
Op vrijdag 2 december 2016 vond de eerste leden dialoog 
plaats over het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord 
Beleggen (MVB). 

Er schoven verschillende personen aan bij de dialoog op het hoofd-
kantoor in Eindhoven:
• Veertien leden van coöperatie DELA
• Dagvoorzitter Jos Reinhoudt van MVO Nederland
• Medewerkers van coöperatie DELA

Opzet en doel van de bijeenkomst
Het doel van de leden dialoog was om het huidige MVB beleid van 
coöperatie DELA te toetsen en in de toekomst aan te scherpen met 
elementen die onze leden belangrijk vinden. Vragen die centraal 
stonden zijn: 
• Waar zou DELA NIET in moeten beleggen? Waarom niet?
• Waarin juist WEL? Waarom?
• Hoe belangrijk is rendement (winstdeling en dus minder premie-

verhogingen)?
• Welke ontwikkelingen wilt u stimuleren? Welke thema’s gaan u 

het meest aan het hart?
• Wereldwijd of juist dichter bij huis?
• Wat past bij DELA?

Na het welkom heten van de leden, een kort voorstelrondje en een 
boeiende toelichting op beleggen bij coöperatie DELA door directeur 
beleggingen Frank Eizinga, volgde een dynamisch ‘beleggingsspel’. 
Leden kregen lastige dilemma’s voorgeschoteld als: een vervuilend 
oliebedrijf of een bedrijf dat genetisch gemodificeerde planten 
maakt? En als de omzet van een industrieel bedrijf voor een paar 
procent uit de productie van wapenonderdelen komt, hoe erg vindt 
u dat dan? Investeert u liever in een zorgbedrijf in Nederland of een 
start-up die medicijnen voor ziekten in ontwikkelingslanden maakt? 
Het beleggingsspel gaf de medewerkers van coöperatie DELA veel 
inzicht in hoe de leden denken over dergelijke kwesties. 
Dit zijn enkele quotes van leden tijdens het beleggingsspel. 
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Uitkomsten groepjes en plenaire discussie
Na een korte pauze gingen de veertien deelnemers uiteen in vier 
groepjes waar onder begeleiding van een medewerker van coöpera-
tie DELA geprobeerd werd de volgende opdracht te volbrengen: 
• Stel een top 5 samen van onderwerpen/sectoren/thema’s waarin 

DELA niet zou moeten beleggen? Waarom niet? Wat is absoluut 
taboe? 

• Stel een top 5 samen van onderwerpen/sectoren/thema’s waarin 
DELA juist wel zou moeten beleggen. Waarom? 

Hieronder staat een ranglijst van de ideeën die naar voren zijn ge-
bracht. Over het wel of niet investeren in bijvoorbeeld tabak, alcohol, 
(conventionele) wapens en genetische modificatie kon geen brede 
overeenstemming worden bereikt.

Samenvatting
Aan het einde van de middag vatte dagvoorzitter Jos Reinhoudt de 
besproken zaken kort samen. De middag heeft duidelijk gemaakt dat 
alle aanwezige leden in meer of mindere mate ethische principes en 
morele overwegingen meenemen in hun denkwijze over beleggen. 
Er zijn duidelijke zaken waarin men coöperatie DELA liever niet en wel 
ziet beleggen (zie hierboven). Opvallend is de focus op innovatie: be-
drijven die een maatschappelijk probleem oplossen, bijvoorbeeld met 
milieutechniek of innovatieve invalshoeken in de gezondheidszorg, 
kunnen rekenen op veel belangstelling. 

Tot slot bedankte Sandra van der Meer namens coöperatie DELA alle 
deelnemers voor hun aanwezigheid en waardevolle bijdrage. Zij gaf 
aan dat DELA de input zal verwerken en zal gebruiken voor mogelijke 
vervolgstappen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord 
Beleggen. 

Reacties op dit verslag zijn welkom via: panel@dela.org 

Niet
• controversiele wapens
• kinderarbeid
• grote vervuilers
• dictaturen

Wel
• innovatie
• bedrijven die een maat-

schappelijk probleem 
oplossen

• ‘low carbon’ (minder CO2 
uitstoot)

• zorg, ouderen
• schone energie

“Principes mogen geld kosten.”

“Wapens zijn niet per se slecht. Belangrijk is het doel waar-
voor ze gebruikt worden.”

“DELA heeft een verantwoordelijkheid lokaal, naar de Ne-
derlandse maatschappij.”

“Bestrijdingsmiddelen en genetische modificatie zijn nodig 
om de wereld van voedsel te voorzien.”

 “We hebben ook een verantwoordelijkheid naar andere 
delen van de wereld.”


