NN in de samenleving
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is
integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Daar werken
we continu aan. Wij willen waarde creëren voor al onze
belanghebbenden: onze klanten, medewerkers,
aandeelhouders en voor de samenleving in het geheel.
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Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Verantwoord beleggen
In ons streven naar optimaal beleggingsrendement houden we
rekening met milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) aspecten.
Verantwoord beleggen is gebaseerd op vier pijlers:
Integratie van ESG-criteria in het beleggingsproces

Maatschappelijk betrokken

Actief aandeelhouderschap

2.752

662

Aantal aandeelhouders
ESG-dialogen met bedrijven
vergaderingen waar gestemd
Beleidskader voor beleggingsrestricties, waaronder tabak,
controversiële wapens en teerzanden
Gespecialiseerde duurzame beleggingsfondsen en
op maat gemaakte oplossingen voor verantwoord beleggen

EUR 16.5 mld

Beheerd vermogen in SRI fondsen en mandaten
Duurzaamheidsratings

In alle landen waar NN actief is, leveren we een positieve
bijdrage aan de samenleving door inzet van ons netwerk,
onze tijd en expertise.
Feiten en cijfers
Besteed aan
goede doelen

Vrijwilligerswerk
door medewerkers

EUR 3,2mln 12.481 uur 25.421
Future Matters
Future Matters is het overkoepelend maatschappelijk
programma van NN. Het richt zich op de verbetering van het
financieel welzijn van mensen in onze directe omgeving.

CDP
(Carbon Disclosure Project)

Financiële redzaamheid

78/100

C

Sustainalytics

FTSE4GOOD

Economische kansen

DJSI
(Dow Jones Sustainability Indices)

Aantal jongeren
bereikt

Door jongeren te helpen bij de ontwikkeling van financiële kennis,
helpen wij hen bouwen aan een goed gefundeerde toekomst.

4/254 (leader) Included

Met trainingen, beurzen en mentorprogramma’s
wil NN jongeren in de samenleving helpen hun persoonlijke
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Onze waarden

Er zijn als het tegenzit

Wij baseren onze activiteiten op drie kernwaarden.

Door middel van fondsenwerving voor lokale goede doelen
ondersteunt NN gezinnen in financieel lastige situaties.

Goed werkgeverschap
Diversiteit

Ontwikkeling

Waardengedreven

verdeling man/
vrouw

opleidingsuitgave
per FTE

van de medewerkers
onderschrijft de waarden

52/48% EUR 1.291 100%
* Alle cijfers verwijzen naar de meest recente data (NN Group Annual Review 2018).

Wat doen we in Nederland
Stichting van Schulden naar Kansen

Future Matters initiatieven

Stichting van Schulden naar Kansen, zet zich in om huishoudens
met (dreigende) schulden meer financieel redzaam te maken.
In Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Zwolle ondersteunen we
lokale projecten die mensen helpen om:
• Orde en overzicht te houden in de administratie
• Basale kennis en begrip van financiële zaken op te doen
• Inkomsten te genereren
• Uitgaven te beheersen
De ambitie van de stichting is om voor eind 2020 11.625
huishoudens in armoede door schulden financieel redzaam
te helpen maken.

Week van
het geld

Elk jaar geven NN vrijwilligers
gastlessen over geld en
verzekeren op bassisscholen
tijdens deze nationale
projectweek.

Studiebeurs

Maatschappelijke partners
Om de doelstellingen van Future Matters en Stichting van
Schulden naar Kansen te bereiken werken we in Nederland
samen met onder andere:
• De Regenboog Groep
• EP-nuffic
• JINC
• Junior Achievement/ Jong Ondernemen
• LINDA.foundation
• ONSBank
• Stichting Jarige Job
• VluchtelingenWerk

Met het Future Matters
studiebeurzen programma geven
we studenten zowel financiële
ondersteuning als NN coaching.

Sollicitatietraining
NN vrijwilligers geven
sollicitatietraining aan vmboscholieren en helpen ze bij de
studiekeuze als carrièrecoach.

Voor meer informatie
awww.nn.nl/mvo

Voor meer informatie over maatschappelijke betrokkenheid
ufuturematters@nn-group.com
uvanschuldennaarkansen@nn-group.com

Wij en de Maatschappij
Wij en de Maatschappij is het goede doelen fonds voor en door
collega’s waarmee we de maatschappelijke betrokkenheid van
elkaar ondersteunen. Zichtbaar en dichtbij.
Donaties

EUR 149.500

Gesteunde organisaties

16

Milieubewust
CO2 Neutraal

100%

CO2 uitstoot per FTE

-14%

Hernieuwbare energie

100%

Sponsoring van kunst en muziek
Door te investeren in culturele initiatieven verbinden we ons
met de lokale gemeenschap en inspireren we onze klanten,
onze medewerkers en een breed publiek.
Den Haag
Mauritshuis

Rotterdam
Nederlands Fotomuseum

Hoofdsponsor

Corporate Partner Collectie

Kunstmuseum Den Haag

Kunsthal Rotterdam

Tentoonstellingspartner

Ambassadeur

Nationaal Archief

Art Rotterdam

Captain of History

Partner

NN North Sea Jazz
Festivalpartner

Voor meer informatie over culturele partners
uartandculture@nn-group.com

