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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020
Vanavond: webinar Financieren met Purpose

Vanavond, op maandag 14 december presenteert het Sustainable Finance Lab (SFL)
haar visie op de purpose van Nederlandse financiële instellingen. Onder leiding van
SFL-lid Esther-Mirjam Sent zal Karen Maas (hoogleraar Open Universiteit en
wetenschappelijk directeur van Impact Centre Erasmus) hierover in gesprek gaan met
Leendert Bikker (Rabobank), Karlijn van den Berg (ABN Amro) en Ronald de Jong
(hoogleraar Universiteit van Tilburg en voorzitter Philips Foundation). De presentatie
wordt live uitgezonden van 18.30 – 19.30 uur vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.
Aanmelden (nodig om mee te kunnen praten) en meekijken kan
via https://dezwijger.nl/programma/financieren-met-purpose
Eerder verscheen een samen met DNB ontwikkelde kennispaper over financieren met
purpose.

Morgenmiddag: Financiering van de circulaire economie
Morgen dinsdag 15 december organiseert het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat samen met onder andere Invest-NL, Rabobank, ABN AMRO, ING, Triodos
Bank, PGGM, Doen Participaties, Versnellingshuis Nederland Circulair!, Circle
Economy, Goldschmeding Foundation een werkconferentie over het opschalen van de
financiering in de Circulaire Economie. SFL-lid Rens van Tilburg zal deze conferentie
voorzitten, eerder dit jaar ontwikkelde hij een agenda hiervoor. De conferentie omvat
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/kmSLOUH_t1kWZoW0_tbBwgi3q38UbllFzFzZcnmrlcRLjy9F1xdUTz2jO443NX9OvsY1DXsDsYNzTzQi64uLH…
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drie webinars: over het vergroten van het financieringsaanbod, over circulaire metrics
en over knelpunten in de regelgeving. U kunt zich hier registreren.

Knelpunten financieren energietransitie
Tijdens de Nederlandse economenweek van 16 tot 20 november 2020 presenteerden
SFL-onderzoekers Mark Sanders en Friedemann Polzin de resultaten van een
Europees onderzoeksproject naar de financiering van de energietransitie
(www.innopaths.eu). Zij constateren een gebrek aan kleinschalige
aandelenbeleggingen voor onderzoek om nieuwe producten en technologieën te
ontwikkelen, zoals energieopslag. Ook is er een gebrek aan kleinschalige laag risico
financiering voor energie-efficiëntie en decentrale hernieuwbare energie. De ruim
beschikbare middelen voor grootschalige, institutionele investeringen kunnen gaan
naar beleggingen in energienetten en grootschalige zon en windprojecten. Zie ook:
Polzin, F., & Sanders, M. (2020). How to finance the transition to low-carbon energy in
Europe? Energy Policy, 147, 111863. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111863

Groen monetair beleid

SFL stuurde samen met 13 maatschappelijke organisaties een open brief aan
DNB- President Klaas Knot. Hierin werd hem gevraagd om Christine Lagarde
(ECB) te steunen in haar poging om de strijd tegen klimaatverandering een plek te
geven in het monetair beleid. Knot gaf aan “dat we veel herkennen in de
voorstellen en daar welwillend tegenover staan”. Klimaat staat dan ook hoog op de
agenda bij de huidige herziening van haar monetaire beleid door de ECB. SFL
leverde daar ook een inbreng voor. Eerder dit jaar verschenen de SFL-publicaties
The New Unconventional en Green TLTRO. SFL-lid Rens van Tilburg heeft
hierover recent presentaties gegeven bij onder meer de Duitse Bundesbank en de
ECB.

Ideeën voor de markt van de toekomst
Jim Surie, SFL-projectmanager, was een van de drie jonge economen die de
hoogleraren Govert Buijs en Jan Peter Balkenende hebben gevoed met nieuwe ideeën
voor het project Future Markets Consultation. Daartoe is onder meer een serie
gesprekken gevoerd met internationale economen, politici en Nobelprijswinnaars. Elk
gesprek werd afgetrapt en afgesloten door één van de leden van de jongen-economen
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/kmSLOUH_t1kWZoW0_tbBwgi3q38UbllFzFzZcnmrlcRLjy9F1xdUTz2jO443NX9OvsY1DXsDsYNzTzQi64uLH…
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denktank. Jim was betrokken bij de eerste, laatste en de editie over de vrije
markteconomie & ongelijkheid. De jongen-economen denktank organiseerde ook een
brainstorm sessie met jongeren. Het verslag van deze sessie vindt u hier. Binnenkort
verschijnt het rapport waarin Jim met Sam de Muijnck en Elisa Terragno van Our New
Economy hun ideeën presenteren rond klimaat, publieke – en financiële sector

Nieuwe UU-Master Business & Social Impact

SFL-onderzoeker Friedemann Polzin is programmacoördinator van de nieuwe
master aan Utrecht University School of Economics (U.S.E.), genaamd MSc in
Business and Social Impact. Het 1-jarige programma rust studenten uit voor de
grote maatschappelijke uitdagingen van de duurzaamheidstransitie. Voor
informatie kunt u contact opnemen met de programmacoördinator:
Dr. Friedemann Polzin (f.h.j.polzin@uu.nl) of de Graduate School of Economics
(Graduateschool.use@uu.nl).

Vacature Tenure Track UU

Utrecht School of Economics (U.S.E.), home van het SFL secretariaat heeft, twee
‘tenure track’ vacatures in de sectie ‘Ondernemerschap’.
Vacature Ondernemerschap & Innovatie: https://uu.nl/en/organisation/working-atutrecht-university/jobs/tenure-track-assistant-professor-in-entrepreneurshipinnovation-08-10-fte
Vacature Strategic Management: https://uu.nl/en/organisation/working-at-utrechtuniversity/jobs/tenure-track-assistant-professor-in-strategic-management-08-10-fte
Reageren voor 4 januari 2021!
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