Zesdelige serie van Masterclasses voor
de sleutelfunctiehouders IORP II
Deel 1: Ik ben de CxO (sleutelfunctiehouder), en dan?
Deel 2: Het ontrafelen van de term risicoprofiel. Wat is dit en waar komt het terug in de besturingscyclus?
Deel 3: De ERB in de praktijk brengen, maar hoe dan? Wat moet ik wanneer doen?
Deel 4: Betekent de auditfunctie in de praktijk dat ik als bestuurder ook verstand moet hebben van audits?
Deel 5: IORP II: Klimaatrisico?! Waar start ik als bestuurder met dit onderwerp? En staat het synoniem voor ESG?
Deel 6: De rol van toezichthouders in IORP II. Wat is uw rol eigenlijk binnen IORP II?
In deze zes Masterclasses voor pensioenfondsbestuurders staan wij in zes thema’s stil bij hoe en op welke
wijze u gepast uw rol als sleutelfunctiehouder kunt uitvoeren. Indien u geen sleutelfunctiehouder bent en
toch kennis wenst te verkrijgen van deze thema’s op de bestuurstafel, dan bent u ook van harte uitgenodigd.
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IORP II: Klimaatrisico?! Waar start ik
als bestuurder met dit onderwerp? En staat
het synoniem voor ESG?
Uw sprekers:
Helga van Leur, Helga van Leur is een bekende weervrouw en ambassadeur voor klimaat en gedrag

Helga van Leur

“Bij klimaat wordt vaak alleen gedacht aan de gevolgen door extremer weer en de daarmee samenhangende risico’s voor mensen
en bedrijven. Maar de klimaatrisico’s zijn breder dan dat. Een veranderend klimaat heeft ook impact op de voedselvoorziening, de
beschikbaarheid van energie en grondstoffen, migratiestromen, de waarde van huizen, gebouwen en bedrijven, onze gezondheid,
onze veiligheid, onze economie... We zullen moeten overschakelen op een twee-sporen beleid: de kraan dichtdraaien én onze
kwetsbaarheid verkleinen. Daarmee zorgen voor stabiliteit. Ook al kost dat tijd, geld en energie. Ons brein heeft echter van nature
moeite om beslissingen voor de lange termijn te maken en kiest liever voor de bekende, overzichtelijke korte-termijn route. Maar
willen we de generaties na ons wel opzadelen met de gevolgen van onze korte termijn visie? Het kán ook anders! Onderzoek, luister
en heb lef... Met de beslissingen van vandaag heb je morgen in handen!”

Caroline Bosch, Partner bij S&V en
Steven Verschuren, Senior consultant Risk Management & Investment Management bij S&V

Caroline Bosch

Klimaatrisico staat niet synoniem voor ESG. Tijdens de Masterclass zullen wij u meenemen hoe u het klimaatrisico kunt opnemen
in uw risicomanagement, wat de samenhang is tussen risicomanagement en beleggingen ten aanzien van het klimaatrisico
en welke beleggingsinstrumenten er beschikbaar zijn om uw klimaatbeleid in de praktijk te brengen. U krijgt van ons concrete
handvatten om het thema klimaatrisico te implementeren binnen uw fonds en om IORP II compliant te zijn.

Wanneer:

Woensdag 9 oktober 2019

Locatie:

Holiday Inn - Amsterdam - Arena Towers - Hoogoorddreef 66, 1101 BE Amsterdam
Ontvangst vanaf 13:30 uur en start om 14:00 uur tot 17:00 uur,
netwerkbijeenkomst achteraf.

Schrijf nu in! Mail naar secretariaat@sprenkelsenverschuren.nl en laat ons weten welke Masterclass(es) u wilt volgen.

Er is plaats voor slechts 50 personen. Helaas zullen wij de inschrijving moeten sluiten als wij de 50 deelnemers hebben bereikt. Voor deze
Masterclass zijn er geen kosten aan verbonden.

Steven Verschuren

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van
de Masterclasses, dan beantwoordt uw vaste
contactpersoon deze graag voor u.

