
 

 

Candriam lanceert online platform voor duurzaam 
 beleggen in Nederland 

 
 Candriam start Candriam Academy in Nederland 

 Een online vrij toegankelijk opleidingsplatform voor duurzaam beleggen 

 Voor alle actoren binnen de beleggingswereld: institutionele beleggers, distributeurs en 
spaarders 

 Reeds 2400 leden uit 15 landen   

 
Amsterdam, 14 november 2019 – CANDRIAM stelt vandaag ‘Candriam Academy’, het online platform 
voor duurzaam beleggen, beschikbaar in Nederland. CANDRIAM is een erkend leider in duurzaam 
beleggen met ongeveer €45 miljard aan duurzame beleggingen (op een totaal van €125 miljard op eind 
juni 2019). Candriam Academy is reeds beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Spanje 
en de Verenigde Staten. Ruim 2400 leden uit 15 landen maken al gebruik van Candriam Academy.  
 
Candriam Academy is een online gratis toegankelijk opleidingsplatform dat 8 verschillende modules 
aanbiedt die een grondig inzicht in duurzaam beleggen verschaffen. "Wat is duurzaam beleggen?”, "Hoe 
meet ik een duurzame impact?” of "Hoe kan ik duurzame beleggingsfondsen vergelijken?” zijn enkele 
van de hoofdstukken die het opleidingstraject afbakenen. 
 
Duurzaam beleggen in Nederland wordt steeds populairder. Zo nam dit jaar 88% van de Nederlandse 
pensioenfondsen klimaatverandering op in de portfolio. In 2017 lag dat percentage nog op 42%. Het 
aanbod van duurzame beleggingsproducten neemt eveneens toe. Zo maakte dit jaar 58% van de 
fondsen gebruik van Impact Investing, een beleggingsinstrument waarmee een positieve, meetbare 
bijdrage wordt geleverd aan mens en milieu. Een stijging van 6% ten opzichte van 20181. Verwacht 
wordt dat deze versnelling de komende jaren nog zal toenemen, met name dankzij nieuwe regelgeving 
die duurzame investeringen zal aanmoedigen of de invoering van een duurzaamheidslabel, zoals recent 
nog in België gebeurde. 
 
Toch zegt nog steeds de helft van de beleggers dat hun kennis op dit gebied het grootste obstakel is om 
duurzaam te investeren2. Het hoofddoel van Candriam Academy is om alle doelgroepen kennis te 
bieden omtrent duurzaam beleggen om zo de overgang naar een meer duurzame samenleving te 
versnellen.  
 
Naïm Abou-Jaoudé, CEO van Candriam, zegt: “Bij Candriam pleiten we al meer dan twintig jaar voor 
de ontwikkeling van duurzame investeringen, in de vaste overtuiging dat de financiële prestatie van een 
investering moet samenvallen met een positieve impact op de samenleving in zijn geheel. Meer dan 
70% van de millennials geven aan te wensen dat hun investeringen samenvallen met hun waarden. 
Daar zit ook de doelstelling van de Candriam Academy, die de volgende generatie van verantwoordelijke 
beleggers wil begeleiden.”  
  
De acht modules van de Candriam Academy zijn hier beschikbaar: https://academy.candriam.nl  
 
Bekijk een getuigenis van het 1000ste lid van de Candriam Academy.  
 

                                                      
1
 Bron: VBDO 

2
 Bron: Legg Mason Global Investment Survey 2018  

https://www.candriam.be/4ab22b/siteassets/presspage/press/pressrelease/2019/11-2019/label-febelfin_nl.pdf
https://www.candriam.be/4ab22b/siteassets/presspage/press/pressrelease/2019/11-2019/label-febelfin_nl.pdf
https://academy.candriam.nl/
https://www.linkedin.com/posts/candriam_candriamacademy-sri-activity-6579641243448500224-j5eA


 

 

 
 
 
Over CANDRIAM   
 
Candriam is een Europese multispecialist in vermogensbeheer, evenals een gerenommeerd pionier en leider in 
duurzaam beleggen. CANDRIAM beheert een vermogen van zo'n EUR 125 miljard

2
 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.  
  
CANDRIAM maakt deel uit van de New York Life-groep. New York Life Investments

3
 behoort tot de grootste 

internationale vermogensbeheerders
4
. 

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

 
BELLIER FINANCIAL 

Wouter Leest  
T + 31 (0)6 23659346 
wouter.leest@bellierfinancial.com 

 

 
 

END  
 
 
 
 

                                                      
2
 Per 30 juni 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. 
3
 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. 
4
 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 

http://www.candriam.com/
mailto:wouter.leest@bellierfinancial.com

