
Praktijkvoorbeeld – Duurzaamheid integreren in de beleggingsstrategie 
 

We hebben een praktijkvoorbeeld van het Amerikaanse recyclingbedrijf Waste Management 

uitgewerkt met behulp van de informatie uit het DBAC-dashboard op datum 7/2/2023. 

Duurzaamheid in het dashboard 

In het dashboard maken we onder andere het gebruik van energie en water, de CO2-uitstoot en de 

afvalproductie inzichtelijk. Verder laten we de ESG-score zien, het ESG-momenten en de score op E, S 

en G. We zetten de score af tegenover de benchmark en in absolute zin. 

 

Waste Management wordt vergeleken met 38 andere bedrijven in de sector Utilities 

(Nutsvoorzieningen) in Noord-Amerika. Het bedrijf heeft een goede ESG score, vooral als gevolg van 

uitstekende scores op de pijlers Social en Governance. 

In het dashboard staat de volgende beschrijving over de duurzaamheid van Waste Management:  

“Waste Management is zeer toegewijd aan het duurzaamheidstraject. Het bedrijf heeft sinds 2010 de 

broeikasgasemissie van hun wagenpark met 43% verminderd, door logistieke efficiëntie en de overstap 

naar voertuigen met minder schadelijke uitstoot. Waste Management blijft technologische 

oplossingen en programma's ontwikkelen en inzetten om de uitstoot van hun activiteiten te blijven 

verminderen. Zo heeft Waste Management in 2020 3 keer meer CO-2 uitstoot vermeden, door de 

diensten die het bedrijf levert (recycling en hernieuwbare energie) dan dat de activiteiten van het 

bedrijf aan CO-2 genereren.  Het bedrijf neemt ook deel aan beleidsdiscussies op landelijk niveau om 

emissies die verband houden met hun industrie te verminderen. Waste Management is in 2020 

onderscheiden als Sector Leader for Commercial Services and Supplies in de Dow Jones Sustainability 

Index.  

Waste Management heeft een People First-cultuur. Het bedrijf betaalt bijvoorbeeld 100% van het 

collegegeld van werknemers en hun gezinsleden voor diverse opleidingen. Tevens heeft Waste 



Management doelen gesteld om de etnische en genderdiversiteit te vergroten. Tijdens de 

coronapandemie heeft het bedirjf 3 miljoen maaltijden gedoneerd aan de gemeenschap. Voor Earth 

Day heeft Waste Management toegezegd 50.000 bomen te planten. Het bedrijf is gekozen als meest 

ethisch bedrijf door het Ethisphere Institute. Bij S&P Global scoort Waste Management  als het beste 

bedrijf in de sector wereldwijd qua duurzaamheid. Ook bij Thomson Reuters heeft het bedrijf een 

topscore op ESG-gebied.” 

 

Cross checks 

De data in het dashboard is vooral gebaseerd op de data uit het systeem van Refnitiv. Wij voeren zelf 

vervolgens nog cross checks uit met de beoordelingen van Sustainalytics en S&P Global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

De informatie in dit document is met zorg samengesteld door de DuurzaamBeleggenAcademie, het 

kan echter dat in het document een fout of onvolkomenheid is opgenomen. De 

DuurzaamBeleggenAcademie garandeert dan ook niet dat de informatie in dit document juist en 

volledig is. De informatie in dit document vormt geen beleggingsadvies of een 

beleggingsaanbeveling.  

De DuurzaamBeleggenAcademie biedt geen enkele garantie dat de in dit document beschreven 

beleggingsstrategie leidt tot een positief beleggingsresultaat. 

Aan beleggen zijn financiële risico’s verbonden. Het risico bestaat dat uw inleg geheel of gedeeltelijk 

verloren gaat.  

http://www.sustainalytics.com/
https://www.spglobal.com/esg/solutions/data-intelligence-esg-scores?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Brand_ESG_Search&utm_term=s%26p%20global%20esg%20scores&utm_content=534418150272&gclid=CjwKCAiAioifBhAXEiwApzCztowbjD1zW1sqsfV1JzypgkXzWx0Z4Zi7J2wXxIpaUkSclRK009ysdxoCT04QAvD_BwE&gclid=CjwKCAiAioifBhAXEiwApzCztowbjD1zW1sqsfV1JzypgkXzWx0Z4Zi7J2wXxIpaUkSclRK009ysdxoCT04QAvD_BwE

