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging. 

Term Definitie

ESG-integratie De integratie van ESG-processen in beleggingsprocessen. Die integratie kan verschillen per type 
belegger, maar houdt doorgaans het volgende in:

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 - Transparante reports voor alle stakeholders, die toelaten om met investeerders 
te communiceren en interne besprekingen te houden.

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 en definieert duurzame processen en bedrijfsvoeringen die ESG-factoren 
waarborgen, en verbindt zich tot het naleven ervan. Het zorgt ervoor dat 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 een of meerdere investeringen 
beschreven worden. 

ESG Management Score De ESG Management Score geeft aan in welke mate ESG geïntegreerd is in het management van 
de investering.

Governance In de afkorting 'ESG' staat de G voor Governance. De term heeft betrekking op de uitdagingen en 
kansen inzake managementstructuur, verantwoordingsplicht en onafhankelijkheid van de raad 
van bestuur, vergoeding en diversiteit van bestuurders, transparantie, audits en interne controles, 
aandeelhoudersrechten, belastingontwijking, cyberbeveiliging en bestrijding van omkoping en 
corruptie. Er wordt gekeken hoe goed Environmental (E) en Social (S) geïntegreerd worden in 
aansturing, beloning en rapportering. 

GRESB-raamwerk Een raamwerk voor het meten van de ESG-prestaties van individuele vastgoedactiva en 
vastgoedportefeuilles, ontwikkeld door de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

Impact De verandering die een interventie, project of policy meebrengt voor stakeholders of voor de 
samenleving als een geheel. Dit kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn, positief of negatief en 
extra of in dezelfde hoeveelheid.

Impact investing Een investeringsstrategie die als doel heeft om een (meetbare) positieve sociale en/of environmental 
impact te creëren of een (meetbare) negatieve sociale en/of environmental impact te reduceren, 
en die tegelijk een financieel rendement kan opleveren. 

Impactscore De impactscore weerspiegelt de gewogen gemiddelde impact van de onderliggende ondernemingen/
assets in een fonds. De onderliggende bedrijven krijgen een score op basis van publiek beschikbare 
informatie (bijv. bedrijfswebsite, nieuwsartikelen), kwartaalverslagen en - waar mogelijk - actieve 
dialoog. De individuele score wordt vervolgens afgewogen tegen de geschatte waarde van de 
investering (indien beschikbaar in de kwartaalrapportage). De impactscore geeft een indicatie van 
de bijdragen die nodig zijn om sociale of ecologische problemen op te lossen. 

Impact Management Project 
(impactdimensies)

Een forum voor organisaties die een consensus willen bereiken over de wijze waarop effecten op 
environmental en sociale kwesties gemeten, vergeleken en gerapporteerd moeten worden. Het 
IMP heeft vijf impactdimensies gedefinieerd om impact mee uit te drukken:

• Wat – Op welk(e) resultaat(en) heeft het effect betrekking, en hoe belangrijk is het voor de 
mensen (of de planeet) die het ervaren?

• Hoeveel – Hoe significant is het effect dat zich in de tijdsperiode voordoet?
• Wie – Wie ervaart het effect en hoe onderbediend (underserved) is deze groep in verhouding 

tot het resultaat?
• 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 die de impact van een of meerdere investeringen beschrijft, vaak gericht aan beleggers. 
Het verslag kan betrekking hebben op output- of outcome-effecten. Output verwijst daarbij naar de 
ondernomen activiteiten, outcome naar het effect dat die activiteiten hebben gehad. 

Investeringsdomein VP Capital bakende 8 investeringsdomeinen af, die de focus van onze investeringen vormen. De 
8 domeinen zijn: Energie, 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. 

128 129

P R O 2 G R E S S  R E P O R TL E X I C O N  /  G L O S S A R Y



Lexicon / Glossary

Term Definitie

Key solutions Per investeringsdomein hebben we voor onze key challenges de belangrijkste oplossingsrichtingen 
bepaald. Dit zijn enerzijds 'investable solutions' (oplossingen geschikt om in te investeren) en 
anderzijds 'philanthropic solutions' (oplossingen geschikt voor donaties).

Materiality De relevantie van een ESG-onderwerp voor een onderneming. Die relevantie wordt aangegeven 
door de frictie tussen de huidige en de gewenste toekomstige duurzame toestand van de factor. 
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.

Net zero targets Netto nul' of 'net zero' betekent dat de totale uitstoot van broeikasgassen van een onderneming 
(of een stad, land ...) lager is dan of gelijk is aan de uitstoot die ze uit de atmosfeer verwijdert. 
Op dat punt zou de opwarming van de aarde moeten stoppen. Er zijn verschillende definities en 
standaarden ontwikkeld om net zero te bereiken. VP Capital volgt de standaard van het Science 
Based Targets initiative.

Principal Adverse Impacts (PAI's) Negatieve materiële of potentieel materiële gevolgen voor duurzaamheidsfactoren die voortvloeien 
uit, verergeren door, of rechtstreeks verband houden met investeringskeuzes of investeringsadvies 
van een rechtspersoon. Voorbeelden zijn de uitstoot van broeikasgassen en de vervuiling van 
lucht en water.

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.

Progress Score De ESG management- en impactscores van al onze investeringen worden gewogen tegen het 
geïnvesteerde kapitaal. Dat resulteert in een algemene portefeuillescore van 2-10. 

Positive / negative outcomes Dit verwijst naar de resultaten die zich voordoen als gevolg van een product, dienst, bedrijfsactiviteit 
of andere activiteit. Zoals aangegeven kunnen de outcomes zowel positief als negatief zijn. Alle 
uitkomsten samen vormen het effect dat een interventie, project of policy heeft.

Principles for Responsible 
Investment (PRI)

De PRI is 's werelds belangrijkste voorstander van verantwoord investeren en werd in 2006 opgericht 
op de beurs van New York. De organisatie is het resultaat van een initiatief van de toenmalige 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan. Die besloot begin 2005 om een groep 
van de grootste institutionele investeerders ter wereld uit te nodigen. Samen met deskundigen van 
intergouvernementele organisaties en het maatschappelijk middenveld startten zij een proces op 
om de Principles for Responsible Investment te ontwikkelen. 

Als onafhankelijke organisatie handelt PRI in het langetermijnbelang van de ondertekenaars, van 
de financiële markten en economieën waarin zij actief zijn, en uiteindelijk van het milieu en de 
samenleving. Ondertekenaars moeten zich houden aan de zes leidende principes van de PRI:

1. Wij integreren ESG-kwesties in investeringsanalyses en besluitvormingsprocessen.
2. Wij zijn actieve eigenaars en nemen ESG-kwesties op in onze policies en onze praktijken inzake 

ownership.
3. Wij vragen de entiteiten waarin wij investeren om passende informatie over ESG-kwesties.
4. Wij bevorderen de aanvaarding en de toepassing van de principes binnen de investeringssector.
5. Wij werken samen om onze doeltreffendheid bij de uitvoering van de principes te vergroten.
6. Wij brengen verslag uit over onze activiteiten en vorderingen bij de uitvoering van de principes.

Science-based targets (SBT) Science-based targets zijn doelstellingen die bedrijven vooropstellen om hun uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen. Een emissiereductiedoelstelling wordt 'op wetenschappelijke 
basis' gedefinieerd als ze overeenstemt met de reducties die nodig zijn om de opwarming van de 
aarde onder de 2°C te houden (ten opzichte van het pre-industriële niveau).

Emissies van scope 1, 2 en 3 Een indeling van broeikasgasemissies op basis van de bron, zoals gedefinieerd door het GHG-
protocol: 

• Scope 1: directe emissies van bronnen in eigendom of onder beheer (bijv. emissies van een 
aardgasketel).

• Scope 2: indirecte emissies door de opwekking van gekochte energie (bijv. emissies van gekochte 
elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen).

• Scope 3: alle indirecte emissies die plaatsvinden in de waardeketen van het rapporterende 
bedrijf (bijv. emissies van vluchten of geleasede voertuigen).

Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (SFDR)

De SFDR zorgt voor transparantie over de manier waarop duurzaamheidsrisico's en -kansen op 
de financiële markt worden geïntegreerd in beleggingskeuzes en aanbevelingen. Het initiatief 
introduceert een classificatiesysteem met informatieverplichtingen voor beleggingsproducten.

Term Definitie

Social In de afkorting 'ESG' staat de S voor Social. De term heeft betrekking op allerlei 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 of maatschappelijke uitdagingen omvatten een breed scala van onderwerpen, 
waaronder gezondheid, welzijn, voedselzekerheid en veilige samenlevingen.

Stakeholders Stakeholders of belanghebbenden zijn mensen, groepen en/of bedrijven die belang hebben bij 
iets dat verband houdt met een verandering die plaatsvindt. Zij ondervinden dus de gevolgen van 
de verandering, in positieve of negatieve zin. De stakeholders van een bedrijf zijn bijvoorbeeld de 
medewerkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders, concurrenten en omwonenden, maar ook 
de gemeenschap en het milieu in brede zin. 

Sustainability prestatieladder Voor elk investeringsdomein hebben we een sustainability prestatieladder van vijf punten gedefinieerd. 
De positie van een investering op de ladder illustreert het niveau van ESG-management. De scores 
variëren van 'geen ESG-integratie' tot 'toekomstbestendig'. Tussen deze twee stadia hebben we 
drie stappen gedefinieerd om het niveau van het ESG-management te verbeteren.

Sustainability prestaties De sustainability prestaties illustreren de positie van een investering (manager) op de relevante 
sustainability prestatieladder. Ze vormen een indicatie van het niveau van ESG-integratie.

Sustainability prestatie-indicator Directe investeringen ondergaan jaarlijks uitgebreide beoordelingen, waarbij specifieke ESG-KPI's 
worden geselecteerd en gemonitord. De sustainability prestatie-indicator is een geselecteerde 
ESG-KPI.

Taxonomy-aligned Dit houdt in dat een activiteit voldoet aan de eisen die specifiek voor die activiteit in de EU Taxonomie 
zijn opgesomd. 

UN Global Compact Het UN Global Compact werd in 2000 officieel opgericht door de Verenigde Naties. Het heeft als 
doel bedrijven aan te moedigen om een sociaal en ecologisch verantwoord beleid te voeren. Het 
Compact bestaat uit tien principes die betrekking hebben op de ondersteuning van de mensenrechten; 
de uitbanning van dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie; een rentmeesterschap voor het 
milieu; en de bestrijding van omkoping en corruptie. 

Underserved communities Gemeenschappen die kampen met belemmeringen en problemen bij de toegang tot en het gebruik 
van diverse middelen (scholing, werk, gezondheidszorg ...). De belemmeringen kunnen het gevolg 
zijn van uiteenlopende factoren, zoals sociaal-economische nadelen, extreme armoede, geografisch 
isolement, godsdienst, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, ras en etnische afkomst.

Urgency of need De 'urgency of need' geeft aan hoe dringend de societal of environmental challenge is die een 
onderneming met haar producten en/of diensten wil oplossen. De term houdt rekening met de 
mate waarin deze behoefte momenteel niet wordt aangepakt en of ingevuld door markten en/
of overheden.

• Nee/Laag: twijfelachtig of het product echt voorziet in een reële maatschappelijke of 
milieubehoefte. Bijv. productie van auto's, producten die niet voorzien in de onmiddellijke 
voedselbehoeften, een productiviteitsverhoging 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. Bijv. 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 environmental behoefte. Bijv. vermindering 
van het gebruik van antibiotica in de voedselsector of ontwikkeling van een geneesmiddel voor 
een zeldzame ziekte.

WELL Methode om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen, te classificeren en te certificeren, 
gebaseerd op de overtuiging dat de gezondheid en het welzijn van mensen centraal moeten 
staan. Zeven concepten zijn geïntegreerd in de WELL-bouwnorm: Lucht, Water, Voeding, Licht, 
Fitheid, Comfort en Geest. Eenmaal beoordeeld kan het gebouw afhankelijk van de prestaties een 
certificering krijgen. Er zijn drie niveaus beschikbaar: Zilver, Goud en Platina. 
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