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EQT en SET Ventures winnaars van NVP ESG Awards 2018 
 
 

 

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) reikt voor een 
tweede keer ESG Awards uit. Dit jaar één voor de categorie ‘Private Equity’ en één 
voor de categorie ‘Mid-Market Private Equity & Venture Capital’. De ESG Awards gaan 
naar de participatiemaatschappijen met de beste ESG-aanpak.  
 
EQT is verkozen tot de winnaar van de NVP ESG Award 2018 in de categorie ‘Private Equity’. 
SET Ventures viel op en is verkozen tot de winnaar van de NVP ESG Award 2018 in de 
categorie ‘Mid-Market Private Equity & Venture Capital’. 
 
In de finale tijdens het NVP Seminar in het Koninklijke Instituut voor de Tropen in Amsterdam 
ontvingen Jeroen Regeur namens EQT en Rene Savelsberg namens SET Ventures de prijs 
voor de participatiemaatschappijen met de beste ESG-aanpak. De Awards werden uitgereikt 
door David Petraeus (KKR) en Marleen Janssen Groesbeek (juryvoorzitter). ”ESG 
considerations are extremely important for KKR and it is great to see how Dutch private equity 
and venture capital firms are frontrunners on this topic”, aldus Petraeus. “Wij zijn bijzonder 
vereerd met het winnen van de NVP ESG Award 2018. Wij zullen ons, ook in de toekomst, 
blijven inzetten voor ESG”, aldus Jeroen Regeur (EQT). Van de tien inzendingen nomineerde 
de jury drie finalisten. De drie finalisten waren EQT, SET Ventures en Waterland Private Equity 

Investments.  
 
Het is het eerste jaar dat er twee winnaars zijn uitgeroepen. De jury was dusdanig onder de 
indruk van de inzending van SET Ventures dat dit de enige manier is om recht te doen aan hun 
inzending. “Als venture capital-partij doen ze met de grote jongens mee”, aldus Marleen 
Janssen Groesbeek. “Ook was de jury onder de indruk van Waterland Private Equity 
Investments”, vult Marleen aan. In een reactie stelt Rene Savelsberg van SET Ventures: “Wij 
voelen ons vereerd dat er erkenning is gekomen voor de ESG-activiteiten en mogelijkheden 
binnen kleinere fondsen”. 
 
De NVP heeft deze verkiezing in het leven geroepen om meer bekendheid te geven aan het feit 
dat NVP-leden Environmental, Social en Governance (ESG) onderwerpen hoog op hun agenda 
hebben staan, goede voorbeelden van ESG-integratie te delen, toonaangevend ESG-beleid te 
belonen en de verdere ontwikkeling van ESG-beleid te stimuleren. Het is de ambitie deze award 
jaarlijks uit te reiken. 
 
Leden konden zichzelf aanmelden door een vragenformulier in te vullen en naar de NVP te 
zenden. De beoordeling van de inzendingen werd verzorgd door een deskundige en 
onafhankelijke jury onder leiding van juryvoorzitter Marleen Janssen Groesbeek (o.a. lector 
Sustainable Finance & Accounting Avans Hogeschool). Onder de juryleden bevonden zich 
verder Silva Dezelan (Robeco), Maurice Klaver (PGGM), Dorien van der Weele (Mosa) en 
Tjarda Molenaar (NVP). De inzendingen zijn onder andere beoordeeld op criteria als ‘algemeen 
ESG-beleid’, ‘ESG in due dilligence’, ‘ESG in de investeringsperiode’, ‘ESG in governance’ en 
‘ESG-rapportage’.  
 
Over de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen 
De NVP is de brancheorganisatie van participatiemaatschappijen in Nederland en 
vertegenwoordigt ruim 90% van het private equity en venture capital-vermogen onder beheer in 
Nederland. De NVP telt 91 aangesloten participatiemaatschappijen en 88 geassocieerde leden, 
die beroeps- of bedrijfsmatig bij dit soort investeringen betrokken zijn. De activiteiten van de 



 

 

 

 

NVP bestaan uit belangenbehartiging, onderzoek & informatie maar ook activiteiten en 
opleidingen voor de leden. 
 

 
Meer informatie 
NVP – Marc van Voorst tot Voorst, Plaatsvervangend Directeur, 020-5712270, 
vanvoorsttotvoorst@nvp.nl, www.nvp.nl 


