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Handleiding beleggingsstrategie: duurzame 
improvers 
De duurzame beleggingsfilosofie van Quintet bestaat uit een reeks benaderingen 
en speciaal hiervoor bedoelde beleggingscategorieën. In deze handleiding gaan 
we dieper in op de improvers-benadering, wat mogelijk de meest innovatieve 
duurzame beleggingsstrategie is. 

Wat u moet weten 

— Improver-strategieën streven ernaar te beleggen in entiteiten die op milieu-, 
maatschappelijke, governance-(ESG)-gebied een positief momentum tentoonspreiden.   

— Uit praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek blijkt dat improver-strategieën 
meerrendement kunnen genereren ten opzichte van conventionele benchmarks. 

— Deze improver-strategieën kunnen op zowel aandelen als op obligaties worden toegepast. 
Over het algemeen passen deze improver-strategieën een actieve benadering toe. 
Beheerders kunnen via actief aandeelhouderschap proberen de verbetering verder aan te 
jagen. 

Hoofdstuk 1: Wat zijn improvers? 

Improver-strategieën streven ernaar te beleggen in entiteiten met een positief momentum wat 
betreft hun aanpak van risico's en kansen op milieu-, maatschappelijke, governance-(ESG)-gebied.  

Wat is het beleggingsuitgangspunt? 

Beleggers die improver-strategieën toepassen, verwachten dat de verbeterde ESG-performance tot 
verbeterde operationele performance leidt of hiermee samenhangt. Door andere beleggers bij het 
identificeren van dit momentum voor te zijn, zijn ze van mening dat de entiteiten waarin wordt 
belegd een verbeterde kasstroom zullen genereren en dat de aandelenmultiples kunnen toenemen 
of dat de creditspreads kunnen verkrappen. Belegger kunnen via actief aandeelhouderschap 
proberen de verbetering verder aan te jagen; door de dialoog aan te gaan met de leiding van het 
bedrijf en door hun stem uit te brengen om de bedrijfspraktijken en de financiële prestaties te 
verbeteren. 

Hoe kunnen improvers worden geïdentificeerd? 

Improvers kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van hun ESG-beoordelingen, die 
bijvoorbeeld door Sustainalytics en MSCI worden geleverd. Bij deze benadering wordt gedurende 
een bepaalde periode een trend in de ESG-scores bestudeerd. Dit is weliswaar eenvoudig te 
implementeren, maar is afhankelijk van de methodologie van externe partijen, kan met datalatentie 
te kampen hebben en kan complexe duurzaamheidsvraagstukken mogelijk te simplistisch 
voorstellen. 

Een andere optie voor beleggers is het identificeren van improvers door de verandering van harde 
individuele ESG-thema's te beoordelen, om op basis hiervan de impact op omzet, risico en 
winstgevendheid te kwantificeren. Een belegger kan deze rekenwaarden normaliseren voor omzet 
of bruto vaste activa om de vergelijkbaarheid in de loop der tijd of met vergelijkbare bedrijven te 
verbeteren. 

CO2-intensiteit is bijvoorbeeld belangrijk voor stroomproducenten, omdat het een indicator voor 
operationele doelmatigheid en potentiële risico's kan zijn. Figuur 1 is een weergave van de 
verandering van de intensiteit van de CO2-emissie-intensiteit.  
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Figuur 1: Improver-strategieën kunnen de verandering in individuele meetbare ESG-thema's 
beoordelen. 

CO2-equivalent emissie-intensiteit, verandering 2017-19, selectie van bedrijven 

 

Bron: Goldman Sachs, Bloomberg, Thomson Reuters, Quintet 

 

Hoe worden improver-strategieën opgesteld? 

Improver-strategieën kunnen niet-benchmarkgebonden zijn en zonder verwijzing naar een sector of 
regionale wegingen worden opgesteld. Anderzijds kan de identificatie van improvers binnen 
sectoren en regionale referentiegroepen worden geïmplementeerd, wat tot kleinere afwijkingen van 
de benchmark leidt, maar met een groter aantal niet-intuïtieve selecties, zoals een bedrijf met een 
verbeterende positie binnen de sector basismetalen. 

Bij de samenstelling van de portefeuille kan rekening worden gehouden met de vraag waar actief 
aandeelhouderschap het meest bevorderlijk kan zijn voor ESG-verbetering. Dit kan tot een zekere 
mate van factor-bias leiden, zoals een relatief grote weging van kleinere kapitalisaties, omdat bij 
kleinere bedrijven het positieve effect van actief aandeelhouderschap vaak vaak beter merkbaar is.  

Bij de portefeuillesamenstelling kan ook gebruik worden gemaakt van elementen uit de ESG-
leiderstrategie en absolute ESG-verbetering combineren met de ESG-performance van 
gelijksoortige bedrijven. Goldman Sachs heeft bijvoorbeeld vastgesteld dat bedrijven met 
verslechterende ESG-maatstaven en die gemiddeld slechter presteerden dan vergelijkbare 
bedrijven, een grotere kans hadden om slechter te presteren dan de branchegenoten uit hun regio1 
(figuur 2). 

                                                        
1Goldman Sachs (2018). ESG Series: Momentum & Materiality – Building blocks for ESG integration. p.4. 

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

Acciona SA Iberdrola SA Endesa SA Eneva SA Enel SpA Red Electrica
Corporacion

SA

Enel
Generacion

Chile SA

Avangrid Inc EDP
Renovaveis

SA

Energy
Absolute PCL

Improver-strategieën 
ondersteunen 
aantoonbaar betere 
ESG-praktijken en 
kunnen het 
beleggingsrendement 
verbeteren 

https://www.quintet.com/en-gb/articles/strategy-primer-sustainable-leaders
https://www.quintet.com/en-gb/articles/strategy-primer-sustainable-leaders


Quintet Private Bank — Counterpoint Weekly 5–11 april 2021 

Handleiding beleggingsstrategie: duurzame improvers 

3 — 

Figuur 2: Bij het opstellen van de strategie kunnen improver en leider-elementen worden 
gecombineerd 

Percentage bedrijven dat slechter presteert na verwerking van milieu-en maatschappelijke data, 
2011–16, MSCI ACWI 

 

Bron: Goldman Sachs, Quintet 

Hoofdstuk 2: Waarom met een improver-strategie 
beleggen? 

Improver-strategieën ondersteunen aantoonbaar betere ESG-praktijken en kunnen het 
beleggingsrendement verbeteren. 

Waarom zijn improver-strategieën goed voor mensen en de planeet? 

Dankzij improver-strategieën kunnen beleggers hun beleggingen op hun voorkeuren afstemmen. 
Beleggen via een improver-strategie kan het belang benadrukken van goede ESG-praktijken en 
entiteiten aansporen om verbeteringen door te voeren. Improver-strategieën hebben het meeste 
effect in combinatie met actief aandeelhouderschap. 

Succesvol actief aandeelhouderschap is vaak afhankelijk van specifieke maatstaven, 
benchmarking, duidelijk omschreven doelen en passende verificatie, en kan bedrijfspraktijken ten 
gunste van mensen, de planeet en de winst veranderen. 

Zijn improver-strategieën goed voor uw portefeuille?  

Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat improver-strategieën tot een verbeterde risico-
rendementsverhouding leiden. Een invloedrijk onderzoek uit 2012 door onderzoekers van 
Cambridge University op basis van gegevens van meer dan 600 Amerikaanse bedrijven tussen 
1999 en 2009, heeft aangetoond dat succesvol actief aandeelhouderschap over milieugerelateerde 
en maatschappelijke thema's leidt tot een cumulatief, voor omvang aangepast afwijkend 
rendement, van 7,1% over de daaropvolgende 12 maanden2. Het sentiment werd bevestigd door 
een onderzoek van bijna 300 bedrijven tussen 2005 en 2014, waaruit naar voren kwam dat de 
value-at-risk voor bedrijven met actief aandeelhouderschap 20% lager was vergeleken met een 
controlegroep3. 

De wetenschappelijke bevindingen worden door de praktijk ondersteund. Uit een onderzoek van 
Rockefeller naar Amerikaanse aandelen gedurende de periode 2010–20, is gebleken dat improvers 
in het hoogste kwintiel op jaarbasis 3,8% beter presteerden dan de achterblijvers uit het laagste 
kwintiel4. De conclusie kreeg brede steun van Goldman Sachs, dat had vastgesteld dat bedrijven 
die aan het begin van een periode van drie jaar in het onderste ESG- kwartiel waren begonnen, 

                                                        
2 Dimson, Elroy and Karakaş, Oğuzhan and Li, Xi, Active Ownership (7 augustus 2015). Review of Financial 
Studies (RFS), Volume 28, Issue 12, pp. 3225-3268, 2015., Fox School of Business Research Paper No. 16-
009, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2154724 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2154724 
3 Hoepner, A. G., et al. (2018). ESG shareholder engagement and downside risk, p.49. 
4 Clark, C., & Lalit, H. (2020). ESG Improvers: An Alpha Enhancing Factor. Rockefeller Capital Management. 
https://rcm.rockco.com/insights_item/esgimprovers-an-alpha-enhancing-factor/ 
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maar in de bovenste helft eindigden, in combinatie met het momentum van het top-kwartiel, op 
jaarbasis een outperformance van 1,2% leverden5. Onderzoekers van Goldman Sachs zijn tot de 
volgende conclusie gekomen: "We zien de sterkste alfa-signalen bij bedrijven die hun achterstand 
op milieu- en maatschappelijk gebied inlopen en omgekeerd"6 (figuur 3). 

Figuur 3: Uit onderzoek blijkt dat improvers het hoogste meerrendement kunnen leveren 

Gemiddeld jaarlijks rendement na verwerking van milieu- en maatschappelijke data, 2014–17, 
MSCI ACWI 

 

Bron: Goldman Sachs, Quintet 

Wat zijn de portefeuillekenmerken van improver-strategieën? 

Improvers boeken vooruitgang met hun duurzaamheidstraject en kunnen hierdoor 
waardekenmerken tentoonspreiden. Wanneer actief aandeelhouderschap wordt toegepast kunnen 
improver-strategieën een voorkeur hebben voor kleinere bedrijven, omdat deze eerder op input van 
stakeholders reageren en de inspanningen van een enkele belegger een groot verschil kunnen 
maken (figuur 4). 

Figuur 4: Improver-strategieën kunnen een voorkeur hebben voor waarde 

Ter illustratie: factorblootstellingen 

 

Bron: Quintet 

 

Zijn improver-strategieën eerder actief of passief? 

                                                        
5Goldman Sachs (2018). ESG Series: Momentum & Materiality – Building blocks for ESG integration. p.5. 
6 Idem, p.6. 
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Passieve improver-strategieën passen over het algemeen kwantitatieve ESG-scores toe die 
afkomstig zijn van dataproviders als MSCI en Sustainalytics. Dit leidt tot uitdagingen bij het 
vroegtijdig identificeren van momentum, omdat passieve benaderingen op basis van ESG-scores 
gebaseerd zijn op grote hoeveelheden data uit het verleden. 

Improver-strategieën zijn het effectiefst wanneer ze actief worden toegepast, omdat het vaststellen 
van toekomstige en materiële verbeteringen diepgaande kennis vereist van de fundamentals, de 
processen, het management en de ESG-praktijken van het bedrijf. Actieve improver-strategieën 
hebben grootste impact wanneer ze actief aandeelhouderschap toepassen.  

Figuur 5 is een weergave van de kapitaalstromen naar actieve en passieve strategieën in de 
afgelopen vijf jaar. De instroom naar actieve fondsen was hoger dan naar passieve fondsen. 

Figuur 5: Passieve vs actieve stromen in engagement-strategieën 

De instroom naar actieve fondsen was hoger 

 

Bron: Morningstar, Goldman Sachs, Quintet 

Hoe kan men in improvers beleggen? 

Een improvers-benadering kan zowel op aandelen als op obligaties kan worden toegepast. 
Improver-strategieën kunnen een conventionele index als de MSCI World of de Barclays Global 
Corporate Aggregate of een duurzame index als de MSCI World SRI als benchmark hebben. 
Beleggers kunnen improver-strategieën in hun portefeuilles toepassen door middel van 
instrumenten- of fondsenselectie (figuur 6). Improver-strategieën zijn mogelijk de meest innovatieve 
duurzame beleggingsstrategie en er is sprake van talrijke introducties van nieuwe producten. In 
2021 is Rockefeller Asset Management een samenwerkingsverband aangegaan met Bloomberg 
om een multi-factor ESG-improvers-index in te voeren. Amundi heeft eveneens in 2021 een nieuwe 
reeks ESG-improver-fondsen ingevoerd die conventionele indexen als benchmark hebben. Beide 
initiatieven hebben actief aandeelhouderschap opgenomen om de positieve verandering bij 
bedrijven te versnellen. 
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Figuur 6: Vragen die kunnen worden gesteld bij het opstellen van een ESG-improver-
strategie 

ESG-improver-strategieën kunnen door middel van fondsen- of instrumentenselectie worden 
toegepast. 

 

Bron: Quintet 

Wat zijn de belangrijkste risico's? 

De risico's van beleggen met een nadruk op improvers zijn dezelfde als bij conventioneel beleggen 
in bedrijfsobligaties, duration of aandelen. Er zijn echter enkele specifieke risico's: 

— Improver-strategieën kunnen zich richten op niet-materiële een ESG-verbeteringen die niet tot 
uiting komen in betere financiële prestaties.  

— Improver-strategieën kunnen tot onbedoelde onevenwichtigheden in een portefeuille leiden, 
zoals kwaliteit of grote kapitalisaties.  

— Improver-strategieën kunnen beogen de langetermijnperformance van bedrijven met een lage 
ESG-rating te verbeteren, waardoor een portefeuille er op het eerste gezicht weinig 
aantrekkelijk uit kan zien. 

— Improver-strategieën kunnen leiden tot neerwaartse of reputatieschade-risico's als het bedrijf 
waarin is belegd niet verbetert en zich problemen op het gebied van duurzaamheid voordoen. 

— In combinatie met actief aandeelhouderschap kunnen improver-strategieën veel geld en 
middelen vergen, wat tot aanvullende operationele kosten voor het fonds leidt. 

 

Vragen die aan een improver-
fondsbeheerder kunnen worden gesteld: 
 
 
 1.Zoekt de fondsbeheerder gericht naar 
emittenten die hun ESG-performance kunnen 
verbeteren? 
2.Zijn ze in staat hun improver-methode, -
framework en -beleid uit te leggen? 
3.Kunnen ze aantonen dat ze structureel in 
gesprek zijn met emittenten over het 
verbeteren van de ESG-en operationele 
performance? 
4.Zijn er voldoende middelen voor de 
implementatie van de vastgestelde improver-
strategie? 
5.Is er sprake van passende en transparante 
informatieverschaffing en verantwoording? 

De risico's van beleggen 
met een nadruk op 
improvers zijn dezelfde 
als bij conventioneel 
beleggen in 
bedrijfsobligaties, 
duration of aandelen. Er 
zijn echter enkele 
specifieke risico's: 

Vragen die u zich kunt stellen bij het 
identificeren van improvers: 
 
1.Welke ESG-kwesties kunnen een 
wezenlijke impact hebben op de waarde 
van het bedrijf? 
2.Wat is de relatie tussen wezenlijke ESG-
kwesties en de resultaatfactoren van het 
bedrijf? 
3.Hebt u toegang tot passende middelen 
om de ESG-performance en - ontwikkeling 
van het bedrijf te begrijpen? 
4.Welke bedrijven hebben hun beheer van 
wezenlijke ESG-risico's en -kansen op 
consistente wijze verbeterd? 
5.Hebt u regels voor portefeuilleopbouw 

toegepast om gediversifieerde en 

efficiënte risico-rendementsportefeuilles 

samen te stellen? 
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Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit 
document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank op de 
publicatiedatum (5 april 2021) en kunnen veranderen. De informatie in dit document is van algemene aard en 
vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn 
dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde 
van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersverhoudingen kunnen er ook toe leiden 
dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.  
Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2021. Alle rechten voorbehouden. 
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Quintet Private Bank 
We zijn er trots op dat we klein genoeg zijn om u en uw familieleden dienstverlening op maat te 
kunnen bieden, en groot genoeg om u toegang te verschaffen tot het beste dat de financiële wereld 
te bieden heeft. Wat uw behoeften ook zijn, wij bieden u objectieve inzichten, advies en informatie 
over producten en diensten, die overeenstemmen met uw persoonlijke doelstellingen. Met kantoren 
in 50 Europese steden staan we overal voor u klaar, waar u zich ook bevindt. Onze doelstelling is 
het winnen van uw vertrouwen en het gesprek aan te gaan over wat voor u daadwerkelijk van 
belang is. 

Over ons 

Quintet Private Bank (Europe) S.A. is in 1949 opgericht, heeft zijn hoofdkantoor in Luxemburg en is 
met 2.000 werknemers actief in meer dan 50 Europese steden. Quintet is een algemeen erkende, 
toonaangevende private bank voor vermogende personen, hun families en een breed scala aan 
institutionele en professionele cliënten, waaronder family offices, stichtingen en andere 
vermogensbeheerders. De familie private banken van Quintet bestaat uit Brown Shipley (VK), 
InsingerGilissen (Nederland), Merck Finck (Duitsland), Puilaetco (België), Puilaetco (Luxemburg), 
Quintet Danmark (Denemarken), Quintet Luxembourg (Luxemburg), Quintet Switzerland 
(Zwitserland). 
Ga naar www.quintet.com voor meer informatie. 
 

Voor een rijker leven 

Wij zijn van mening dat een rijk en zinvol leven 
veel verder gaat dan vermogen en bezittingen 
en dat levensdoelen, passie en impact er voor 
onze cliënten daadwerkelijk toe doen. Als u net 
als ons gedreven bent en nieuwsgierig naar 
manieren om uw leven rijker te maken, dan 
nodigen we u van harte uit om deel te nemen 
aan onze voortdurende dialoog over dit 
onderwerp. We voeren regelmatig gesprekken 
met mensen uit alle delen van de samenleving 
over impact, cultuur, onderwijs, nalatenschap 
en talloze andere onderwerpen – om 
belangrijke vraagstukken van vandaag vanuit 
een ander perspectief te benaderen. 

www.foraricherlife.com 

Counterpoint marktinzichten 

We benaderen de wereld vanuit een ander 
perspectief, en publiceren regelmatig 
verschillende artikelen waarin we nader ingaan 
op recente gebeurtenissen in de 
wereldeconomie en op de financiële markten. 
Naast onze wekelijkse, maandelijkse en 
jaarlijkse Counterpoints, kunt u interviews 
bekijken met Bill Street, onze Chief Investment 
Officer en met onze economen, analisten en 
asset-allocatiedeskundigen. 

www.quintet.com 

 

 

 

 

 


