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Dit is een publicatie van ABN AMRO MeesPierson. 
Neemt u voor meer informatie contact op met uw beleggingsadviseur.

Vrouw & Vermogen
Voor u ligt het eerste nummer van Vrouw & Vermogen. Een blad speciaal voor 

vrouwen, over beleggen. Toen ik ruim 25 jaar geleden mijn eerste stappen zette 

in de financiële wereld, was het echt een mannenwereld. En het waren vooral 

mannen, die met beleggen hun financiële doelen wilden bereiken. 

Op dit moment, ruim 25 jaar later, zijn vrouwen nog altijd in de minderheid: zo 

ongeveer één op de zeven beleggers is vrouw. Terwijl vrouwen minstens zoveel 

aan beleggen kunnen hebben, en misschien wel méér, omdat zij vaak minder 

verdienen en langer leven. Een goede reden om daar in dit magazine eens aandacht 

aan te besteden. 

We kijken onder andere naar wat beleggen eigenlijk is: welke rol kan het spelen 

in het bereiken van financiële doelen en welke vooroordelen bestaan er over 

beleggen. En ik kan alvast verklappen dat het vooroordeel dat vrouwen niet goed 

zijn in beleggen, niet klopt. 

Verder in het magazine vindt u zeven tips om financiële doelen te behalen, van 

Marjan Heemskerk, auteur van “The happy financial”. Uiteraard komen er ook 

vrouwen aan het woord die zelf al enige tijd beleggen. Zij vertellen over hun 

ervaringen en welke afwegingen ze hebben gemaakt voordat zij daadwerkelijk de 

eerste stap zetten. 

Ook werpen we een blik achter onze schermen, bij de financieel specialisten die 

een rol spelen in het beleggingsbeleid van ABN AMRO: hoofdeconoom Sandra 

Phlippen, hoofd obligatiebeleggen Mary Pieterse-Bloem, portefeuillemanager 

duurzame aandelen Esther van Munster en vermogensbeheerder Agnes Niesen-

Nieman. Zij vertellen over de bijdrage zij leveren en wat drijft hen om voor dit vak 

te kiezen.

Tot slot volgt een interview met Diana van Maasdijk, oprichter van Equileap. 

Beleggen kan een doel zijn om persoonlijke financiële doelen te behalen, maar het 

kan ook ingezet worden om bijvoorbeeld maatschappelijke invloed uit te oefenen. 

Diana van Maasdijk laat zien hoe zij haar bedrijf Equileap inzet om een gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen.  

Als ik nu om me heen kijk, dan is de financiële wereld nog een mannenwereld. 

Maar als ik zie hoe goed vrouwen met financiën om kunnen gaan, en hoeveel er 

voor hen te winnen valt, dan zou daar zomaar wel eens verandering in kunnen 

komen. Wij zijn er klaar voor.

Wilt u na het lezen van dit magazine wat meer weten over beleggen? Neem dan 

vooral een kijkje op onze website. 
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Financieel expert Marjan Heemskerk heeft een missie: vrouwen meer grip op hun geldzaken 
geven. Dat is namelijk helemaal niet ingewikkeld, zegt de accountant die sinds 2016 als 
The happy financial blogt over alles wat met geldzaken te maken heeft. Heemskerk deelt 
haar beste tips om financiële doelen te behalen. ‘Kom in actie, het gaat om uw geld.’

“Vrouwen weten 
veel meer van 
geldzaken dan ze 
denken”

Maak een financieel plan
‘Iedereen heeft financiële doelen. Een grote reis bijvoorbeeld. 

De mogelijkheid een paar jaar eerder te stoppen met werken. 

Of de hypotheek eerder aflossen. Financiële doelen worden 

dan hoeveel er de komende jaren opzij moet worden gezet 

om die jaren te overbruggen. Een financieel adviseur en 

online rekenmodellen kunnen daarbij helpen. Maar maak het 

niet te ingewikkeld, kies een manier die goed bij u past. Het 

is vooral belangrijk om overzicht te krijgen. Dan wordt helder 

wat er moet veranderen aan de huidige financiële situatie om 

het doel te behalen.’

Neem verantwoordelijkheid voor uw geldzaken
‘Neem zelf de verantwoordelijkheid. Er worden simpelweg 

betere keuzes gemaakt als duidelijk is waar het geld naar 

toe gaat, zo weet ik uit eigen ervaring. In 2008 aan het 

begin van mijn carrière als accountant waren mijn geldzaken 

een puinhoop. Overdag adviseerde ik multinationals 

over financiële zaken, maar de financiën van mijn eigen 

huishouden waren niet op orde. Dat kon natuurlijk niet en ik 

ben al mijn inkomsten en uitgaven gaan opschrijven. Ik kwam 

abonnementen tegen waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. 

Financieel inzicht krijgen is niet hetzelfde als bezuinigen. Of 

alle leuke dingen schrappen. Het helpt om te bepalen wat u 

belangrijk vindt. Dat maakt het makkelijker om te beslissen: 

ik koop nu minder kleding of ik ga extra uren werken omdat 

ik over een tijdje die wereldreis wil maken.’

Spaar en beleg het geld dat overblijft
‘Door financiële doelen concreet te maken wordt duidelijk 

hoeveel er per maand opzij moet worden gezet om ze te 

behalen. Door te beleggen worden doelen mogelijk sneller 

behaald. Beleg alleen met geld dat u over heeft en waar u 

risico mee durft te lopen. Een noodpotje voor onvoorziene 

uitgaven is ook aan te raden. U wilt voorkomen dat de 

beleggingen weer moeten worden verkocht als de auto 

onverwacht moet worden vervangen.’ 

Automatiseer 
‘Maak het gemakkelijk door geldzaken zoveel mogelijk te 

automatiseren. Is een van de doelen meer gaan sparen of 

beleggen per maand, stel dan automatische overboeking in. 

U hoeft er bijna niet meer over na te denken en bouwt zo 

systematisch meer vermogen op.’ 

Toets uw overtuigingen
‘Bij het regelen van hun geldzaken laten vrouwen zich soms 

tegenhouden door beperkende overtuigingen. Dan zeggen 

ze: “ik heb niets met geld”, “geldzaken zijn niets voor mij” of 

“mijn partner regelt alles”. Het is mijn ervaring dat vrouwen 

Foto: Marjan Heemskerk (1985) is accountant (RA) en blogt en vlogt op 

thehappyfinancial.com. Daarnaast is ze docent aan Nyenrode Business 

Universiteit.   In 2019 verscheen haar boek ‘The happy financial’. sneller behaald als u grip heeft op uw geldzaken. Een goed 

begin is het maken van een financieel plan. Dat is niet 

ingewikkeld. De eerste stap is het opschrijven van de doelen. 

Is dat bijvoorbeeld tien jaar eerder met pensioen? Bereken 

meer weten dan ze denken over financiën. Onderzoeken 

bevestigen dat: vrouwen zijn gemiddeld beter in het regelen 

van hun geldzaken dan mannen, omdat ze goed rekening 

houden met de effecten van hun beslissingen op de lange 

termijn en niet houden van risico.

Raak niet van de wijs door ingewikkelde financiële termen of 

de geavanceerde rekenmodellen die een adviseur gebruikt. 

Stel vragen en google de onbekende termen. Zo bouwt u 

snel kennis op en krijgt u meer zelfvertrouwen bij het nemen 

van financiële beslissingen. Ik vind dat vrouwen daarin soms 

wel wat meer initiatief mogen tonen. Het gaat om uw geld. 

Bij vragen moet een adviseur – of dat nu een boekhouder of 

een hypotheekadviseur is - in simpele taal kunnen uitleggen 

hoe het zit. Lukt dat niet, dan ligt dat niet aan de klant, maar 

aan de adviseur.’

Kijk ook naar de financiële risico’s 
‘Vermogen opbouwen is belangrijk, maar houd ook rekening 

met de risico’s die op kunnen duiken. Sommige kunnen voor 

vrouwen ingrijpende financiële gevolgen hebben. Denk aan 

echtscheiding, of het overlijden van de partner. Veel vrouwen 

moeten bovendien rekening houden met een relatief laag 

pensioen, omdat ze korte of lange perioden parttime hebben 

gewerkt en minder pensioen hebben opgebouwd. Hoe 

eerder er actie wordt ondernomen, hoe beter. Bijvoorbeeld 

door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten die zorgt 

dat er geld beschikbaar komt als de partner overlijdt. Of door 

te starten met het opbouwen van vermogen voor later.’

Niet teveel vergelijken met anderen
‘Zeker online delen vrouwen steeds meer over hun geldzaken. 

Die openheid is leuk, maar ga niet teveel vergelijken met 

anderen. Oordeel niet te hard over uw situatie in vergelijking 

met anderen die misschien verder zijn. Kijk naar uw eigen 

financiële situatie en ontdek welke volgende stap er gezet 

kan worden. Zo blijft u gemotiveerd.’ 
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Sandra 
Phlippen

“Economische ontwikkelingen begrijpen, 

duiden en voorspellen is voor mij een manier om bij te dragen 

aan onze gezamenlijke welvaart. Het helpt de bank en onze 

klanten met het maken van betere keuzes en neemt hopelijk 

wat onzekerheid weg in deze rusteloze tijd.”

Sandra Phlippen is de hoofdeconoom van ABN AMRO. 

Daarnaast is ze universitair docent toegepaste economie 

aan de Erasmus School of Economics in 

Rotterdam. Eerder was Sandra onder 

andere werkzaam als chef economie 

bij het Algemeen Dagblad. Ze 

promoveerde in 2008 aan het 

Tinbergen Instituut.

Als de economie groeit, dan 

maken bedrijven winst. En dat 

kan gunstig zijn voor de aande-

lenkoersen van die bedrijven. 

Beleggen is vooruitkijken: 

vaak loopt de beurs een aantal 

maanden voor op de economische 

realiteit. De economische prognoses 

die Sandra met haar team samenstelt, 

zijn daarom belangrijk voor de beleg-

gingsstrategie van ABN AMRO.

aan globalisering, de opkomst van internet, de opmars van 

China. Om dat soort ontwikkelingen weerspiegeld te zien 

in mijn werk, dat vind ik prachtig. Eigenlijk heb ik van mijn 

hobby mijn beroep gemaakt.”

Mary Pieterse-Bloem is hoofd Obligatiebeleggingen bij ABN 

AMRO en hoogleraar Financial Markets aan de Erasmus 

School of Economics. Ook is Mary lid van het ABN AMRO 

Beleggingscomité. 

Het Beleggingscomité is verantwoordelijk voor de 

beleggingsstrategie van de bank. Mary houdt de financiële 

markten en de economische situatie dan ook nauwlettend 

in de gaten. Is het tijd om aandelen bij te kopen? 

Of bieden obligaties betere kansen? Waar kan 

rendement behaald worden – en waar 

liggen de risico’s? Bij het samenstellen 

van een goed gespreide 

beleggingsportefeuille streven 

Mary en haar collega’s naar een 

optimale verhouding tussen 

aandelen, obligaties en andere 

beleggingscategorieën. 

Maak kennis met vier vrouwen die 
werken bij ABN AMRO. Alle vier zijn 
zij, direct of indirect, betrokken bij het 
beleggingsbeleid van de bank. Het 
resultaat van hun werk is terug te zien 
in uw beleggingsportefeuille. Wie zijn 
deze vrouwen? Welke rol vervullen zij 
bij de bank – en wat drijft hen?

Agnes  
Niesen-
Nieman
“In de jaren dat ik private 

banker was, merkte ik dat met 

name mijn vrouwelijke klanten 

het prettig vonden om één-op-één over 

beleggen te praten, dat zij baat hadden bij een persoonlijke 

benadering. Dit heeft mij gemotiveerd om de vervolgstap 

naar vermogensbeheerder te zetten. Ik vind het belangrijk 

om klanten die minder affiniteit met beleggen hebben, daar 

in begrijpelijke taal kennis mee te laten maken.”

 

Agnes Niesen-Nieman werkt sinds 1979 bij ABN AMRO 

MeesPierson. Meer dan 20 jaar vervulde zij de rol van private 

banker. Sinds 3 jaar is Agnes vermogensbeheerder.

Agnes vertaalt de beleggingsstrategie van ABN AMRO 

MeesPierson in begrijpelijke taal naar de klant. Dit doet zij 

telefonisch/via beeldbankieren en in face-to-face gesprekken. 

‘Domme vragen’ bestaan voor Agnes niet. Ze biedt een luis-

terend oor en denkt graag mee met haar klanten. Daarbij 

schroomt ze niet om ‘nee’ te zeggen als dit op langere termijn 

in het belang van haar klanten is. Agnes wordt via dagelijkse 

beleggings-calls bijgepraat over de beleggingsstrategie op 

korte en langere termijn en volgt de financiële markten en 

economische ontwikkelingen op de voet.

Over beleggen 
en bezieling
Vier vrouwen in vier citaten

Esther van 
Munster
“Volgens mij is de grootste vraag 

hoe we de aarde leefbaar houden 

voor alle mensen nu én voor de generaties na ons. We kunnen 

nog ingrijpen en de klimaatverandering tegengaan. Met duur-

zaam beleggen kan ik mijn steentje bijdragen door bedrijven 

te selecteren die oplossingen bieden voor dat vraagstuk, met 

hun producten en de manier waarop ze die maken. Dat is 

mijn drijfveer in mijn werk.”

Mary 
Pieterse-
Bloem

“Wat ik zo leuk vind aan 

beleggen is dat maatschappelijke en 

geopolitieke ontwikkelingen hun weerslag hebben op de 

financiële markten. Denk aan de introductie van de euro of 

Esther van Munster is portefeuillemanager duurzame 

aandelen bij ABN AMRO. Daarvoor was Esther onder meer 

duurzaam analist bij ING en duurzaam vermogensbeheerder 

bij Triodos MeesPierson. 

Beleggers willen graag een mooi financieel rendement 

behalen. Maar zij vinden het ook belangrijk dat hun geld op 

een verantwoorde manier belegd wordt. Duurzaam beleggen 

wordt daarom steeds populairder. Als portefeuillemanager 

is Esther verantwoordelijk voor de selectie van duurzame 

aandelen. Dat zijn aandelen van ondernemingen die als 

belegging interessant zijn én die in hun bedrijfsvoering oog 

hebben voor mens en milieu. 
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Spaarrekening
10-jaars Nederlandse staatsobligatie

Nederlandse aandelen

NU
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

20
20

Gemiddeld hebben vrouwen ongeveer 40% 
minder pensioen opgebouwd dan mannen.

Bron: CBS

€
€

De salariskloof tussen mannen en vrouwen 
was tien jaar geleden nog ruim 20%. 
Inmiddels is het gedaald naar 14%.

Bron: CBS

Sparen, obligaties of aandelen?
Als u in 1960 EUR 100 had gespaard, was dat nu ruim EUR 1.500 geweest. 
Had u hiervoor obligaties gekocht, dan was dat EUR 4.260 geworden. Als u 

het had belegd in aandelen, was het resultaat EUR 17.351.
Bron: ABN AMRO Private Banking, Erasmus Universiteit  

Ongeveer 88% van de vrouwen vindt het 
belangrijk om duurzaam te beleggen.

Bron: UBS

Een op de zeven beleggers in Nederland 
is vrouw, maar dit aantal groeit.

Bron: BinckBank
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Beleggen is een bewezen manier om op lange termijn financiële doelen te behalen. 
Toch benutten veel vrouwen de kracht ervan nog niet optimaal, ziet Judith Sanders, 
beleggingsstrateeg van ABN AMRO MeesPierson. ‘Vrouwen onderschatten hoe 
goed ze zijn in beleggen.’

Door beleggen kunt u op lange termijn vermogen op te 

bouwen. Toch aarzelen vrouwen soms nog om te gaan 

beleggen. Of is maar een klein deel van hun vermogen belegd, 

zo ziet Judith. Ze wil – onder andere met de informatie in 

dit magazine – vrouwen vertrouwder maken met beleggen. 

Vermogensopbouw is voor vrouwen extra belangrijk. ‘We 

leven gemiddeld genomen langer. Bovendien verdienen veel 

vrouwen in hun werkzame leven in totaal minder dan mannen 

omdat ze vaak parttime werken.’ Vrouwen hebben enerzijds 

dus vaak minder geld om opzij te zetten voor vermogensop-

bouw en moeten anderzijds langer met hun geld doen. Judith: 

‘Belangrijk dus voor vrouwen om zich in de toekomstige 

financiële situatie te verdiepen en beleggen een rol te laten 

spelen daarin. Ook als u al over een comfortabel vermogen 

beschikt is het niet verstandig om alleen te sparen. Al is het 

maar omdat het door de lage rente, belasting en inflatie per 

saldo een negatief rendement oplevert. Het spaartegoed 

worden dus elk jaar een beetje minder waard.’ Beleggen is de 

manier om geld te laten werken, om het vermogen in stand 

te houden of om zo grotere doelen te behalen. Zoals eerder 

stoppen met werken, een aanvulling op het pensioen of een 

studiepot voor de kinderen. Sparen is goed om een financiële 

buffer op te bouwen, maar is door de huidige lage spaarrente 

minder geschikt voor de opbouw van vermogen.’ 

Doelen behalen met 
beleggen 

Misverstanden over risico’s
Judith merkt in de praktijk dat vooral angst voor de risico’s 

vrouwen tegenhoudt om (meer) te beleggen. Ook denken 

vrouwen soms onvoldoende kennis te hebben van beleggen. 

Judith spreekt op diverse (online) events over de kracht van 

beleggen. En ruimt daarbij graag de misverstanden rond 

beleggen uit de weg. Bijvoorbeeld over de risico’s. ‘Risico 

is een belangrijk onderdeel van beleggen,’ legt Judith uit. 

‘Beleggers worden in tegenstelling tot spaarders beloond 

voor het risico dat ze nemen door het geld in bedrijven te 

beleggen. Niet voor niets is het gemiddelde rendement van 

beleggen daarom op lange termijn hoger dan dat op een spaar-

rekening.’ Spreiding kan het risico van beleggen verminderen. 

Verschillende bedrijven in uiteenlopende sectoren reageren 

immers anders op ontwikkelingen. Denk aan de coronacrisis, 

toen bedrijven actief in de oliesector of reisbranche hard 

werden getroffen, maar bedrijven in de IT-sector profiteerden 

van de versnelde digitalisering door het thuiswerken en het 

online shoppen. Judith: ‘Door in verschillende bedrijven te 

beleggen voorkomt u dat het rendement van de effectenpor-

tefeuille hard daalt als dat ene bedrijf in de portefeuille slechte 

resultaten haalt.’ 

Een goede spreiding beperkt zich bovendien niet tot aandelen 

alleen, benadrukt Judith: ‘Door het dagelijkse financiële 

nieuws lijkt het alsof beleggen alleen over aandelen gaat. Er 

zijn echter veel meer instrumenten met verschillende karak-

teristieken waarin belegd kan worden. Naast aandelen zijn 

er bijvoorbeeld ook obligaties, vastgoed en grondstoffen. Elk 

van deze beleggingscategorieën reageert anders op econo-

mische en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze verschil-

lende categorieën vormen het gereedschap bij de samenstel-

ling van een beleggingsportefeuille.’ Binnen de verschillende 

beleggingscategorieën is er ook ruimte voor persoonlijke 

voorkeuren, legt Judith uit. ‘Bijvoorbeeld door specifieke 

trends – zoals technologie of schone energie – te volgen 

of te kiezen voor een portefeuille die duurzame criteria laat 

meewegen.’ (Zie kader.) 

Sluiten de beleggingen aan bij uw doelen?
Hoe de ideale beleggingsportefeuille eruitziet is altijd persoon-

lijk. De risicobereidheid bepaalt de invulling. Zowel financieel 

- hoeveel risico kan er genomen worden? - als emotioneel 

- hoeveel risico is nog prettig?‘ Naast de beleggingshorizon 

– het aantal jaar dat het geld gemist kan worden – is ook het 

doel waarvoor u belegt van belang voor de invulling van de 

portefeuille. Judith: ‘Toets minimaal een keer per jaar of de 

beleggingen nog steeds aansluiten bij uw doelen. Breng in 

kaart hoeveel vermogen er nodig is voor die wereldreis of 

een jaar eerder stoppen met werken. En wanneer dat doel 

bereikt moet worden. Aan de hand van die informatie wordt 

bepaald hoeveel rendement er bij een bepaalde inleg nodig is 

om het doel te behalen.’ Aan de hand van de kenmerken van 

de verschillende beleggingscategorieën kan een inschatting 

worden gemaakt van het verwachte rendement en risico van 

de portefeuille op lange termijn (zie kader). Een beleggings-

adviseur kan daarbij helpen. Voordeel is, zo benadrukt Judith 

dat er zo een portefeuille met een passende balans tussen 

risico en rendement ontstaat. ‘Als een rendement van 3% 

netto per jaar voldoende is om het doel te bereiken, waarom 

dan kiezen voor beleggingen met meer risico die 6% kunnen 

opleveren, maar ook slapeloze nachten?’ 
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Blijf in de markt
Met een passende beleggingsstrategie is vermogensop-

bouw vervolgens een kwestie van de lange adem. ‘Het 

rendement wordt op lange termijn opgebouwd,’ legt Judith 

uit. Door de koersstijgingen van beleggingen over een lange 

periode groeit het vermogen, in combinatie met het krachtige 

effect van rendement-op-rendement. Over de uitgekeerde 

en geherinvesteerde dividenden wordt ook weer koers-

winst behaald en dividend uitgekeerd. Daardoor groeit het 

vermogen niet lineair, maar exponentieel. 

Op lange termijn stijgen de meeste beleggingen, maar op 

korte termijn kunnen beurzen fors op- en neergaan. ‘Dat roept 

emoties op bij beleggers,’ ziet Judith. ‘Niet vreemd, want er is 

hard gewerkt voor dat geld. Op het moment dat de beurs zich 

van een slechte kant laat zien, voelt het misschien alsof er 

meteen actie moet worden ondernomen en dat bijvoorbeeld 

een deel van de beleggingen moet worden verkocht. Het 

tegendeel is waar,’ zegt Judith. ‘Het is zaak om in de markt te 

blijven. Het totale jaarrendement van een portefeuille wordt 

namelijk bepaald door slechts enkele goede dagen per jaar. 

Niet in de markt zijn op de beste beursdagen heeft een sterk 

drukkend effect op het totale portefeuilleresultaat,’ bena-

drukt Judith. Ze adviseert klanten dan ook belegd te blijven. 

‘Niemand weet immers van tevoren welke handelsdagen als 

slechtste of beste uit de bus zullen komen. De belegger die 

de marktbewegingen probeert te timen, loopt een grote kans 

de goede dagen en daarmee het rendement te missen.’ 

Stick to the plan
Judith benadrukt dat het – anders dan vaak gedacht - niet 

nodig is voor goede beleggingsresultaten om dagelijks het 

beursnieuws te volgen en veel aan- en verkopen te doen. 

‘Daarin ligt ook een van de redenen van het feit dat vrouwen 

gemiddeld beter beleggen dan mannen. Vrouwen zijn over 

het algemeen rustiger en minder geneigd om het beter te 

willen doen dan de markt.’ Onderzoek* laat zien dat het doen 

van veel transacties maar beperkt bijdraagt aan het totaalren-

dement: aan- en verkopen zorgen vooral voor een stijging van 

de transactiekosten. Judith: ‘Stick to the plan, raad ik vrouwen 

dan ook altijd aan. Daar zijn vrouwen gelukkig al heel goed in. 

Vrouwen die beleggen stellen bijvoorbeeld vaak meer vragen 

dan mannen. Ze willen beleggingsstrategieën begrijpen en 

weten hoe die hen helpen om hun doelen te verwezenlijken. 

Daarnaast kijken vrouwen vaak in een breder perspectief naar 

de bedrijven waar ze in beleggen. Ze willen weten welke 

impact de activiteiten van de onderneming hebben op de 

wereld. Vrouwen die beleggen letten bijvoorbeeld vaker op 

de duurzaamheid van de beleggingen dan mannen. Mede 

door die aanpak halen vrouwen op lange termijn betere resul-

taten dan mannen, weet Judith. ‘Beleggen heeft niets te 

maken met gokken, maar alles met heel planmatig te werk 

gaan om financiële doelen te realiseren.’ 

De juiste mix van beleggingen
Bij beleggen draait alles om de juist mix van 

beleggingscategorieën. Hoeveel rendement er wordt 

behaald op lange termijn hangt nauw samen met die 

keuze. Op basis van uw doelen, beleggingshorizon en 

hoeveel risico u wilt nemen (het risicoprofiel) maakt u een 

keuze voor een assetallocatie. Oftewel de verdeling van 

de beleggingen over verschillende beleggingsvormen. 

Denk aan sparen, aandelen, obligaties, vastgoed en 

meer. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om 

60% van het geld te beleggen met hoog risico en een 

hoger verwacht rendement en 40% met een lager risico 

en een lager verwacht rendement. De juist mix komt 

zo in de buurt bij het benodigde rendement tegen een 

passend, acceptabel risico. 

*Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common 

Stock Investment Performance of Individual Investors. 

Brad m. Barber and Terrance Odean.

Judith Sanders

‘Door de 
negatieve 
rente ging 
ik overstag’
Petra Bakker heeft een eigen onderneming in de zorgsector gehad en werkt sinds 
kort weer in loondienst. Ze is alleenstaand en woont in Amsterdam. Ze belegt vooral 
voor haar pensioen. 

‘Ik vond de sfeer rond beleggen eerst wat spannend. Mijn 

ouders belegden vroeger en hebben daar ook weleens geld 

mee verloren. Maar door de negatieve rente ben ik, na lang 

wachten, overstag gegaan. Het bedrag waarmee ik beleg 

komt uit het bedrijf wat ik nu niet meer heb en is bestemd 

voor mijn pensioen. Ik zag het op een spaarrekening lang-

zaam minder worden, terwijl je juist graag rendement wilt 

hebben voor je pensioen.  

Vrienden van mij beleggen ook, maar zij doen het zelf en 

zitten er best dicht op. Dat geldt niet voor mij, ik heb geen 

economische achtergrond en heb eerlijk gezegd ook geen zin 

om me helemaal in de financiële wereld te verdiepen. Mijn 

uiteindelijke doel is niet vastomlijnd, maar het zou leuk zijn 

om rond mijn twee- of drieënzestigste te kunnen stoppen 

met werken, als ik dat wil tegen die tijd. 

Er hebben wel een paar maanden gezeten tussen mijn eerste 

gesprek met iemand van de bank en mijn uiteindelijke beslis-

sing om te gaan beleggen. Ik ben erg voorzichtig. Alles is me 

goed uitgelegd en er werd naar me geluisterd. Ook nu word 

ik regelmatig gebeld om bij te sturen. Ik vind het prettig om 

informatie te krijgen en volg de beursberichten nu meer dan 

voorheen. Duurzaamheid vind ik belangrijk voor de toekomst, 

dus ook daar praten we over. Ik hoop dat ik, door goed voor 

mijn financiën te zorgen, later in de positie ben om iets terug 

te geven aan de maatschappij. Het is een fijn idee om straks 

die mogelijkheid te hebben. Eigenlijk voel ik me daardoor een 

vermogend persoon, ongeacht het bedrag.’

Drie vrouwen aan het woord over beleggen. Zij vertellen over hun overwegingen, 

de eerste stappen en hun ervaringen.
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‘Onrust op 
de beurs 

raakt me nu 
minder’

Imma Oldenburger werkt als fiscalist, is getrouwd en heeft twee kinderen. Ze heeft 
met een compagnon een eigen kantoor waar in totaal zes mensen werken. Ze begon 
vijfentwintig jaar geleden met beleggen. 

‘Ik heb beleggen van huis uit meegekregen. Zorgen voor 

een goed rendement, dat was belangrijk. Het blad Beleggers 

Belangen was de voornaamste raadgever, daar werd goed 

naar gekeken. Zelf was ik lid van een beleggingsstudieclub 

toen ik zevenentwintig was. Daar was ik wel veruit de jongste 

hoor. Het was leuk om te discussiëren en we gingen op 

bedrijfsbezoek. Dat laatste doe ik nog steeds: voor de corona-

crisis was ik nog bij Sligro. 

Nu ben ik vooral belegd in fondsen, vanwege de spreiding. En 

een enkel individueel aandeel, in overleg met mijn adviseur. 

Iedere drie maanden hebben we een afspraak en tussendoor 

is er contact als dat nodig is. Onrust op de beurs vond ik 

vroeger lastig. Inmiddels heb ik de ervaring dat het bijtrekt. 

Wel verleg ik na zo’n periode accenten, zoals een andere 

verdeling in valuta na de bankencrisis in 2008. Op duurzaam-

heid koers ik niet bewust, ik focus op eerste levensbehoeftes 

als energie, daarnaast de technologiesector en de laatste tijd 

ook farmacie. Maar aandelen van duurzame bedrijven doen 

het goed, ik zie daar echt dingen veranderen.

Mensen denken weleens dat beleggen een snelle manier 

is om geld te verdienen. Ze vergeten dan dat je ook tegen-

slagen hebt. Ik zet daarom niet te zwaar in. Soms ben ik in de 

verleiding, maar ik blijf voorzichtig. Het bepaalt ook mede de 

hoogte van mijn pensioen. Daarnaast dient het als appeltje 

voor de dorst en voor een mooie opleiding voor mijn kinderen. 

Uiteindelijk is mijn doel om niet per se door te hoeven werken 

tot ik zeventig ben. Begin zestig vind ik een beter getal. 

Het belangrijkste bij beleggen is dat je er niet wakker van 

moet liggen. Ik kan gelukkig goed schakelen met mijn advi-

seur bij de bank, we overleggen over zaken als de juiste 

spreiding. Helaas kom ik niet altijd toe aan het lezen van alle 

informatie die ik krijg. Ja, ik zou het leuk vinden om meer 

aandacht te besteden aan beleggen. Misschien later, als ik 

er tijd voor heb!’

‘Goed 
voorbeeld 
doet goed 
volgen‘
Petruscha van Heyst is druk, met een verbouwing en verhuizing. En met haar baan in 
de zorg: ze is opnieuw werkzaam in haar ‘oude’ vak als verpleegkundige. Er blijft dus 
weinig tijd over om zich intensief bezig te houden met beleggen. 

‘Het vak van verpleegkundige is heel erg veranderd in de jaren 

dat ik niet heb gewerkt. Maar het is en blijft een heel mooi 

vak en ik ben blij om weer aan de slag te zijn. In 2017 heb ik 

mijn herregistratie verpleegkundige gedaan, waarna ik - na 

een interval van 21 jaar - weer ben gaan werken. Sinds een 

jaar ben ik werkzaam in de thuiszorg, wat me goed bevalt. Na 

mijn herstart op de arbeidsmarkt volgde helaas een scheiding 

en moest ik me plotsklaps meer verdiepen in mijn beleg-

gingen. Tijdens mijn huwelijk was het vooral mijn echtgenoot 

die zich daarmee bezighield.

Mijn beleggingen zijn indirect afkomstig van mijn moeder, 

die al langere tijd geleden is overleden. Zij belegde ook en 

deed dat grotendeels zelf. Ze had geen baan; haar inkomsten 

kwamen uit haar beleggingen. Ze beheerde die heel strikt en 

met een langetermijndoel: aan zowel mij als mijn kinderen 

heeft ze heel gericht iets nagelaten. Beleggen was tussen 

ons eigenlijk geen gespreksonderwerp, maar onbewust heb 

ik haar verstandige houding toch overgenomen. Ik wil alles 

graag goed geregeld hebben. Ik laat me adviseren door de 

mensen bij de bank die er verstand van hebben en leg het 

beheer echt in hun handen. Ik weet dat ik daarvoor betaal, 

maar ik vind dat het geld waard. Zeker in de afgelopen turbu-

lente jaren hebben ze me goed geholpen en ik ben tevreden 

als ik naar de resultaten kijk. 

Het beheer van de beleggingen werd in korte tijd ineens 

veel belangrijker: het ging om mijn inkomen voor later én 

de mogelijkheid om nu een huis te kunnen kopen en op te 

knappen. Mijn vermogen vormt de bodem onder mijn finan-

ciële plaatje, daarom moet ik er voorzichtig mee omgaan. 

Van een vrij offensief risicoprofiel ben ik in eerste instantie 

overgestapt naar matig defensief, maar nu ik een huis heb 

gekocht en zeker ben van mijn vaste inkomsten, beleg ik 

weer matig offensief.

Duurzaamheid is altijd een speerpunt geweest in mijn 

portefeuille. Dat is eigenlijk met de jaren alleen maar meer 

geworden. Ik zie de noodzaak van duurzame ondernemingen, 

gezien het feit dat er op aarde steeds meer mensen met 

steeds meer wensen komen. Draagt een fonds of bedrijf 

bij aan de SDG’s, de sustainable development goals van de 

Verenigde Naties? Dat zijn zaken waar ik me meer in verdiep 

nu ik ouder word. 

Beleggen is geen dagelijks gespreksonderwerp, in mijn 

omgeving. Als je geld hebt, dan praat je daar niet over, zo is de 

gewoonte. Des te belangrijker is het om je vermogen goed 

te beheren. Mijn moeder heeft me echt het goede voorbeeld 

gegeven, daar ben ik haar dankbaar voor.’
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Investeren in 
gelijkheid loont
Diana van Maasdijk, CEO van Equileap, zag vijf jaar geleden dat vrouwvriendelijke bedrij-
ven het beter doen. Niet alleen maatschappelijk, ook financieel. Met de oprichting van 
Equileap zet ze zich in voor meer gelijkheid tussen de seksen. 

Equileap bestaat nu vijf jaar, van harte! Wat was de 
reden om Equileap op te richten? 
Ik heb altijd al interesse gehad in vrouwenrechten en heb 

gewerkt bij verschillende goede doelen in die hoek. Toen ik 

bij ABN AMRO werkte, zag ik onderzoeken langskomen 

waaruit bleek dat bedrijven met een betere balans tussen 

mannen en vrouwen het financieel beter deden. Daarin zag 

ik een business case. Ik wilde een portefeuille samenstellen 

met bedrijven waarin vrouwen een gelijke kans hebben op 

promotie, waar ouderschapsverlof goed geregeld is, waarin 

beleid is tegen discriminatie etc. Het bleek echter dat er nog 

helemaal geen data beschikbaar waren. Er waren destijds 

dataproviders die milieudata en sociale data leverden, maar 

geen data over gender. Aan mij dus de schone taak om die 

data te verzamelen en beschikbaar te maken.

Wat heb je in deze periode met Equileap bereikt?
We hebben inmiddels een database met bijna 4.000 bedrijven 

die wij onderzoeken op gendergelijkheid - de grootste database 

rond gendergelijkheid. Wij hebben op basis hiervan een aantal 

indices met bedrijven samengesteld, net zoals bijvoorbeeld de 

AEX een index is. Er zijn nu verschillende beleggingsfondsen 

die onze database en deze indices gebruiken. Zo heeft 

onlangs de grootste investeerder ter wereld, het Japanse 

pensioenfonds GPIF, EUR 2,4 miljard geïnvesteerd in onze 

index. Ook zijn er inmiddels indextrackers die gebaseerd 

zijn op onze indices, zoals bijvoorbeeld de etf GENDER. Zo 

beginnen we langzaam mainstream te worden.

Aan de hand van welke criteria worden bedrijven 
beoordeeld? 
We scoren bedrijven aan de hand van 19 criteria op basis van 

gendergelijkheid, waaronder een evenwichtige balans tussen 

vrouwen en mannen in de board room én op de werkvloer, 

gelijke beloning en goed geregeld ouderschapsverlof. Deze 

criteria zijn gebaseerd op de Women’s Empowerment 

Principles van de VN. Bedrijven die hoog scoren doen het 

niet alleen beter op deze criteria, ook financieel doen ze het 

beter. Bedrijven die het beste scoren op deze criteria hebben 

we opgenomen in onze indices, en de performance van deze 

indices is beter dan die van de MSCI World, de grootste index 

ter wereld. Investeren in gelijkheid loont dus.

Waarom is gendergelijkheid binnen bedrijven zo 
belangrijk?
Gelijke behandeling, of het nou gaat om vrouwen of mannen, 

is beter voor de maatschappij en beter voor werknemers. 

Als een bedrijf mensen goed behandelt, blijven mensen daar 

ook werken. Werknemers zullen een bedrijf dan niet verlaten 

omdat ze bijvoorbeeld gepasseerd worden. Een bedrijf kan 

bovendien beter personeel werven als bijvoorbeeld het beleid 

rondom zwangerschapsverlof in orde is. Vrouwen vormen 
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immers 50% van de wereldbevolking. Het is onderdeel 

van goed werkgeverschap, en je ziet dit terugkomen in de 

financiële resultaten van het bedrijf. Een divers team met 

verschillende achtergronden en invalshoeken presteert nu 

eenmaal beter.

Hoe draagt Equileap bij aan het verbeteren van de 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen?
Voordat ik met Equileap begon, zagen we al dat bedrijven 

zich gingen richten op bijvoorbeeld duurzaamheid omdat 

de maatschappij en beleggers daarom vroegen. Ik dacht, 

als dat werkt voor duurzaamheid, waarom dan niet voor 

gendergelijkheid? Wanneer beleggers investeren in bedrijven 

met het oog op gelijkheid tussen de seksen, loont het voor 

bedrijven zich aan te passen en beleid te ontwikkelen op 

gendergelijkheid. Hoe meer hierin belegd wordt, hoe duidelijker 

het wordt voor bedrijven dat het niet alleen maatschappelijk, 

maar ook financieel loont om vrouwvriendelijker te worden.

In het afgelopen jaar is er een toename geweest 
van investeringen in beleggingen gericht op 
gendergelijkheid. Waarom is dat zo versneld denkt u? 
Wat we zien is dat de duurzame belegger professioneler is 

geworden en dat beleggers naast het milieu, ook sociale 

issues als gendergelijkheid belangrijk vinden. Ook zijn er op 

Europees niveau met nieuwe regels meer nadruk gelegd 
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op maatschappelijke factoren. Wat ik ook merk is dat de 

business case van Equileap letterlijk al geloofwaardiger en 

vanzelfsprekender wordt. Vijf jaar geleden geloofden mensen 

mij nog niet altijd, aangezien ze zich niet konden voorstellen 

dat genderissues zoveel invloed hadden. Tegenwoordig zijn 

mensen wat sneller overtuigd, of anders overtuigen de cijfers 

wel. We vragen bovendien geen rare dingen, we streven naar 

gelijkheid, niet naar een grote meerderheid van vrouwen.

Equileap keek in het verleden naar de grote 
multinationals met een omvang van ten minste EUR 
2 miljard. Hoe zien de toekomstplannen eruit? 
We hebben de selectie uitgebreid met de belangrijkste 

indices van nu inmiddels 23 landen. In Frankrijk kijken we 

bijvoorbeeld naar de CAC40 en in België naar de BEL20. Zo 

komen er automatisch ook minder grote bedrijven in het 

vizier. Als we kijken naar verdere uitbreiding, zetten we in op 

twee richtingen: we kijken naar opkomende markten en naar 

kleine bedrijven, smallcaps. In de VS willen we bijvoorbeeld 

uitbreiden van de Russell 1000 naar de Russell 3000 en van 

de MSCI World naar de MSCI All Country World Index.

U geeft aan het vizier te richten op opkomende 
markten. Hoe kijkt u daarnaar met uw westerse 
blik? 
Dat is een essentiële vraag. Gelijke rechten voor mannen en 

vrouwen vallen onder mensenrechten, ongeacht het land; het 

is geen westers concept. Wat hier in 

West-Europa geldt, geldt ook in Zuid-

Afrika en Azië. Iedereen, man of 

vrouw, heeft het recht om zich op 

dezelfde wijze te ontwikkelen 

en te ontplooien, met het 

oog op de beste kansen 

in de arbeidsmarkt. We 

moeten daarbij ook niet 

vergeten dat sommige 

ontwikkelingslanden 

het beter doen dan 

westerse landen. 

In Rwanda is een 

derde van het 

parlement vrouw, en 

doet het daarmee 

beter dan veel 

Europese landen. 

In de Keniaanse 

index zitten meer 

vrouwelijke CEO’s 

dan in de AEX. Er valt 

dus ook hier nog veel 

te winnen.

Foto:Graciela Rossetto

Beleggers bij ABN AMRO vermogensbeheer ontvangen 

elk kwartaal een rapportage waarin staat hoe hun beleg-

gingen scoren op de 17 Sustainable Development Goals 

(SDG’s), oftewel de duurzame ontwikkelingsdoelen 

van de VN. Een van deze SDG’s is gewijd aan gelijke 

rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van 

vrouwen en meisjes. In de rapportage laten we zien hoe 

de beleggingen positief of negatief bijdragen aan een 

betere wereld volgens deze ontwikkelingsdoelen.

Voor meer informatie over de kenmerken, werking, kosten en 
de risico’s van deze beleggingsfondsen verwijzen wij u naar 
de Essentiele Beleggersinformatie (EBI). U vindt deze op de 
website van het betreffende fondshuis of op de site van 
ABNAMRO.nl/beleggen.

MSCI All Country  
World Index

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? 
Financieel Inzicht geeft u inzicht in belangrijke financiële situaties en vraagstukken. 

Hoe ontwikkelen uw inkomen en vermogen zich op basis van uw wensen en doelen? 

Zonder extra kosten voor klanten van ABN AMRO MeesPierson 

https://www.abnamro.nl/nl/privatebanking/over-private-banking/financieel-inzicht/

index.html 

 

Het geheim van beleggen 
Beleggen is eng, sparen is veilig én van beleggen moet u heel veel kennis hebben. 

Zo hebben de meeste mensen het geleerd. Maar is beleggen echt zo eng? U ziet 

het in deze documentaire.

https://financialfocus.abnamro.nl/geheim-van-beleggen/ 

Onze beleggingsvormen
De verschillende manieren van beleggen (zelf beleggen, begeleid beleggen en 

vermogensbeheer) op een rijtje

https://www.abnamro.nl/nl/privatebanking/beleggen/index.html 

Keuzehulp
Met deze tool vindt u in een paar vragen de best passende beleggingsvorm

https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/beginnen-met-beleggen/welke-beleg-

gingsvorm-past-bij-mij.html 

Waarom beleggen bij ABN AMRO?
Acht goede redenen om te beleggen bij ABN AMRO

https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/beginnen-met-beleggen/waarom-

beleggen-bij-abnamro.html
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Disclaimers
Dit document is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. ABN 

AMRO staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten 

en De Nederlandsche Bank. 

De in dit document aangeboden informatie is bedoeld als 

informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoon-

lijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet 

beschouwd worden als een voorstel of aanbod tot 1) het kopen 

of verhandelen van beleggingsproducten en/of 2) het afnemen 

van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslis-

singen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw 

eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die 

van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden beleg-

gingsproducten en beleggingsdiensten verleend door 

ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Beleggen 

ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via www.abnamro.nl/beleg-

gen. Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele 

informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, 

verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie 

dat de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of 

actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie 

kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO 

is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren 

of te wijzigen.

 

ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden 

geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade 

(met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze 

voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aange-

boden of het gebruik daarvan.

ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten 

(waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere 

intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit 

document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, 

grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan de informa-

tie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar 

te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voor-

afgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of recht-

matige toestemming van de rechthebbende. U mag de infor-

matie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk 

gebruik.

ABN AMRO of haar functionarissen, directeuren, employee 

benefit programma’s of medewerkers, waaronder tevens 

begrepen personen die zijn betrokken bij het opstellen of de 

uitgifte van dit materiaal, kunnen van tijd tot tijd een positie 

aanhouden in beleggingsproducten waarnaar in dit materiaal 

wordt verwezen. ABN AMRO kan te allen tijde investment 

banking-, commercial banking-, krediet-, advies- en andere 

diensten aanbieden en verlenen aan de emittent van beleg-

gingsproducten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. Uit 

hoofde van het aanbieden en verlenen van dergelijke diensten 

kan ABN AMRO in het bezit komen van informatie die niet is 

opgenomen in dit materiaal en kan ABN AMRO voorafgaand 

aan of direct na de publicatie hiervan hebben gehandeld op 

basis van dergelijke informatie. ABN AMRO kan in het afgelo-

pen jaar zijn opgetreden als leadmanager of co-leadmanager 

voor een openbare emissie van beleggingsproducten van 

emittenten die worden genoemd in dit materiaal. De vermelde 

koersen van in dit materiaal genoemde beleggingsproducten 

gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie 

dat tegen deze koers orders kunnen worden uitgevoerd. De 

opinie is gebaseerd op beleggingsonderzoek.

Company disclosure 

ABN AMRO heeft geen relatie met de onderneming(en) 

waar deze aanbeveling betrekking op heeft, noch heeft 

ABN AMRO een overeenkomst voor de productie van deze 

beleggingsaanbevelingen. ABN AMRO heeft nu of in de 

afgelopen twaalf maanden geen diensten aan de uitgevende 

onderneming verricht die van invloed zijn geweest op de 

inhoud van deze beleggingsaanbeveling.

US Person Disclaimer Beleggen ABN AMRO

ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) is niet geregistreerd 

als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in 

respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 

1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, 

zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere 

toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten 

van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond 

van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voor-

doet, is de beleggingsdienstverlening van ABN AMRO 

inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven 

beleggingsproducten en beleggingsdiensten, alsmede de 

advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse 

ingezetenen [“US Persons” in de zin van vorenbedoelde 

wet- en regelgeving]. Dit document of kopieën daarvan 

mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de 

Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan 

Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande 

is het niet de intentie de in dit document beschreven beleg-

gingsdiensten en/of beleggingsproducten te verkopen of te 

distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar 

dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet 

is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of 

kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beper-

kingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding 

van dit document en/of het afnemen van de in dit document 

beschreven beleggingsdiensten en/of beleggingsproducten 

en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is 

niet aansprakelijk voor schade als gevolg van beleggings-

diensten en/of beleggingsproducten die in strijd met de 

hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen.

Disclaimer inzake duurzaamheidsindicator

ABN AMRO Bank N.V. heeft alle redelijkerwijs vereiste 

zorgvuldigheid betracht om te waarborgen dat de indicatoren 

betrouwbaar zijn. De informatie is echter niet door een 

accountant gecontroleerd en is aan wijziging onderhevig. 

ABN AMRO is niet aansprakelijk voor enige schade die een 

gevolg is van het (directe of indirecte) gebruik van de indica-

toren. De indicatoren op zich zijn niet bedoeld als een aan-

beveling met betrekking tot individuele bedrijven, en even-

min als een aanbod tot het kopen of verkopen van 

beleggingen. Hierbij dient te worden aangetekend dat de 

indicatoren een opinie op een bepaald moment weergeven, 

waarbij een aantal verschillende duurzaamheidsaspecten in 

aanmerking is genomen. De duurzaamheidsindicator geeft 

slechts een indicatie van de duurzaamheid van een bedrijf 

binnen zijn sector.
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