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Introductie 
 
Hoe heeft de directie van Fair Capital Partners 2021 ervaren? Ernestine 
Schimmelpenninck, Jan Willem Nieuwenhuys en Alexander Crommelin 
blikken vanuit hun eigen perspectief terug. 

“Wij beleggen in bedrijven 
die echt van waarde zijn 
voor de samenleving”

Voor Jan Willem Nieuwenhuys 
was 2021 een jaar vol 
tegenstrijdigheden. Veel mensen 
profiteerden van het overschot 
aan goedkoop geld en enorme 
rendementen op aandelen. 
Tegelijkertijd lijkt de echte waarde 
van geld ver weggezakt. Daarom 
belegt en investeert Fair Capital 
Partners alleen in bedrijven die echt 
iets toevoegen aan de samenleving. 

“Op de aandelenmarkt kiezen 
beleggers massaal voor aandelen 
met hoge rendementen. Door 
de lage rentestand zijn obligaties 
relatief duur, terwijl de prijzen van 
grondstoffen schommelen. Dat 

maakt aandelen aantrekkelijk en 
zorgt ervoor dat beleggers er veel 
voor betalen. Dit is lastig voor de 
behoudende belegger die niet wil 
beleggen in een overgewaardeerd 
bedrijf met te veel risico. 

Daarom beleggen wij juist in bedrijven 
die echt van waarde zijn voor de 
samenleving, waarbij het dus gaat 
om de reële waarde van geld. We 
zien daar hele mooie ontwikkelingen. 
Het bedrijf Kingspan bijvoorbeeld is 
de wereldwijde leider in isolatie- en 
bouwschiloplossingen voor de bouw 
van koolstofarme gebouwen. Daarmee 
hebben ze een positieve impact 
op drie mondiale vraagstukken: 
klimaatverandering, circulariteit en de 
bescherming van de natuur. 

Waarde toevoegen aan de wereld
We investeren via het Fair Capital 
Impact Fund ook in jonge, duurzame 
ondernemers die op kleinere schaal 
een positieve impact hebben. Neem 
Seepje, dat natuurlijke was- en 
schoonmaakmiddelen maakt en 
verkoopt. Die zijn niet alleen beter 

voor het milieu, maar Seepje betaalt 
ook alle mensen in de keten een 
eerlijke prijs. Zo zijn er nog veel 
meer voorbeelden van bedrijven die 
waarde toevoegen aan de wereld in 
plaats van waarde eraan te onttrekken. 
Dat stemt me positief. We staan voor 
enorme uitdagingen en het gaat 
me niet snel genoeg. Maar als je 
op de lange termijn kijkt, is er ook 
veel veranderd. Dertig jaar geleden 
bestond duurzaam beleggen nog niet 
en inmiddels hebben alle financiële 
instellingen duurzame fondsen. 
Was je vijf jaar geleden vegan, dan 
keek iedereen je raar aan. Nu vind 
je in elke supermarkt schappen vol 
met plantaardige producten. En als 
kind van acht mocht ik niet in de 
Vecht zwemmen omdat het water zo 
vervuild was. Nu zijn de Vechtplassen 
een beschermd natuurgebied. We 
moeten mensen de tijd geven om te 
veranderen.”  

Alexander Crommelin houdt van 
beleggen – vooral van ‘lezen’ wat er 
in de wereld gebeurt en dat duiden 
voor klanten. Dit jaar vond hij dat 
ingewikkeld, want in zijn ogen was 
2021 een paradoxaal jaar. Terwijl 
er van alles niet goed gaat in de 
wereld, heeft de financiële markt 
daar ogenschijnlijk geen last van. 

“Als je sec naar de portefeuille 
kijkt, hebben we twee heel goede 
jaren achter de rug. De traditionele 
vermogensbeheerder roept met 
deze resultaten hosanna. Vanuit 
onze duurzaamheidsgedachte 
kijken wij verder dan de cijfers. De 
maatschappelijke ontwikkelingen 
zijn net zo belangrijk en daar zien we 
onrust. Niet alleen door corona, maar 
ook door klimaatverandering en 
andere wereldwijde crises.

Ander sociaal bewustzijn
Dat roept bij ons wel eens twijfels op 
over de werking van het financiële 
systeem, maar we beseffen ook dat 
we daar onderdeel van zijn. Het 
dilemma is dat het financiële systeem 
moet veranderen, maar wel moet 
blijven werken. Uiteindelijk moeten 
we toe naar een wereld waarin groei 
niet meer ten koste gaat van milieu, 
mens en dier. Dat zou bijvoorbeeld 
kunnen door de zeggenschap van 
aandeelhouders die zich alleen op 
de korte termijn richten, in te perken.
In de praktijk is dat lastig. Toch denk 

Voorwoord
 
2021 was een bewogen jaar voor ons allemaal. 
We hebben moeten leren om gaan met een 
steeds veranderende werkelijkheid. We zijn u 
weer dankbaar, omdat we samen met u onze 
gezamenlijke missie in praktijk kunnen brengen: 
beleggen met respect voor biodiversiteit, klimaat 
en mensenrechten. Hierdoor stimuleren we een 
duurzame en circulaire economie op de lange 
termijn.

In tegenstelling tot de buitengewone performance 
die wij vorig jaar behaalden, hebben wij dit jaar 
een gematigder positief resultaat behaald met 
onze duurzame aandelenportefeuille. De obligatie 
portefeuille heeft, zoals de voorgaande jaren, als 
stabiliserende factor gefungeerd. In de toelichting 
op het beleggingsbeleid komen we hier uitgebreid 
op terug.

We hopen dat 2022 een voorspoedig jaar zal 
worden en wensen u en uw familie het allerbeste 
toe.

Het team van Fair Capital Partners 

“De portefeuille sec heeft 
twee heel goede jaren 
achter de rug”
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Financiële sector verandert 
Het goede nieuws is dat we in de 
financiële sector wel veranderingen 
zien. Steeds meer mensen beseffen 
dat de risico’s van de ‘oude’economie 
toenemen. Daardoor krijgt duurzaam 
beleggen steeds meer aandacht. 
Een ander duidelijk signaal is de 
invoering van de Sustainable Finance 
Disclosure Regulation (SFDR) in de 
EU. Die verplicht beheerders van 
beleggingsinstellingen om 
informatie over duurzaamheid in 
de prospectussen van hun (sub)
fondsen te vermelden. Er is nog 
veel onduidelijk en onzeker over de 
uitvoering van de regels, maar ik vind 
het een goede ontwikkeling. Het leidt 
uiteindelijk tot transparantie voor 
de beleggers. Fair Capital Partners 
werkt met toewijding aan deze grote 
maatschappelijke uitdagingen in het 
belang van de klanten. En dit met 
een fantastisch team: er gaat geen 
dag voorbij zonder dat we wel een 
keer heel hard lachen. Humor onder 
collega’s is heerlijk en maakt het werk 
nog mooier.” 

ik dat we het gaan oplossen. Wat 
voor die oplossing nodig is? Niet nog 
meer regels, maar een ander soort 
sociaal bewustzijn: het besef dat we 
een eerlijke prijs moeten betalen 
voor de spullen die we kopen en de 
diensten die we gebruiken. 

Onze klanten beseffen dat. Zij 
leveren samen met ons een positieve 
bijdrage aan de samenleving en 
dat is het mooiste wat er is. Voor 
iedereen heeft geld misschien wel 
een andere rol, maar geeft in de 
basis geeft geld vrijheid. Met geld 
kun je veranderingen in gang zetten. 
Dat wij daarin voor onze klanten een 
rol mogen spelen maakt ons werk zo 
ontzettend leuk.” 

“Principes gaan bij ons altijd 
voor. Klanten verwachten 
ook dat we trouw blijven 
aan onze principes”

Precies een jaar geleden begon 
Ernestine Schimmelpenninck als 
directeur vermogensbeheer bij Fair 

Capital Partners. Ondanks de fysieke 
afstand door het online werken, 
voelde het voor haar vanaf het 
eerste moment als thuiskomen. Door 
het goede contact met haar nieuwe 
collega’s, maar vooral ook door het 
contact met klanten. Dat was anders 
dan ze gewend was. 

“Het contact met klanten voelt 
intenser, ook al konden we 
elkaar niet fysiek ontmoeten. We 
delen een gezamenlijke missie 
om een positieve, financiële 
én maatschappelijke impact te 
realiseren. Onze klanten verwachten 
dan ook echt van ons dat we trouw 
blijven aan onze principes. Dat 
geeft me ontzettend veel energie. 
We werken samen aan een betere 
wereld. En de urgentie om te 
veranderen wordt steeds groter. 

Het IPCC-rapport dat in augustus 
verscheen, maakte nogmaals heel 
duidelijk hoe belangrijk onze missie 
is. In het rapport staan nieuwe 
berekeningen die aantonen dat het 
klimaat opwarmt door de mens en 
dat we drastische, grootschalige 
maatregelen moeten nemen om die 
opwarming te beperken. Nu, en niet 
over tien jaar. Tot mijn grote spijt 
gebeurt dat zeker niet overal. Ik vraag 
me weleens af hoeveel signalen 
de samenleving nog moet krijgen 
voordat we massaal andere keuzes 
gaan maken.
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•  Omikron veroorzaakt volatiliteit op de      
 beleggingsmarkten.

• Amerikaanse centrale bank ziet inflatie niet als tijdelijk  
 en kondigt renteverhogingen aan.

• Europese centrale bank ziet inflatie nog steeds als   
 tijdelijk, maar bouwt wel opkoopprogramma af.

• Er blijven toevoerproblemen, waardoor er tekorten   
 ontstaan en de prijzen van onderdelen stijgen.

• Energieprijzen gaan omhoog.

• Aandelenbelang in de portefeuille nog steeds    
 overwogen; obligaties onderwogen.

Het vierde kwartaal in vogelvlucht 

7

 37%

 80%

 94%

 19%

 33,3%

Performance Vierde 
kwartaal

Heel 
2021

Aandelenmodel FCP 3,46% 17,04%

Aandelenbenchmark  8,82% 26,42%

Obligatiemodel FCP -0,31% -0,79%

Obligatiebenchmark -0,51% -2,09%

2019 2020 2021

Aandelenmodel FCP 31,76% 19,97% 17,04%

Aandelenbenchmark 24,7% -1,95% 26,42%

“Women on 
the board” 

“MSCI 
 Leaders” 

“Positieve SDG 
Impact” 

“Significante
Positieve SDG 

Impact” 

 “Women on 
   the workforce”

*bronnen Bloomberg, MSCI   
  Leaders en ISS Oekom 

Zo scoort onze aandelenportefeuille 
op de volgende thema’s
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Toelichting macro-economische 
ontwikkelingen 

Aan het eind van het vierde kwartaal krijgt de 
omikronvariant van het coronavirus voet aan de grond 
in de Verenigde Staten. Deze variant met zijn hoge 
besmettingsgraad wordt snel dominant. Nederland en 
ook Duitsland en sommige andere Europese landen 
voeren nieuwe, strengere lockdowns in. Het vertrouwen 
van de inkoopmanagers neemt daardoor af, zowel in de 
industrie als in de dienstensector (horeca en toerisme). 
De inkoopmanagersindex is een belangrijke graadmeter 
voor de economie en wordt frequent gemeten. Het is een 
voorbode van de cijfers die gaan komen. De economische 
groei in het laatste kwartaal in Duitsland komt naar 
verwachting uit op -0,5%. Waarschijnlijk zal de groei in het 
eerste kwartaal van 2022 ook negatief zijn. Daarom doemt 
het woord ‘recessie’ weer op. Het consumentenvertrouwen 
in de eurozone gaat nog sneller dalen.

De Europese ontwikkeling steekt schril af tegen 
de groeicijfers in de Verenigde Staten. De 
detailhandelsverkopen zijn daar nu hoger dan voor 
de pandemie en ook hoger dan de langjarige trend. 
Deze groeiverschillen verklaren ten dele het verschil in 
monetair beleid. Er wordt al lang gespeculeerd over het 
moment waarop voorzitter Powell van de Amerikaanse 
Federal Reserve (Fed) zal aankondigen dat de rente in de 
Verenigde Staten wordt verhoogd. Uiteindelijk maakt hij 
dit nieuws wereldkundig na de tweedaagse vergadering 
van het Federal Open Market Committee (FOMC) half 
december. De aankoopprogramma’s (van obligaties) 
stoppen in maart, dus wat eerder dan verwacht. De 
rente blijft nu ongewijzigd: 0% voor de Fed Funds Rate 
en 0,25% voor het discontotarief. De Fed gaat de rente 
geleidelijk verhogen in stappen van 0,25%, te beginnen 
in de zomer van 2022. 

De markt bleek al redelijk goed geïnformeerd over 
dit besluit. Sterke reacties bleven op de dag van 
aankondiging (15 december) uit. Alsof het gepland was 
publiceerden in de dagen daarop ook centrale banken 
elders in de wereld hun langverwachte beslissingen. Wat 
gebeurt er op die exemplarische beursdag in december?

De Europese Central Bank (ECB) kondigt aan dat zij 
de noodsteun van het pandemie-opkoopprogramma 
(PEPP) afbouwt en in maart stopzet. Daar staat tegenover 
dat zij het reguliere opkoopprogramma verhoogt naar 
40 miljard euro per maand, voordat ook dit wat wordt 
afgebouwd. De ECB acht het echter “onwaarschijnlijk 
dat de rente al in 2022 wordt verhoogd”. Per saldo 
neemt de ECB een dovish – duifachtig – besluit, ofwel 
een niet al te harde ingreep. De hard liners of haviken 
zijn bij de ECB in de minderheid, vooral na de komst 
van de nieuwe regering in Duitsland. Het lijkt wel een 
politieke beslissing, waarbij de ECB rekening houdt met 
de verschillende belangen van de lidstaten. Zo zijn de 
zuidelijke lidstaten vanwege hun hoge schulden gebaat 
bij een lage rente. De inflatie komt volgens de ECB uit op 
3,2% in 2022 en zal in 2023 verder dalen tot 1,8%, onder 
het streefgetal van 2%.

De Engelse centrale bank, de Bank of England, verhoogt 
de rente wél, namelijk met 0,15% naar 0,25%. Daarop 
had de bank eerder in 2021 al gehint. De beslissing 
lijkt ingegeven door de aanhoudende inflatie. Ook de 
Noorse centrale bank verhoogt de rente met 0,25% tot 
0,50%, maar dat was ruim van tevoren aangekondigd 
(dit is relevant omdat wij voor u in een Noorse lening 
beleggen). In Zwitserland en Japan blijft de rente 
onveranderd. Op 17 december besluit Japan wel zijn 
pandemiesteun af te bouwen. Dit betekent dat de 
centrale bank het opkopen van obligaties terugbrengt 
tot het niveau van voor de pandemie. 

Economie Europa
2022

Wereld
2022

Europa
2023

Wereld
2023

ECB 4,2% - 2,9% -

OESO - 4,5% - 3,2%

IMF 4,3% 4,9% - -

De rentepercentages blijven er ongewijzigd. Beleggers 
daar reageren negatief op dat nieuws. 

Na alle rentebesluiten wereldwijd daalt de Nasdaq 
op 17 december fors met 2,7%. Dat kan verklaard 
worden doordat op deze beurs veel groeiaandelen 
zijn genoteerd van bedrijven met relatief hoge 
schuldenlasten. Die daling zet echter niet door!

Het vierde kwartaal wordt ten slotte ook gekenmerkt 
door een uitzonderlijk hoge inflatie, die de gemoederen 
behoorlijk bezighoudt. Hierover later meer.

Beleggingsbeleid 
In 2020 behaalden wij een zeer positief resultaat op 
aandelen. Het resultaat over het afgelopen jaar was 
eveneens positief, maar gematigder. Onze bewuste keuze 
om o.a. niet te beleggen in fossiele energie en in financiele 
waarden ligt hieraan ten grondslag. 

Om verschillende redenen hebben we het gehele jaar de 
aandelenweging aan de bovenkant van de bandbreedte 
gehouden. Dat ging ten koste van de weging in obligaties. 
Vanwege de extreem lage rente leverden obligaties 
weinig op of hadden zelfs een negatieve opbrengst. 
Omdat ons beleid nu eenmaal gericht is op spreiding van 
de risico’s van het beleggen, nemen we wel obligaties 

op in de portefeuille. Pas in de tweede helft van 2021 
liep de rente wat op. Dat betrof niet zozeer de Duitse 
tienjaarsrente waar Nederland zo op focust, maar wel de 
dertigjaars- en tweejaarsrente in de Verenigde Staten. 
Opvallend is vooral de stijging van de tweejaarsrente naar 
0,75%, terwijl deze rentes in Europa nog onder nul zijn.

In het laatste kwartaal van 2021 daalden de koersen van 
diverse bekende kernbedrijven in onze portefeuille sterk 
door bijzondere omstandigheden. Over de problematiek 
rond de apneuapparatuur bij Philips is veel informatie 
verschenen. Het bedrijf heeft eigen onderzoek naar 
de schadelijke gevolgen gedaan en heeft de markt 
gerustgesteld. Daarmee is het probleem nog zeker 
niet uit de wereld, maar de aandelenkoers is sindsdien 
wel wat verbeterd. We blijven positief over dit aandeel 
voor de lange termijn en verwachten verbetering in het 
komende jaar.

Een ander aandeel dat al heel lang in de portefeuille 
zit en in het laatste kwartaal onverwacht daalde 
is BillerudKorsnäs, een Zweeds bedrijf dat 
verpakkingsmateriaal produceert. Zoals we in eerdere 
rapportages hebben geschreven, wordt BillerudKorsnäs 
internationaal aangemerkt als een zeer duurzaam bedrijf. 
In de laatste maand van 2021 kondigde het bedrijf aan 
dat het zijn Amerikaanse branchegenoot Verso ging 
overnemen op een koers die 36% boven de actuele 
beurskoers lag. BillerudKorsnäs betaalde deze – voor het 
bedrijf forse – overname met contanten. Daarop steeg 
de koers van de overgenomen partij fors, terwijl die van 
BillerudKorsnäs navenant daalde. Wij denken dat de 
combinatie sterker is dan de twee aparte bedrijven en 
blijven dan ook positief over het aandeel op de langere 
termijn. We verwachten dat de koers in 2022 herstelt.

Verwachting economische groei
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Ook de koers van de Amerikaanse evenknie van Randstad, 
uitzendbureau Manpower, daalde in het laatste kwartaal – 
en dat terwijl de arbeidsmarkt er behoorlijk in beweging is. 
Analisten menen dat veel Amerikanen het zoeken van een 
baan hebben uitgesteld vanwege de uitkeringen die ze 
hebben ontvangen uit het eerste steunpakket van Biden. 
Dus ook hier blijven we positief voor de langere termijn.

Bovenal echter was dit een kwartaal (en jaar) waarin 
de bedrijven die actief zijn in alternatieve energie, het 
relatief slecht deden op de beurs. Zo hadden de makers 
van onderdelen voor windmolens, zoals Vestas Wind 
en TPI Composites, last van de gestegen prijzen van 
grondstoffen, vooral staal. TPI, dat bladen voor windmolens 
maakt, heeft daardoor in het afgelopen kwartaal zelfs 
een herstructureringsoperatie moeten ondergaan. De 
bedrijven die wat meer gerelateerd zijn aan fossiele 
energie, waarin wij niet beleggen, deden het veel beter. 

Juist de sectoren die we uit principe uitsluiten, 
zoals de energiesector, automobielbedrijven, 
grondstoffenbedrijven en banken, deden het erg goed. 
Omdat deze sectoren over het algemeen ook wat 
zwaarder in de beursindexen zijn vertegenwoordigd, 
hebben wij met de portefeuille die benchmarks niet 
kunnen bijhouden. Een paar voorbeelden spreken tot 
de verbeelding. Uit de koerslijstjes die we bijhouden 
prijken namen als (dichtbij huis) staalproducent Arcellor 
Mital (+50%), DSM (+40%) en Royal Dutch Shell (+32%). 
Ons bankenlijstje wordt aangevoerd door het Italiaanse 
Unicredit (+77%), het Amerikaanse Wells Fargo (+60%), 
ING, ABN AMRO (beide +60%), Bank of America (+46%) 
en BNP Paribas (+40%). Deze financiële dienstverleners, 
waar wij niet in beleggen, profiteerden al van de 
rentestijging en nemen een voorschot op een voortzetting 
van die stijging. Bovendien bieden ze voor het eerst 
weer zicht op dividenduitkeringen. Een voorbeeld in de 
automobielsector is Ford, waarvan de koers in 2021 maar 

liefst 132% steeg. Ook de koersen van autofabrikanten als 
General Motors (+40%), Daimler en Toyota stegen fors. 
Zij lieten de rest van de sector achter zich, inclusief de 
beursgenoteerde fabrikanten van elektrische auto’s.

Voor u en ons staan de uitgangspunten van de 
ASN-duurzaamheidsprincipes voorop en is ook het 
duurzaamheidsresultaat van de portefeuille van groot 
belang. Via het gerenommeerde onderzoeksinstituut 
ISS Oekom hebben we becijferd dat meer dan 94% van 
de bedrijven in onze portefeuille een “positieve SDG-
impact” heeft. Anders gezegd: vrijwel alle bedrijven 
in portefeuille dragen positief bij aan de Sustainable 
Development Goals, waarvan een groot deel significant. 
Analyse door Bloomberg geeft aan dat circa 80% 
van de bedrijven in onze portefeuille die analyse- en 
indexleverancier MSCI beoordeelt, “MSCI leaders” zijn, 
dus hoog scoren op het gebied van duurzaamheid. Ook 
geeft Bloomberg weer dat de raden van bestuur van 
die ondernemingen gemiddeld voor 33,3% uit vrouwen 
bestaan, met een uitschieter van 60% bij L’Oréal. 

Performance Vierde 
kwartaal

Heel 
2021

Aandelenmodel FCP 3,46% 17,04%

Aandelenbenchmark  8,82% 26,42%

Obligatiemodel FCP -0,31% -0,79%

Obligatiebenchmark -0,51% -2,09%

Resultaat
Om een indruk te krijgen van het meerjarig resultaat van 
de aandelenportefeuille, waarin ook de hele periode van 
corona is verwerkt, vermelden we hieronder ook nog de 
performance over de afgelopen drie jaren. Dit resultaat 
komt over de drie jaren neer op een performance van 
+85% versus een benchmark van + 54%. 

2019 2020 2021

Aandelenmodel FCP 31,76% 19,97% 17,04%

Aandelenbenchmark 24,7% -1,95% 26,42%

Transacties in aandelen
In het afgelopen kwartaal hebben we geen nieuwe 
namen in de portefeuille opgenomen. Wel hebben 
we winst genomen door ons aandelenbelang in twee 
bedrijven gedeeltelijk af te bouwen. De koersen van 
beide aandelen waren in de loop van 2021 zo’n 70% 
gestegen. Het betreft de aandelen Novo Nordisk uit 
Denemarken en Kingspan in Engeland. We zijn daarmee 
met wat extra contanten het jaar uitgegaan en zullen 
die beleggen in bedrijven die we in het eerste kwartaal 
nieuw in de portefeuille gaan opnemen.

Transacties in obligaties
Er hebben geen grote verschuivingen plaatsgevonden
in de obligatieportefeuille. De sterke stijging van de 
rente, in met name Amerika, heeft ertoe geleid dat we 
de relatief korte gemiddelde looptijd in de portefeuille 
hebben gehandhaafd. De rente is dusdanig gestegen dat 
de Nederlandse tienjaarsobligatie rond de jaarwisseling 
de beleggers na lange tijd weer een positief rendement 
opleverde. De Duitse tienjarige zit nog net onder nul: de 
Duitse staat geeft nu nog steeds korte en langlopende 
leningen uit die geen couponrente uitkeren. Staten 
blijven lenen om te profiteren van de lage rente.
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Onze verwachtingen en beleid 
voor rente en inflatie!

Door de sterk opgelopen prijzen van energie (olie en 
gas) en grondstoffen is de inflatie in de Verenigde 
Staten en Europa sterk gestegen. Ook de schaarste 
aan onderdelen en de transportproblemen die zich 
voordeden nadat het ergste van de pandemie voorbij 
was, deden de prijzen verder stijgen. Zoals de pandemie 
heeft geleid tot een ongewenste polarisatie in de 
maatschappij, zo zorgde de stijging van de inflatie voor 
een tweespalt tussen de beleidsmakers. Zoals eerder 
beschreven is er een verschil in de aanpak tussen de 
Verenigde Staten en Europa. Ook binnen Europa is er 
onenigheid. Er zijn wel degelijk (niet-euro-)landen die 
de rente hebben verhoogd, zoals Rusland, Noorwegen 
en Tsjechië. De ECB doet dat niet. Zij gaat wel de 
steunaankopen afbouwen. 

Over verschillen gesproken: het is interessant dat 
in Japan, dat ook afhankelijk is van de import van 
duurdere grondstoffen, de inflatie nog steeds vrijwel 
nihil is. Het ligt blijkbaar niet in de aard van de Japanse 
lokale bedrijven om gestegen importprijzen door te 
berekenen aan de klant. Een prijsverhoging in Japan is 
‘groot nieuws’. Dat doen Japanners niet snel, ook omdat 
de consumentenbestedingen er relatief zwak blijven, 
zeker in vergelijking met de Verenigde Staten waar 
de detailhandelsverkopen een ware sprong hebben 
gemaakt. 

Over de inflatie in 2021 is nu wel het een en ander 
gezegd. Vooral in Europa heerst de mening dat de 
stijging een tijdelijk effect is en we in 2022 een ‘normale’ 
inflatie zullen zien. Voor de lange termijn verwachten wij 
wel enige opwaartse druk op de inflatie (greenflation). 

Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken:

1. Deglobalisering. Tijdens de pandemie bleek de 
productieketen kwetsbaarder dan gedacht. Daarom 
zijn bedrijven terughoudender geworden in de 
uitbesteding van de productie naar lagelonenlanden. 

2. Doorberekening van de kosten van verduurzaming 
in consumentenprijzen. De energietransitie is hiervan 
het beste voorbeeld. 

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in Parijs 
vindt dat er meer vaart moet worden gemaakt met 
de transitie om de ongewenste schommelingen in de 
grondstoffenprijzen tegen te gaan.

Vooruitzichten

Het jaar 2021, dat begint met een aanslag op de 
democratie, waarin energieprijzen naar recordhoogten 
stijgen, de inflatie aanwakkert, toevoerproblemen zich 
aandienen, er zelfs sprake is van chiptekorten, de rente 
begint te stijgen, de Chinese groeimotor stokt en de 
omikronvariant opduikt, gaat desondanks als een positief 
beursjaar de geschiedenis in. Wat blijft er dan over om 
te verwachten voor 2022? De onzekerheden zijn nog 
even groot, al zal de inflatieangst afnemen. Deze angst 
heeft de gemoederen in 2021 beziggehouden en ook 
ongetwijfeld beleggers aan de zijlijn gehouden. De 
kerninflatie zal dit jaar waarschijnlijk teruglopen naar het 
beleidspercentage van rond 2%. De beleidsrente in de 
Verenigde Staten zal in 2022 wel stijgen, maar de ECB zal 
die ontwikkeling niet meteen volgen. Dat betekent dat 
de dollar wat kan versterken ten opzichte van de euro.

De groeicijfers in 2021 waren historisch hoog, vooral 
vanwege de grote inhaalvraag. Ook het winstherstel 
was bij veel beursgenoteerde bedrijven fenomenaal. 
Een dergelijke groei zal zich in 2022 niet in die 
mate voordoen. Wel kan substantiële groei worden 
gestimuleerd door grote investeringen die de economie 
aanzwengelen. Alleen al voor de energietransitie 
zijn grote investeringen nodig. We starten dit jaar 
met een positieve blik op de aandelenmarkt, vooral 
voor bedrijven die zullen profiteren van de verdere 
verduurzaming van de samenleving. De obligatiemarkt 
verbetert, maar biedt nog niet het gewenste alternatief. 

Samenwerking met ASN Bank

Recent ontvingen we weer een update van het 
ASN Beleggingsuniversum. Er zijn enkele bedrijven 
verwijderd, maar dat heeft voor onze portefeuille geen 
gevolgen. We bestuderen als gewoonlijk de nieuw 
toegelaten bedrijven. Daarnaast is het interessant om 
te vermelden dat ASN Bank in november 2021 het ASN 
Biodiversiteitsfonds startte. Dit fonds richt zich op de 
bescherming en het herstel van de biodiversiteit en 
belegt onder meer in gezonde bossen en duurzame 
visserij door middel van een bijzondere combinatie van 
aandelen en onderhandse leningen aan bedrijven. 



15

In de schijnwerper

Vanwege eerder uitstel keken we lang uit naar de 
klimaatconferentie in Glasgow, die uiteindelijk eind 
oktober plaatsvond. Helaas was er op het laatste moment 
sprake van doorhalingen in de eindtekst. Daardoor 
had de conferentie misschien niet zo’n groot succes 
als de conferentie in Parijs. Over het algemeen zijn de 
geleerden het er echter over eens dat er een positief 
resultaat is bereikt. President Biden was aanwezig, maar 
bepaalde andere regeringsleiders helaas niet. 

Opvallend nieuws uit de VS is dat de democraat 
Manchin onlangs bleef dwarsliggen tegen het 
miljardenplan “Build Back Better” van Biden. Manchin, 
senator van kolenstaat West-Virginia, wil de afbouw 
van de steenkolenindustrie vertragen en is bang dat 
de inflatie oploopt. Dit was een teleurstelling voor 
bedrijven die actief zijn in de infrastructuur, vooral in 
alternatieve energiebronnen zoals wind- en zonne-
energie, geothermie en waterstofenergie. 

Dichter bij huis verscheen er interessant nieuws van 
biotechconcern Corbion, een van onze beleggingen. 
Corbion produceert polymeren op basis van melkzuur voor 
gebruik in medische toepassingen. Bijvoorbeeld oplosbaar 
hechtdraad, implantaten en injecteerbare applicaties die 
medicijnen afgeven. Aan de basis van alles dat Corbion 
doet ligt fermentatie. Dat is een eeuwenoud proces om 
bijvoorbeeld voedingsmiddelen als bier, yoghurt en 
zuurkool te maken. Corbion gebruikt fermentatie om 
bioplastics en voedingsadditieven te produceren, maar ook 
grondstoffen voor toepassingen in de gezondheidszorg. 
“Voor ons is het belangrijkste uitgangspunt dat we 
mensenlevens verbeteren”, aldus Julien Bérard, Director 
Business Development Biomaterials bij Corbion op 21 
december jl. in Change Inc.

In de jaren zestig kwam oplosbaar hechtdraad op basis 
van melkzuur op de markt. Het gebruik daarvan scheelde 
enorm in de zorgkosten. Er was geen tweede operatie 
meer nodig om hechtingen te verwijderen en de patiënt 
had minder kans op infecties en complicaties. Na het 
hechtdraad volgden vele andere zorgtoepassingen, zoals 
schroeven die gebroken botten bij elkaar 
houden tot de breuk genezen is, en dan 
langzaam in het lichaam oplossen. 

Corbion wil voor alle materialen die het 
produceert een levenscyclusanalyse maken 
waarmee het de impact op het milieu berekent. 
Op basis daarvan kijkt het bedrijf hoe het de 
milieubelasting van een product omlaag kan brengen. 
“Daarom vind ik het belangrijk om te benadrukken dat 
duurzaamheid ook te maken heeft met gezondheid”, 
zegt Bérard. “Een lang en gezond leven is duurzaam en 
goedkoper, waardoor de gezondheidszorg betaalbaarder 
wordt en blijft, en meer mensen toegang hebben tot 
voortdurende innovatie.” Het gaat Corbion om een 
toekomstig zorgsysteem dat voor iedereen bereikbaar en 
betaalbaar is.

Veranderingen in 
belastingwetgeving

Het jaar 2021 is afgesloten met een nieuw 
coalitieakkoord dat verschillende belangrijke fiscale 
maatregelen bevat. In de laatste week is ook het 
belastingplan ’22 aangenomen. Collega René Dioncre, 
aan wie afgelopen jaar het Certificaat Financieel Planner 
is uitgereikt, behandelt een aantal opmerkelijke zaken.

Blijft de jubeltonschenking en hoe lang?
Wellicht heeft de jubelton de huizenprijzen veel teveel 
laten stijgen, of is de gemiste opbrengst te hoog. De 
precieze reden is onduidelijk, maar al acht jaar na 
introductie wordt die ruime vrijgestelde schenking 
afgeschaft. 

De schenkingsvrijstelling van € 105.302 (2021) en 
€ 106.671 (2022) voor schenkingen die gebruikt worden 
voor de eigen woning, wordt in 2024 afgeschaft. In 2022 
en 2023 kan de schenking nog worden gedaan, mits de 
ontvanger zijn of haar 40ste levensjaar nog niet heeft 
bereikt. Onduidelijk is of in 2023 de gespreide betaling 
over drie jaar mogelijk blijft. 

Ontwikkeling in de vermogensrendementsheffing
Op kerstavond ontvingen spaarders met vermogen een 
cadeautje: de Hoge Raad keurde voor de jaren 2017 
en 2018 de berekening af van het forfaitaire rendement 
die sinds 2017 is gebruikt. Het stelsel is strijdig met het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In het 
arrest biedt de Hoge Raad compensatie door te bepalen 
dat slechts over de werkelijke behaalde rendementen 
inkomstenbelasting is verschuldigd. 

Staat uw aanslag over de jaren 2017 tot en met 2020 
nog niet definitief vast? Dan heeft u mogelijk ook recht 
op deze compensatie als u tijdig bezwaar (heeft ge)
maakt. Hoe die compensatie zal worden vormgegeven 
is nog niet duidelijk. Ongetwijfeld gaan veel mensen 
bezwaar maken. Ook is nog niet duidelijk hoe de nieuwe 
berekening eruit komt te zien. Het was de bedoeling 
dat de regering in 2025 met een nieuwe vorm van 
vermogensrendementsheffing zou komen, maar dat gaat 
nu waarschijnlijk eerder gebeuren. 

Start 2022
Het kan aantrekkelijk zijn om het nieuwe jaar meteen 
te starten met schenkingen, aflossingen en andere 
betalingen die u normaal pas aan het einde van het jaar 
doet. Veel vrijstellingen zijn per kalenderjaar en dat is nu 
net weer gestart. 

Subsidies
In 2022 worden de subsidiebedragen van 
isolatiemaatregelen en warmtepompen verhoogd. Voor 
het aanbrengen van gevel-, spouwmuur-, dak-, vloer- en 
bodemisolatie worden bedragen van 6 tot 30 euro per 
m2 vergoed. Ook voor glas zijn er subsidiebedragen 
beschikbaar. Mocht u tot de achterblijvers op dit gebied 
behoren dan hoopt de overheid u hiermee over de 
streep te trekken. 

Wijziging eigenwoningregeling
Aan de bestaande regelingen die de aftrek van betaalde 
hypotheekrente bepalen, worden drie aanpassingen 
gedaan. Deze moeten voor partners met een 
eigenwoningreserve en een nieuwe relatie leiden tot een 
rechtvaardigere renteaftrek. Zoals al eerder beschreven is 
de regeling voor renteaftrek zo complex geworden dat u 
hiervoor beter een goede adviseur kunt inschakelen. 
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De klantenraad: inspiratiebron en 
klankbord 

We bestaan dankzij onze klanten, zij maken het 
mogelijk de missie uit te voeren. Ze inspireren ons 
en houden ons scherp. We willen de prioriteiten van 
onze klanten graag kennen om onze dienstverlening 
daar zo goed mogelijk op te kunnen afstemmen. Ook 
vinden we het belangrijk dat onze klanten betrokken 
zijn bij onze bedrijfsvoering. Daarom riepen we 
in 2019 de klantenraad in het leven. Drie leden 
reflecteren op hun rol. 

De ‘klantenraad’ bestaat in principe uit zes betrokken 
klanten, die twee keer per jaar bij elkaar komen – de 
afgelopen tijd natuurlijk virtueel. “De klantenraad 
fungeert als klankbord voor de mensen van Fair 
Capital Partners. We bespreken het beleggingsbeleid, 
de helderheid van de rapportages en de algemene 
dienstverlening. Ook denken we mee over de koers 
van Fair Capital Partners. En over de manier waarop het 
vermogen dat Fair Capital Partners belegt, kan bijdragen 
aan het algemeen maatschappelijk belang.” 

“We weten dat we ons geld hebben uitbesteed aan 
experts en hebben het vertrouwen dat zij daar de juiste 
keuzes voor maken. Daarom kunnen wij ons richten op het 
bredere perspectief.”  

Strategische keuzes 
Tijdens de vergaderingen van de klantenraad komen 
uiteenlopende thema’s aan bod. “We denken mee op 
verschillende niveaus van besluitvorming. We praten 
bijvoorbeeld over de rol van Fair Capital Partners als 
aanjager van verandering in de financiële sector. We 
denken dat de meeste klanten graag willen dat hun 
vermogen groeit zonder dat dit ten koste gaat van hun 

principes. Onze economie is gericht op groei, maar hoe 
verhoudt zich dat tot ons welzijn? Welke concessies zijn we 
bereid daarvoor te doen?” 

Daarnaast praat de klantenraad over strategische 
keuzes, zoals het duurzaamheidsbeleid, en over ethische 
vraagstukken. “Is het belangrijk wat de herkomst van het 
vermogen van een nieuwe klant is? Stel dat iemand zijn 
vermogen heeft opgebouwd ten koste van de natuur of 
andere mensen, is zo iemand dan welkom als klant bij Fair 
Capital Partners?” 

Van praktische zaken tot achtergrondinformatie
De klantenraad hecht ook waarde aan praktische zaken. 
“Iedereen heeft weinig tijd. Daarom willen we graag 
overzichtelijke rapportages ontvangen, waardoor je in 
één oogopslag ziet welk financieel en maatschappelijk 
rendement je hebt opgebouwd.” Eigenlijk komen alle 
aspecten van de dienstverlening van Fair Capital Partners 
wel aan de orde. “Het belangrijkste is dat Fair Capital 
Partners doet waar het ‘t beste in is: ons vermogen 
beheren en investeren in bedrijven met een missie. 
Maar we zijn zeker geïnteresseerd in de achtergronden 
daarvan. Daarom hebben we behoefte aan informatie over 
duurzame trends en ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de 
vorm van informatiebijeenkomsten over bepaalde thema’s. 
Als dat georganiseerd kan worden in samenwerking 
met duurzame bedrijven die dit Fair Capital Partners uit 
handen kunnen nemen, dan zou dat heel interessant zijn.” 

De klantenraad is er voor alle klanten. Heeft u een vraag, 
suggestie of opmerking? Dan nodigt de klantenraad u uit 
te mailen naar klantenraad@faircapitalpartners.nl. 

Wijzigingen voor stichtingen
Voor vennootschapsbelasting betalende bedrijven is 
het niet meer mogelijk om ingehouden voorheffingen, 
zoals de dividendbelasting, terug te ontvangen. Daarvan 
is alleen nog maar verrekening mogelijk (in andere 
jaren) met te betalen vennootschapsbelasting. Voor 
stichtingen die geen vennootschapsbelasting betalen 
heeft dit vooralsnog geen effect. Zij kunnen ingehouden 
dividendbelasting gewoon blijven terugvragen. 

mailto:klantenraad%40faircapitalpartners.nl?subject=
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Jasper Snoek van het 
Fair Capital Impact Fund:  
“Duurzame bedrijven 
hebben het tij mee”

Ruim twaalf jaar werkten Jasper 
Snoek en Daan Lameris samen bij 
Doen Participaties. “In die periode 
zagen we een exponentiële groei 
van bedrijven die de wereld willen 
veranderen. Daarmee groeide ook de 
vraag naar startkapitaal sterk”, vertelt 
Jasper. “Er waren vermogende 
mensen die deze ondernemers 
graag wilden ondersteunen, maar 
ze vonden elkaar maar moeizaam. 
Daarom besloten Daan en ik bij 
Fair Capital Partners deze brug te 
bouwen in de vorm van het Fair 
Capital Impact Fund.” 

      

“Het Fair Capital Impact Fund brengt 
ondernemers en investeerders bij 
elkaar. Op elk moment kunnen klanten 
van Fair Capital Partners met 250.000 
euro of meer instappen. Vanaf dan 
doe je pro rata mee met alle nieuwe 
investeringen. Zo spreid je het risico 
en werk je toe naar een gespreide 

portefeuille. Het fonds stapt pas uit
een investering als de ondernemer 
er klaar voor is én de exit voldoende 
rendement oplevert voor de 
investeerder. We zijn geduldig, want 
het kan wel tien jaar duren voordat het 
zover is. Bij de verkoop gaat het bedrag 
direct terug naar alle deelnemers. Deze 
aanpak maakt ons uniek, want bij de 
meeste fondsen is er een vast moment 
om in en uit te stappen. Wat ons verder 
onderscheidt van andere fondsen is 
dat we heel transparant zijn. We werken 
met een duidelijke fee en hebben geen 
bonusstructuur. Volgens ons past dat 
niet bij de transitie naar de duurzame 
samenleving die we nastreven. Het 
levert namelijk altijd perverse prikkels 
op.

Drie thema’s
Met het fonds richten we ons op 
drie belangrijke thema’s. Natuurlijk 
klimaatverandering en daarnaast 
eerlijke voeding en circulaire 
economie. Een goed voorbeeld 
van het laatste is De Clique. Dit 
bedrijf haalt reststromen, zoals gft, 
voedselresten en koffiedrab, op bij 
bedrijven en gebruikt die om nieuwe 
producten te maken. Bijvoorbeeld 
compost en oesterzwammen die 
groeien op koffiedik. De Clique 
begon in Utrecht, maar is nu landelijk 
aan het opschalen. We investeren 
ook in Seepje, dat met natuurlijke 
was- en schoonmaakmiddelen zowel 

consumenten als andere bedrijven 
inspireert om te verduurzamen. 

Netwerk
De grootste uitdaging is om de juiste 
investeringen te vinden. Ons netwerk 
is daarbij het allerbelangrijkste. 
Daardoor weten mensen ons direct 
of indirect te vinden. Ook volgen 
we competities, zoals de ASN Bank 
Wereldprijs. Daaraan doen bedrijven 
mee die in een heel vroeg stadium van 
ontwikkeling zijn, zoals Seepje in 2014. 
Zulke bedrijven blijven we volgen. 
De tijd is er rijp voor. De duurzame 
ontwikkelingen gaan razendsnel en 
bedrijven die goede producten maken, 
hebben het tij mee.” 

Interviews met ondernemers 

De Clique wil 
natuurlijk groeien
 

Koffiedik, snij- en voedselresten 
en verpakkingen gaan bij veel 
bedrijven gewoon bij het restafval. 
Vervolgens verdwijnen ze de 
verbrandingsovens in. Doodzonde, 
vond Anja Cheriakova. Met De 
Clique maakt zij daar een einde aan. 

De Clique helpt bedrijven in onder 
meer de horeca, catering- en 
supermarktbranche om afval te 
scheiden. Het bedrijf haalt het afval 
op en zoekt voor elke reststroom 
een nieuwe toepassing. Zulke 
toepassingen zijn compost, olie 
uit sinaasappelschillen waarmee 
schoonmaakmiddelen een lekkere 
geur krijgen, en het kweken van 
oesterzwammen op koffiedrab 
waardoor Nederland minder 
oesterzwammen uit het buitenland 
hoeft te importeren. Ondanks de 
voortdurende onrust die samenhangt 
met de coronapandemie gaat het 
goed met De Clique. 

Andere markten aanboren
“Als je het puur financieel benadert, 

zie je vooral de domper van corona. 
We halen onze omzettargets niet. We 
zijn immers een business-to-business-
bedrijf. Veel bedrijven waarmee we 
samenwerken, bijvoorbeeld in de 
horeca, zijn dicht. Daar ondervinden 
we de gevolgen van. Maar we zijn 
niet bij de pakken neer gaan zitten: 
we boren nu andere markten aan, 
zoals winkelcentra en zorghuizen. 
Ook zijn we in de race voor een 
groot aanbestedingstraject. Als ik 
dat allemaal op een rij zet, gaat het 
eigenlijk verbazingwekkend goed.

Missie leidend
Anderhalf jaar geleden kwamen we 
in contact met Fair Capital Partners 
Impact Investing. Mijn business 
partner Bas van Abel kende Jasper 
Snoek en Daan Lameris van Fair 
Capital Partners uit de periode dat 
zij bij Doen Participaties werkten. 
Het leek hem goed om ons plan 
aan hen voor te leggen. Zij werden 
enthousiast en begonnen mee te 
denken. Ze hielpen ons een brug 
te bouwen tussen onze wensen en 
die van andere, meer traditionele, 
investeerders. Zo lieten ze het concept 
echt landen. Dat was niet gemakkelijk, 
want we werken volgens het nieuwe 
steward-ownershipmodel. Daarbij is 
de missie leidend bij alle beslissingen 
en niet de winst voor aandeelhouders. 
Een jaar geleden was de financiering 
rond. 

Zoals schimmels groeien
We zijn gestart in Utrecht en breiden 
onze activiteiten nu uit naar andere 
steden, zoals Rotterdam, waar een heel 
enthousiast team zit. In Den Bosch zijn 
we bezig met een pilot. We willen lokaal 
opschalen. Elke stad moet een eigen 
De Clique-team krijgen, dat zelfstandig 
en ondernemend opereert. Wij leveren 
wel de blueprint en begeleiden de 
ondernemers en zien dat als een 
wederkerige relatie. We noemen het 
dan ook geen franchise, maar de 
fungchisemethode. Zoals schimmels op 
een natuurlijk manier groeien en een 
netwerk vormen, zo willen wij dat ook.”  

Seepje, het meest 
inspirerende en 
impactvolle merk in het 
was- en poetsschap

Met hun strakke, kleurrijke verpakking 
vallen de producten van Seepje in 
de supermarkt op. Seepje biedt een 
breed assortiment was- en 
schoonmaakproducten en handzeep. 
Vanuit het ‘washok’ in Den Haag – de 
koosnaam voor het kantoor – vertelt 
Jasper Gabriëlse hoe Seepje het 
eerste fairtrade was- en poetsmerk van 
Europa werd. Met als ambitie niet om 
de grootste te worden, maar wel het 
meest inspirerende en impactvolle 
merk in het was- en poetsschap.

In 2014 investeerden Jasper en 
mede-oprichter Melvin Loggies hun 
studiefinanciering –samen 4.600 
euro – in het plan om schillen van 
de zeepnotenboom, de sapindus 
mukorossi, uit Nepal naar Nederland te 
importeren. Ze hadden ontdekt dat je 
daarmee natuurlijk en milieuvriendelijk 
kunt wassen. Zeven jaar later werken 
er zestien mensen bij Seepje. Naast 
de schillen bestaat het assortiment 
uit twintig andere producten, die te 
koop zijn bij supermarkt, webwinkel 
en drogisterij. Daarmee wil Seepje de 
wereld schoner en mooier wassen. 

Waarde toevoegen in Nepal 
“In 2014 hadden we een omzet van 
125.000 euro met de schillen. In 2015 
lanceerden we Seepje vloeibaar en in 
2017 gingen we naar Albert Heijn. We 
introduceerden de huidige verpakking 
van gerecyclede flessen. Vanaf dat 
moment zijn we heel hard gegroeid. 
Dit jaar verkopen we 2,5 miljoen 
producten, ook in Duitsland en België. 

Dat zijn we verder aan het uitbreiden. 
In het begin importeerden we de 
schillen uit Nepal en verwerkten die 
in Nederland. Nu laten we de schillen 
in een fabriek in Nepal verwerken 
tot het poeder dat de basis is voor 
onze producten. Dat scheelt heel 
veel uitstoot tijdens het transport. 
Bovendien voegen we zo ook waarde 
toe in Nepal. We zijn dan ook als 
enige wasmerk aangesloten bij de 
World Fair Trade Organisation. In 
Nederland voegen we waarde toe 
door onze samenwerking met sociale 
werkplaatsen. De medewerkers daar 
zijn net zo trots als wij dat we zo hard 
groeien. Dan zie je dat die waarde niet 
alleen in geld is uit te drukken. 

Plastic tasje per wasbeurt 
Ons verhaal spreekt mensen aan. Ze 
schrikken als ze horen dat je met een 
regulier wasmiddel per wasbeurt 
genoeg aardolie gebruikt om er een 
plastic tasje van te maken. Seepje 
bestaat voor 99,8% uit natuurlijke 
ingrediënten. Die 0,2% niet-natuurlijke 
ingrediënten moeten we wel gebruiken 
vanwege wetgeving of omdat de 
ingrediënten anders niet samengaan. 
De handzepen en afwasmiddelen zijn 
al 100% natuurlijk en de allesreinigers 
binnenkort ook. We lopen daarmee 
ver voorop. Unilever wil dit in 2030 
realiseren. We werken er ook aan 
om minder water te gebruiken. 
Bijvoorbeeld door een afwasblok te 

https://declique.nl/
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introduceren in plaats van afwasmiddel 
in een fles. Met deze aanpak willen we 
andere bedrijven inspireren om ons 
voorbeeld te volgen. 

Investering voor de lange termijn
Elk jaar worden we groter en hebben 
we meer impact, maar dat kunnen 
we niet alleen. We hebben al lange 
tijd een goede relatie met DOEN 
Participaties en nu ook met Fair 
Capital Partners. Dat is fijn omdat 
beide investeerders echt gericht 
zijn op de lange termijn. Daardoor 
staan investeerders niet bij ons 
op de deur te bonken voor hun 
kortetermijnrendement en kunnen we 
keuzes maken voor de lange termijn. 
We willen het meest inspirerende 
en impactvolle was- en poetsmerk 
worden, niet perse het grootste of 
het winstgevendste. En gelukkig gaat 
het maken van impact in ons geval 
geweldig goed samen met het creëren 
van mooie financiële resultaten.” 

Veel producten die we gebruiken 
hebben een grote impact op het 
milieu en de biodiversiteit. Niet 
alleen vanwege de kostbare 
grondstoffen, maar ook door het 
fabricageproces en de verpakking. 

Is er sprake van massaproductie, dan 
zorgt dat vaak voor overschotten, 
want meestal is het te duur om lokaal 
in kleine volumes te produceren en 
te verpakken. 3DTI – de afkorting 
van 3D Thermoform Injection –
gaat daar verandering in brengen. 
Of misschien zelfs een revolutie 
ontketenen.

Carrie Howe, CEO van What the 
Future - het bedrijf achter de 3DTI 
technologie -, vertelt over de 
onderneming vanuit de vernieuwde Van 
Gendthallen in Amsterdam-Oost, een 
plek waar ondernemers, techneuten 
en kunstenaars samen werken aan 
oplossingen voor maatschappelijke 
problemen. “De twee oprichters 
van 3DTI zijn Eduard Zanen, een 
Nederlandse, visionaire, succesvolle 
ondernemer, en Janne Kyttanen, 
een Finse, creatieve uitvinder. Ze 
vonden elkaar in hun ideeën over het 
verduurzamen van productieketens. Met 
dat in het achterhoofd ontwikkelden ze 
samen het concept voor een machine 
die productie- en verpakkingslijnen 
in één fabriek, in één proces kan 
combineren én verduurzamen. De 

machine combineert 3D-printing met 
thermoforming en kan een enorme 
verscheidenheid aan producten maken.”  
 
Een volledige productielijn 
Carrie vertelt: “Stel dat een sportmerk 
een nieuw model sneakers wil maken, 
dan wordt daar in een fabriek een hele 
productielijn voor opgezet. Voor de 
zolen alleen al worden heel dure mallen 
gemaakt. Voor elke maat één, voor links 
én rechts. Dit vraagt om een enorme 
investering vooraf, die moet worden 
terugverdiend door heel veel schoenen 
te produceren en te verkopen. En 
dat leidt tot massaproductie. Onze 
productiemethode is sneller en 
goedkoper, omdat onze machine de 
volledige productielijn van een fabriek 
vervangt.”  

Een 3D-geprinte kinderschoen 
“We hebben al veel geëxperimenteerd 
met verschillende footwear producten, 
maar afgelopen jaar maakten we ons 
eerste echte product; een circulaire 
kinderschoen met de naam Luupers. 
Wij 3D-printen de mal van de schoen 
van gerecycled plastic. De zool van de 
schoen printen we in de gewenste maat. 
Met behulp van hitte en druk wordt 
vervolgens de bovenkant van 
de schoen op de zool 
bevestigd. Dat is niet 
alleen goedkoop, maar 
de mal is ook heel 
gemakkelijkaan te passen.”

Snelle, lokale productie 
“Onze productie gaat razendsnel 
en kan lokaal plaatsvinden. Op elke 
gewenste schaal en in elk soort fabriek. 
Voor prototypes en voor de volledige 
productie. Én tegen een concurrerende 
prijs. Bovendien is de machine 
energiezuinig en gebruiken we zoveel 
mogelijk duurzame grondstoffen. Het 
mooie aan onze kinderschoenen is ook 
nog dat we ze weer innemen als de 
schoenen te klein zijn geworden. Dan 
halen we ze volledig uit elkaar en maken 
er weer een nieuw paar van. Zo blijven 
de grondstoffen circuleren en gaat er 
niets verloren.” 

Het einde van de massaproductie 
Met deze methode kan 3DTI enorme 
milieuwinst en kostenbesparing 
behalen, maar ook in kleinere 
hoeveelheden efficiënter produceren. 
Dit gaat massaproductie tegen. Over 
de gehele breedte zorgt 3DTI voor een 
footprint die de helft is van de footprint 
van reguliere productieprocessen. 

“Het doel van 3DTI is dat grote fabrieken 
onze technologie gaan gebruiken. 
Daarvoor werken we ook samen met 
DOEN Participaties en Fair Capital 
Partners. Zo willen we samen een    
revolutie ontketenen in de manier   
waarop producten worden gemaakt en 
verpakt.” 

Nieuws

In het vierde kwartaal van 2021 verwelkomden we 
twee nieuwe collega’s in ons team.

Jan Petersen startte in oktober 2021 als Assistent 
Vermogensbeheer. Met 25 jaar ervaring als 
systeembeheerder/assistent controller gaat hij 
zijn kennis en ervaring inzetten bij Fair Capital 
Partners. Hij zal zich richten op het verbeteren 
van de informatievoorziening, het administratief 
ondersteunen van de vermogensbeheerders en het 
ontwikkelen van handige tools, zodat zij in staat zijn 
om de service naar u verder te optimaliseren. 

Ook Asceline Groot startte in oktober. Zij versterkt ons 
team op het gebied van marketing en communicatie. 
Asceline werkte lange tijd bij ASN Bank, is partner 
bij het platform hetkanWEL en zal ook in 2022 weer 
maandelijks een column schrijven.
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