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Duurzaam beleggen: waar winst 
en impact samenkomen
De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat inmiddels alledaagse gewoontes zoals vliegreizen gevolgen voor 
de samenleving en het milieu hebben, dat bedrijven zich verantwoordelijker moeten gedragen en dat 
problemen zoals klimaatverandering voortvarender moeten worden aangepakt.  

Maar hoe beïnvloedt dit toegenomen bewustzijn het gedrag en de houding ten aanzien van duurzaam 
beleggen in Nederland?  

Marketingmateriaal

Mensen in Nederland staan positief 
tegenover de gedachte om alleen in 
duurzame fondsen te beleggen

Milieu-impact en potentieel rendement 
spreken meer aan dan ooit

Sentiment tegenover de overstap naar een duurzame 
portefeuille, waarbij het risiconiveau en de spreiding 
gelijk blijven

Waarom mensen in Nederland duurzame fondsen aantrekkelijk vinden

Bedrijfsschandalen die tot gevolg zouden 
hebben dat mensen hun geld terugtrekken

De drie belangrijkste factoren die mensen zouden stimuleren meer in duurzame fondsen te beleggen

2020 2021

Impact is een motiverende factor, maar Nederlanders willen bewijs zien dat duurzame 
beleggingen meer rendement opleveren voordat ze er meer geld in steken 

Cijfers of andere 
gegevens die aantonen 
dat duurzaam beleggen 
beter rendement oplevert

46%
Regelmatige rapportage 
over de impact van hun 
beleggingen op de 
maatschappij en de 
planeet.

37%
Certificering door 
de aanbieder zelf 
dat het fonds 
duurzaam is

30%

Voor de meeste Nederlanders zou 
een groot bedrijfsschandaal reden 
zijn om hun geld terug te trekken

Positief

6%

49%

45%
Neutraal

Negatief

Vanwege de bredere milieu-impact

75%
49%

Omdat ze meer kans bieden op een hoger rendement

23%
36%

Vanwege hun maatschappelijke principes

41%
34%

Een klimaatramp, zoals een olielekkage of emissieschandaal
60%

Een financieel schandaal of boekhoudfraude
58%

Een mensenrechtenschandaal
57%

Een privacy-schending of cyber-hack
56%

Een schandaal betreffende de behandeling van het personeel
56%

Een schandaal betreffende de cultuur binnen het bedrijf
51%

Milieukwesties

Duurzaamheid is voor Nederlanders nu belangrijker 
dan vóór de pandemie

Hoe de pandemie het belang van duurzaamheidskwesties heeft veranderd

Maatschappelijke kwesties

51% 36% 13%

51% 35% 14%

Belangrijker Even belangrijk Minder belangrijk 

In opdracht van Schroders voerden Raconteur Media en Iresearch een onafhankelijk onderzoek uit onder 23.950 mensen (21.147 
niet-gepensioneerden en 2.803 gepensioneerden) uit 33 landen in alle delen van de wereld. In 32 landen vond het onderzoek plaats tussen 
16 maart en 7 mei 2021, terwijl Maleisië volgens precies dezelfde methode werd onderzocht tussen 5 juli en 2 augustus 2021, waarmee het 
aantal landen uitkomt op 33.

"Mensen" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die van plan zijn om in de komende 12 maanden ten minste EUR 10.000 (of het 
equivalent daarvan) te beleggen en die in de afgelopen 10 jaar wijzigingen in hun portefeuille hebben aangebracht. Deze personen 
vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft.

Belangrijke informatie: 
Deze informatie is een marketingboodschap.Schroders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten in feiten of meningen.Het materiaal is 
niet bedoeld en mag niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch of fiscaal of beleggingsadvies.De opvattingen en informatie in 
dit materiaal mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.Resultaten uit het 
verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten en worden mogelijk niet herhaald.De waarde van beleggingen en de inkomsten 
daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat beleggers het oorspronkelijk ingelegde bedrag niet terugkrijgen. Door 
wisselkoersschommelingen kan de waarde van beleggingen zowel dalen als stijgen.Dit document geeft de meningen en opvattingen van 
Schroders weer. Deze kunnen veranderen.De meningen en opvattingen in dit document zijn die van de personen aan wie ze worden 
toegeschreven, en komen niet noodzakelijk overeen met de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, 
strategieën of fondsen van Schroders.De vermelde informatie wordt betrouwbaar geacht, maar Schroders biedt geen garantie wat betreft 
de juistheid of volledigheid ervan.Schroders is een verwerkingsverantwoordelijke  met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons 
Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op 
www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u 
geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.Voor uw veiligheid kan onze communicatie met u worden 
geregistreerd of gecontroleerd.
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