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Syntrus Achmea kiest voor duurzame investeringen 
waarbij financieel en maatschappelijk rendement hand 
in hand gaan. Het Achmea Dutch Residential Fund heeft 
concrete doelstellingen geformuleerd om bij te dragen 
aan dit doel.

De horizon voor het behalen van de ESG-doelstellingen ligt in veel gevallen in 2030 en voor een aantal  

in 2025, of natuurlijk zoveel eerder als mogelijk is. Via dit ESG-rapport willen wij graag laten zien wat wij 

in 2021 hebben gedaan of in gang hebben gezet om de ESG-doelstellingen te bereiken en hoe ver we 

daarin zijn. Dit rapport is een momentopname, want uiteraard gaan we ook in 2022 onverminderd door 

om onze doelen te halen. 

Voorwoord

Onno Hoff, fundmanager

Casper Hesp, director investment management

Annemarie Maarse, director assetmanagement

Voorwoord Hoogtepunten 2021 ESG-Strategie Kerndoelen Subthema's Samenvatting KPI's
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Deelmobiliteit
Vraaggestuurd op basis van bewoners-

participatie. Drie deelauto’s voor bewoners 

The David, Amsterdam.

Doelgroep verhuur
136 huurappartementen bij voorrang verhuurd 

aan sleutelberoepen (onderwijs, zorg, politie) 

en starters.

GRESB 2021
5-sterren, 92 punten (+8)

Nummer 2 positie in peergroup NL én EUR.

Huurderstevredenheid
7,5 op het onderdeel ‘woning’ en 7,5 op het 

onderdeel ‘woonomgeving’.

CO2-reductie
-7,1% t.o.v. het voorgaande jaar.

Energieverbruik
-3,1% t.o.v. het voorgaande jaar.

Verduurzaming
Planmatige verduurzaming 92 woningen  

in Amersfoort, Amstelveen en Zoetermeer 

naar energielabel A.

Energielabels
100% groene labels, 80% A-labels.

Hoogtepunten 2021
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ESG-Strategie

Visie
Ons vermogensbeheer draagt bij aan een 

duurzame toekomst. 

Missie
Wij kiezen voor duurzame investeringen met 

financieel én maatschappelijk rendement. 

Daarmee werken wij voor onze klanten (en hun 

klanten) aan een gezonde financiële basis en een 

aantrekkelijke leef  omgeving. Nu, straks en later.

Beleggen met betekenis
Syntrus Achmea kiest voor duurzame  

investeringen met financieel én maatschappelijk 

rendement. 

 

Dit wordt vorm gegeven in ons ESG-beleid 

genaamd ‘Beleggen met Betekenis’. Beleggen 

met betekenis doen we met oog voor mens, 

milieu en maatschappij. Binnen dit beleid zijn 

heldere keuzes gemaakt en concrete doel -

stellingen geformuleerd. Deze maken integraal 

onderdeel uit van de fondsstrategie.

De ESG-strategie is voor het ADRF gebaseerd op 

vier kerndoelen: CO2-reductie, klimaatadaptatie, 

betaalbaarheid en huurderstevredenheid en een 

vijftal subthema’s: biodiversiteit, gezondheid, 

veiligheid, toegankelijkheid en sociale cohesie.

In 2015 zijn door de 193 lidstaten van de 

Verenigde Naties 17 wereldwijde doelstellingen 

(Sustainable Development Goals) vastgesteld  

om een einde te maken aan extreme armoede, 

ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. 

Wij als investment manager willen samen met 

onze beleggers, binnen de context van de lokale 

vastgoed- en hypothekenmarkt, een bijdrage 

leveren aan deze ambitieuze doelstellingen. 

Daarom hebben wij in 2017 een selectie gemaakt 

van de Sustainable Development Goals waaraan 

wij de komende jaren zullen gaan werken. Door 

de uitvoering van ons ESG beleid werken wij aan 

deze Sustainable Development Goals en de door 

ons geformuleerde doelstellingen. 

DE ENVIRONMENTAL EN SOCIAL DOELEN

SYNTRUS ACHMEA ONDERSTEUNT DE VOLGENDE UN SDG'S

 Kerndoelen    Subthema's

Voorwoord Hoogtepunten 2021 ESG-Strategie Kerndoelen Subthema's Samenvatting KPI's
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CO2-reductie

In 2021 werd de Routekaart CO2-reductie geactualiseerd. 
De Routekaart geeft inzicht in hoe het Fonds tot een 
klimaat neutrale portefeuille kan komen in lijn met het 
Klimaatakkoord en is door Syntrus Achmea samen met 
W/E adviseurs ontwikkeld. 

CO2-reductie heeft als doel om de gevolgen van 

klimaatverandering te verminderen. In 2020 heeft 

Syntrus Achmea voor al haar woningportefeuilles 

in beheer een CO2-dashboard laten ontwikkelen. 

Het Fonds heeft ultimo Q3-2021 een reductie van 

44% bereikt ten opzichte van basisjaar 1990 en de 

verwachting is dat het Fonds in 2030 op een 

reductie van 70% zal uitkomen en daarmee voor -

loopt op het Klimaatakkoord. Op dit moment is 

circa 53% van de portefeuille gasloos voor 

verwarmen en tapwater. Met dit vooruitzicht wordt 

de ambitie om al in 2045 klimaatneutraal te zijn 

met het Fonds.

Internationaal wordt veel druk gezet op het terug-

dringen van de CO2-uitstoot. Dit zien wij terug in 

Europese regelgeving. Om die reden is het CO2- 

dashboard in 2021 aangepast naar de laatste stand 

van zaken op internationaal gebied. Dat betekent 

dat ook de Carbon Risk Real Estate Monitor 

(CRREM) grenswaarden zijn toegevoegd. Eén is er 

voor CO2-emissie (kg CO2/m²) en één voor totale 

energieverbruik (kWh/m²). Als bench mark voor de 

resultaten, gaan we uit van de CRREM drempel-

waardes in het “2.0 degree” (basis) en “1.5 degree” 

(ambitie) scenario voor woningen in Nederland.

Tegelijkertijd werd in 2021 de Routekaart opnieuw 

beoordeeld en aangepast aan de meeste actuele 

data en ervaringscijfers. Op basis van de uit  komsten 

is gekozen voor toepassing van scenario 2 “Basis+ 

warmte”. Hiermee ligt er een verduurzamings-

scenario voor alle objecten in het Fonds.  

-7,1% 
CO2-reductie 

2020 ten opzichte van 2019

-3,1% 
Energieverbruik

2020 ten opzichte van 2019

Eerder  

Paris Proof
2030: 70% CO2-reductie  

en 2045: 100% CO2-reductie

SPECIFIEKE CO2-EMISSIE OP PORTEFEUILLENIVEAU PER SCENARIO, VRIJ VERGELEKEN MET CRREM-TARGETS

CO2-reductie        Klimaatadaptatie        Betaalbaarheid        Huurderstevredenheid

De verwachting is dat het Fonds in 
2030 op een reductie van 70% zal 
uit komen en daarmee voor  loopt 
op het Klimaatakkoord.

CO2-emissie in kg/m2/jaar

Voorwoord Hoogtepunten 2021 ESG-Strategie Kerndoelen Subthema's Samenvatting KPI's
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In de periode 2022-2024 zullen alle label B en C woningen worden 

geïsoleerd naar de geldende norm en vanaf 2030 worden voorzien  

van andere warmtebronnen. Dat betreft 11 objecten. De rest van de 

portefeuille heeft reeds een A-label. De investeringen leiden tot een 

CO₂-reductie die op of onder de CRREM 1.5 degree target ligt in 2050.

Een andere manier om CO2-reductie te behalen is inzetten op 

houtbouw. Het Fonds wil hier graag op inzetten bij nieuwbouw, 

optopping en verdichting.

CO2-reductie        Klimaatadaptatie        Betaalbaarheid        Huurderstevredenheid

Voorwoord Hoogtepunten 2021 ESG-Strategie Kerndoelen Subthema's Samenvatting KPI's
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Amsterdam – maandag 6 december 2021 

Voor de meeste mensen een 
doodnormale, koude, bewolkte dag. 
Maar voor de bewoners van  
The David staat er iets bijzonders  
te gebeuren.

Als we rond het middaguur bij dit voormalige kantoorpand in 

Amsterdam-Zuidwest aankomen, worden we verwelkomd door 

wapperende vlaggen en banners in sprekende blauw- en groen-

tinten. En dan lijkt de lucht plotseling op te klaren. Maar niet omdat 

de zon doorbreekt. Nee, er rijden drie gloednieuwe, glanzende, 

elektrische deelauto’s het terrein op.

Vraaggestuurd en in besloten kring auto’s delen
Samen Slim Rijden The David is een samenwerking tussen Centraal 

Beheer, Syntrus Achmea (The David is een belegging van BPL 

Pensioen en Achmea Dutch Residential Fund) en OnzeAuto waarbij 

elektrische deelauto’s vraaggestuurd en in besloten kring worden 

aangeboden. Door vooraf de interesse in kaart te brengen, is bekend 

hoeveel deelauto’s er op een locatie nodig zijn. En omdat het om een 

besloten kring gaat, kennen de autodelers elkaar en hebben ze altijd 

een deelauto dichtbij hun woning. De beoogde impact is dat mobili-

teit flexibeler wordt en incidenteel autogebruik minder door "tweede 

auto's" wordt opgevangen, de minst vervuilende auto's kunnen 

worden ingezet, efficiënter ruimtegebruik in gebouwen mogelijk is, 

het woongenot toeneemt en de gebruikslasten laag zijn.

De kracht van Samen
Om dit initiatief tot een succes te maken hebben Centraal Beheer  

en Syntrus Achmea de handen ineen geslagen. Samen zijn we op 

zoek gegaan naar geschikte locaties. Waar deelmobiliteit echt een 

behoefte kon invullen voor bewoners. En waar randvoorwaarden, zoals 

parkeerplaatsen in eigen beheer en aanwezige laadinfrastructuur, 

geregeld waren. Op deze locaties hebben we samen onderzoek 

gedaan om de interesse onder bewoners te peilen en hun behoeftes 

te achterhalen. 

Om dit initiatief tot een succes te maken 
hebben Centraal Beheer en Syntrus  
Achmea de handen ineen geslagen.

Autodelen in besloten kring: Samen Slim Rijden!
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Een mobiliteitsoplossing voor The David
En zo kwamen we uit bij The David. Een wooncomplex met 365 

huurwoningen waar vooral jonge mensen wonen. Gelegen buiten de 

ring van Amsterdam en minder goed bereikbaar met het openbaar 

vervoer. Deelmobiliteit kon hier dus echt een probleem oplossen 

voor de bewoners. Daarnaast was de parkeergarage van The David  

in beheer van Syntrus Achmea en was er al laadinfrastructuur 

aanwezig.

48 bewoners schreven zich definitief in
Door twee bewonersonderzoeken leerden we dat er een grote 

interesse was in autodelen bij The David. Maar ook dat er behoefte 

was aan een nieuwe abonnementsvorm zonder maandelijkse kosten. 

Deze wens hebben we meteen doorgevoerd. En na een campagne 

met een eigen website, mailingen en app-berichten, schreven maar 

liefst 48 bewoners zich in! Op basis van het aantal inschrijvingen en 

het type abonnementen, plaatsten we op 6 december drie deelauto’s 

bij The David. De komende maanden monitoren we het gebruik, 

geven we gericht advies over aanpassing van abonnementsvormen 

en passen we het aantal auto’s aan als dat nodig is. Nieuwe deel -

nemers kunnen zich inschrijven voor een wachtlijst.

Door twee bewoners onderzoeken  
leerden we dat  er een grote interesse 
was in autodelen bij The David.

Autodelen in besloten kring: Samen Slim Rijden!

Van links naar rechts: Marcel Kloprogge (OnzeAuto), Onno Hoff en Douwe van de Wetering (beiden Syntrus Achmea) en Matthijs van Giffen (Centraal Beheer).
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Klimaatadaptatie

In Q3-2019 is binnen Syntrus Achmea een start gemaakt 
met het inventariseren van klimaateffecten en de 
gevolgen voor vastgoed- en hypothekenportefeuilles. 
Het ADRF heeft daarin geparticipeerd. In 2021 zijn de 
klimaateffecten op objectniveau inzichtelijk gemaakt.
 

De klimaatrisico’s die in kaart zijn gebracht zijn:

Klimaatrisico Potentiële schade

Overstroming Overstroming van het vastgoed na doorbraak primaire keringen

Wateroverlast Wateroverlast door kortdurende, hevige buien
Wateroverlast door stijgend grondwater

Hitte Hittestress

Droogte Natuurbranden
Paalrot

Het schatten van de potentiële schade is tot stand gekomen door de mogelijke schade van een object te 

schatten op basis van de verschillende klimaatrisico’s. Vervolgens is de blootstelling van de portefeuille 

berekend en is de schade op basis van de kans toebedeeld aan deze blootstelling. In 2022 zal worden 

gestart met het bespreken van de mogelijke risico mitigerende maatregelen en de vertaling hiervan naar 

individuele objecten.

Omschrijving Status

1.  Identificeren van de lokale klimaatrisico's Afgerond

2.  Opstellen van risicocategoriëen (hoog-laag  
per klimaatrisico

Afgerond

3.  Vaststellen van exposure van de vastgoed-
portefeuille naar (klimaat)risicocategorie

Afgerond

4.  Schatten van de potentiële schade Afgerond

5.  Formuleren van beleid 2022

63%  
objecten 
is veilig 
geen significante 

overstromingskans na doorbraak 
primaire waterkering

73%  
kans op 

hittestress
met name in de steden én als 

temperatuur stijgt tot boven 41°C

0%  
kans op  
paalrot 
geen objecten  

met houten fundering

Voorwoord Hoogtepunten 2021 ESG-Strategie Kerndoelen Subthema's Samenvatting KPI's
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Betaalbaarheid

We zijn actief in 61 van de 347 gemeenten in 

Nederland en dragen bij aan de betaalbaarheid 

van wonen door te investeren in studentenhuis-

vesting, starterswoningen en middeldure vrije 

sector huurwoningen (€ 763 - € 1.200 per maand).

In het gereguleerde deel van de portefeuille is de 

huur bevroren in 2021 en de huurverhoging in het 

geliberaliseerde segment is vanaf 2021 voor drie 

jaar beperkt tot maximaal inflatie + 1%. Beide 

maatregelen zijn vastgesteld door de overheid.

In 2021 was de gemiddelde huurverhoging in de  

portefeuille 1,8% en daarmee lager dan de 

maximale verhoging van 2,4% (inflatie + 1% regel). 

In individuele gevallen hebben wij huurders 

ontzien, vanwege de Covid-19 crisis.

Het Fonds kocht 86 woningen aan met een 

huurprijs onder € 1.200 per maand. In Oostenburg 

in Amsterdam verhuurden wij 136 appartementen 

met voorrang aan mensen die werkzaam zijn in 

het onderwijs, de zorg of de politie. Daarvan zijn 

72 woningen daadwerkelijk toegewezen en werd 

de rest verhuurd aan starters uit Amsterdam.

 

603  
woningen 

opgeleverd 

waarvan 339 met een huurprijs  
< € 1.200 in Amstelveen, 

Amsterdam, Haarlem, Zaandam

1,8%
gemiddelde 

huurverhoging 
in 2021

tegenover maximaal  
toegestaan van 2,4%  

(inflatie + 1%)

5  
objecten 

opgeleverd in 
transformatie-

wijken
Slotervaart, Riekerpolder,  

Inverdan, Schalkstad,  
Oostenburg

Het ADRF investeert op heel veel plekken in Nederland. 
We bieden mensen een fijne plek om te wonen in een 
duurzame woning met een aantrekkelijke woonomgeving.

€ 40 miljoen 
aankopen in 
middeldure huur 

Wielewaal in Rotterdam en New Brooklyn 
in Almere

Voorwoord Hoogtepunten 2021 ESG-Strategie Kerndoelen Subthema's Samenvatting KPI's
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Eén van de initiatieven is “Ziezodan”, welke werkt 

met een mobiele app, waarin snel en nauwkeurig 

een storings  melding en afspraak gemaakt kan 

worden, waardoor er een grotere kans is op  

een “first time fix”. Het beter plannen van 

afspraken zorgt voor snellere opvolging en 

minder reis  kilometers (CO2-uitstoot) door de 

onderhoudsteams.

Een ander voorbeeld is deelmobiliteit. In drie 

objecten worden initiatieven uitgerold voor 

deelauto’s op basis van vraaggestuurd aanbod. 

Dat betekent dat we in kaart brengen wat 

huurders willen qua gebruik, abonnementsvorm 

en automodel. In The David in Amsterdam is dit 

sinds december 2021 operationeel. Oostenburg 

in Amsterdam en De Bakermat in Eindhoven 

volgen in 2022.

Om de tevredenheid van huurders te behouden 

verhogen we het serviceniveau door diverse  

initiatieven. In de Monarch in Den Haag en The David 

in Amsterdam vestigde zich een SPAR buurtwinkel.  

In Westbeat in Amsterdam zijn werk- en 

ontmoetings   plekken in de zogenaamde 

Superspace op de begane grond. Op Oostenburg, 

Amsterdam en in De Remisehof in Rotterdam 

creëerden we woon/werk-woningen, gemeen-

schappelijke (dak)tuinen met kassen en buiten-

meubilair. Diverse gebouwen zijn uitgerust met 

centrale bezorgboxen (MyPup), waar één pakket-

bezorger namens alle providers bezorgt. 

Het jaarlijkse huurderstevredenheidsonderzoek 

leverde een gemiddelde score van 7,5 voor de 

woonomgeving en 7,5 voor de woning. Dit ligt 

gemiddeld iets hoger dan  de benchmark. 

Welkome scores die na analyse worden vertaald 

naar verbeteracties. Nieuw dit jaar was het 

volledig uitvragen van de te verduurzamen 

objecten, zodat wij in 2022 een vergelijking 

kunnen maken op specifieke aspecten als  

tevredenheid over het energie verbruik en het 

belang van verduurzamen.

Huurderstevredenheid

83%  
gebruikers 
Ziezodan 
tevreden 

vooral het gebruiksgemak  
van Ziezodan en de first-time-fix 

wordt gewaardeerd

7,5   
cijfer 

tevreden heid 
woning

jaarlijks huurderstevredenheids-
onderzoek laat score boven 

benchmarkniveau zien

648  
huurders in 
groepsapp

deze mensen gebruiken de
‘Area of People’ of ‘James+’ 
app voor onderling contact, 

storingsmeldingenen services

1 instructievideo 

speciaal voor senioren ontwikkelden 
wij een online instructievideo om het 
inschrijvings proces voor een woning 
gemakkelijker te maken

Het Fonds wil graag investeren in initiatieven die leiden  
tot meer tevredenheid bij huurders. 

Voorwoord Hoogtepunten 2021 ESG-Strategie Kerndoelen Subthema's Samenvatting KPI's
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Westbeat Amsterdam geprezen om sociale impact
Amsterdam – maandag 31 mei 2021 

Studioninedots en opdrachtgever 
Lingotto Ontwikkeling & Achmea 
Dutch Residential Fund zijn met 
het mixed-use Westbeat in Nieuw-
West de winnaars van zowel de 
vakjuryprijs als de publieksprijs van 
de Amsterdamse Architectuurprijs  
2021 voor het beste gebouw van 
Amsterdam.

‘Westbeat, zo schrijft het vakjuryrapport, is met het toekomst-

bestendige en inclusieve programma van wonen, werken, horeca  

en cultuur een welkome toevoeging in Amsterdam Nieuw-West.  

De vakjury is zeer te spreken over het belang dat de opdrachtgever 

hecht aan deze functiemix.’

Bij de besluitvorming van de vakjury was een belangrijke vraag of 

de ideeën en ontwerpoplossingen uit het project ook elders kunnen 

worden toegepast? En draagt het op een positieve manier bij aan 

de toekomst van de stad? "Eén project sprong er wat dat betreft 

uit. Een voorbeeldstellend project dat aantoont wat mogelijk is 

wanneer de gemeente de financiële en programmatische ruimte 

geeft om iets moois te realiseren. De mix van functies waarmee de 

opdrachtgever verder is gegaan dan het noodzakelijke – zorgt er 



ESG jaaroverzicht 2021 | Achmea Dutch Residential Fund 13 | 26

vervolgens voor dat hier een prachtige aanwinst voor de buurt is 

gerealiseerd. Daarmee hebben we hier de terechte winnaar van de 

Gouden A.A.P. 2021 te pakken."

De Amsterdamse Architectuurprijs wordt sinds 2008 jaarlijks  

georganiseerd door Arcam en is nadrukkelijk een onderscheiding 

voor architect én opdrachtgever. Voor de veertiende editie bestond 

de vakjury uit Merel Pit (hoofdredacteur De Architect), Milad Pallesh 

(architect en oprichter Studio Pallesh) en Songül Mutluer (wethouder 

Wonen en Bouwen Zaanstad). De publieksjury werd vertegenwoordigd 

door Nina Goedegebure (actrice en kunstenaar), Atakan Tas (student 

bouwkunde) en Gust de Wit (verpleegkundige).

Uit het publieksrapport:
Westbeat vormt een letterlijke en figuurlijke overbrugging tussen 

twee stadsdelen. Het is op zoek naar verbinding tussen bewoners, 

bezoekers, werknemers en ondernemers. Het stelt ruimte beschik-

baar voor kunst en cultuur, en biedt tegelijkertijd beschutting voor

mensen die in rust willen werken. Het gebouw heeft een grote 

woningopgave, en is relatief betaalbaar. Wanneer het publieke 

programma van Westbeat open mag voor bezoekers, heeft de jury 

er het volle vertrouwen in dat het een nieuwe bruisende plek in 

Amsterdam zal worden.

150 woningen en 3.900 m2 kantoren en publieke 
ruimte
Het object is een mix van wonen, werken, horeca en cultuur en 

heeft een ondergrondse garage. De woningen variëren in grootte 

tussen 42 m2 en 147 m2 en hebben een huurprijs tussen € 965 en  

€ 2.240. Naast middeldure huur dus ook ruimte voor een (beperkt) 

aantal grotere appartementen. Deze zorgen voor een aanvullend 

woonproduct in Nieuw-West en versterken de diversificatie van  

de wijk. Per einde 2021 waren alle woningen verhuurd en was 90% 

van de commerciële ruimte verhuurd. In de kantoorruimten zijn 

commerciële dienstverleners actief, maar ook is er een dans -

opleiding met oefenruimte gevestigd in het gebouw. De publieke 

ruimte is toegankelijk voor bewoners en bezoekers.

‘Westbeat is met het toekomstbestendige 
en inclusieve programma van wonen,  
werken, horeca en cultuur een welkome 
toevoeging in Amsterdam Nieuw-West.’

Westbeat Amsterdam geprezen om sociale impact
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Biodiversiteit
Biodiversiteit Oostenburg

Het belang van behoud van biodiversiteit klimt wereldwijd hoger op de ladder.
Achmea zet zich in voor meer biodiversiteit. In 2021 is Achmea met nog negen andere financiële 

instellingen aangesloten bij het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF).  

Die vereniging wil een gezamenlijke manier opstellen om te bepalen wat de invloed van hun  

investeringen is op de biodiversiteit en die invloed zo klein mogelijk te houden.

Om vanuit een theoretische beschouwing naar actie over te gaan zal in april 2022 de UN Biodiversity 

Conference worden gehouden. Verwachting is dat dit zich gaat vertalen naar doelen en regelgeving. 

De eerste initiatieven zijn al genomen met de Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures 

(TNFD). De TNFD volgt dezelfde weg als de Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures 

(TCFD) en heeft tot doel een wereldwijd kader voor risicobeheer en informatieverstrekking te  

ontwikkelen en op te stellen, zodat organisaties evoluerende natuurgerelateerde risico's kunnen 

rapporteren en daarnaar kunnen handelen. Het kader is bedoeld om uiteindelijk een verschuiving in  

de financiële stromen naar natuurpositieve resultaten te ondersteunen.

De stappen die wij ondernemen richten zich op 

behoud of bescherming, maar ook op het 

toevoegen van natuur. In Tilburg, Groningen en 

Goirle legden wij meer dan 80 groene daken aan. 

Het is bewezen dat dit direct een positief effect 

heeft op bewonersgeluk. 

Op grotere schaal werkten we aan binnentuinen 

voor bewoners. Hier voegen we stadsnatuur toe 

die gebruikt wordt door vogels en insecten,  

maar waar onze bewoners ook kunnen genieten 

en recreëren. Onder meer in de Remisehof in 

Rotterdam en op Oostenburg worden grote 

binnentuinen (> 2.500 m2) en dakterrassen  

gerealiseerd, waar ook ruimte is voor ontmoeting 

en gezamenlijk tuinieren.

Biodiversiteit draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk 
en is daarmee niet meer weg te denken uit onze ESG  
strategie. Op wijk- en buurtniveau zijn er tal van initiatieven 
geweest die bijdragen aan de verscheidenheid van planten- 
en diersoorten en het beschermen van de natuur tegen  
de nadelige invloed van de mens.

Voorwoord Hoogtepunten 2021 ESG-Strategie Kerndoelen Subthema's Samenvatting KPI's
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Gezondheid
Programma van Eisen ‘Geluk & Gezondheid’

Het stimuleren van gezondheid in gebouwen is een 
middel om bij te dragen aan een prettige en gezonde 
woonomgeving. Dit verhoogt het wooncomfort en  
het welzijn van de bewoners.

Concreet voorbeeld daarvan is het toepassen van 

CO2 gestuurde balansventilatie die automatisch 

het binnenklimaat van woningen reguleert.  

In verduurzamingstrajecten passen wij dit 

standaard toe in combinatie met isolatieglas  

met ventilatieroosters. Een voordeel van het 

aanbrengen van isolatieglas is minder geluid-

overlast en een betere nachtrust.

Het gebruik van duurzame materialen die geen 

allergie of fijnstof afgeven past ook bij dit thema. 

Denk hierbij aan houtbouw in nieuwbouw of bij 

optoppen en het gasloos maken van keukens 

door het aanbrengen van inductiekookplaten. 

In appartementengebouwen hebben wij aandacht 

voor het gebruik van de trap. Dit kan door 

trappenhuizen goed te verlichten en aantrekkelijk 

te maken. Zo werken we op Oostenburg aan 

‘signing’ in trappenhuizen om mensen te  

stimuleren tot laag 2 de trap te pakken of  

vanaf de bovenste verdiepingen met de trap  

naar het dakterras te gaan. Buitenruimte en  

grote ramen met veel lichtinval zijn ook logische 

onderdelen van een gezond gebouw.

Ook de nabijheid van natuur en groen draagt bij 

aan het stimuleren van beweging en ontspanning. 

We werken aan een Programma van Eisen  

‘Geluk & Gezondheid’, waarmee we nieuwe 

aankopen toetsen aan deze aspecten.  

Het Programma van Eisen kan als een sturend en 

faciliterend instrument worden gezien om geluk 

en gezondheid concreet in een gebouw en in de 

gebouwde omgeving te verwerken.

Voorwoord Hoogtepunten 2021 ESG-Strategie Kerndoelen Subthema's Samenvatting KPI's



Voor ons is het verduurzamen van 
drie projecten van in totaal 92 
woningen belangrijk, maar voor de 
bewoners is zo’n verbouwing meer 
dan dat. Hoewel zij het belang zien 
van de aanpassingen in en aan 
hun woning, moeten zij vreemden 
toegang geven tot hun domein. 
Er wordt gebroken, geboord en 
weer opgebouwd. Dat vraagt wat 
flexibiliteit en geduld. Dat is voor de 
één makkelijker dan voor de ander.

Nu de eerste projecten succesvol afgerond zijn, is het goed om de 

stemming te peilen bij twee daarvan. We zijn te gast bij Mevrouw 

Knippen, zij woont in een mooi appartement in Amstelveen, en bij 

Henk Bolleboom, die al meer dan 30 jaar in een eengezinswoning in 

Zoetermeer woont.

De goede voorbereiding was absoluut het halve werk
In een dergelijk project gaat veel voorbereidingstijd zitten. Het is dan 

belangrijk dat alle partijen op tijd worden betrokken en dat krijgen 

we direct van Mevrouw Knippen bevestigd: “De voorbereiding  

begon gelukkig maanden geleden.” Ze ontving informatie via 

brieven en niet veel later maakte ze voor het eerst kennis met de 
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Verduurzamen van bestaande bouw doe je 'samen'



bewonersconsulente van Dura Vermeer, mevrouw Piek ter Haar. 

Piek nam de details en de planning met haar door. Daardoor wist  

ze goed wat haar te wachten stond en was ze goed voorbereid.

Bij de heer Bolleboom in Zoetermeer was dat eigenlijk niet anders. 

Hij wil gelijk vooraf maar aangeven dat hij niets slechts te melden 

heeft. Hij en zijn vrouw zijn hartstikke blij met hoe het is gegaan.  

Er was een duidelijke en goede planning. Henk voegt daaraan toe: 

“Was er onverhoopt een kink in de kabel? Dan werd je keurig 

afgebeld zodat je niet onnodig thuis zat te wachten.”

Natuurlijk is zo’n grootschalige verbouwing 
merkbaar
In het appartementencomplex in Amstelveen is het, zoals mevrouw 

Knippen dat zegt, ‘the talk of the town’. Bij de liften, beneden in de hal, 

worden ervaringen uitgewisseld door de bewoners. De gemiddelde 

leeftijd in het complex is wat ouder. Ze moet er zelf een beetje om 

lachen als ze vervolgens zegt: “Als je ouder wordt heb je toch meer 

routines met vaste punten in de dag, dan kan een onderbreking niet 

prettig zijn. Maar dat had ik zelf wat minder.” 

In Zoetermeer kregen de woningen spouwmuurisolatie, het kruipluik 

werd vervangen, ze kregen HR+++ glas met ventilatieroosters, 

slimme ventilatieboxen en zonnepanelen. 

Een mooi pakket van aanpassingen en toch waren de werkmannen, 

bij Henk en zijn vrouw, feitelijk maar 3 dagen écht aanwezig.  

Het vervangen van de ramen en het boren waren daarbij het  

meest opvallend, maar het viel ze ontzettend mee. “En ik word toch 

een beetje doof op mijn leeftijd”, grapt hij er gelijk achteraan.

Complimenten voor de bewonersconsulente  
en de werkmannen
Mevrouw Knippen kreeg het idee dat de werkmannen getraind zijn 

om te werken in woningen die bewoond worden. Zij vond ze erg 

vriendelijk en voorkomend. Nog enthousiaster is ze over Piek, de 

bewonersconsulente: “Ik vind de inzet van een bewonersconsulente 

de gouden greep. Zij kwam zich vooraf voorstellen met een huis -

bezoek. Het hele traject was Piek drie of vier dagen per week in  

 het complex aanwezig, maar ze was minstens zo goed bereikbaar 

via e-mail. Ze reageerde altijd snel en regelde de dingen ook gelijk. 

Dat was puik. Heel goed!”

De verduurzaming is zelfs al merkbaar
“Wat zo lekker is”, zegt de goedlachse Henk, “we merken nu al 

verschil. Het koelt hier in huis minder snel af. Als je ’s morgens 

beneden komt is het hier warmer dan vóór de verbouwing.  

Door die isolatie en nieuwe ramen, denk ik.” De opbrengst van de 

zonnepanelen heeft hij de eerste periode in de gaten gehouden via 

een app. Hij constateert dat de panelen, ondanks dat het vooral 

grijs, regenachtig weer is geweest, nu al energie opleveren.

Verbeterpunten hebben ze allebei niet echt. “Kijk, er moet een 

steiger opgebouwd worden want die jongens kunnen niet naar 

boven springen om een raampje te vervangen. Dus dan staat er  

14 dagen een steiger in je tuin, logisch toch? Ze ruimen ook alles 

weer netjes op dus nee,” zegt Henk serieus, “wij hebben er geen 

last van gehad, dat meen ik vanuit het diepst van mijn hart!” 
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Veiligheid
Mix van wonen en leisure op Oostenburg

Veiligheid is een belangrijk aspect in ons ESG beleid.  
Als bewoners hun woningen en omgeving als veilig  
ervaren, dan draagt dat bij aan hun mentale gezondheid.

We stimuleren veiligheid bijvoorbeeld via een 

bewonersapp en de aanwezigheid van een  

servicemanager in het gebouw. Die kent de 

bewoners en kan ongewenste situaties voorkomen 

of de-escaleren. 

In grotere gebiedsontwikkelingen werken we met 

andere eigenaren samen in VVE’s, waardoor we 

ook veiligheidsaspecten rondom onze gebouwen 

kunnen monitoren en verbeteren.

In onze woningen is het hang- en sluitwerk 

uiteraard van de hoogste veiligheidsklasse en 

veel objecten hebben het keurmerk Veilig Wonen. 

Goede verlichting in gemeenschappelijke ruimten 

en in trappenhuizen is vanzelfsprekend.  

Nabijheid van openbaar vervoer, goede fiets-

verbindingen of het organiseren van deel auto-

mobiliteit is ook een manier om veiligheid te 

bevorderen. 

In binnenstedelijke gebieden vormt de invulling 

van de plint afwisselend gebouwentrees en 

commerciële functies. Door de menging van 

deze verkeersstromen verhoogt dit de levendig-

heid en sociale controle in de donkere uren.

Voorwoord Hoogtepunten 2021 ESG-Strategie Kerndoelen Subthema's Samenvatting KPI's
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Toegankelijkheid
Sociaal-maatschappelijk effect van investeren in woningen

Toegankelijkheid komt op diverse plekken tot uiting in 
ons ESG beleid. Naast bijvoorbeeld het bedienen van 
geselecteerde doelgroepen, bieden we tijdens de  
ontwikkeling van onze projecten ook ruimte voor  
personen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Zo hebben wij in 2021 het project De Wielewaal 

in Rotterdam aangekocht. Hier worden  

29 middeldure eengezinswoningen gerealiseerd, 

waarmee starters en jonge doorstromers voor  

de stad behouden kunnen blijven. Dat op zich  

is al een mooi resultaat en bijdrage aan onze 

portefeuilledoelen, maar een ander aspect  

kwam onverwacht op ons pad.

Op initiatief van gebiedsontwikkelaar BPD en 

bouwonderneming Van Wijnen wordt een 2-jarig 

leertraject opgestart voor tien jonge instromers 

in het Bouwcollege Wielewaal. Jongeren met een 

achterstand op de arbeidsmarkt worden onder 

leiding van ervaren timmermannen een echt vak 

geleerd. Na afronding van het leertraject stromen 

zij uit in een baan bij de deelnemende bouw -

bedrijven. Het Fonds doet met een bijdrage per 

woning aan dit leertraject een fantastische 

bijdrage aan de toekomst van de deelnemers. 

Een sociaal-maatschappelijk resultaat dat in 

combinatie met de middeldure huurwoningen als 

sprekend voorbeeld van impact investing kan 

worden beschouwd.

Voorwoord Hoogtepunten 2021 ESG-Strategie Kerndoelen Subthema's Samenvatting KPI's
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Sociale cohesie

De waarde van vastgoed wordt mede bepaald door de 
mate waarin de sociale cohesie tussen (buurt)bewoners 
wordt bevorderd. Naast dat het eenzaamheid voorkomt, 
stimuleren we daarom dat mensen in en rondom onze 
gebouwen elkaar ontmoeten en omzien naar elkaar.

In Westbeat in Amsterdam hebben we met  

3.900 m2 ‘superspace’ een prijswinnend 

voorbeeld gerealiseerd. In deze ruimte komt 

werken, ontspannen en actief bezig zijn bij elkaar. 

Door een verbindend programma van cultuur  

en horeca zal dit straks fungeren als een  

ontmoetingsplek voor de wijk.

Burano in Zaandam werd in 2021 opgeleverd  

en bestaat uit drie gebouwen met in totaal  

144 appartementen, waarin ook levensloop-

bestendige woningen voor mensen met een 

zorgvraag zijn opgenomen. De plint bevat 

ruimten voor medische functies als een tandarts 

en de thuiszorg. In de binnentuin is plek voor 

ontspanning en recreatie.

In gebouwen met veel eenpersoonshuishoudens 

introduceren we de app ‘Area of People’, waar 

bewoners elkaar kunnen ontmoeten en informatie 

uitwisselen. Wij nemen daar zelf ook aan deel  

en kunnen op die manier snel inspringen op 

informatie verzoeken of situaties die aandacht 

nodig hebben. Zo zagen we dat het deelauto-

concept in The David in Amsterdam spontaan 

leidde tot enthousiaste ambassadeurs in de 

gebouwapp. 

Bij verduurzamingstrajecten besteden we veel 

aandacht aan communicatie. We hebben gemerkt 

dat dit ook leidt tot meer onderling contact 

tussen bewoners. Door het gevoel van community 

ontstaat hier een platform waar we duurzaam 

gebruik van de woning verder kunnen stimuleren.

Open huis dansopleiding in Westbeat Amsterdam

Voorwoord Hoogtepunten 2021 ESG-Strategie Kerndoelen Subthema's Samenvatting KPI's
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SFDR level 1 is een feit.  
Maar wat betekent dat?

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is Europese 

wetgeving die financiële instellingen verplicht om transparant te 

communiceren en rapporteren over de duurzaamheid van hun 

investeringen. 

Doel van deze wetgeving is om kapitaal te mobiliseren voor het 

realiseren van de Europese Green Deal, waarin gestreefd wordt  

naar een duurzame economie. Deze doelstellingen worden in een 

omvangrijk pakket van duurzaamheidswetgeving in verschillende 

fasen gerealiseerd. Ook de SFDR wordt in fasen geïmplementeerd, 

te weten Level 1 en Level 2. 

Syntrus Achmea voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit 

Level 1 van de SFDR die per 10 maart 2021 is ingegaan.

De doorvertaling van de nieuwe eisen naar de verschillende 

producten en diensten van Syntrus Achmea betekent dat vrijwel 

alle producten ecologische en/of sociale kenmerken hebben. 

Wij maken gebruik van verschillende meetmethoden om te bepalen 

hoe duurzaam onze beleggingen zijn en informeren onze klanten 

hierover middels diverse (fonds)rapportages.

Het Fonds voldoet aan de geldende wetgeving en zal in 2022 

verder werken om ook te voldoen aan de Level 2 bepalingen  

per 1 januari 2023.

Het integreren van duurzaamheidrisico’s in 
investeringsbeslissingen
Dat is één van de eisen die Level 1 stelt aan de transparantie over de 

duurzaamheid van beleggingen. Een duurzaamheidsrisico, ook wel 

ESG-risico genoemd, is het mogelijk negatieve effect op de waarde 

van een belegging als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid 

op ecologisch, sociaal of governance gebied. Bij milieu (Environment) 

kan gedacht worden aan klimaatverandering, schaarste aan energie-

bronnen en vervuiling. Bij gebeurtenissen op sociaal gebied (Social) 

kan gedacht worden aan het optreden van huurachterstanden bij 

verlies van inkomen en achteruitgang van de leefbaarheid in buurten. 

Bij bestuur (Governance) draait het om thema’s als stakeholder 

engagement, bedrijfsethiek, diversiteit en beloning van bestuurders. 

Wij hebben deze risico’s beschreven en gepubliceerd op onze website.

Hoe gaan wij om met ongunstige effecten op 
duurzaamheid?
Als vermogensbeheerder houden wij rekening met de ongunstige 

effecten van onze beleggingen op de wereld. Wij kunnen hiermee 

het verschil maken voor toekomstige generaties. 

Op basis van onze lange termijn ESG-strategie maken wij de 

negatieve effecten van onze vastgoed- en hypotheekbeleggingen 

op duurzaamheidsfactoren inzichtelijk. Duurzaamheidsfactoren 

betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, respect 

voor de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. 

De verkregen inzichten nemen we mee in onze overwegingen om 

investeringen te doen. Zo passen onze portefeuille- en fonds-

beheerders op basis van de ESG-strategie verschillende ESG-doelen 

toe op de portefeuilles die zij beheren en nemen deze doelen op in 

de portefeuilleplannen.

Wat volgt er de komende tijd?

Level 2 van de SFDR zal zich focussen op een verdieping van de 

inhoud, de methode en de presentatie van de duurzaamheids-

aspecten van beleggingen. Ook worden templates voorgeschreven 

op basis waarvan informatie over duurzaamheid dient te worden 

gepubliceerd. Daarnaast wordt de Taxonomie verder uitgebreid.  

De bron hiervoor wordt gevormd door de EU Taxonomy, een 

gerubriceerd overzicht van begrippen en definities die uniformiteit 

moeten brengen voor de markt. Deze worden verder uitgewerkt  

via de zogenaamde Regulatory Technical Standards (RTS), het 

"single rulebook", als standaardwerk voor templates aangaande 

pre-contractuele informatie en periodieke toetsing van financiële 

beleggingsproducten. De Taxonomie definieert zes ecologische 

doelstellingen, waarvan er momenteel (maart 2022) twee zijn  

uitgewerkt: beperking klimaatverandering en aanpassing aan 

klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Syntrus Achmea zal 

voor zijn beleggings producten, dus ook voor het ADRF, moeten 

gaan rapporteren of de Taxonomie wordt meegenomen en voor 

welk percentage de beleggingen bijdragen aan de doelstellingen.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De Sustainable Finance Disclosure  
Regulation (SFDR) is Europese wetgeving 
die financiële instellingen verplicht om 
transparant te communiceren en rapporteren 
over de duurzaamheid van hun investeringen. 
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Artikel 6, 8 en 9. Wat betekent dat?
De SFDR hanteert een indeling naar drie duurzaamheidscategorieën, 

ook wel bekend als artikel 6, 8 en 9 uit de EU Regulation van  

27 november 2019. Deze indeling zegt in de basis niet zoveel over het 

duurzame karakter van een product, maar wel over de eisen die 

gesteld worden aan de rapportage over de duurzaamheidskenmerken. 

Van artikel 6 naar 8 naar 9 levert dit een verzwaring op aan bewijslast. 

Door deze regels en de vertaling naar Taxonomie en de RTS beoogt 

de EU een geharmoniseerd, transparant en objectief speelveld te 

realiseren.

Het ADRF wordt door ons nu gekarakteriseerd als een beleggings-

product dat valt onder de bepalingen van artikel 8. Dit houdt in dat, 

naast andere doelen, ecologische en sociale kenmerken worden 

gepromoot en onderdeel zijn van het beleggingsbeleid van het 

Fonds. Artikel 8 beschrijft daarbij welke eisen dit stelt aan de 

rapportage over hoe die doelen worden nagestreefd en hoe  

de resultaten worden gemeten.

Over de artikel 8 vereisten is op dit moment nog wel de meeste 

onduidelijkheid. Dat zit vooral in het woord 'promoten', waarmee 

een brede uitleg kan worden gegeven aan hoe een fonds dit 

vertaalt naar doelen en resultaten.

Hoewel de definitie van artikel 8 dus nog steeds onduidelijk is,  

heeft de EU haar voornemen uitgesproken om verdere criteria  

voor artikel 8 bekend te maken. Met artikel 8 wordt gestreefd  

naar transparantie om daarmee duurzaamheidsclaims voor  

zoveel mogelijk fondsen mogelijk te maken. De producten met  

het absolute minimum in termen van ESG-overwegingen en 

informatie verschaffing vallen onder hetzelfde artikel 8 als andere 

producten met meer geavanceerde milieu- en sociale strategieën.

Het is onze ambitie om met het Fonds uiteindelijk te gaan voldoen 

aan de eisen die worden gesteld voor artikel 9 fondsen. Wij denken 

op basis van onze ESG doelen en beschikbare duurzaamheidsdata 

die claim te kunnen maken en zullen 2022 gebruiken om die stap  

uit te werken.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Bron: INREV
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Samenvatting KPI’s portefeuilleplan 2021

Thema Doel Indicator Stand ultimo 2021

Klimaatverandering In 2030 ligt de CO2-uitstoot 50% lager dan in 1990.
Onze ambitie is in 2045 een klimaatneutrale portefeuille te hebben.

CO2-reductie  
(kg CO2/m2)

-44% t.o.v. 1990
-7,1% 2020 t.o.v. 2019

Stadspartner initiatieven Het Fonds draagt bij aan stadsvernieuwing door samen met gemeenten, corporaties en andere beleggers te investeren in wijken.  
Opgeleverd in 2021: Schalkstad in Haarlem, Burano in Zaandam, The David in Amsterdam Riekerpolder, De Warmoes in Amsterdam.

Investering in € € 185 miljoen

Leefbaarheidsscore Het Fonds belegt waar mogelijk in complexen die een positief effect hebben op de buurt, zoals mixed use complexen met commerciële functies  
in de plint of objecten die voorzieningen in de omgeving mogelijk maken. Opgeleverd in 2021: The David in Amsterdam, Plaza West in Haarlem

Investering in € € 130 miljoen

GRESB Het Fonds heeft in 2020 84 van de 100 punten behaald en haalde daarmee een rating van 4 sterren. Voor 2021 werd ingezet op de maximale  
5 sterren door gerichte verbeterpunten uit te voeren.

GRESB-score 5-sterren; 92 punten

Energielabels In 2022 heeft 100% van de portfolio een groen label (energielabel C of beter); minimaal 65% heeft een energielabel A. % A-labels 100% groene labels 
80% A-labels

Huurderstevredenheid Huurderstevredenheid van minimaal 7,5 op het onderdeel woning. Huurderstevredenheids-
onderzoek (HTO)

7,5

GPR score Alle objecten hebben een GPR-certificaat en vanaf 2023 hebben nieuwbouw acquisities een gemiddelde GPR Gebouw score van 7,5 of hoger. % GPR certificaten  
en gemiddelde score

100% GPR certificaten

Slimme woningen De techniek laat het toe om straks slimmer om te gaan met storingsmeldingen en planmatig onderhoud.  
Het Fonds Investeert o.a. in slimme energiemeters en wil in de komende jaren de voordelen van technologie verder gaan benutten.

% slimme meters n.n.b.

Voorwoord Hoogtepunten 2021 ESG-Strategie Kerndoelen Subthema's Samenvatting KPI's
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Syntrus Achmea ondersteunt:

Voorwoord Hoogtepunten 2021 ESG-Strategie Kerndoelen Subthema's Samenvatting KPI's
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Disclaimer

Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V., (hierna “Syntrus Achmea”) kantoorhoudende te Amsterdam (Handelsregister nr. 33306313), is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als 

bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onderdeel a Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze vergunning geeft de bevoegdheid om op te treden als beheerder van een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de 

Wft. Daarnaast is Syntrus Achmea bevoegd om een individueel vermogen te beheren en in uitoefening van beroep of bedrijf te adviseren over financiële instrumenten. De informatie in dit document is samengesteld door 

Syntrus Achmea en is bestemd voor professionele beleggers zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wft. De informatie opgenomen in dit document is slechts bedoeld ter oriëntatie en vormt geen voorstel of aanbod  

en is evenmin bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. Het is dan ook niet mogelijk om op basis van deze informatie in te schrijven op een fonds of op een andere manier financiële instrumenten, persoonlijk 

beleggingsadvies of andere financiële diensten te verkrijgen. De inhoud van dit document is gebaseerd op informatiebronnen die door Syntrus Achmea betrouwbaar worden geacht. 

Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven over de juistheid en volledigheid van de informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Indien van toepassing, blijft het Nederlandstalige Informatie Memorandum 

in alle gevallen leidend. Er kan geen beroep worden gedaan op de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes noch kunnen hier rechten aan worden ontleend. De in dit 

document opgenomen informatie is uitsluitend indicatief van aard en kan aan verandering onderhevig zijn. Hierin opgenomen opinies, feiten en meningen kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.  

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle in dit document gepresenteerde informatie (teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, 

handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken) is eigendom van of in licentie bij Syntrus Achmea en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht dan wel enig ander recht van intellectueel eigendom. Er worden 

geen rechten van welke aard dan ook in licentie gegeven of toegewezen of op andere wijze overgedragen aan personen die toegang verkrijgen tot de informatie in dit document. Het is niet toegestaan om (gedeelten 

van) de inhoud van dit document over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Syntrus Achmea.

Voorwoord Hoogtepunten 2021 ESG-Strategie Kerndoelen Subthema's Samenvatting KPI's



Over Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Wie zijn we?
• We zijn een gespecialiseerde vermogensbeheerder in hypotheken en vastgoed.

• We beheren circa € 40 miljard in woningen, winkels, zorgvastgoed, kantoren en hypotheken.

• We werken voor meer dan 70 klanten, pensioenfondsen en andere institutionele beleggers.

• We zijn onderdeel van Achmea Groep.

• We zijn actief in Nederland, Europa, Noord-Amerika en Azië.

• We bieden werk aan 544 medewerkers.

 

Wat is onze missie?
•  We kiezen voor duurzame investeringen. Daarmee bieden we onze stakeholders een gezonde  

financiële toekomst in een aantrekkelijke leefomgeving.

• Financieel en maatschappelijk rendement gaan hand in hand.

Hoe werken we?
• We realiseren transparante, doordachte en onderbouwde businesscases.

• Wij verbinden vanuit de overtuiging dat synergie leidt tot het beste resultaat.

• We vernieuwen: onze innovaties dragen bij aan een duurzame leefomgeving.

• We verbeteren: reflectie en zelfkennis zijn essentieel om ons continu te kunnen aanpassen.

• Wij hanteren de hoogste standaarden in governance, compliance en risicomanagement.

www.syntrus.nl

https://www.syntrus.nl

	Vorige pagina 3: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 

	Knop 5: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 

	Vorige pagina 4: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 

	Knop 7: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 



