
bedrijven te benaderen en samen 
te werken met andere beleggers. 

Dus jullie hoeven minder te doen? 

Rosa: Wij vragen juist meer! 
De verantwoordelijkheid van 
ondernemingen is namelijk 
niet beperkt tot de eigen be-
drijfsvoering. Ketenbeheer is 
een essentieel onderdeel van 
maatschappelijk verantwoord on-
dernemen. Daarnaast moeten de 
SDG’s wel in 2030 worden gehaald. 
Ons engagement wordt ook steeds 
dieper. Zo leggen wij een sterkere 
link tussen de ‘’E’’ (Environment), 
“S” (Social) en ‘’G’’ (Governance). 
Wij willen dan dat de milieu- of 
sociale doelen die een bedrijf zich 
stelt, bijvoorbeeld om de CO2-
uitstoot te verlagen of diversiteit 
te vergroten, ook gelinkt zijn aan 
de beloning van het management.  

Wij vragen dus meer ambitie en 
meer actie en gaan sneller over 
tot escalatie. Haalt engagement 
weinig uit? Dan brengen wij op 
een aandeelhoudersvergadering 
een tegenstem uit: zo krijgt en-
gagement scherpere tanden. 

Noem drie grote thema’s voor het 
komende decennium. 

Pieter: Ten eerste urgentie. Veel 
beleggers erkennen dat actie nu 
noodzakelijk is, zeker voor grote 
vraagstukken als klimaatverande-
ring. Dat leidt tot de samenwerking 
waar we over spraken. De tijd 
van naar elkaar wijzen en ver-
antwoordelijkheden afschuiven 
is definitief voorbij. Urgentie 
leidt ook tot meer ‘naming and 
shaming’. Was engagement kort-
geleden een vertrouwelijke dialoog 

achter gesloten deuren, nu zijn 
beleggers meer bereid om publie-
kelijk bedrijven de maat te nemen, 
bijvoorbeeld via openbare rang-
lijsten. Als tweede thema zien we 
de ‘S-Factor’, de sociale compo-
nent van ESG. Arbeidsrechten en 
mensenrechten worden, ook door 
de coronacrisis en de Black Lives 
Matter beweging, een steeds be-
langrijker onderwerp. Als derde 
ontwikkeling zien we dat engage-
ment weer meer gericht is op een 
combinatie van maatschappelijke 
impact en financieel resultaat, ook 
versterkt door het IMVO/IMVB-
convenant. Dit is een duidelijke 
verschuiving ten opzichte van het 
vorige decennium, waar we vooral 
aandacht zagen voor de materiali-
teit van verantwoord beleggen.

Hoe staan pensioenfondsen er  
nu in? 

Pieter: Voor institutionele be-
leggers is ESG niet meer alleen 
een manier om een betere 
wereld te bereiken, maar een 
vorm van risicobeheersing. 
Dat is ook een vereiste vanuit 
IORP2. Om dit transparanter te 
maken hebben wij een ESG por-
tefeuille-risicotool ontwikkeld 
waarmee beleggers snel kunnen 
zien waar zij staan. Vervolgens 
kan er gericht actie worden 
ondernomen. 

Rosa: Steeds meer pensioen-
fondsen formuleren een eigen 
MVB-beleid en thematische voor-
keuren. Zij nemen dus een meer 
actieve houding en er is dan ook 
steeds meer interactie met ons 
als expert. Samen hebben wij de 
komende jaren een voortrekkers-
rol te vervullen. 

Samenwerken: met wie en werkt 
het ook?

Rosa: Wij maken bijvoorbeeld 
deel uit van Climate Action 100+, 
een samenwerkingsverband van 
inmiddels 400 institutionele be-
leggers wereldwijd die de grootste 
klimaatvervuilers ter wereld aan-
sporen om deel te worden van 
de oplossing. Dit werkt, bedrij-
ven luisteren naar zo’n groep. 
De komende tijd gaat het steeds 
meer om partnerships met le-
veranciers en afnemers, en om 
samenwerking tussen bedrijven. 

Pieter: Wij hebben het ook over sa-
menwerking met overheden, ngo’s 
en wetenschap. Met meer bewijs 
voor de voordelen van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen 
en beschikbaarheid van schonere 
technieken kunnen overheden am-
bitieus beleid maken. Dat maakt 
het voor ons weer makkelijker om 
bedrijven aan te spreken. 

Wordt de publieke sector dan 
belangrijker? 

Pieter: De publieke sector en ngo’s 
worden een steeds sterkere part-
ner om bedrijven te overtuigen 
van de voordelen van goed ESG-
beleid op lange termijn. Maar 
overheden zijn ook belangrijk 
als regelgever. BMO GAM voert 
al 20 jaar engagement, een pe-
riode waarin wij 5.500 bedrijven 
hebben aangesproken en 3.763 
positieve veranderingen hebben 
gerealiseerd. De dialoog met re-
gelgevers en toezichthouders is 
daarbij heel belangrijk geweest.  
Vooral het afgelopen decennium 
heeft aangescherpte regelgeving 
het ons eenvoudiger gemaakt om 

De inzet van engagement 
wordt hoger: samenwerking 
en scherpere tanden essentieel 
voor succes

Beleggers zullen steeds meer met elkaar én met andere stakeholders 
moeten optrekken om ESG-doelen te bereiken. Engagement is volwassen 
geworden en gaat een nieuwe fase in. Een gesprek met Rosa van den 
Beemt en Pieter van Stijn, analisten in het wereldwijde Responsible 
Investment team van BMO Global Asset Management. 
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