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Bas-Jan Blom
DIRECTEUR ASN BELEGGINGSFONDSEN

CO2-positief beleggen: rendement voor
een betere wereld
“We moeten ieder onze verantwoordelijkheid
nemen om in 2050 een duurzame
samenleving te hebben’. Dat is het simpele
uitgangspunt van Bas-Jan. ‘Geld speelt
een machtige rol, natuurlijk’, zegt hij, ‘maar
geld verdienen kan ook met respect voor
mens, dier en natuur.”

Wie is Bas-Jan?

Van bioloog tot directeur van ASN Beleggingsfondsen. Klinkt gek, maar bij ASN Bank kijkt men er niet van op.
Sterker nog, zijn achtergrond sluit feilloos aan bij de duurzame missie van de bank. ASN Bank lanceerde
decennia geleden het eerste duurzame aandelenfonds van Nederland. Een tijd lang werd dat door de sector
met scepsis bekeken. Nu Bas-Jan en zijn team een kast vol met onderscheidingen hebben voor de prestaties
van hun duurzame fondsen en mooie trackrecords kunnen laten zien, is deze houding veranderd. Ze tonen
aan dat duurzame fondsen de fondsen van de toekomst zijn. ASN Beleggingsfondsen zet nu de volgende stap.
Het wil naast goede rendementen ook netto positieve impact maken op CO2-uitstoot, biodiversiteit en mensenrechten. Dit is onontgonnen terrein en ook hier zullen Bas-Jan en zijn team uitgedaagd worden om scepsis te
weerleggen met resultaten.

Voor wie?

Bas-Jan vertelt graag waarom – en hoe! – duurzaam beleggen rendement oplevert voor de belegger en de
betere wereld. Oprecht, vol betrokkenheid, ervaring en expertise.
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Klimaatpositief beleggen wordt de norm - diverse columns op

beleggen.com
Geld met meer dan financiële waarde - Het Financieele Dagblad
Zijn deelname aan het Panel Impactbeleggen - bij de

Beleggersfair

Lezingen
Paneldiscussies
Interviews

WIL JE IN CONTACT KOMEN

“Bij beleggingen moet je ook naar andere zaken kijken dan alleen

MET BAS-JAN?

het rendement” - zijn artikel in Business Storytelling

Neem dan contact op met een

“Vijf vragen: Wat houdt de groene belegger nog tegen?” -

van onze communicatieadviseurs:

Volkskrant

Sanne Stadler of Britt Enthoven

