
 

In navolging van de succesvolle lezing over PRI en het Integrated Reporting seminar organiseert de 

commissie duurzaam beleggen van de vereniging van beleggingsprofessionals VBA: 

 

Symposium: Van bommen tot bont – blijft die grens maar schuiven? 
Waarom pensioenfondsen ethische keuzen maken, hoe ze dat doen en waar het ophoudt.  

Doelgroep: Beleggers, bestuurders en beleidsmakers. Voor leden van deelnemingsraden tot aan 
beleggers die geconfronteerd worden met uitsluitingenlijstjes.  

Kosten:   gratis voor VBA leden, € 60,- voor niet-leden  
PE punten:  2  
Locatie:  Auditorium van Holland Financial Centre, Symphony toren, Zuidas.  
Route:   http://tinyurl.com/HFC-Route 
Datum:  vrijdag 12 april 2013, 14:00 
Aanmelden:  secretariaat@nvba.nl 
 
Pensioenfondsen komen met enige regelmaat in het nieuws omtrent vermeende ethische problemen 

met hun beleggingen. Dit gaat van oliemaatschappijen die investeren in teerzanden tot 

controversiële wapenproducenten. Maar wat is een kernwapenproducent en mag je in gerelateerde 

bedrijven wel beleggen? Of wordt zo een grens onnodig opgerekt?  

Ook over de nieuwe wetgeving met betrekking tot clustermunitie zijn veel vragen. Neem de lijst met 

clusterwapenfabrikanten van AFM. Wat kun je als belegger met bedrijven waarbij staat ‘nog te 

onderzoeken’? Is het schuldig, of onschuldig tenzij? 

Tijdens ‘van bommen tot bont’  wordt een antwoord gegeven op de vraag waarom pensioenfondsen 

ethische keuzes maken en hoe ze dat doen. Johan van der Ende vertelt vanuit het perspectief van 

belegger én bestuurder over het maken van keuzes in deze dilemma’s. Johan was o.a. de CIO van 

PGGM in een tijd dat grote stappen zijn gezet met duurzaam beleggen.  

Masja Zandbergen, hoofd aandelen bij Syntrus Achmea, geeft een kort overzicht van de laatste 

ontwikkelingen en dilemma’s vanuit het perspectief van portefeuillebeheer.  

Dr. Mariëtte van den Hoven, onderzoeker aan het Ethiek Instituut van Universiteit Utrecht zal tot slot 

ingaan op de ethische theorie en hoe we in de praktijk met de genoemde dilemma’s kunnen omgaan.  

Martijn Huijnen, ESG specialist van SPF Beheer, is de dagvoorzitter. Hij neemt u mee en legt de 

sprekers uw dilemma’s voor.  

http://tinyurl.com/HFC-Route
mailto:secretariaat@nvba.nl


Programma 

13:30 – 14:00 Welkom 
14:00 – 14:15  Martijn Huijnen - Opening en inleiding 
14:15 – 14:45 Johan van der Ende – Ethiek in het beleggingsbeleid 
14:45 – 15:00  Masja Zandbergen – Stand van zaken  
15:00 – 15:20 Pauze 
15:20 – 16:00 dr. Mariëtte van den Hoven - Praktisch keuzes maken in ethische dilemma’s  
16:05 – 16:30 Gesprek waarin uw vragen en dilemma’s centraal staan 
16:30 – 17:30 Afsluiting en borrel 
 

VBA commissie duurzaam beleggen 

De VBA is de beroepsvereniging voor beleggingsprofessionals en heeft als belangrijkste doelstelling 

het verbeteren van de kwaliteit en integriteit van beleggingsprofessionals. De commissie duurzaam 

beleggen houdt zich specifiek bezig met het vergroten van de kennis omtrent duurzaam beleggen. 

 

De sprekers 

Johan van der Ende is Senior Advisor van KBR Finance, een in 

Frankfurt gevestigde corporate finance boutique. Daarvoor 

was hij onder andere CIO van PGGM en bekleedde hij 

verschillende directiefuncties bij ING. Ook was hij voorzitter 

van Eumedion. Johan is bestuurslid van het VBA. 

 

 

 

Masja Zandbergen geeft sinds oktober 2012 leiding aan het aandelenteam 

van Syntrus Achmea Vermogensbeheer. Binnen het team is zij tevens 

verantwoordelijk voor de sector financiële waarden.  

Zij heeft 16 jaar ervaring in de beleggingsindustrie. Na de succesvolle 

afronding van haar studie bedrijfseconometrie aan de Erasmus 

Universiteit in Rotterdam in 1997, ging zij aan de slag als 

portefeuillemanager aandelen voor institutionele beleggers en 

retailklanten bij Robeco. Daar heeft zij onder andere leiding gegeven aan 

het global financials team. Sinds 2003 heeft zij daarnaast zowel 

beleidsmatige als praktische ervaring opgedaan met stemmen (corporate 

governance), duurzaam beleggen en engagement. Van 2008 tot oktober 

2012 was zij zelfstandig adviseur op het gebied van (verantwoord) 

beleggen. Mevrouw Zandbergen is geregistreerd beleggingsanalist 

(VBA/EFFAS) en is lid van de commissie duurzaam beleggen van het VBA.  



Mariëtte van den Hoven is docent-onderzoeker 

aan de Universiteit Utrecht en werkzaam bij het 

Ethiek Instituut. Zij doet onderzoek op het 

terrein van public health, ethiek educatie en 

beroepsethiek. Ze is tevens als docent bij het 

masterprogramma Applied Ethics betrokken, 

waar ze veel studenten in stages 

'maatschappelijk verantwoord ondernemen' 

begeleidt, en geeft trainingen aan o.a. banken, 

zorginstellingen en jeugdzorginstellingen. 

 

 

Martijn Huijnen heeft het Maatschappelijk Verantwoord 

Beleggen beleid opgezet  voor het Spoorwegpensioenfonds 

en het Pensioenfonds Openbaar Vervoer. Hij is o.a. 

verantwoordelijk voor het geïntegreerde MVB-

beleggingsbeleid, bedrijfsonderzoeken en de dialoog met 

ondernemingen. Hierbij vertaalt hij ethische en economische 

vraagstukken in praktische antwoorden.  

Sinds 2007 werkt hij voor SPF Beheer. Hij behaalde een 

master in economie en een in toegepaste ethiek. 

 


