
Duurzaamheid speelt een steeds
grotere rol in het bedrijfsleven en de
financiële sector. Duurzaamheid is een
breed begrip, waaronder niet alleen het
klimaat, energieverbruik en de
beschikbaarheid van grondstoffen valt,
maar bijvoorbeeld ook veiligheid en
goed ondernemingsbestuur. De
verschillende aspecten van
duurzaamheid worden gezamenlijk
vaak aangeduid met de term ‘ESG’, een
afkorting voor Environmental, Social &
Governance.

Doordat de financiële sector bepaalt
welke ondernemingen en projecten
financiering ontvangen, heeft de sector
een grote invloed op de verduurzaming
van onze economie. De druk vanuit
zowel de politiek als de samenleving
heeft zich vertaald in de ontwikkeling
van een hoop recente ESG-wetgeving.
Ook investeerders roepen financiële
instellingen op om rekening te houden
met milieu, maatschappij en
governance. Dit heeft gevolgen voor het
beleggingsbeleid, maar bijvoorbeeld
ook voor de acceptatie van potentiële
klanten.

In de ESG Awareness training gaan we
dieper in op de rol van ESG-factoren in
de financiële sector. Je leert wat ESG
precies inhoudt, welke regels en
initiatieven er zijn op ESG-gebied en
welke risico’s en kansen ESG biedt voor
de financiële wereld.

ESG  Awareness 
Doelgroep
Van pensioenfonds tot bank of
beleggingsonderneming: duurzaamheid
speelt een rol in de gehele financiële
sector. De vraag is niet zozeer meer óf
een financiële instelling rekening moet
houden met ESG-factoren, maar eerder
hoe. Basiskennis van ESG-factoren en de
belangrijkste regels en initiatieven op dit
gebied is dan ook van belang voor alle
professionals die willen bijdragen aan de
verduurzaming van de sector.

Voorkennis
De ESG Awareness e-learning is een
training op HBO-niveau. Er is geen
speciale voorkennis vereist. Wel gaan we
ervan uit dat je algemene kennis hebt
van de financiële sector.

Doelstelling
Na succesvolle afronding van de training
ontvang je een certificaat ESG
Awareness, waarmee je aantoont dat je
op de hoogte bent van de laatste
ontwikkelingen op ESG-gebied. 

Na de training weet je ESG inhoudt en
kun je de relevantie voor de financiële
sector beschrijven. Je kunt belangrijke
regels en initiatieven op het gebied van
ESG toelichten en weet welke
verwachtingen de toezichthouders
hebben op dit gebied. Daarnaast leer je
aan de hand van praktijkvoorbeelden
hoe financiële ondernemingen in de
praktijk invulling kunnen geven aan
ESG.

 
 



Inleiding: wat is ESG, wat zijn
klimaatrisico’s, relevantie voor de
financiële sector.
Internationale ontwikkelingen:
Sustainable Development Goals,
Principes voor Verantwoord
Investeren van de Verenigde Naties,
Stappen EU op het gebied van ESG,
Actieplan Europese Commissie.
Aandacht toezichthouders:
verwachtingen, publicaties en good
pactices ECB, EBA, ESMA, DNB en
AFM.
Regelgeving: Taxonomie
verordeing, SFDR, CSRD, integratie
van ESG-aspecten in gedelegeerde
regelgeving bij MiFID II.
Overige regels en initiatieven: ESG-
gerelateerde regelgeving die niet
voortkomt uit het EU Actieplan,
waaronder Pensioenwet en ESG,
Richtlijn Aandeelhouders-
betrokkenheid en ESG,
Commitments aan vrijwillige
initiatieven, etc.
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6. ESG in de praktijk: risico’s en kansen
in de financiële sector, vijf manieren om
maatschappelijk verantwoord beleggen
vorm te geven en de voor- en nadelen
hiervan, het toepassen van ESG scores,
greenwashing vermijden, juridische
uitspraken en inclusiviteit en diversiteit
in de financiële sector.

Studiebelasting
De ESG Awareness training is te volgen
via onze online leeromgeving, waar en
wanneer het jou uitkomt. De e-learning
duurt gemiddeld rond de drie uur om te
voltooien, afhankelijk van je voorkennis.

Kosten
De kosten per deelnemer zijn  €89,- 

 
 

Meer informatie
Op onze website vind je meer informatie
over de ESG Awareness e-learning. 

Voor vragen kun je contact opnemen met
onze learning specialisten. 

https://www.ministryofcompliance.nl/opleidingen/esg-awareness/
https://www.ministryofcompliance.nl/contact/
https://ministryofcompliance.anewspring.nl/do?action=viewProduct&id=192

