
 

 
 

 

 

CANDRIAM en het Grantham Research Institute van de London School of 

Economics  sluiten een partnership om een duurzaam en inclusief klimaatherstel 

te bevorderen 

 

 Ze lanceren het drie jaar durende project ‘Sustainability, Investment, Inclusion and Impact’ (SI3); 

 Dat project gaat na hoe beleggers klimaatactie met een positieve sociale impact kunnen 

versnellen en stelt de rechtvaardige transitie centraal tijdens het herstel van COVID-19;  

 LSE zal nauwgezet onderzoek uitvoeren, dialoog en betrokkenheid bij de beleidsvoering 

stimuleren, en leernetwerken uitbouwen om inclusieve benaderingen van milieu-uitdagingen te 

ontwikkelen.  

Brussel, België (8 juni 2020) – CANDRIAM, een wereldwijde vermogensbeheerder met focus op 

duurzame en multi-asset strategieen, en het Grantham Research Institute on Climate Change and the 

Environment (GRI) van de London School of Economics and Political Science (LSE) kondigen een nieuw 

partnership aan om de inspanningen van beleggers, gericht op een duurzame en inclusieve 

wereldeconomie, wereldwijd te ondersteunen. 

Het partnership wordt gesloten in volle coronacrisis terwijl de roep om ‘beter herop te bouwen’ steeds 

luider klinkt. Men denkt daarbij vooral aan herstelplannen die groene investeringen versnellen in 

domeinen zoals de efficiëntie van gebouwen en hernieuwbare energie. Politieke leiders en beleggers 

beseffen ook dat die groene investeringen een sterke sociale dimensie moeten hebben om voor 

kwaliteitsvolle jobs en sterkere gemeenschappen te zorgen, zodat de wereldeconomie op een 

rechtvaardige manier koolstofneutraal kan worden tegen 2050. 

In die context is het project ‘Sustainability, Investment, Inclusion and Impact’ (SI3) een nieuw partnership 

van drie jaar dat innovatief onderzoek aanmoedigt, de dialoog versterkt en een impuls geeft aan de 

internationale uitwisseling van ideeën over hoe klimaatactie een positieve sociale impact kan hebben. 

Beleggers houden nu standaard rekening met ecologische, sociale en governancefactoren (ESG) bij hun 

beslissingen, maar de sociale dimensie kreeg tot nu toe te weinig aandacht, vooral tijdens discussies 

over de beste aanpak voor de klimaatverandering. Wil een klimaatbeleid succesvol zijn, dan moet het 

eerlijk zijn en als eerlijk worden ervaren door werknemers, consumenten en burgers. Beleggers kunnen 

een belangrijke bijdrage leveren aan die rechtvaardige transitie via hun betrokkenheid als aandeelhouder, 

hun kapitaalallocatie en hun lobbying. 

Het SI3-project zal onderzoek van algemeen belang uitvoeren dat nagaat hoe die kloof kan worden 

gedicht. Het kijkt daarbij in de eerste plaats naar de rol die institutionele beleggers kunnen spelen. Het 

onderzoek bekijkt onder meer de rol van de verschillende activaklassen, de uitdagingen waarmee 

verschillende regio’s worden geconfronteerd (met name de ontwikkelingslanden) en de veranderingen in 

het beleid die nodig zijn om tot inclusieve klimaatactie te komen (zoals de verrekening van CO2). Binnen 

het project zal ook bijzondere aandacht worden besteed aan gericht onderzoek voor een alomvattend 

kader voor beleggers waardoor verandering kan worden versneld 

  



 

 
 

Een belangrijke mijlpaal wordt de productie van actiegericht onderzoek in de aanloop naar de COP26-

klimaattop die in november 2021 in Glasgow zal worden georganiseerd. 

Het partnership wordt geleid door Nick Robins, professor in practice voor duurzame financiën aan het 

GRI, en wordt opgevolgd door de CEO van CANDRIAM, Naïm Abou-Jaoudé.  

 

Naïm Abou-Jaoudé, CEO van CANDRIAM en voorzitter van New York Life Investment 

International, vertelt: “Om het Akkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de 

VN te verwezenlijken, moet het financiële systeem worden herdacht zodat het voorziet in de 

langetermijnbehoeften van onze economieën en samenlevingen. Bij CANDRIAM denken we aan de 

toekomst. We zijn er dan ook trots op dat we samen met het Grantham Research Institute een 

onderzoeks- en samenwerkingsproject van wereldniveau kunnen lanceren om de transitie naar een 

duurzame en inclusieve wereldeconomie te ondersteunen.” 

 

Nick Robins, professor in practice voor duurzame financiën aan het Grantham Research Institute 

on Climate Change and the Environment, licht toe: “De rechtvaardige transitie is de volgende stap die 

beleggers moeten zetten in de strijd tegen de klimaatverandering. Het doet me plezier om samen met 

CANDRIAM dit internationale project uit te werken dat de thema’s ecologische duurzaamheid, inclusie en 

impact tot leven brengt, en om te tonen dat beleggers kunnen bijdragen tot een betere wereld na COVID-

19.”   

 
EINDE 

Over het Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment 

Het Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment werd in 2008 opgericht door 

de London School of Economics and Political Science om een wereldwijd toonaangevend centrum voor 

beleidsgerelateerd onderzoek en opleidingen over klimaatverandering en het milieu te creëren. Het 

instituut brengt daartoe internationale expertise over economie, financiën, geografie, het milieu, 

internationale ontwikkeling en politieke economie samen. 

Over CANDRIAM   
 
CANDRIAM is een Europese multi-expert in vermogensbeheer, evenals een gerenommeerd pionier en 
leider in duurzaam beleggen. CANDRIAM beheert een vermogen van zo'n EUR 130 miljard

1
 met een 

team van meer dan 500 professionals. Het heeft beheercentra in Luxemburg, Brussel, Parijs en Londen, 
die cliënten in meer dan 20 landen op 4 continenten bedienen. CANDRIAM biedt innovatieve en 
gediversifieerde beleggingsoplossingen aan in obligaties, aandelen, strategieën met een absoluut 
rendement en activa-allocatie.  
  

                                                           
1
 Per 31 december 2019. Het vermogen onder beheer omvat activa die niet binnen de definitie vallen die de Amerikaanse 

Securities and Exchange Commission geeft aan 'regulatory assets under management' in Form ADV, Part 1A. 



 

 
CANDRIAM maakt deel uit van de New York Life-groep. New York 
Life Investments

2
 behoort tot de grootste internationale 

vermogensbeheerders
3
. 

 
Meer informatie vindt u op www.candriam.com.   
 
Met persvragen kunt u terecht bij: 

 
 
CANDRIAM 

 
Jennifer Spivey  
CANDRIAM 
T. +44 203 868 77 40 
jennifer.spivey@candriam.com 
 
Isabelle Lievens 
CANDRIAM  
T + 32 2 509 61 69 
isabelle.lievens@candriam.com  

 
Eric Platteau 
CANDRIAM 
T.: + 32 2 509 65 29 
eric.platteau@external.candriam.com 

 
 

                                                           
2
 New York Life Investments is de commerciële benaming die New York Life Investment Management Holdings LLC en haar 

dochter New York Life Investment Management LLC gebruiken. New York Life Investment Management LLC is onrechtstreeks een 
dochteronderneming van New York Life Insurance en staat volledig op zichzelf. 
3
 Bron: Op 05 juni 2019 kende Pensions & Investments New York Life Investments de 34

e
 plaats toe op zijn lijst met de 

belangrijkste vermogensbeheerders ter wereld. Het klassement is gebaseerd op de wereldwijde som van alle activa die eind 2018 
voor institutionele beleggers beheerd werden. De activa van New York Life Investments omvatten ook de activa van de aangesloten 
beleggingsadviseurs 
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