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Fifty Fantastic
Female Financials
Steeds meer vrouwen zetten in de financiële wereld hun schouders onder duurzaamheid.
Financieel Nederland telt nu zeker 50 vrouwen in de top. Dat stellen Nicolette Loonen en Sylvia van Waveren,
beiden werkzaam in deze sector. Maandenlang speurden ze naar namen. Wie wel, wie niet?

D

e topvrouwen moesten werken bij banken,
verzekeraars, asset managers, pensioenfondsen of in de private equity. Plus een trackrecord hebben op duurzaamheidsgebied. Eén
ding weten ze zeker: bij financials zijn het vrouwen die de duurzaamheid dragen.
“Duurzaamheid is een discipline waar over het
algemeen meer vrouwen werkzaam zijn. Dat is
ook zo in de financiële wereld. Vreemd is dat
niet. Duurzaamheid gaat over het creëren van
waarde op de lange termijn, voor alle stakeholders. Maatschappelijk waardecreatie is dan net
zo belangrijk als financiële waardecreatie.
Duurzaamheid wordt daarmee meer gedreven
vanuit een feminiene kracht.”
Nicolette Loonen (1972) en Sylvia van Waveren
(1965) zijn beiden werkzaam in de financiële
sector. Loonen is founding partner bij TOSCA
(Tribe of Sustainability Change Agents) en commissaris bij verschillende instellingen, Van
Waveren is werkzaam bij Robeco in het Active
Ownership-team.
Zij stelden samen de lijst van 50 vrouwen op

laten zien op gebied van duurzaamheid in de
financiële sector. Hierbij hanteren wij nadrukkelijk de brede definitie van duurzaamheid,
zoals geformuleerd in de SDG’s, de Sustainable
Development Goals van de Verenigde Naties.
Daarom hebben wij er ook voor gekozen om
niet alleen directies, maar ook een aantal
MVO- of CSR-directeuren en managers aan de
lijst toe te voegen. Vaak spelen deze vrouwen
een belangrijke rol in de inbedding van duurzaamheid in de gehele organisatie en de primaire processen van banken, verzekeraars en

“Zijn deze vrouwen bepalend geweest voor
de duurzame richting van de geldstromen
binnen hun organisatie?”
pensioenuitvoerders. Het gaat dan niet alleen
om duurzaam beleggen, maar bijvoorbeeld
ook om verduurzaming van de hypothekenportefeuille van een bank, of het leveren van
een bijdrage aan de algemene gezondheid bij
een zorgverzekeraar. Voor aanstormend talent
zijn de vrouwen uit onze lijst bovendien
rolmodellen waarmee zij zich kunnen identificeren.”

van wie zij vinden dat zij een duidelijk duurzaam profiel hebben en leidend zijn binnen de
financiële sector in Nederland. Daarnaast moeten de vrouwen duidelijke resultaten hebben
geboekt, hetzij in het verleden, maar liever nog
vandaag. En wat is een meer toepasselijkere
Opmerkelijk is dat in deze lijst enkele vrouwedatum om deze lijst te publiceren dan maandag lijke boegbeelden ontbreken, als Zohra Moosa
8 maart 2021, op internationale vrouwendag?
van Mama Cash, Neera van der Geest van het
Fair Climate Fund, maar ook een topper als
“Ons doel is om met deze lijst de Nederlandse
Marilou van Golstein Brouwers, de oud-manavrouwelijke rolmodellen zichtbaar te maken”, ging director van Triodos Investment Managevertelt Loonen. “Vrouwen die de beweging
ment. Loonen licht toe: “Marilou is gestopt bij

Triodos, ook al heeft zij nog steeds een zeer
groot aantal nevenfuncties op het gebied van
impact investing. Zij krijgt als pionier van ons
een eervolle vermelding, net als Margaret Van
Beuningen- McGovern, die in 2019 op veel te
jonge leeftijd is overleden. Margaret was samen met haar man Frank van Beuningen de
grondlegger van impact investing via hun
fonds PYMWYMIC. Het samenstellen van deze
lijst plaatste ons voor duivelse dilemma’s.”
Zeker, want waarom staat directeur Sigrid van Aken van
de Nationale Postcodeloterij er niet op, die over miljoenen
euro’s voor duurzame doelen beslist?
“Onze scope is echt op duurzaamheid en de
financiële sector gericht, dus vrouwen die
werken bij financiële instellingen die onder
het toezicht van De Nederlandsche Bank of de
AMF zijn gesteld. Loterijen vallen buiten die
scope. Van Aken doet overigens fantastisch
werk. En met haar zoveel andere vrouwen bij
andere organisaties die op financiële posities
zitten. Als we die ook in de lijst zouden opnemen, dan moeten we zeker uitbreiden naar
honderd namen. Misschien doen we dat ook
wel, als we deze lijst later nog eens actualiseren.
Maar eerst willen we reacties afwachten.”
Reacties graag naar smvanwaveren@gmail.com
of nicolette@toscatribe.nl
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Op alfabet achternaam | functie | bedrijf | categorie
Barbara Baarsma | CEO Rabo Carbon Bank | Rabobank | Bank
Christa Beaufort | Manager | ABN AMRO Bank NV | Bank
Janneke Bik | Partner | Shift Invest | Impact investing
Sharon Bloemendal | Sr. Green funding & ESG advisor | De Volksbank | Bank
Marieke Blom | Hoofd econoom | ING | Bank
Els Boerhof | Managing Partner | Goodwell Investment | Impact investing
Marjon Brandenbarg | Voorzitter vrouwennetwerk | VIIP | Belangenvereniging
Marjolein Breed | Manager Sustainability | Aegon Nederland NV | Verzekeraar
Linda Broekhuizen | CEO a.i. | FMO* | Bank
Hadewych Cels | Founder & partner | Karmijn Kapitaal | Private equity
Raquel Criado Larrea | Head of Sustainable Investments | ASR | Verzekeraar
Babs Dijkshoorn | Manager Sustainability | NN Group | Verzekeraar
Linda van Dongen | Programma manager duurzaam wonen | De Volksbank | Bank
Anne de Graaf | Programma manager Integrated Reporting & Sustainability | CZ | Verzekeraar
Machteld Groothuis | Founder & partner | Rubio Impact Ventures | Private equity
Maryse Hazelzet | Sustainability en CSR advisor | NVB | Belangenvereniging
Marian Hogeslag | Partner | DoubleDividend | Fonds manager
Marta Jankovic | Director Investment Stewardhip | BlackRock | Asset manager
Marleen Janssen Groesbeek | Lector Sustainable Finance & Accounting | Avans University* | Wetenschap
Alexandra Korijn | Consultant, board member | AJE Capital | Private equity
Brenda Kramer | Senior advisor Responsible Investing | PGGM | Pensioenuitvoerder
Annette van der Krogt | Hoofd verantwoord beleggen | Achmea Investment Management | Asset manager
Liesbeth van der Kruit | Director CSR | Achmea | Verzekeraar
Claudia Kruse | Managing director | APG Asset Management | Pensioenuitvoerder
Carola van Lamoen | Hoofd duurzaamheid | Robeco | Asset manager
Angelique Laskewtiz | Voorzitter | VBDO | Belangenvereniging
Geraldine Leegwater | Chief Investment Management | PGGM | Pensioenuitvoerder
Caroline van Leenders | Senior process manager sustainable transitions | RVO Nederland | Overheid
Karlijn van Lierop | Director Responsible Investments | MN | Pensioenuitvoerder
Itske Lulof | Director Impact, Voorzitter Beraad Groenfondsen | Triodos investment Management | Asset manager
Karen Maas | Bijzonder hoogleraar / directeur | ICE/OU/Sustainable Finance Lab* | Wetenschap
Diana van Maasdijk | Co-founder & executive director | Equileap | Asset manager
Narina Mnatsakanian | Investment Manager ESG en sustainability | Kempen Capital Management | Asset manager
Rishma Moennasing | Lead Funds & Sustainability | Rabobank | Bank
Sandra Phlippen | Hoofd econoom | ABN Amro | Bank
Anna Pot | Head of Responsible Investments Americas | APG AM US | Pensioenuitvoerder
Saskia Reus | Director Investment Strategy | Family Office | Family office
Laura Rooseboom | Managing partner | Borski Fund / Startgreen capital | Private equity
Sandra Schoonhoven | Head of Sustainability Programmes | ING | Bank
Maaike van der Schoot | Responsible Investment Officer | Alpinvest Partners | Family office
Leonie Schreve | Managing director - Global Head Sustainable Finance | ING | Bank
Edith Siermann | Head of Fixed Income and Responsible Investing | NN Investment Partners | Asset manager
Irina van der Sluijs | Senior human rights advisor | ASN Bank | Bank
Marietta Smid | Senior manager sustainability | ASN Beleggingsfondsen | Asset manager
Liesbeth Soer | Director catalyc investments / mede initiatiefnemer | Triodos/Aardpeer | Start up
Marguerite Soeteman-Reijnen | Chairman Executive Board Aon Holdings | AON | Verzekeraar
Jelena Stamenkova | Director responsible investment | Anthos Fund & Asset Management BV | Impact investing
Bianca Tetteroo | Voorzitter RvB | Achmea | Verzekeraar
Corinne Wortmann | Voorzitter bestuur | ABP | Pensioenfonds
Diana Zandbergen | Voorzitter | WIFS | Belangenvereniging
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