
 
 
 
 
Programma:  ESG Advanced Training  
Dagdeel 1: Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 
Datum:    28 maart 12.00 – 17.30 
Locatie:   Element Hotel, Amsterdam 
Door:   Loyens & Loeff, PwC  
 

 
12.00 uur Inloop en lunch 
 
13.00 uur Welkom en korte introductie ESG speelveld  
 
13.20 uur Achtergrond SFDR en Taxonomy (Roderik Boogaard, Loyens & Loeff) 

• Wat zijn de SFDR en Taxonomy? 

• Wat is het doel van de SFDR en Taxonomy? 

• Regulatory Technical Standards 

• AIFMD vereisten 

• AFM toezicht  
 
15.10 uur Pauze 
 
15.25 uur Praktisch SFDR (Elodie Pavot & Guido van Aardenne, PwC) case study 

• Wat wordt er (per wanneer) van participatiemaatschappijen verwacht? 

• Hoe kan een participatiemaatschappij de basis op orde hebben? 

• Welke tools en methodes heb je hiervoor? 

• Hoe zorg je ervoor dat je de benodigde informatie uit portefeuillebedrijven 
krijgt? 

• Praktisch CSRD 
 
17.15 uur Afsluiting en evaluatie  
 
17.30 uur Einde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Programma:  ESG Advanced Training 
Dagdeel 2: ESG in de praktijk 
Datum:    11 april, 13:00 – 18:00   
Locatie:   Element Hotel, Amsterdam 
Door:   PWC, Waterland, AlpInvest 
 

 
 
 
13.00 uur Welkom 

 
Hoe kan ESG helpen om risico’s te identificeren en kansen te creëren? Hoe 
implementeer je dat in je due dilligence proces, portfolio management en bij de 
rapportage naar investeerders?  

  
13.15 uur Due Dilligence (Leonie Schreve & Guido van Aardenne, PwC) 

• Hoe geef je ESG due dilligence vorm? 

• Waar moet je op letten? 

• Hoe neem je ESG mee in waardering 
 
14.15 uur Portfolio management (Matthijs Baan, Waterland) 

• Hoe geef je ESG portfolio management vorm? 

• Waar moet je op letten? 

• Hoe monitor je ESG voortgang bij portefeuillebedrijven  

• Welke praktische tools kunnen hierbij helpen?  

• Hoe krijg je investment managers mee? 

• Hoe rapporteer je naar de AFM? 
 
15.30 uur Pauze 
 
15.45 uur LP reporting (Maaike van der Schoot, AlpInvest) 

• Wat vertel je over het ESG beleid bij de fundraising? 

• Hoe rapporteer je over ESG bij het live gaan van het fonds? 

• Hoe rapporteer je over ESG gedurende de looptijd van het fonds? 
 
16.45 uur Certificaten en Evaluatie 
 
17.00 uur Borrel  
 


