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Overzicht

Over dit onderzoek

Verduurzamen gaat niet vanzelf. Het vereist 
dat we ons allemaal bewuster worden van 
onze impact en dat we samenwerken om een 
duurzamere wereld tot stand te brengen. 
Wij spraken met meer dan 23.000 mensen uit 
32 verschillende locaties verspreid over de 
hele wereld, om een beeld te krijgen van hun 
houding tegenover duurzaam beleggen. 

Het gesprek over duurzaam beleggen krijgt 
vaart. De interesse groeit en mensen willen 
graag meer informatie over het onderwerp. 
Ons onderzoek bracht echter verschilllende 
obstakels aan het licht die verhinderen 
dat duurzaam beleggen op grote schaal 
doorbreekt en een vast onderdeel van 
beleggingsportefeuilles wordt.  Hoewel 
mensen duurzaamheid als een morele 
verantwoordelijkheid zien, wordt deze soms 
overschaduwd door onmiddellijke financiële 
argumenten. 

Het meest bemoedigend is misschien het 
toenemende besef dat een duurzamere 
belegging waarschijnlijk ook hoger 
rendement oplevert.^1

In april 2020 liet Schroders een onafhankelijk 
online onderzoek uitvoeren onder meer dan 
23.000 beleggers uit 32 locaties over de hele 
wereld, waaronder Australië, België, Brazilië, 
Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, 
Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. 
“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. 

Opmerking: de cijfers in dit document zijn 
afgerond waardoor de totalen mogelijk niet op 
100 uitkomen.

^1 42% van de respondenten vond duurzame fondsen aantrekkelijk omdat ze meer kans bieden op een hoger rendement
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Mensen willen bewijs dat beleggingen 
duurzaam zijn 
Het grootste deel van de ondervraagden 
(34%) zegt dat bevestiging door een 
onafhankelijke derde partij hen vertrouwen 
zou geven in de duurzaamheid van een 
belegging, terwijl 33% evenveel vertrouwen 
zou hebben in certificatie door de aanbieder 
van de belegging zelf. 

Duurzaamheid is sterk verweven met ethiek
77% van de mensen zou geen beleggingen 
kiezen die tegen hun overtuigingen ingaan, 
terwijl 23% dat wel zou doen als dat meer 
rendement oplevert. 

Milieu-impact en hoger rendement zijn de 
belangrijkste redenen om voor duurzame 
fondsen te kiezen
Bijna de helft (47%) van de mensen 
wereldwijd vindt duurzame fondsen 
aantrekkelijk vanwege hun bredere milieu-
impact. Daarnaast vond 42% duurzame 
fondsen aantrekkelijk omdat die meer kans 
op een hoger rendement bieden – wat 
aantoont dat mensen verwachten dat winst 
en positieve impact hand in hand gaan.  

Erover praten
65% van de mensen kaart het onderwerp 
duurzaam beleggen aan bij hun adviseur; 
slechts 25% doet dat vaak. 45% geeft aan 
dat hun financieel adviseur alleen informatie 
over duurzaam beleggen geeft als ze daar 
specifiek om vragen, en slechts 16% krijgt 
deze informatie ongevraagd.

Wereldwijde verantwoordelijkheid 
69% van de mensen wereldwijd vindt dat 
nationale overheden en toezichthouders 
verantwoordelijk zijn voor het beperken 
van de klimaatverandering, terwijl 
meer dan de helft (59%) vindt dat zij 
ook als individu verantwoordelijkheid 
moeten nemen. Slechts 46% vond 
dat vermogensbeheerders en grote 
aandeelhouders verantwoordelijkheid 
dragen, terwijl 61% de verantwoordelijkheid 
bij bedrijven legt.  

Bijdragen aan een duurzame wereld
47% van de mensen draagt bij aan een 
duurzamere wereld door in duurzame 
beleggingsfondsen te beleggen in plaats 
van fondsen die geen rekening houden met 
duurzaamheidsfactoren. Dit is meer dan in 
2018, toen was het 42%. 

Bedrijven moeten voorrang geven aan hun 
impact op de lokale gemeenschap
Mensen vinden de impact van een bedrijf 
op de gemeenschap en de samenleving 
het allerbelangrijkste aandachtspunt (70%). 
Onmiddellijk daarop volgen aandacht voor 
milieukwesties (67%) en de behandeling 
van werknemers (66%).

Een korte samenvatting van 
onze bevindingen
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Duurzaam beleggen is een sector die 
volop in ontwikkeling is, en omdat er 
geen eensluidende normen of definities 
van bestaan hebben consumenten meer 
informatie nodig om zeker te weten waar ze 
hun geld in steken. 

Het probleem is dat “greenwashing” (het 
verstrekken van misleidende informatie 
over een bedrijf en zijn producten) het 
voor bedrijven die zich oprecht inzetten om 
groenere of duurzamere beslissingen te 
nemen, moeilijker maakt te bewijzen dat zij 
inderdaad duurzaam bezig zijn. 

Het is dan ook geen wonder dat 93% van 
de mensen wereldwijd aangaf dat ze, om 
vertrouwen te hebben in de duurzaamheid 
van een belegging, meer informatie nodig 
hebben over wat een bedrijf als “duurzaam” 
aanmerkt. 

En aangezien 72% hun financiële kennis 
opdoet door eigen onderzoek, ligt het 
voor de hand dat goede informatie 
over de duurzaamheid van beleggingen 
steeds waardevoller zal worden, zowel 
voor de doorsneebeleggers als voor de 
fondsaanbieders. 

Terwijl de grootste groep ondervraagden 
(34%) zegt dat een label van een 
onafhankelijke derde partij hen vertrouwen 
zou geven in de duurzaamheid van een 
belegging, zou een vrijwel even grote groep 
(33%) genoeg hebben aan certificering 
door de fondsaanbieder zelf. Ruim een 
kwart (26%) heeft geen behoefde aan een 
“duurzaamheidskeurmerk” en ontvangt liever 
regelmatige updates door de aanbieder.

 

Bewijs het maar

Wereldwijd Europa Azië
Noord- en 

Zuid-Amerika Overige

Soort informatie die mensen wensen om vertrouwen t 
e hebben dat een fonds duurzaam is

34%

33%

26%

7%

38%

32%

21%

9%

32%

38%

24%

6%

28%

34%

34%

5%

33%

26%

33%

8%

Geen informatie nodig

Certificering door de aanbieder 
zelf dat het fonds duurzaam is

Regelmatige updates door de 
aanbieder van de belegging

Label van een derde partij (een onafhankelijke 
partij die bevestigt dat de belegging duurzaam is)
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Kijken we naar de behoefte aan 
duurzaamheidscertificering per regio, zien we 
een overweldigende consensus in de behoefte 
aan informatie en slechts enkele subtiele 
verschillen betreffende het soort informatie. Van 
de Europeanen heeft 38% een voorkeur voor 
certificering door een derde partij. In Noord- en 
Zuid-Amerika verkiest slechts 28% deze methode 
en gaat de voorkeur uit naar zelf-certificering en 
regelmatige updates (beide 34%).

Locaties in de categorie “overige” (Australië, 
VAE en Zuid-Afrika) zijn het meest sceptisch 
over zelfcertificering: slechts 26% van de 
mensen hier vindt dat deze methode zou 
volstaan. Ze hebben juist een duidelijke 
voorkeur voor hetzij door een derde partij 
toegekende labels of regelmatige updates door 
de aanbieder, in beide gevallen 33%.

In de vergelijking tussen millennials en niet-
millennials lijken millennials zich minder zorgen 
te maken over zelfcertificering (38%) dan niet-
millennials (30%), die het meeste vertrouwen 
hebben in een label van een derde partij.

Interessant genoeg toonden ‘beginnende’ en 
‘gevorderde’ beleggers geen grote verschillen 
in voorkeur voor specifieke soorten informatie. 
Dit betekent dat mensen, ongeacht het niveau 
van hun beleggingskennis, diverse soorten 
informatie nodig hebben om vertrouwen te 
hebben in de duurzaamheid van een belegging. 

58% van de respondenten geeft aan 
dat een slechte zichtbaarheid van de 
duurzaamheidsprestaties hun vertrouwen in 
een fondsaanbieder ondermijnt, wat bevestigt 
hoe belangrijk dit soort informatie is. 

Het is ook een gemakkelijke verbetering voor 
financieel adviseurs en fondsaanbieders. Er 
komt steeds meer regelgeving op dit gebied, 
en daardoor komt er steeds meer informatie 
beschikbaar. Deze informatie beter toegankelijk 
maken is niet alleen een uitstekende manier om 
consumenten meer kennis bij te brengen, maar 
ook om hun vertrouwen te versterken.

Hoeveelheid informatie die nodig is om te bevestigen  
dat een fonds duurzaam is, per leeftijdsgroep

6%

38%

33%

23%

8%

30%

34%

28%

Regelmatige updates door de 
aanbieder van de belegging

Certificering door de aanbieder 
zelf dat het fonds duurzaam is

Label van een derde partij (een onafhankelijke 
partij die bevestigt dat de belegging duurzaam is)

Geen informatie nodig

Niet-millennials (38+)

Millennials (18-37)



Global Investor Study 2020 7

Geld of geweten? Dat is het uiteindelijke 
dilemma waarvoor mensen steeds vaker 
staan in dit informatietijdperk, waarin het 
steeds vaker onmogelijk is “weg te kijken”. 
De resultaten van onze enquête lijken er 
echter op te wijzen dat de meeste mensen, 
als het om hun persoonlijke overtuigingen 
gaat, niet bereid zijn concessies te doen. 

Hoe sterk zijn beleggers geneigd tegen hun 
persoonlijke overtuigingen in te gaan om 
meer rendement te behalen? Geruststellend 
is dat ruim drie kwart (77%) van de mensen 
geen beleggingen zou doen die tegen hun 
persoonlijke overtuigingen ingaan; de overige 
23% zou dit wel doen als het meer rendement 
oplevert. Dit is niet echt verrassend, want 
vorig jaar al was een meerderheid van 
de ondervraagden van mening dat hun 
individuele beleggingskeuzes kunnen 
bijdragen aan een duurzamere wereld (60%).

En wat is de prijs van die beslissing? De 
23% die wel tegen hun geweten in zouden 
beleggen, zou gemiddeld 21% rendement 
willen behalen om een eventueel schuldgevoel 
te compenseren.

Hoewel de meerderheid van de beleggers in 
vrijwel alle landen kiest voor beleggingen die 
in overeenstemming met hun geweten zijn, 
liggen de verhoudingen niet overal gelijk. 

Het beleggingskompas

Location Zou geen beleggingen doen 
die tegen hun persoonlijke 
overtuigingen ingaan

Zou dat wel doen als het 
meer rendement oplevert

China 90% 10%

Italië 82% 18%

Portugal 82% 18%

België 81% 19%

Zweden 81% 19%

Denemarken 81% 19%

Zwitserland 80% 20%

Rusland 80% 20%

Taiwan 80% 20%

Australië 80% 20%

Duitsland 79% 21%

Nederland 79% 21%

VK 78% 22%

Frankrijk 78% 22%

Polen 78% 22%

Chili 78% 22%

Oostenrijk 77% 23%

Brazilië 77% 23%

Spanje 76% 24%

Japan 76% 24%

Mexico 76% 24%

Canada 74% 26%

VAE 74% 26%

Hongkong 73% 27%

Argentinië 73% 27%

Zuid-Afrika 73% 27%

India 71% 29%

Indonesië 71% 29%

Zuid-Korea 69% 31%

Thailand 68% 32%

Singapore 67% 33%

VS 67% 33%

Gewetensvolle beleggers per locatie

Het gemiddelde 
rendement dat 
beleggers willen 
behalen om tegen hun 
geweten in te gaan

21%

Wat is uw prijs?
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Terwijl mensen in China het minst geneigd zijn 
tegen hun persoonlijke overtuigingen in te 
gaan om hoger rendement te behalen (slechts 
10% zou daartoe bereid zijn), zijn ze daar in 
Singapore en de VS meer dan drie keer zo sterk 
(33%) toe geneigd.

Ook de vergelijking tussen de generaties 
laat een interessant patroon zien, want 
millennials – vaak beschouwd als de meest 
duurzaamheidsbewuste generatie – blijken 
iets sterker geneigd tegen hun persoonlijke 
overtuigingen in te gaan om meer rendement 
te behalen dan oudere beleggers (25% zou 
daartoe bereid zijn). 

Ook opmerkelijk is het verschil tussen mensen 
die zichzelf als meer gevorderde belegger 
omschrijven en degenen met minder kennis. 

Terwijl 82% van de ‘beginners/basis’-beleggers 
zegt niet tegen hun persoonlijke overtuigingen 
in te gaan, is dit bij de ‘experts/gevorderden’ 
11% minder: van hen zou 71% zich laten leiden 
door hun morele kompas, en zou 29% de 
financiële winst voorrang geven.
Over het geheel genomen is dit een bijzonder 
positief resultaat. Het toont aan dat er een 
grote vraag is naar fondsen die aansluiten bij 
de persoonlijke opvattingen van mensen, wat 
betekent dat er veel bewuste beleggers zijn 
voor wie een duurzaam fonds een uitkomst is. 

* Dit is het door de respondenten zelf ingeschatte niveau van hun beleggingskennis

Keuze voor beleggingen die tegen persoonlijke overtuigingen ingaan, 
per generatie

Keuze voor beleggingen die tegen persoonlijke overtuigingen ingaan, 
per kennisniveau*

Beginner/basis

Ouder (71+)

Babyboomers (51-70)

Generatie X (38-50)

Millennials (18-37)

Halfgevorderd

Expert/gevorderd

71%

80%

82%

18%

20%

29%

Ja, als het rendement hoger zou zijn

Ja, als het rendement hoger zou zijn

Nee, ik zou geen beleggingen doen die 
tegen mijn persoonlijke overtuigingen ingaan

Nee, ik zou geen beleggingen doen die 
tegen mijn persoonlijke overtuigingen ingaan

84% 16%

80% 20%

76% 24%

75% 25%

Als het om 
persoonlijke 
overtuigingen gaat, 
zijn de meeste 
mensen niet bereid 
concessies te doen
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Waarom mensen kiezen 
voor duurzaam beleggen

Het lijkt erop dat duurzaam beleggen zowel 
een persoonlijke keuze als “best practice” 
is. Maar wat maakt duurzaam beleggen nu 
precies aantrekkelijk? 

Bijna de helft (47%) van de mensen wereldwijd 
vindt duurzame beleggingen aantrekkelijk 
vanwege hun bredere milieu-impact, wat 
aantoont dat de mogelijkheid om goed te 
doen een sterkere drijfveer is dan de kans op 
hoger rendement (42%). 

Tegenover de grote groep mensen die de 
voordelen van duurzaam beleggen erkennen, 
staat een kleine minderheid (11%) die het niet 
aantrekkelijk vindt omdat het volgens hen 
geen hoger rendement biedt. Dit is een zeer 
bemoedigend resultaat, want het toont aan dat 
de meeste mensen beseffen dat een keuze voor 
duurzamere fondsen niet ten koste gaat van een 
hoger rendement.

Een nog kleinere minderheid (4%) vindt 
duurzame fondsen onaantrekkelijk omdat die niet 
aansluiten bij hun overtuigingen.

Er waren geen opmerkelijke verschillen tussen 
regio’s of generaties, maar er tekent zich wel 
een interessant patroon af als we de resultaten 
uitsplitsen naar kennisniveau. 

Experts/gevorderde beleggers zijn het meest 
geneigd te denken dat duurzame beleggingen 
meer kans bieden op een hoger rendement 
(44%, tegen 35% van de “beginner-/
basisgroep”). En beleggers met beginners-/
basiskennis zijn twee keer zo sterk geneigd 
om duurzame beleggingen links te laten 
liggen dan experts/gevorderde beleggers (8% 
tegen 4%) omdat ze niet aansluiten bij hun 
persoonlijke opvattingen.

Experts/gevorderde beleggers zijn het meest 
geneigd te denken dat duurzame beleggingen 
meer kans op hoger rendement bieden (44%) 
en het minst geneigd te denken dat ze geen 
hoger rendement bieden (9%). Dit stemt 
optimistisch, want kennelijk leeft het gevoel 
dat duurzaamheid niet ten koste van hogere 
rendementen hoeft te gaan. 

Zijn duurzame beleggingen aantrekkelijk?

Aantrekkelijkheid van duurzame beleggingen, per kennisniveau* 

Ja, vanwege hun bredere milieu-impact

Ja, omdat ze meer kans bieden op een hoger rendement

Ja, vanwege mijn maatschappelijke overtuigingen

Nee, omdat ze geen hoger rendement bieden

Nee, omdat ze niet aansluiten bij mijn overtuigingen

Beginner/basis Halfgevorderd Expert/gevorderd

47%

42%

32%

11%

4%

29
%

28
%

38
%

35
%

4
2% 4

4
%

4
2% 4

5%

51
%

15
%

11
%

9%8%

4
%

4
%

Nee, omdat ze geen hoger 
rendement bieden

Ja, vanwege hun 
bredere milieu-impact

Ja, omdat ze meer kans bieden 
op een hoger rendement

Nee, omdat ze niet aansluiten 
bij mijn overtuigingen

Ja, vanwege mijn maatschappelijke 
overtuigingen

* Dit is het door de respondenten zelf ingeschatte niveau van hun beleggingskennis
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Initiatief tot het 
duurzaamheidsgesprek

61% van de mensen vindt dat financieel 
adviseurs een plicht hebben te zorgen dat 
mensen voldoende financiële kennis hebben. 
Het is interessant te onderzoeken hoe dit 
uitpakt als het om duurzaam beleggen gaat.

Terwijl 65% het onderwerp duurzaam 
beleggen zelf bij hun adviseur aankaart, zegt 
45% dat hun financieel adviseur hierover 
pas informatie geeft als zij daar specifiek om 
vragen en krijgt slechts 16% deze informatie 
ongevraagd. 

Dit geeft aan dat de meeste mensen graag 
over duurzaam beleggen willen praten en 
er meer over willen weten. Er is echter meer 
actie nodig is om dit onderwerp bovenaan de 
agenda te zetten zodat financieel adviseurs 
en beleggers regelmatig gesprekken over 
duurzame fondsen voeren. 

Wie neemt het initiatief tot een gesprek over duurzaam beleggen?

25%

33%

23%

16%

40%

45%

12%

6%

Vaak, bijna in elk gesprek met mijn 
financieel adviseur

Hoe vaak mensen 
informatie 

over duurzaam 
beleggen vragen

Hoe vaak  
financieel 
adviseurs 

informatie 
over duurzaam 

beleggen geven

Vaak, bijna in elk gesprek met mijn 
financieel adviseur

Ik vraag er nooit om

Soms, niet alleen als ik er 
specifiek om vraag

Soms vraag ik ernaar

Soms, alleen als ik er 
specifiek om vraag

N.v.t. – ik heb geen 
financieel adviseur

Nooit

De meeste mensen 
willen graag over 
duurzaam beleggen 
praten en er meer 
over weten
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Interessant genoeg is dit overal ter in 
de wereld ongeveer hetzelfde, met één 
opmerkelijke uitzondering. In Europa lijken 
financieel adviseurs het minst voortvarend om 
duurzaam beleggen ter sprake te brengen, 
want in deze regio zei slechts 28% dat ze er 
vaak informatie over kregen. In Azië was dat 
38% en in Noord-/Zuid-Amerika 37%. 

Ook een vergelijking tussen de verschillende 
kennisgroepen op dit punt levert 
verhelderende resultaten op.

Hoewel er geen echt patroon waarneembaar 
is bij “soms vragen” en “nooit vragen”, zijn 
experts/gevorderde beleggers duidelijk 
sterker geneigd om “vaak” informatie te 
vragen dan de halfgevorderden en beginners. 
Beleggers met een expert/gevorderd 
kennisniveau zijn twee keer zo sterk (34%) 
als beginners/basisbeleggers (16%) geneigd 
om in bijna elk gesprek met hun financieel 
adviseur informatie over duurzaam beleggen 
te vragen. 

Aangezien 80% van de respondenten aangaf 
dat ze een gemiddeld of hoog niveau van 
financiële kennis zouden willen hebben, 
schept dit zeker gunstige vooruitzichten voor 
duurzaam beleggen. Naarmate de toegang tot 
informatie over dit onderwerp verbetert, zal 
ook de kennis van de mensen toenemen. 

Financieel adviseurs die informatie over duurzaam beleggen geven,  
per regio

Mensen die hun financieel adviseur om informatie over duurzaam 
beleggen vragen, per kennisniveau*

28% 38% 37% 32%
Europa

Beginner/basis

Halfgevorderd

Expert/gevorderd

Azië Noord- en 
Zuid-Amerika

Overige

Nvt – ik heb geen financieel adviseur

Soms, af en toe vraag ik naar 
informatie over duurzaam beleggen

Ik vraag nooit informatie over 
duurzaam beleggen

Vaak, bijna in elk gesprek met mijn 
financieel adviseur vraag ik om 
informatie over duurzaam beleggen

19%26%39%16%

12%19%48%20%

9%26%32%34%

* Dit is het door de respondenten zelf ingeschatte niveau van hun beleggingskennis
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Onbewuste impact 
ESG-criteria (op het gebied van milieu, 
maatschappij en ondernemingsbestuur) 
zijn de afgelopen jaren een steeds grotere 
rol gaan spelen in de beleggingssector, om 
allerlei redenen. Er moet echter nog veel 
gedaan worden om adviseurs te bewegen 
het vaker ter sprake te brengen. Vooral 
als we bedenken hoe veel dat zou kunnen 
bijdragen aan de oplossing van wereldwijde 
vraagstukken zoals de klimaatverandering.

Maar wie is volgens de respondenten echt 
verantwoordelijk voor de oplossing van een 
van de grootste uitdagingen waar de wereld 
voor staat?

Dat deze cijfers zo dicht bij elkaar liggen, laat 
wel zien dat dit iets is waar we allemaal aan 
moeten bijdragen, zij het in verschillende 
mate. Opgemerkt moet worden dat deze 

wereldwijde cijfers ook representatief zijn voor 
de regionale resultaten. 

69% van de mensen wereldwijd vindt dat 
nationale overheden en toezichthouders 
verantwoordelijk zijn voor de oplossing van dit 
probleem, en meer dan de helft (59%) vindt 
dat zij ook als individu verantwoordelijkheid 
moeten nemen. 

Gelet op de oplopende staatsschuldquotes is 
het duidelijk dat overheden alleen niet in staat 
zullen zijn de investeringen die nodig zijn om 
de gevolgen van de klimaatverandering te 
beperken en beheersen, te financieren. Dat 
betekent dat er voor vermogensbeheerders, 
die door 46% van de mensen verantwoordelijk 
worden gehouden, duidelijk een belangrijke rol 
is weggelegd, te meer omdat 61% vindt dat ook 
bedrijven verantwoordelijkheid dragen. 

Wie volgens de respondenten verantwoordelijk is voor het beperken van de klimaatverandering

69%

61%

56%

65%

59%

55%

46%

Nationale overheid / toezichthouders

Bedrijven

Belangenorganisaties en publieksacties

Intergouvernementele organisaties (zoals VN)

Ik als individu

NGO’s (non-gouvernementele organisaties) en goede doelen

Vermogensbeheerders / grote aandeelhouders
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Dat mensen dit onderscheid maken, is 
opmerkelijk. Het geeft aan dat ze zich 
misschien niet bewust zijn van de invloed die 
vermogensbeheerders en aandeelhouders op 
bedrijven hebben. Hoewel 77% aangeeft geen 
beleggingen te willen doen die tegen hun 
overtuigingen ingaan, verzwakt het gebrek aan 
kennis over de rol van vermogensbeheerders 
bij de beperking van de klimaatverandering 
het verband tussen beleggingen en de impact 
die ze vervolgens hebben.

Terwijl er geen grote verschillen in mening 
tussen de verschillende kennisniveaus zijn, 
levert de vergelijking tussen millennials en 
niet-millennials enkele vermeldenswaardige 
inzichten op. Niet-millennials leggen de 
verantwoordelijkheid voor beperking van 
de klimaatverandering meer bij nationale 
overheden / toezichthouders (71%) dan 
millennials (66%); hetzelfde geldt voor 
bedrijven: 65% van de niet-millennials vindt 
dat zij verantwoordelijk zijn, tegen 57% van  
noptde millennials. 

Het interessantste aspect aan de uitkomsten 
zijn misschien niet de verschillen, maar de 
overeenkomsten. Millennials worden vaak 
gezien als de meest bewuste en proactieve 
generatie op het gebied van duurzaamheid. 
Maar aangezien 58% van de millennials en 
59% van de niet-millennials aangeeft zichzelf 
als individu verantwoordelijk te houden voor 
de beperking van de klimaatverandering, 
verschillen millennials in hun opvattingen 
over duurzaamheid in de praktijk kennelijk 
niet van andere leeftijdsgroepen. 

Wie verantwoordelijk is voor het beperken van de klimaatverandering, 
per generatie

Millennials (18-37) Niet-millennials (38+)

Nationale overheid / 
toezichthouders

Intergouvernementele 
organisaties (zoals VN)

Ik als individu

Bedrijven

NGO’s (non-gouvernementele 
organisaties) en goede doelen

Belangenorganisaties  
en publieksacties

Vermogensbeheerders / 
grote aandeelhouders

71%

66%

63%

58%

59%

57%

65%

56%

54%

55%

57%

47%

45%

67%
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Investeren in verbetering?
Hoewel mensen zichzelf als individu 
niet als eerste verantwoordelijk houden 
voor bijvoorbeeld de beperking van de 
klimaatverandering, dragen ze onmiskenbaar 

Manieren waarop mensen vaak bijdragen aan een duurzamere wereld

01
65% 56% 53%

52% 50% 47%

46% 44% 20%

04

07

02

05

08

03

06

09

Ik verminder of recycle mijn huishoudelijk afval

Ik houd rekening met mijn koolstofvoetafdruk 
bij mijn beslissingen over vervoer en 

energieverbruik thuis

Bij al mijn voedingskeuzes houd ik 
rekening met de milieu-impact (bv. vegan 

/ lokale producent)

Ik koop lokaal geproduceerde goederen 
in plaats van producten die over grotere 

afstanden worden aangevoerd

Ik koop bij bedrijven die bekend staan om hun 
maatschappelijk verantwoord gedrag

Ik gebruik geen wegwerpplastic

Ik mijd bedrijven mijd bedrijven die 
bekend staan om controverses / zich niet 
maatschappelijk verantwoord gedragen

Ik verkies duurzame beleggingsfondsen 
boven fondsen die geen rekening houden met 

duurzaamheidsfactoren

Ik koop tweedehands kleding

bij aan een duurzamere wereld. Of het nu 
gaat om de producten die ze kopen of de 
fondsen waarin ze beleggen – al hun keuzes 
hebben effect.
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Duurzaamheid staat steeds hoger op de 
agenda. Mensen zijn zich meer dan ooit 
bewust van de gevolgen van hun handelen 
voor de planeet en de lokale gemeenschap, 
en zijn daarom bereid zich duurzamer te 
gedragen. De cijfers zijn bemoedigend. 

65% van de mensen kiest voor vermindering 
of recycling van huishoudelijk afval, dat 
daarmee de populairste manier is om bij te 
dragen aan een duurzamere wereld; verder 
zegt de helft van de mensen wereldwijd 
(respectievelijk 50% en 53%) vaak bij te 
dragen door “goede” bedrijven te steunen en 
bedrijven die zich onverantwoord gedragen, 
te mijden.

Hoewel beleggen in duurzame fondsen op 
deze ranglijst in de middenmoot staat, zegt 
toch een aanzienlijk deel (47%) vaak op deze 
manier bij te dragen. Bovendien geeft nog 
eens 35% aan soms op deze manier aan een 
duurzamere wereld bij te dragen.

Nog bemoedigender is dat dit cijfer 5 
procentpunten hoger ligt dan in 2018 (42%), 
wat betekent dat het zeker de goede kant op 
gaat. 

Als we de resultaten uitsplitsen naar regio’s, 
zien we dat duurzaam beleggen overal ter 
wereld populairder is geworden. Mensen 
in Noord-/Zuid-Amerika zijn het sterkst 
geneigd duurzaam te beleggen (52%), op de 
voet gevolgd door mensen in Azië (49%); in 
Europa maakt slechts 44% vaak deze keuze. 
De VAE, Zuid-Afrika en Australië (“overige”) 
zijn het minst geneigd in duurzame fondsen 
te beleggen. 

Er zijn ook enkele interessante verschillen 
tussen de generaties. Terwijl millennials en 
niet-millennials in het algemeen even sterk 
bijdragen aan een duurzame wereld, zijn 
niet-millennials meer geneigd huishoudelijk 
afval te verminderen of te recyclen (68%) dan 
millennials (61%). 

Manieren waarop mensen vaak bijdragen aan een duurzamere wereld, 
per generatie

Beleggen in duurzame fondsen wereldwijd

Europa Noord- en  
Zuid-Amerika

Azië Overige

0%

10%

20%

30%

40%

50%

44%

49%

61%

56%

54%

56%

52%

53%
52%

48%

44%
51%

48%
45%

45%
43%

23%
18%

53%

52%

43%

Millennials (18-37)

Ik verkies duurzame beleggingsfondsen boven fondsen die 
geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren

Non-millennials (38+)

Ik verminder of recycle mijn 
huishoudelijk afval

Ik houd rekening met mijn 
koolstofvoetafdruk bij mijn beslissingen 
over vervoer en energieverbruik thuis

Bij al mijn voedingskeuzes houd ik 
rekening met de milieu-impact  
(bv. vegan / lokale producent)

Ik koop lokaal geproduceerde goederen 
in plaats van producten die over grotere 
afstanden worden aangevoerd

Ik koop van bedrijven met een 
goede reputatie wat betreft sociale 
verantwoordelijkheid

Ik gebruik geen wegwerpplastic

Ik mijd bedrijven die bekend staan om 
controverses / zich niet maatschappelijk 
verantwoord gedragen

Ik verkies duurzame beleggingsfondsen 
boven fondsen die geen rekening 
houden met duurzaamheidsfactoren

Ik koop tweedehands kleding

68%
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Het profit-planet dilemma
Hoewel slechts 46% van de mensen 
vermogensbeheerders verantwoordelijk houdt 
voor beperking van de klimaatverandering, 
vindt 58% dat ze kapitaal uit de fossiele-
brandstofsector zouden moeten terugtrekken.

Anders gezegd, de verantwoordelijkheid 
die mensen aan vermogensbeheerders 
toeschrijven, strookt niet met de verwachtingen 
die ze van hen hebben, want ze vinden nog 
steeds dat vermogensbeheerders hun invloed 
moeten gebruiken om de klimaatverandering 
te beperken.

En degenen die vinden dat 
vermogensbeheerders in de fossiele sector 
belegd moeten blijven (41%), voeren daarvoor 
verschillende redenen aan. 14% vindt dat 
vermogensbeheerders in de sector belegd 
moet blijven zolang dit rendabel is.

Wat moeten vermogensbeheerders doen met bedrijven die betrokken zijn bij de fossiele-brandstofsector?*

36% 27% 22% 14%
Beleggingen uit deze 
bedrijven terugtrekken om hun 
groeivermogen te beperken

Belegd blijven om 
verandering op gang 
te brengen

Beleggingen uit deze 
bedrijven terugtrekken 
om ethische redenen

Belegd blijven 
zolang het 
rendabel is

Het begrip ‘verantwoorde en 
duurzame beleggingsbeslissingen’ 
kan op allerlei manieren worden 
ingevuld

*Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 100%.
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Deze verschillende argumenten om fossiele-
brandstofbedrijven te ondersteunen maken 
duidelijk dat het begrip “verantwoorde en 
duurzame beleggingsbeslissingen” op allerlei 
manieren kan worden ingevuld. Mensen 
zullen daarom bevestiging willen dat hun 
beleggingen duurzaam zijn, om zeker te 
weten dat ze aansluiten bij hun persoonlijke 
overtuigingen. 

Het interessantste is misschien wel 
dat niet-millennials vaker vinden dat 
vermogensbeheerders belegd moeten blijven 
om verandering op gang te brengen (31%) 
dan millennials (23%), wat misschien betekent 
dat de jongere beleggers sceptischer over de 
invloed van vermogensbeheerders denkt  
dan oudere.

Wat vermogensbeheerders moeten doen met bedrijven die betrokken 
zijn bij de fossiele-brandstofsector, per kennisniveau* **

Niet-millennials  
vinden vaker dat 
vermogens- 
beheerders belegd 
moeten blijven  
om verandering  
op gang te brengen

Beleggingen uit deze bedrijven terugtrekken 
om hun groeivermogen te beperken

Belegd blijven om verandering 
op gang te brengen

Beleggingen uit deze bedrijven 
terugtrekken om ethische redenen

Belegd blijven zolang het rendabel is

Beginner/basis Halfgevorderd
Expert/

gevorderd

34% 38% 36%

20%

19%
26%

30%
31%

23%

15%
13%

15%

*Dit is het door de respondenten zelf ingeschatte niveau van hun beleggingskennis 

**Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 100%
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Belanghebbenden
Wat voor soort gedrag verwachten mensen, als 
belangrijkste belanghebbenden bij een duurzame 
toekomst (en niet alleen als beleggers), van de 
bedrijven waarin ze beleggen?

Uit deze hoge percentages blijkt wel dat 
mensen vinden dat bedrijven aan al deze 
aspecten moeten werken, wat op zich zeer 
positief is. Er zijn er echter enkele die er 
duidelijk uitspringen en als eerste kunnen 
worden opgepakt.

Belangrijkste gedrag van het bedrijf

Het meeste belang hechten mensen 
aan de impact van bedrijven op lokale 
gemeenschappen en de samenleving: 70% 
vindt dit ‘zeer belangrijk’. Bijna even belangrijk 
vinden ze aandacht voor milieukwesties (67%) 
en de behandeling van werknemers (66%).

Gedrag dat meer met de interne gang van 
zaken in een bedrijf verband houden, worden 
minder belangrijk gevonden. Zo geeft 
slechts 52% prioriteit aan de diversiteit van 
het personeel en vindt 56% dat het dichten 
van de loonkloof tussen de bedrijfstop 
en de werknemers een zeer belangrijk 
aandachtspunt voor bedrijven is.

Mensen verwachten duidelijk dat bedrijven 
voorrang geven aan maatregelen die 
impact hebben op de leefomgeving en de 
samenleving.

Als we de mening over het belangrijkste 
gedrag van bedrijven uitsplitsen naar het 
kennisniveau, blijft de volgorde hetzelfde. Er 
is echter een opmerkelijke trend, namelijk 
dat beleggers die zichzelf expert/gevorderd 
noemen, vaker geneigd zijn gedrag als 
‘belangrijk’ aan te merken dan beginners/
basisbeleggers.

64% van de experts/gevorderden beschouwde 
dit gedrag gemiddeld als ‘zeer belangrijk’, 
tegen 57% van de beginners/basisbeleggers 
en 61% in de halfgevorderde groep. 

Hoewel erin het algemeen consensus was 
tussen de regio’s en de leeftijdsgroepen, 
waren er ook enkele interessante verschillen. 
Zo waren de Europeanen het minst geneigd 
de diversiteit van het personeelsbestand 
van een bedrijf als ‘zeer belangrijk’ te 
bestempelen (46%), terwijl het wereldwijde 
gemiddelde 52% was. 

Maatschappelijk verantwoord 
gedrag (bv. aandacht voor impact 
op lokale gemeenschappen en 
samenleving...)

Aandacht voor milieukwesties (bv. 
uitstoot, gebruik van hernieuwbare 
energie, impact van bedrijfsactiviteit 
op ecosystemen enz.)

Behandeling van werknemers

Dichten van de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen

Aanpak van de loonkloof 
tussen bedrijfstop en andere 
werknemers

Diversiteit van het personeel (gender 
/ etniciteit / leeftijd / seksuele 
oriëntatie / sociaaleconomische 
achtergrond enz.)

70%

67%

66%

59%

56%

52%
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Winst en impact met  
elkaar verenigen 
Een belangrijke vraag bij deze 
“duurzaamheidsindicatoren” is hoe ze alle 
drie de duurzaamheidspijlers  – mens, planeet 
en winst – met elkaar verenigen.

Denken mensen dat de inspanningen van een 
bedrijf om rekening te houden met het milieu 
of om goed voor hun personeel te zorgen, 
zich zullen vertalen in hoger rendement?

De bevindingen hier zijn in twee opzichten 
bijzonder interessant. 

Ten eerste hebben de acties en het gedrag 
die mensen vanuit duurzaamheidsoogpunt 
het belangrijkst vinden, volgens hen ook de 
meeste invloed op het rendement, en in het 
algemeen komen de percentages voor elke 
categorie met elkaar overeen. 

Winst tegenover impact: denken mensen dat de belangrijkste acties  
van bedrijven resulteren in sterke rendementen?

Percentage dat het gedrag op dit punt ‘zeer belangrijk’ vindt Percentage dat denkt dat gedrag op dit punt de meest 
positieve invloed heeft op het rendement

Maatschappelijk verantwoord gedrag (bv. impact op lokale gemeenschappen en samenleving ...)

Aandacht voor milieukwesties (bv. uitstoot, gebruik van hernieuwbare energie, impact van bedrijfsactiviteit op ecosystemen enz.)

Behandeling van werknemers

Dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen

Aanpak van de loonkloof tussen bedrijfstop en andere werknemers

Diversiteit van het personeel (gender / etniciteit / leeftijd / seksuele oriëntatie / sociaaleconomische achtergrond enz.)

70%
68%

67%

67%

59%
59%

56%
58%

52%
56%

66%

66%

Ten tweede wordt de verwachte invloed van 
de twee belangrijkste acties (maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en milieu) op het 
rendement iets lager ingeschat dan het belang 
ervan. Bij het meer intern gerichte gedrag, 
zoals de behandeling van personeel en het 
dichten van de loonkloof, wordt de verwachte 
invloed op het rendement gelijk aan of hoger 
dan hun belang ingeschat. 

Bemoedigend is dat dit patroon ook bij 
uitsplitsing naar regio’s en generaties 
waarneembaar is. Dit toont aan dat mensen 
in het algemeen verband leggen tussen 
verantwoordelijk gedrag en een hogere ROI, 
en tot de conclusie komen dat verantwoord 
ondernemen waarschijnlijk gewoon goed is 
voor de bedrijfsresultaten. 
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Zouden mensen hun financiële 
kennis willen verhogen? 
Het is duidelijk dat mensen bereid zijn het 
nodige te doen om bewuste beleggers te 
worden.

Uit het onderzoek blijkt dat ze worden 
aangetrokken door een duurzame 
beleggingsaanpak die zich richt op milieu, 
maatschappij en ondernemingsbestuur, en 
oprecht geloven dat zo’n benadering kan 
resulteren in betere beleggingsvooruitzichten. 
 
Beschikbaarheid van voldoende informatie 
en kennis over de duurzaamheid van fondsen 
is een absolute voorwaarde om te zorgen 
dat duurzaam beleggen gemeengoed wordt. 
Vermogensbeheerders en financieel adviseurs 
staan klaar om bestaande lacunes in de 
informatie te dichten, wat goede hoop schept 
dat het gesprek over duurzaam beleggen 
steeds vaker en beter wordt gevoerd. 

De waarde van beleggingen en de daaruit 
verkregen inkomsten kunnen zowel dalen 
als stijgen en het is mogelijk dat beleggers 
het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet 
terugkrijgen. Door wisselkoersschommelingen 
kan de waarde van buitenlandse beleggingen 
stijgen of dalen. 
 
In opdracht van Schroders voerde Raconteur tussen 30 
april en 15 juni 2020 een onafhankelijk online onderzoek 
uit onder 23.450 mensen uit 32 locaties in alle delen van de 
wereld. “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.

Belangrijke informatie:  
Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het 
materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging 
om een financieel instrument of effect te kopen of te 
verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. 
De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, 
beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet 
afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige 
ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, 
juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt 
als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht 

betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid 
wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders 
is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of 
meningen. De opvattingen en informatie in dit document 
mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele 
beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.
 
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare 
leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van 
aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen 
zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het 
oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
 
Dit document geeft de meningen en opvattingen van 
Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

Schroders is een data controller 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.
 
Uitgegeven door Schroder Investment Management 
(Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 
Luxembourg. Registratienummer No. B 37.799. Ten behoeve 
van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden 
opgenomen of beluisterd.
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