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Dutch Sustainability Research
Helpt u beter geïnformeerd beleggen

Uw klant, bestuur of management vraagt u een
duurzaam beleggingsbeleid te ontwikkelen of uit
te voeren. Maar hoe pakt u dat aan, welke infor-
matie heeft u hiervoor nodig, en hoe ziet de
markt voor duurzaam beleggen er uit? Dutch
Sustainability Research (dsr) heeft het antwoord
op deze vragen en ondersteunt financiële dienst-
verleners bij het ontwikkelen en implementeren
van een duurzaam beleggingsbeleid. Voor beurs-
genoteerde ondernemingen is dsr een klankbord
op het gebied van duurzaamheid.

Dutch Sustainability Research helpt u, als institutio-
nele belegger, bij het in kaart brengen van de markt
van duurzaam beleggen. Daarnaast adviseert dsr u
over het ontwikkelen van een duurzaam beleggings-
beleid dat financiële en/of maatschappelijke waarde
toevoegt aan uw portefeuille of de portefeuille van
uw klanten. dsr kan u adviseren over de te volgen
strategie, welke duurzaamheidscriteria u kunt han-
teren, hoe u deze onderling goed kunt balanceren
en hoe u uw duurzaam beleggingsbeleid kunt
implementeren. 

Duurzame beleggers maken gebruik van niet-finan-
ciële informatie over de prestaties van beursgeno-
teerde ondernemingen op bijvoorbeeld milieu-,
sociaal en corporate governance gebied. Om deze
prestaties van verschillende ondernemingen met
elkaar te kunnen vergelijken, is het belangrijk dat
dergelijke informatie volgens een consistente en
hoogwaardige methode wordt verzameld en geanaly-

seerd. dsr levert eenduidige bedrijfsinformatie en 
-analyses die internationaal door tientallen institu-
tionele beleggers en financiële instellingen worden
gebruikt in hun beleggingsproces.

D S R  &  S I R I  C O M P A N Y  

dsr verzamelt en analyseert duurzaamheids-
informatie over Nederlandse beursgenoteerde
ondernemingen. dsr is mede-initiatiefnemer en
aandeelhouder van SiRi Company (Sustainable
Investment Research International, 
www.siricompany.com), een mondiaal netwerk
van onafhankelijke onderzoeksinstellingen op het
gebied van duurzaam beleggen. Bij duurzaamheid-
analyse van bedrijven moet rekening gehouden
worden met lokale omstandigheden en culturele
verschillen. Om die reden bestaat SiRi uit een
wereldwijd netwerk van lokaal aanwezige partners.
Een stringent kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat
verschillen in ratings tussen ondernemingen uit-
sluitend voortkomen uit de verschillen in presta-
ties van deze ondernemingen en niet uit het feit
dat afwijkende bronnen of afwijkende ‘gevoelens’
van analisten zijn gehanteerd. dsr/SiRi voert een
actieve dialoog met bedrijven en betrekt nadruk-
kelijk ook andere bronnen, zoals media en
maatschappelijke organisa-
ties, om de mate van duur-
zaamheid van een onderne-
ming te beschrijven en
analyseren.
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D S R  V O O R  I N S T I T U T I O N E L E  B E L E G G E R S

Dutch Sustainability Research is hèt onafhankelijke
aanspreekpunt voor de financiële sector in Nederland
op het gebied van duurzaamheid. Een solide basis
in haar dienstverlening voor institutionele beleggers
is SiRi Pro©, een via internet toegankelijke database.
SiRi Pro© is uniek in de markt en geeft u eenvoudig
toegang tot bedrijfsanalyses. De analyses zijn op
verschillende detailniveaus beschikbaar en kunnen
geheel op maat geleverd worden. 

Institutionele beleggers kunnen bij dsr terecht voor
de volgende diensten.

1. Advies duurzaam beleggingsbeleid
Institutionele beleggers kunnen bij dsr terecht voor
advies over het ontwikkelen van een duurzaam
beleggingsbeleid en advies over de implementatie
daarvan. Welke duurzame strategie past het beste
bij mijn organisatie, hoe voeg ik waarde toe aan
mijn portefeuille of voor mijn klanten, hoe mini-
maliseer ik mijn risico’s, welke duurzaamheidcrite-
ria zal ik toepassen, zijn veel gehoorde vraagstuk-
ken waarover dsr adviseert. Verder verzorgt dsr
trainingen voor bijvoorbeeld portefeuillemanagers
en bestuurders.

2. Bedrijfsprofielen
Bedrijfsprofielen geven een beschrijving van de
duurzaamheid van beursgenoteerde ondernemingen
en zijn de basis voor de hieronder bij punt 3 tot en
met 6 genoemde diensten. Voor het opstellen van
bedrijfsprofielen en ratings maakt dsr gebruik van
een uitgebreid handboek en kwaliteitsmanagement-
systeem. Hierbij wordt een groot aantal informatie-
bronnen geraadpleegd, zoals openbare verslagleg-
ging van de onderneming en informatie van
maatschappelijke organisaties, internationale instel-
lingen, media, overheden et cetera. Tevens voert dsr
een actieve dialoog met de onderneming en experts. 

Het profiel, dat ieder jaar wordt herzien, bevat acht
hoofdonderwerpen:
• Bedrijfsethiek
• Maatschappelijke betrokkenheid
• Corporate governance
• Klanten
• Werknemers
• Milieu
• Toeleveranciers
• Controversiële bedrijfsactiviteiten.

Voor elk van deze onderwerpen analyseert dsr hoe
transparant een onderneming is, welk beleid zij ont-
wikkeld heeft, hoe zij dit in managementsystemen
heeft vertaald en wat haar behaalde resultaten zijn.

3. Relatieve analyses (best-in-class analyses)
Dutch Sustainability Research biedt u als institutio-
nele klant analyses aan waarmee u ten behoeve van
uw beleggingsbeleid de prestaties van bedrijven bin-
nen een sector onderling kunt vergelijken. Deze
ratings worden opgesteld aan de hand van uw duur-
zame beleggingsstrategie met uw eigen criteria en
gewichten om die criteria te wegen of op basis van
een door dsr geadviseerde strategie. Een rating kan
worden gebaseerd op meer dan 200 verschillende
duurzaamheidsindicatoren. Door zelf het belang
van de indicatoren te definiëren brengt u een uniek
duurzaamheidsuniversum tot stand. Tevens kunt u
eenvoudig en snel gebruik maken van een gestan-
daardiseerde visie die door dsr in SiRi Pro© is vast-
gelegd en die is gebaseerd op jarenlange ervaring met
institutionele beleggers, dialoog met maatschappe-
lijke groeperingen en duurzaamheidsonderzoek.

4. Absolute analyses (uitsluitingsanalyses)
Wanneer u geïnteresseerd bent in een analyse van de
betrokkenheid van beursgenoteerde ondernemingen
bij controversiële bedrijfsactiviteiten, zoals produc-
tie of verkoop van wapens en betrokkenheid bij kin-
derarbeid, biedt dsr u via SiRi Pro© de mogelijkheid
op grond van uw eigen selectie uit circa 60 onder-
werpen een beleggingsuniversum samen te stellen. 

Uiteraard kan een beleggingsuniversum ook worden
samengesteld door een combinatie van relatieve en
absolute analyses toe te passen. 

5. Portefeuille screening
Voor klanten met een bestaande beleggingsporte-
feuille biedt dsr portefeuille screenings aan. Porte-
feuille screening wordt toegepast om een bestaande
beleggingsportefeuille tegen het licht te houden op
basis van klantspecifieke relatieve en/of absolute
screeningsindicatoren. Deze analyse kan vervolgens
leiden tot aanpassingen in de beleggingsportefeuille
door de vermogensbeheerder of portfoliomanager. 

6. Sectorstudies
Via sectorstudies doet dsr gedetailleerd onderzoek
naar de mate van duurzaamheid van ondernemingen
in een bepaalde sector. Een sectorstudie bestaat uit
drie onderdelen: een algemene beschrijving van de
sector met sectorspecifieke onderwerpen, een rela-
tieve analyse waarin de duurzaamheid van onderne-
mingen binnen de sector met elkaar worden vergele-
ken (rekening houdend met de sectorspecifieke
criteria) en een absolute analyse van de betrokken-
heid van de ondernemingen in de sector bij de door
de klant uitgesloten activiteiten. Aan de hand van
deze stappen wordt een advies gegeven over welke
bedrijven in aanmerking komen voor belegging.



7. Corporate governance advies
dsr is lid van European Corporate Governance Ser-
vice (ecgs). Dit netwerk richt zich op het verzame-
len van up-to-date corporate governance informatie
van multinationale ondernemingen en het geven
van stemadvies voor algemene vergaderingen van
aandeelhouders. dsr assisteert klanten bij het ont-
wikkelen van een stembeleid en -richtlijn ten be-
hoeve van hun beleggingen. Voor de uitoefening
van deskundige stembeslissingen wordt gebruik
gemaakt van ecgs profielen. dsr kan verder voor
klanten het stemmen op afstand uitvoeren (‘proxy
voting’). dsr heeft hiervoor een standaard manier
van stemmen ontwikkeld. Indien gewenst kan ook
een klantspecifieke stemuitvoering worden geïmple-
menteerd. Tenslotte kan dsr klanten ondersteunen
bij de interne en externe rapportage over de stem-
uitvoering. 

D S R  V O O R  O N D E R N E M I N G E N

Hoe wordt mijn bedrijf beoordeeld door partijen
die duurzaam willen beleggen? Welke duurzaam-
heidsaspecten kunnen worden onderscheiden en
hoe presteren mijn concurrenten en wijzelf daarop?
Dit zijn vragen die bij veel bedrijven leven en waar-

toe dsr een unieke dienstverlening heeft ontwikkeld.
dsr is voor beursgenoteerde ondernemingen een
waardevol klankbord op het gebied van duurzaam-
heid. Ondernemingen krijgen via dsr toegang tot de
markt van duurzame beleggers: de dsr bedrijfsinfor-
matie wordt gebruikt door tientallen grote financiële
instellingen, pensioenfondsen en institutionele be-
leggers voor de samenstelling van hun portefeuille.
Ook krijgen ondernemingen door de research van
dsr zicht op aspecten die duurzame beleggers als
belangrijk ervaren zodat ze hun duurzaamheids-
beleid hierop kunnen afstemmen. 

Ondernemingen kunnen bij dsr terecht voor de
volgende diensten.

1. Bedrijfsprofielen
Bedrijfsprofielen geven een beschrijving van de duur-
zaamheid van (beursgenoteerde) ondernemingen.
Vaak neemt dsr het initiatief om een duurzaamheids-
profiel te maken van een beursgenoteerde onderne-
ming, maar u kunt ook zelf een verzoek indienen bij
dsr wanneer u interesse heeft in een duurzaamheids-
profiel of - analyse van uw bedrijf.

2. Sectorstudies
U kunt de sectorstudies afnemen die dsr reeds opstelt
voor beleggers. De sectorstudies zijn gestandaardi-
seerd en analyseren de prestaties van een bepaalde
selectie van bedrijven binnen een sector op voorge-
definieerde absolute en relatieve screeningsindica-
toren. Het geeft u een goed overzicht van de duur-
zaamheidsprestaties van uw bedrijf vergeleken met
die van uw sectorgenoten. Tevens krijgt u inzicht in
de onderwerpen die in uw sector van belang zijn op
het gebied van duurzaamheid.

Indien u aanvullende vragen heeft en/of indien uw
bedrijf niet in een bestaande studie is opgenomen,
kunt u bij dsr terecht voor de pro Duurzaamheids-
analyse©.

3. PRO Duurzaamheidsanalyse©

pro Duurzaamheidsanalyse© is een product van dsr
dat bedrijven in staat stelt de gegevens uit de SiRi
Pro© database, de analysemethodiek en de expertise
van dsr te gebruiken voor het analyseren van hun
prestaties op het gebied van duurzaamheid. Met de
pro Duurzaamheidsanalyse© kunnen uw specifieke
wensen op maat gesneden worden. De pro Duurzaam-
heidsanalyse© is een benchmarkanalyse, waarin de
rating van uw bedrijf wordt vergeleken met die van
bedrijven uit uw sector. U kunt hierbij zelf bepalen
met welke bedrijven u wordt vergeleken en welke
duurzaamheidsindicatoren u in de analyses wilt
betrekken. 
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V I J F  R E D E N E N  O M  T E  K I E Z E N  V O O R  D S R

Institutionele beleggers en beursgenoteerde onder-
nemingen kiezen voor de dienstverlening van DSR
en SiRi Pro© vanwege:

1. Onafhankelijkheid
dsr en SiRi Company zijn onafhankelijke organisa-
ties die zich uitsluitend richten op analyses van en
advies over de mate van duurzaamheid van onder-
nemingen, obligaties uitgevende instellingen en lan-
den. Zowel dsr als SiRi Company houden zich niet
bezig met portefeuille- of vermogensbeheer.

2. Internationaal netwerk met lokale expertise
dsr baseert zich op informatie en analyses van ruim
100 analisten binnen het SiRi Company netwerk. Dit
grootste onafhankelijke onderzoeksnetwerk is actief
sinds 1997 met als doel de kwaliteit van het onder-
zoek ten behoeve van duurzaam beleggen wereld-
wijd substantieel te verbeteren. Dit doet zij door
haar lokale aanwezigheid in meer dan elf landen in
de belangrijkste financiële markten. 

3. Objectiviteit en kwaliteit
Beleggers vragen zich vaak af waarom een onderne-
ming wel te vinden is in het ene duurzame beleg-
gingsuniversum en niet in het andere. dsr waarborgt
met zijn research dat dit verschil alleen wordt ver-
oorzaakt door de verschillende criteria die fondsen
hanteren en niet door een verschil in informatiever-
zameling. dsr combineert gedetailleerde bedrijfs-
profielen met hoogstaande ratings en een stringent
kwaliteitssysteem. Haar vlaggenschip, SiRi Pro©, is
volledig toegankelijk en transparant voor klanten. 

4. Actieve dialoog
dsr voert een actieve dialoog met de ondernemingen
waar zij onderzoek naar doet. Dit is een standaard-
methode binnen het SiRi netwerk. dsr/SiRi heeft
hiermee een jarenlange ervaring en expertise opge-
bouwd en heeft toegang tot de juiste personen bin-
nen de bedrijven. Dit betekent dat wij niet alleen de
juiste vragen stellen maar ook de juiste antwoorden
krijgen. De actieve dialoog is voor dsr een nood-
zakelijk onderdeel in het op een gedegen wijze
beschrijven en analyseren van de mate van duurzaam-
heid van ondernemingen. 

5. Innovatief vermogen en maatwerk
dsr staat open voor al uw specifieke wensen en be-
hoeften en heeft uitgebreide ervaring dit te vertalen
in op maat gesneden producten of systemen. 

K L A N T E N  V A N  D S R

dsr levert haar research aan diverse klanten zoals
ideam, ing Investment Management, ing Bank,
MeesPierson, pggm, Staal Bankiers en Triodos
Bank. De research van dsr wordt binnen het SiRi
Company netwerk verder onder andere
afgenomen door: dexia Asset Management,
Ethos Investment Foundation, Global Care,
International Committee of the Red Cross, Bank
Pictet & Cie, San Paolo imi Asset Management,
State Street Global Advisors, Citizens Bank of
Canada en WestLB Equity Markets. 

‘ing Investment Management heeft gekozen om

voor haar duurzame fondsen en mandaten te wer-

ken met dsr en SiRi Company vanwege hun trans-

parantie, innovatieve maatwerk, kwaliteit en lokale

aanwezigheid van de duurzaamheidsanalisten in de

belangrijkste ontwikkelde landen. En niet in de

laatste plaats vanwege dsr‘s vermogen onze behoef-

ten te begrijpen en met haar dienstverlening snel en

gedegen hierop in te spelen.’

Hendrik-Jan Boer 
ing Investment Management 

Hoofd Sustainable Investments

M E E R  I N F O R M A T I E

Heeft u vragen over of belangstelling voor het
onderzoek en het advies door Dutch Sustainability
Research of wilt u een demonstratie van SiRi Pro©,
neemt u dan contact op met Marcel Jeucken, 
Hoofd Institutionele Relaties, telefoon 030 694 26 18,
e-mail marcel.jeucken@dsresearch.nl.
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Dutch Sustainability Research bv
Griftlaan 4
Postbus 55, 3700 ab Zeist
Telefoon 030 694 26 00
Fax 030 693 65 66
www.dsresearch.nl

Dutch Sustainability Research is een initiatief van:


