Visie op Duurzaam Verzekeren

Inleiding
Dit document bevat de visie van Sprenkels & Verschuren op de belangrijkste elementen
van Duurzaam Verzekeren. We zien diverse verzekeraars worstelen met dit thema en als
expertpartner bij het Verbond van Verzekeraars op gebied van MVB delen we onze kijk
op het vraagstuk graag.
Onze visie is op hoofdlijnen als volgt.
▪ Top Down aanpak: S&V gelooft dat een top down aanpak leidt tot een
gestructureerd proces. Een top down aanpak voorkomt dat er teveel nadruk ligt op
de aangeboden producten (wat snel in beweging is) en dat duurzaamheid constant
opnieuw op de agenda komt.
▪ Ambitieniveau als basis: het vaststellen van een duurzaamheidsambitieniveau zorgt
ervoor dat niet ieder duurzaamheidsvraagstuk opnieuw hoeft te worden gewogen: u
kunt sneller beslissen op basis van het ambitieniveau. Dat maakt omgaan met nieuwe
vraagstukken zoals wetgeving een stuk eenvoudiger.
▪ Oog voor duurzaamheidsrisico’s: integreer duurzaamheidsrisico’s zoveel als mogelijk
in uw bestaande risicomanagementcyclus en leg focus op de grootste en meest
impactvolle risico’s.
▪ Integrale aanpak: door integraal te kijken naar beleggingen, producten &
voorzieningen en bedrijfsvoering - wat wij noemen duurzaam verzekeren - is het
gemakkelijker om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Daarnaast borgt een
integrale aanpak dat er consistente keuzes gemaakt worden (of juist bewust van
consistentie wordt afgeweken).
▪ Be good and tell it: communicatie en rapportage over duurzaamheid richting uw
klanten wordt steeds belangrijker. Enerzijds gedreven door commercie, anderzijds
door wet- en regelgeving. De wijze waarop u zich uit over duurzaamheid is een
onderdeel dat niet over hoofd mag worden gezien.
We hopen dat deze visie u helpt in de te voeren discussie. Uiteraard zijn we graag bereid
om een nadere toelichting te geven.
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Sprenkels & Verschuren (S&V) werkt zowel voor
verzekeraars, goeden doelen alsook pensioenfondsen.
De volgende kernwaarden staan daarbij centraal:
▪ Best in Class: wij gaan voor een 9, niet voor een 6.
Klanten verwachten van ons “best practices”. Dat
zijn best practices zijn die wij zelf hebben
ontwikkeld, maar ook best practices die wij zijn
tegengekomen bij andere partijen of de
toezichthouder.
▪ RODA: oftewel recht op het doel af. Wij weten
hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en
besteden geen tijd aan loze woorden en dikke
rapporten. We gaan recht op het doel af.

▪ Innovatief: wij lossen problemen op met een frisse
blik en gaan innovatief te werk in de markten waar
we opereren.
▪ Onafhankelijk: wij hebben geen externe aandeelhouders en er wordt geen gebruik gemaakt van
externe financiering. Daardoor kunnen wij
zelfstandig onze (klant)visie, focus en tarieven
bepalen en onafhankelijk zijn in ons advies.
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Top-down aanpak
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor veel verzekeraars. Maar, de aanpak is vaak ad hoc. Acties zijn ingegeven door wijzigende wet- en regelgeving,
een nieuwe beleggingskans of het IMVO convenant. Daardoor moet iedere duurzaamheidskeuze weer opnieuw volledig worden afgewogen en is er soms
geen samenhangend geheel. Pleisters plakken dus, in plaats van één integrale top-down aanpak.

Ambitieniveau
Impact van de verzekeraar
op de wereld

Duurzaamheidsrisico’s
Impact van de veranderende
wereld op de verzekeraar

Doelstellingen en
tolerantiegrenzen

Producten en
voorzieningen

Beleggen

Meten en
rapporteren
Be good and tell it
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Bedrijfsvoering

Sprenkels & Verschuren gelooft dat een top-down
aanpak voor duurzaamheid het beste werkt. Pas als de
ambitie en de doelen duidelijk zijn, kan beleid
gemaakt worden. Daarna wordt het consistent
uitvoeren en voldoen aan ad hoc situaties zoals weten regelgeving gemakkelijker. Uiteraard is ook de
implementeerbaarheid belangrijk, maar het thema
duurzaamheid is flink in beweging. Ter illustratie:
mogelijkheden om duurzaam te beleggen nemen
constant toe. Bottom-up werken vormt dus geen
solide basis (maar overigens wel een goede
aanvulling). Volgens S&V zou de duurzaamheidambitie het startpunt moeten zijn. Deze
duurzaamheidsambitie zegt iets over De impact van
de verzekeraar op de wereld.
Echter ook de impact van de veranderende wereld op
de verzekeraar is van steeds groter belang.
Toezichthouders leggen (terecht) meer nadruk op
duurzaamheidsrisico’s. Nevenstaand schema haakt
derhalve in op de risicomanagementcyclus en het
beheersen van duurzaamheidsrisico’s. Daarbij worden
er kaders (toleranties) geschetst met betrekking tot de
ambitie en speelt risico identificatie (transitie, fysiek,
social impact, etc.) een grote rol.
De belangrijkste componenten in deze aanpak komen
in dit visiedocument verder aan bod.
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Ambitieniveau als basis
Als het gaat over duurzaamheid zien wij het ambitieniveau als startpunt. Wie bent u als organisatie? Meet u uw prestaties enkel aan de hand van
financieel rendement of heeft u ook ambities met betrekking tot een maatschappelijk rendement?
Sprenkels & Verschuren maakt het ambitieniveau normaliter concreet in een interactieve sessie met de directie aan de hand van een aantal stellingen.
Maar vaak vragen wij ook andere stakeholders om input. Hoe denken zij over duurzaamheid? Aan de hand van dit alles kiest u een ambitieniveau dat bij
uw organisatie past. Dit ambitieniveau vormt de basis voor duurzaamheidsdoelstellingen.

Ambitie
niveau

Basis
Basis

Uitwerking

Enkel en alleen
voldoen aan
wettelijke
vereisten

Supporter
Supporter

Op basis van
internationaal
geaccepteerde
normen/principes

Bijdrager
Bijdrager

Focus op specifieke
onderwerpen en beleid
(als CO2- of SDGdoelstelling)

Voorloper
Voorloper

Doelstelling is best-inclass.

Het ambitieniveau vormt vaak ook een basis voor het formuleren van duurzaamheidsbeginselen. Denk daarbij aan ‘overtuigingen’ zoals:
▪ Duurzaam beleggen hoeft geen rendement te kosten en reduceert het risico;
▪ Klanten zullen bij hun productkeuze steeds meer letten op een duurzaamheidslabel;
▪ Om een aantrekkelijke werkgever te blijven moeten we duurzaam handelen.

Waar S&V mee kan helpen
Het ambitieniveau is de eerste stap in een top-down duurzaamheidsaanpak. S&V kan u helpen deze stap te zetten, bijvoorbeeld
door een workshop met de directie. Maar bijvoorbeeld ook door middels onze online tooling grote groepen klanten of
medewerkers om hun input te vragen.
▪ Onderzoek naar duurzaamheidswens binnen uw organisatie, klantenbestand of directie;
▪ Vertaling naar een concrete duurzaamheidsambitie;
▪ Formuleren van duurzaamheidsbeginselen.
▪ Opstellen van het duurzaamheidsbeleid

Visie op Duurzaam Verzekeren

3

Oog voor duurzaamheidsrisico’s
Oog voor duurzaamheidsrisico’s begint met een goede risico identificatie. Door nieuwe duurzaamheidsrisico’s zoveel als mogelijk te integreren in uw
bestaande risicomanagementcyclus behoudt u focus op de grote, impactvolle risico’s. Volgens S&V komt er dus geen nieuw ESG-reputatie-risico of
duurzaamheid-operationeel-risico. Mogelijk wordt de bestaande definitie van reputatie of operationeel risico wel wat uitgebreid, maar de focus ligt hier
niet. S&V verwacht dat onderstaande risico’s voor de meeste verzekeraars het belangrijkst zijn. Er kan daarbij sprake zijn van financiële gevolgen en nietfinanciële gevolgen. Daarbij gaan duurzaamheidsambitie en risico soms hand in hand (hogere ambitie betekent lager risico), maar ze kunnen elkaar ook
tegenwerken (hogere ambitie betekent hoger risico).

Klimaatrisico’s
Transitie risico 1.5ºC

Fysiek risico >4ºC

Voorbeelden van fysiek risico:
Zeespiegel
Overstroming
Grondwater
Tropische stormen
Voedselveiligheid
Warmtegolven

Volatiel weer
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Biodiversiteitrisico’s

Biodiversiteit is door het World Economic Forum
(WEF) aangemerkt als één van de top 3 risico’s met
de grootste impact. Naast de reeds bekende TaskForce on Climate Related Financial Disclosures
(TCFD) die zich richt op klimaatrisico’s, wordt er ook
een Task-force on Nature-related Disclosures (TNFD)
opgezet. Deze task force richt zich op biodiversiteit.
Dit geeft de urgentie rondom dit thema aan.

Social & Governmental Impact
risico’s

Voorbeelden:
Groeiende kloof rijk en arm
Radicalisering politiek

Vergrijzing
Diversiteit en inclusie

Het risico krijgt veel aandacht van DNB en 2 van de 6
doelstellingen van de EU Taxonomie zijn gekoppeld
aan biodiversiteit.

Verschil in onderwijsniveau
Veranderende arbeidsmarkt

Waar S&V mee kan helpen
S&V kan helpen bij het uitwerken van de duurzaamheidsrisico’s. Enkele voorbeelden:
▪ Integreren van duurzaamheidsrisico’s in uw bestaande risicomanagementcyclus;
▪ Helpen bij het kwantificeren van duurzaamheidsrisico’s;
▪ Toepassen duurzaamheidsschokken in de ALM of ORSA. Bijv. de EIOPA stress-test;
▪ Ondersteuning bij vragen en aanwijzingen vanuit de toezichthouder;
▪ In kaart brengen waar ambitie en risico elkaar versterken of juist tegenwerken.
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Integrale aanpak
Duurzaamheid is meer dan alleen duurzaam beleggen of een elektrisch leasewagenpark. Eén centraal ambitieniveau helpt u bij het consistent doorvoeren
van keuzes. Zowel in uw beleggingen, producten & voorzieningen alsook uw bedrijfsvoering. En ook de samenhang met duurzaamheidsrisico’s is van belang.
Indien u ervoor kiest om kritisch te zijn op CO2 uitstoot in uw beleggingsportefeuille, dan is het ook logisch om kritisch te kijken naar de producten die u
aanbiedt (bijv. verzekeren oude vrachtwagens) en de CO2 uitstoot van uw kantoorpand. Dat heeft op zijn beurt weer gevolgen voor het klimaat
transitierisico. Kortom: Er is een samenhang.
Beleggen

▪ Inzet voor bepaalde thema’s (of
SDG’s)
▪ Uitsluiten van ongewenste
beleggingen
▪ Engagen om bedrijven aan te zetten
tot duurzaamheid
▪ Keuze voor groene benchmark
▪ Keuze voor impactbeleggen

Producten & voorzieningen

▪ Producten die een bijdrage leveren aan
duurzaamheidsvraagstukken (bijv.
klimaatverandering) of producten die niet
schaden.
▪ Producten die duurzaam gedrag van
klanten stimuleren (repareren in plaats
van vergoeden) en mogelijk het risico
reduceren
▪ Mag en kan iedereen klant zijn? Bijv. mag
een tabaksproducent klant worden terwijl
beleggingen worden uitgesloten?
▪ Beleggingsproducten die (zo goed als
mogelijk) aansluiten op de ambitie

Bedrijfsvoering

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie
Integere bedrijfsethiek / beloningsbeleid
Energieverbruik kantoor
Auto versus openbaar vervoer
Elektrisch rijden
Beleid m.b.t. uitbestedingspartijen /
zakenpartners
Inzet voor goede doelen of stichtingen

Waar S&V mee kan helpen
S&V adviseert met betrekking tot duurzaamheid over zowel beleggen alsook producten & voorzieningen. Ook met betrekking tot
bedrijfsvoering helpt S&V klanten met betrekking tot beloningsbeleid en uitbesteding. Enkele voorbeelden:
▪ Het stellen van duurzaamheidsvereisten per beleggingscategorie (investmentcase, benchmark, duurzaamheidsdoelstelling);
▪ Het integreren van duurzaamheid in uw ALM-studie en ORSA;
▪ Opstellen van MVB beleid, benchmarkkeuze en beoordelen van beleggingsproducten o.b.v. duurzaamheid;
▪ Het ontwerpen van verzekerings- en beleggingsproducten die bijdragen aan uw doelstellingen;
▪ Inzichtelijk maken van de impact van duurzaamheid op het verwachte risico en rendement van producten en beleggingen;
▪ Ondersteuning bij diverse aspecten van bedrijfsvoering;
▪ Borgen of bewust afwijken van consistentie tussen de drie pijlers.
Visie op Duurzaam Verzekeren
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Be good and tell it
VBDO gaf recentelijk aan dat het klimaatbeleid van pensioenfondsen onvoldoende blijft. Verzekeraars scoren nog slechter. De Eerlijke Verzekeringswijzer,
het IMVO convenant en diverse actiegroepen schetsen eenzelfde beeld: de buitenwacht is nog niet overtuigd van de groene intenties van de sector. Dit
terwijl het thema wel bijna overal op de agenda staat. Communicatie is dus een kans. En communicatie over duurzaamheid betekent vooral ook dialoog.
Dialoog met stakeholders zoals uw klanten, met NGO’s, met de media. Daarnaast wordt transparanter rapporteren een ‘must’. Vanuit de Europese Unie
wordt in toenemende mate aandacht gevraagd voor de wijze waarop over duurzaamheid gerapporteerd wordt.

Meten en
rapporteren
Be good and tell it

SFDR en EU
Taxonomie

VBDO en Eerlijke
Verzekeringswijzer

Duurzaamheidsverslag

Integrale
managementinformatie
(om bij te sturen)

Stakeholderdialoog

Waar S&V mee kan helpen
Door onze mix van communicatiespecialisten, juristen en duurzaamheidsdeskundigen is S&V perfect geëquipeerd om te helpen bij
het communiceren over duurzaamheid. Denk daarbij aan:
▪ Inzicht in uw score op de lijsten van VBDO of Eerlijke Verzekeringswijzer en advies voor verbetering van deze scores;
▪ Communicatie en dialoog over duurzaamheid via verschillende kanalen (klantonderzoek, jaarverslag, klantrapportages, blogs,
artikelen, etc.);
▪ Ondersteuning bij reputatie-issues en perswoordvoering;
▪ Ondersteuning bij het voldoen aan wet- en regelgeving (top down en niet ad-hoc);
▪ Assistentie bij het integreren van managementinformatie van uw assetmanagers, product-teams tot een totaaloverzicht
gerelateerd aan uw duurzaamheidsdoelstellingen;
▪ U helpen met het afleggen van verantwoording aan alle stakeholders.
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Meer weten?

Marijn Momma
Consultant
marijn.momma@sprenkelsenverschuren.nl
0031 20 564 31 10

Gijs Cremers
Partner
gijs.cremers@sprenkelsenverschuren.nl
0031 6 82 435 364

Caroline Bosch
Partner
caroline.bosch@sprenkelsenverschuren.nl
0031 6 83 236 876

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen of opmerkingen: neem gerust contact met ons op. Ook gaan we graag free-of-charge met u in gesprek
over het thema duurzaamheid om eens van gedachten te wisselen en inzichten te delen.

S&V werkt vanuit Amsterdam en Rotterdam met zo’n 80 professionals aan complexe (maatschappelijke) vraagstukken op het gebied van pensioenen, beleggen, verzekeren en risicomanagement. Het verzekeringsadvies
richt zich op balansmanagement, risk management, productadvies en projectmanagement. De aanpak van S&V kenmerkt zich door een pragmatische aanpak, professionaliteit, onafhankelijkheid en innovatie.
www.sprenkelsenverschuren.nl
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Investment Consulting

Legal

Compliance

Actuariaat

Data Oplossingen

Risicomanagement

Transitiemanagement

Pensioenadvies

