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Maatschappijbewust?
NNEK verstaat onder maatschappijbewust beleggen:
“beleggen in goede bedrijven”. 

Dit zijn bedrijven die verantwoord omgaan met milieu 
en maatschappij en goed bestuurd worden. Dit 
betekent dat we bedrijven die onacceptabel gedrag 
vertonen en de planeet en mens slechter achterlaten 
uitsluiten. 

De criteria waarop bedrijven worden beoordeeld 
worden afgekort met ESG. ESG staat voor 
enviromental (milieu), social (maatschappij) en 
governance (goed bestuur).

Door middel van maatschappijbewust beleggen 
creëren we een betere wereld en verwachten wij 
een beter rendement dan traditioneel beleggen. 

NNEK belegt maatschappijbewust met drie pijlers: 
negatieve uitsluiten, positieve insluiten en verandering 
creëren. 

Waarom maatschappijbewust? 
De mens en de planeet hebben te kampen met 
grote uitdagingen zoals: klimaatverandering, 
schaarste van grondstoffen, mensenrechten-
schending, ontbossing en sociale ongelijkheid. Door 
middel van maatschappijbewust te beleggen 
dragen wij ons steentje bij aan een betere toekomst 
en wereld. 

Daarnaast verwacht NNEK dat beleggen mét de 
ESG-criteria meer rendement oplevert dan 
traditioneel beleggen (zonder ESG-criteria). 
Onderzoek wijst namelijk uit dat bedrijven die positief 
scoren op ESG over het algemeen beter financieel 
presteren dan slecht scorende bedrijven. We zouden 
het bijna ‘vanzelfsprekend’ kunnen noemen, want de 
vraag naar duurzame oplossingen groeit. Een bedrijf 
die daarin innoveert heeft (misschien) een betere 
bestaansrecht.

We creëren hierdoor een win-win-win situatie. Een 
financieel rendement voor u door te beleggen en 
een extra rendement door maatschappijbewust te 
beleggen en een rendement voor mens, 
maatschappij en planeet. 1+1=3! 



Hoe maatschappijbewust beleggen? 
Beleggen met oog voor milieu, sociale en 
maatschappelijke thema’s bestaat uit verschillende 
niveaus. NNEK belegt duurzaam en verantwoord.

Bij duurzaam beleggen worden alleen beleggingen 
ingesloten die een positieve impact hebben op mens 
en milieu. Deze beleggingen zijn dus zeer ‘groen’.

Bij verantwoord beleggen is de aandeelhouder actief 
op zoek naar verbeteringen op bijvoorbeeld 
milieugebied bij een bedrijf. Met zijn/haar inspraak 
willen ze verandering creëren. Deze beleggingen 
vallen niet in de duurzaamste categorie, maar ze 
scoren wel positief op de ESG-criteria. Ze scoren dus 
goed op milieu, maatschappij en goed bestuur. 
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