
// INTERVIEW OP MAAT

Achmea Investment Management concentreert zich op vijf verschillende thema’s van 
maatschappelijk verantwoord beleggen. Daarnaast helpt de vermogensbeheerder 
pensioenfondsen hun eigen keuzes te maken.

Van der Krogt, Hoofd Verantwoord Beleggen bij Achmea IM, 
laat er geen twijfel over bestaan dat alle vijf de thema’s van 
maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) belangrijk zijn. 
Ze beseft ook dat er wellicht andere thema’s denkbaar zijn, 
maar legt uit waarom Achmea IM juist gezondheid heeft 
toegevoegd. ‘We hebben allemaal met gezondheid te maken. 
We willen allemaal betaalbaar gezond oud worden en van ons 
pensioen genieten’, zegt ze. ‘Bovendien sluit het erg goed aan 
bij enkele van onze grote klanten en hun deelnemers.’

Onlangs heeft Achmea IM, dat een vermogen van meer dan 
130 miljard euro beheert, zijn uitgangspunten voor MVB 
opnieuw vastgelegd. Samen met haar collega Frank 
Wagemans, Senior Engagement Specialist, legt ze uit 
waarom MVB de laatste tijd zo’n snelle ontwikkeling 
doormaakt. ‘In 2015 is opnieuw momentum ontstaan voor 
MVB. Dat hangt samen met het vaststellen van de zogeheten 
Sustainable Development Goals door de Verenigde Naties in 
september van dat jaar, en met het thematische onderzoek 
dat DNB aankondigde naar verantwoord beleggen door 
pensioenfondsen’, aldus Van der Krogt. ‘Pensioenfondsen 
zijn nog eens bij zichzelf te rade gegaan. Wat levert MVB ons 
op? Zijn we op de goede weg? Past het bij ons? Met onze 
investment beliefs sessions helpen we hen hun eigen koers 
te bepalen.’

Drie van Achmea IM’s speerpunten vloeien rechtstreeks voort 
uit het Global Compact. Op initiatief van de VN hebben 
honderden grote bedrijven toegezegd de mensenrechten te 
eerbiedigen, fatsoenlijke arbeidsnormen te hanteren, en voor 
een leefbare omgeving voor toekomstige generaties te 
zorgen. ‘Voor onze eigen beleggingsfondsen sluiten we 
investeringen uit in bedrijven die deze uitgangspunten 
schenden’, legt Wagemans uit. ‘Maar als we vermoeden dat er 
kans op vooruitgang bestaat, gaan we de dialoog met 
dergelijke bedrijven aan. Als bedrijven niet openstaan voor 
deze dialoog en geen verbetering laten zien, verbreken we de 
relatie. De meeste bedrijven staan echter open voor deze 
dialoog. Soms kunnen bedrijven daardoor stappen zetten die, 
bijvoorbeeld voor de mensen ter plaatse, grote verbetering 
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‘Van alle thema’s in maatschappelijk verantwoord beleggen is 
gezondheid hetgene waarmee de meeste winst is te behalen’, 
zegt Annette van der Krogt. ‘Vreemd eigenlijk, want gezondheid 
is iets dat ons allemaal aangaat. Bij Achmea IM hebben we het 
als vijfde speerpunt in onze advisering en ons beleggingsbeleid 
opgenomen, naast mensenrechten, arbeidsnormen, natuur en 
milieu, en klimaatverandering. Het thema past bij ons en bij onze 
moedermaatschappij Achmea, de grootste zorgverzekeraar van 
Nederland. Verantwoord beleggen zit in ons DNA.’

We helpen pensioenfondsen  
om hun eigen keuzes te maken
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Annette van der Krogt is sinds 2007 Hoofd 
Verantwoord Beleggen bij Achmea Investment 
Management. Haar team is verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen en implementeren van verantwoord 
beleggen strategieën voor de institutionele klanten. 
Voorheen werkte zij als Corporate Governance Analyst 
bij ABN AMRO Asset Management. Ze studeerde 
rechten aan de Universiteit van Utrecht.



inhouden. Omdat we gebruikmaken van gedegen onderzoek 
en ook precies kunnen vertellen wat onze klanten willen, 
kunnen we invloed uitoefenen.’

Volgens Van der Krogt begrijpen bedrijven meestal ook wel 
dat ze er zelf beter van worden als ze op een verantwoorde 
manier zakendoen. ‘Het is beter voor hun reputatie en het 
zorgt voor betrokken werknemers. Als je bijvoorbeeld je 
werknemers te weinig betaalt om van te leven, zul je niet in 
staat zijn om ze te behouden of gaan klanten er vragen over 
stellen’, legt ze uit. Voor engagement op het thema ‘leefbaar 
loon’ werkt Achmea IM, net als bij de andere thema’s, nauw 
samen met andere institutionele beleggers en experts om zo 
effectief mogelijk te zijn.

Het thema klimaatverandering is volgens Van der Krogt en 
Wagemans zo belangrijk dat niemand er omheen kan. 
Achmea IM wijst zijn klanten erop dat klimaatverandering 
méér is dan een temperatuurstijging van enkele graden, en 
dat het in heel veel sectoren een grote impact zal hebben. 
‘Het betekent niet alleen veel voor de energiesector, maar 
ook dat het tijd wordt om te kijken naar gewassen die in zout 
water groeien, dat er nieuwe businessmodellen ontstaan, 
dat er op sommige plekken in de wereld migratiestromen op 
gang zullen komen. Dat wordt nogal eens vergeten’, aldus 
Wagemans. ‘Onze beleggingsanalisten kijken wat de 
gevolgen van klimaatverandering kunnen zijn voor 
beleggingen.’

Wat gezondheid betreft, kijkt Achmea IM naar een breed 
pallet van onderwerpen. Die lopen uiteen van toegang tot 
medische zorg, zowel in Nederland als elders op de wereld, 
tot bijdragen aan een gezondere levensstijl. Het debat over 
dure medicijnen is ook niet aan de vermogensbeheerder 
voorbijgegaan. ‘Die discussie is, zeker bij ons moederbedrijf, 
ook in huis gevoerd’, zegt Van der Krogt. 

De betrokkenheid bij het thema gaat verder dan beleggen of 
de dialoog aangaan met bedrijven. Zo ondertekende Achmea 
IM in 2015 een mondiaal pleidooi voor transparantie van 
farmaciebedrijven en in 2018 een soortgelijk pleidooi richting 
de producenten van levensmiddelen om hun producten 
gezonder te maken. ‘Wij werken ook hier samen met andere 
vermogensbeheerders, omdat we ervan overtuigd zijn dat we 
zo echt het verschil kunnen maken’, zegt Wagemans.
Achmea IM heeft besloten met zijn eigen beleggingsfondsen 
niet meer in aandelen of bedrijfsobligaties van tabaks-
producenten te beleggen, omdat tabak verslavend is en 
schadelijk voor de gezondheid. Als klanten dat wel willen, 
gaan Van der Krogt en Wagemans het gesprek niet uit de weg. 

Van der Krogt beklemtoont dat er grote onderlinge verschillen 
zijn tussen pensioenfondsen. Op de vraag of dat niet moeilijk 
is, antwoordt ze enthousiast dat ze dát nou juist een van de 
leukste onderdelen van haar werk vindt. ‘Elk pensioenfonds 

heeft aandacht voor MVB, maar de situatie is voor elke klant 
anders. Heb je veel oudere deelnemers of juist jongere, ben je 
groot of klein, wat zijn je investment beliefs? Welke 
verwachtingen heb je ten aanzien van rendement? Wat wil je 
achterban? Het is onze taak om besturen te helpen om de 
keuzes te maken die passen bij hun fonds en overtuigingen. 
Dankzij ons team van deskundigen, brede klantenkring en 
ervaring kunnen we ons daarin onderscheiden.’

Van der Krogt vertelt dat een van Achmea IM’s klanten de 
eerste stappen zet om verantwoord beleggen opnieuw op de 
kaart te zetten. ‘Dat fonds heeft daarin ambities 
geformuleerd die passen bij het fonds, maar bescheiden 
lijken gezien de huidige trends. Dat het fonds verantwoord 
belegt op een manier die past bij het fonds en de achterban, 
juichen wij toe. Wij geloven dan ook niet in een one-size-fits-
all beleid voor verantwoord beleggen. Wij helpen het fonds 
om het beleid aan zijn achterban uit te leggen. Dat doen we 
overigens voor élk pensioenfonds. Vaak worden kleine 
pensioenfondsen in de rapportage meegenomen in de 
slipstream van grote fondsen. Wij maken voor iedere klant 
elk half jaar een eigen rapportage over MVB. Onze kracht zit 
in het ondersteunen van fondsen bij het realiseren van hun 
eigen wensen op het gebied van MVB.’« 
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Frank Wagemans is Senior Engagement Specialist bij 
Achmea Investment Management. Namens (de 
klanten van) Achmea IM gaat hij de dialoog aan met 
bedrijven op diverse ESGthema’s. Hiervoor werkte 
Wagemans bij de VBDO en voor het Deltaprogramma 
aan de Nederlandse strategie op het gebied van 
klimaatadaptatie. Naast zijn werk promoveert hij  
aan de Universiteit Wageningen op de effectiviteit 
van maatschappelijk verantwoord beleggen.


