Masterprogramma Vermogensbeheer i.s.m. Tias

Masterprogramma Vermogensbeheer
SPO in samenwerking met TIAS School for Business and Society
Locatie
Datum

: Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist
: woensdag 19 september 2018

Masterclass Beleggingsbeleid
Tijden

Programma onderdeel

09.00 – 09.15 uur

Ontvangst

09.15 – 09.30 uur

Introductie en kennismaking

Prof. dr. Alfred Slager

09.30 – 11.00 uur

Beleggingsbeleid:

De heer J. van Dam
(Jaap)

Sturen op de lange horizon?

Docent

Wat heeft u als bestuurder nodig om van “good to great”
te komen als langetermijn belegger? De deelnemers van
uw fonds kunnen een lange horizon hebben, maar hoe
gaat u als bestuurder om met de spanning tussen de
korte en de lange termijn? Welke (andere) dilemma’s
komt u als bestuurder tegen in de belangenafweging.
Welke gedragsvalkuilen zijn er en hoe vermijdt u die?
Wat valt te leren van andere fondsen? Kun je een
verwachting van langdurig lage rendementen wel
vertalen naar verstandig beleid en strategische asset
allocatie?
11.00 – 11.15 uur

Pauze

11.15 – 12.30 uur

Vervolg Beleggingsbeleid

12.30 – 13.30 uur

Lunch

13.30 – 15.00 uur

Beleggingsbeleid:
De heer R. Klijn
Duurzaam beleggen
(Robert)
Waarom is duurzaamheid op dit moment zo “hot”? Wat
heeft u als bestuurder nodig om duurzaamheid op lange
termijn in het beleggingsbeleid te integreren? Hoe gaat u
om met wisselende signalen van uw deelnemers? Welke
vormen van integratie zijn “mainstream” en wat is in
opkomst? Hoe gaat u om met nieuwe uitdagingen die ESG
biedt, zoals de data aanbieders, benchmarking of het
dilemma dat veel succesvolle
duurzaamheidsstrategieën een langere horizon nodig
hebben en een andere relatie tot de
vermogensbeheerder dan nu te doen gebruikelijk?

De heer J. van Dam
(Jaap)
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15.00 – 15.15 uur

Pauze

15.15 – 16.30 uur

Beleggingsbeleid:
Duurzaam beleggen

De heer R. Klijn
(Robert)

16.30 – 17.00 uur

Afronding, take aways

Prof. dr. Alfred Slager

17.00 uur

Einde programma

