
De informatie in deze uiting is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als
beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling is opgemaakt door LYNX en/of derden en sluit niet aan bij uw
persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of -horizon en uw
risicoprofiel en/of -tolerantie. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of deze
belegging voor u passend is, in relatie tot uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen. De financiële
instrumenten bevatten natuurlijk risico’s die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze instrumenten en/of
strategie niet voor iedere belegger geschikt is. Daarbij geldt dat de waarde van de beleggingen kan fluctueren.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich
mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan uw totale inleg. LYNX raadt u aan om deze aanbeveling niet
op te volgen wanneer u de financiële instrumenten, de specifieke productkenmerken en de bijbehorende
risico’s niet volledig begrijpt. De beloning van de auteur staat niet direct of indirect in relatie met zijn/haar
standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en
onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan
LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie
die in de uiting wordt beschreven kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Daarbij is deze uiting geen
rekening gehouden met transactiekosten

Disclaimer



Deze training is bedoeld voor beleggers die meer willen weten over duurzaamheid. Wij, als
DuurzaamBeleggenAcademie B.V., willen je hier graag mee op weg helpen.
We delen onze kennis met de deelnemers van onze cursussen en programma’s. Dat doen we naar eer en
geweten. De informatie die wij delen is met de grootste zorg samengesteld. Echter weten wij ook dat iedere
situatie anders is en “one-size-fits-all” oplossingen niet bestaan. De resultaten van de diensten van
DuurzaamBeleggenAcademie B.V. zullen van persoon tot persoon verschillen.
Wij geven geen beleggingsadvies en bemiddelen niet in financiële producten. Beleggers zijn zelf
verantwoordelijk voor zijn of haar handelen op de beurs. De informatie die we tonen in de slides zijn ter
illustratie en verduidelijking van de lesstof en kunnen niet direct worden gebruikt om een beleggingsbeslissing
te nemen.
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Beleg nooit met geld dat je niet kunt missen. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden zijn bedoeld ter informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor de inhoud van externe websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade
opgelopen door het gebruik van deze externe websites.

Disclaimer
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L Y N X  M A S T E R C L A S S



▪ Meer dan 20 jaar ervaring als 
professioneel belegger
▪ Optiehandelaar
▪ Vermogensbeheerder
▪ Adviseur van banken, 

verzekeraars en 
pensioenfondsen

▪ Blogger, auteur en spreker
▪ BNR nieuwsradio
▪ IEX.nl / Belegger.nl
▪ Fiscalert
▪ Telegraaf Media Groep

Loege Schilder



▪Waarom zou je duurzaam beleggen?

▪Wat is belangrijk bij duurzaam beleggen?

▪Wat is de duurzame top 5 voor 2022?

Vandaag 3 vragen beantwoorden



▪ Introductie
▪ Introductie in duurzaam beleggen
▪ Duurzame aandelen selecteren
▪ ESG-score monitoren via het handelssysteem
▪ Top 5 duurzame aandelen in 2022
▪ Samenvatting & afronding

Agenda



Verwacht rendement 
belegging

Verantwoordelijk voelen voor 
gevolgen van bedrijfsvoering

Wat is duurzaam beleggen?



≥

Wat is duurzaamheid?



Verantwoord vs. Duurzaam beleggen
ESG classificatie



Hoeveel wil je bijdragen?



Conclusie:
“Uit 80% van de geanalyseerde studies 
bleek dat zorgvuldige duurzaamheids-
procedures een positief effect hebben 
op de performance van beleggingen.”

Conclusie:
“In 62,4% van de studies droegen 
ESG-factoren positief bij aan de 
financiële prestaties van bedrijven. 
Slechts 10% was negatief”

Metastudies: relatie ESG en rendement



Toegevoegde waarde ESG integreren
Onderscheid ESG niveau en ESG momentum



ESG: Meer rendement / minder risico



Hoe kun je ESG toepassen?
Investeren in toekomstige verdienmodellen



▪ Introductie
▪ Introductie in duurzaam beleggen
▪ Duurzame aandelen selecteren
▪ ESG-score monitoren via het handelssysteem
▪ Top 5 duurzame aandelen in 2022
▪ Samenvatting & afronding

Agenda



Financiële analyse Duurzaamheidsanalyse Kwalitatieve review

Duurzame bedrijven selecteren



Hoeveel wil je bijdragen?



Financiële analyse via factoren



Duurzaamheidsanalyse



Duurzaamheidsanalyse



Duurzaamheidsanalyse



Concurrentiepositie
Economic Moat

1. Snelle organische groei die niet is 
gebaseerd op overnames

2. Genereert veel cash

3. Winstgevender dan gemiddeld, ondanks 
hoge R&D investeringen

Kwalitatieve analyse
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▪ Introductie in duurzaam beleggen
▪ Duurzame aandelen selecteren
▪ ESG-score monitoren via het handelssysteem
▪ Top 5 duurzame aandelen in 2022
▪ Samenvatting & afronding

Agenda



Portfolio - Impact Dashboard
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Portfolio - Impact Dashboard
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Top 5 Duurzame aandelen voor 2022
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▪Waarom zou je duurzaam beleggen?

▪Wat is belangrijk bij duurzaam beleggen?

▪Wat is de duurzame top 5 voor 2022?

Vandaag 3 vragen beantwoorden



BEDANKT!
Online cursus

Duurzaam Beleggen
Dashboard Analyses

DBAandelenClub

Meer weten:
www.duurzaambeleggenacademie.nl
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