’Bedrijf met vrouw in top scoort’
door Bernard Vogelsang
AMSTERDAM • Het loont
om meer vrouwen aan te
stellen in de top van bedrijven. Ondernemingen
met minimaal 20% vrouwen in leidinggevende
posities zijn namelijk
gemiddeld winstgevender,
zo blijkt uit een onderzoek van vermogensbeheerder UBS.
„De gedachte daarbij is
dat er betere beslissingen
worden genomen als de
groep aan de bestuurstafel
diverser is. Betere beslissingen leiden vervolgens tot
betere bedrijfsresultaten”,
zegt Marcel Danen, hoofd
passieve beleggingen bij
UBS in de Benelux.
Omdat de winstgevendheid van een bedrijf belang-

rijk is voor de beurskoers
kunnen ook beleggers hiervan profiteren. UBS heeft
daarom eind vorig jaar een
etf gelanceerd die belegt in
honderd ondernemingen
die de rechten van vrouwelijke werknemers hoog in
het vaandel hebben staan.
Namens Nederland zijn levensmiddelengigant Unilever en telecomconcern KPN
opgenomen in dit fonds.
„We zijn eind vorig jaar
begonnen met deze Gender
Equality ETF en zien dit als
een aanvulling op onze
duurzame etf ’s”, legt Danen
uit. Volgens hem loopt de
’vrouwvriendelijke’ etf boven verwachting. „Klanten
hebben er al ruim $100 miljoen in gestoken.”
Het beleggingsfonds van
UBS is gebaseerd op een
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ranglijst van diversiteitsorganisatie Equileap. Daarop
staan 200 bedrijven die de
belangen van vrouwelijke
medewerkers het beste bevorderen. De ondernemin-

gen worden beoordeeld op
negentien criteria, waaronder het aantal vrouwen in
topposities, gelijke beloning
en het voorkomen van seksuele intimidatie.

De Amerikaanse autofabrikant General Motors van
ceo Mary Barra voert de
ranglijst van Equileap aan.
De Franse cosmeticafabrikant L’Oréal en luxewarenconcern Kering completeren de top 3. Unilever en
KPN scoren eveneens met
hun vrouwvriendelijke beleid en nemen respectievelijk plek 41 en 54 in op de
ranglijst. DSM (101), ING
(169), Philips (179) en Aegon
(193) staan ook op de lijst,
maar maken net geen deel
uit van de honderd bedrijven die zijn opgenomen in
de etf van UBS
Het beleggingsfonds van
UBS kijkt dit jaar in euro’s
aan tegen een positief rendement van 2%. Dat is beter
dan de Amsterdamse AEXindex, die op min 6% staat.

