
ONZE PURPOSE

Wij richten ons op het behoud en de opbouw van vermogen op een duurzame manier voor 
volgende generaties. Ons doel is om duurzame waarde te creëren voor al onze stakeholders 
op een manier die bijdraagt aan duurzame oplossingen voor de meest urgente mondiale 
uitdagingen.

Wij zijn van mening dat vermogen niet alleen over financiële activa gaat.; Hoe essentieel deze ook mogen zijn, 
vermogen gaat over alle dingen die we belangrijk vinden in het leven. In bredere zin vertegenwoordigt vermogen 
de collectieve wijsheid van een samenleving en de culturele normen en waarden waardoor die wijsheid wordt 
gevoed. Als bedrijf zijn wij van mening dat het genereren van vermogen – en de herverdeling ervan door middel 
van belastingen – van cruciaal belang is voor het proces van het creëren en in stand houden van stabiele, 
succesvolle samenlevingen. Aangezien maatschappelijke cohesie welvaartscreatie vereist, zijn wij van mening dat 
vermogensbeheer niet voorbehouden kan zijn aan enkelen, maar een noodzaak is voor iedereen.

Waarom duurzaamheid een integraal onderdeel is van alles wat we doen

Wij geloven dat als we – samen met onze stakeholders – bijdragen aan een duurzamere wereld, iedereen hiervan profiteert.
–   Onze mensen: we geloven dat getalenteerde, vitale en impactvolle mensen willen werken voor inclusieve bedrijven 

waarvan ze de missie, cultuur en waarden delen.
–    Onze klanten: we geloven dat het vermogen wat we vandaag opbouwen of behouden voor onze klanten, alleen 

zijn echte waarde zal behouden in een duurzame toekomstige wereld.
–  Onze aandeelhouders: we geloven dat we als geïntegreerde vermogensbeheerder kunnen profiteren van deze kansen 

en aantrekkelijke financiële en duurzame waarde op lange termijn kunnen creëren voor onze kapitaalverschaffers. 
–  Onze samenleving en planeet: we geloven dat het genereren van vermogen op een manier waarop de leefbare 

omgeving kan herstellen, van cruciaal belang is voor het proces van het creëren en onderhouden van stabiele, 
succesvolle samenlevingen.

Wat we doen
In al onze verschillende rollen – als investeerder, advies- en dienstverlener, kredietverlener, werkgever en inkoper –
stellen we concrete en meetbare doelen. We focussen ons op de thema’s waar we het best zijn toegerust om een 
zinvolle bijdrage te leveren. 
–  Klimaat en biodiversiteit. Ons milieu helpen sneller te herstellen door bij te dragen aan energietransitie en biodiversiteit.
–  Slimme en circulaire economie. Onze bedrijven waarin we investeren helpen bij te dragen aan een slimme, circulaire 

en inclusieve economie.
–  Langer gezonder leven. Onze klanten en de samenleving helpen om langer en gezonder te leven.

Hoe wij bijdragen aan duurzaamheid
Wij geloven dat het op een duurzame manier behouden en opbouwen van vermogen mensenwerk is. Alles wat we
doen draait om het opbouwen van hechte relaties met onze klanten. Persoonlijk contact en diepgeworteld vertrouwen 
zijn daarbij cruciaal. Daarnaast is de kwaliteit van de dialoog die we voeren met de bedrijven waarin we namens onze 
klanten beleggen van groot belang. Onze ervaring als langdurig betrokken aandeelhouder is dat bestuurders van zowel 
grote als kleine, beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen grote waarde hechten aan de dialoog die wij 
voeren als het gaat om zowel financiële als duurzame waardecreatie. Wij geloven dat inclusie en actief aandeelhouder-
schap een effectievere strategie is om een nieuwe balans tussen ‘people, planet en prosperity’ te vinden dan het uitsluiten 
van hele sectoren of bedrijven. Dit noemen we het nieuwe actief, het creëren van de win-win tussen financieel- en 
duurzaamheidsrendement.

Een ondernemersgeest is het beste antwoord op de uitdagingen van onze klanten, nu en in de toekomst. Ondernemen 
zit in ons DNA en in de vezels van iedereen die voor ons werkt. Als geen ander zijn we proactief en slagvaardig in snel 
veranderende tijden, voelen we de markten aan en grijpen we kansen. Wij zijn ondernemend duurzaam.
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