Maatschappelijk
verantwoord beleggen
Wat vinden jullie?
In 2019 hebben we getoetst wat jullie, onze
deelnemers en gepensioneerden, eigenlijk van
maatschappelijk verantwoord beleggen vinden.

Sessie met 2 panels
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informatie
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Uitkomsten

1408

deelnemers
en gepensioneerden

voor actieven en gepensioneerden gelijk

A - Er is breed draagvlak voor MVB

C - Informatiebehoefte

KLIMAATVERANDERING

MENS EN MILIEU

75%

vindt dat het fonds verantwoordelijk
is bij beleggingen rekening te houden
met mens en milieu

65%

INZICHT

BEPERKT

vindt dat het fonds verantwoordelijk
is om rekening te houden met
langetermijnrisico’s van klimaatverandering

alleen informeren
wanneer dat relevant
en actueel is.

B - Inzicht beleid & beleggingsopties
WENSEN DEELNEMERS MEENEMEN

VERTROUWEN IN FONDS

74%

82%

vindt dat het fonds rekening
moet houden met de wensen van
werknemers en gepensioneerden

vertrouwt dat Pensioenfonds
UWV maatschappelijk
verantwoord belegt

WEL BELEGGEN IN

NIET BELEGGEN IN

welzijn

gezondheid

TEN OPZICHTE VAN DE SECTOR
Jullie hebben vertrouwen
dat het fonds gelijk loopt met
de sector met MVB.
Beter presteren dan de
sector vindt men niet nodig.

MATE VAN MVB
Jullie geven aan weinig
inzicht te hebben in de mate
waarin maatschappelijk
verantwoord wordt belegd.

controversiële
wapens

mensenrechten
schendende landen

RENDEMENT & RISICO’S

milieu

betaalbare en
duurzame energie

tabaksindustrie

bedrijven betrokken
bij corruptie

LAGER PENSIOEN
DOOR MVB

NIET TEN KOSTE
RENDEMENT & RISICO

36%

67%

heeft een lager pensioen over
voor de zekerheid dat er niet in foute
bedrijven of landen wordt belegd

vindt dat MVB niet ten koste
mag gaan van rendement of tot
meer risico’s mag leiden

We willen iedereen die heeft meegedaan
aan het onderzoeken heel erg bedanken.

Jullie geven aan weinig zicht
te hebben op het effect
van MVB op rendement en
risico’s.

50+%

denkt dat het rendement stijgt

14%

denkt dat risico’s afnemen

De uitkomsten van het onderzoek zijn door het bestuur van Pensioenfonds UWV
meegenomen bij de totstandkoming van het MVB-beleid.

