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Wat heeft een bankier met duurzaamheid te maken? Volgens sommigen weinig, volgens anderen
veel. Zorgdragen voor een duurzame ontwikkeling is namelijk niet alleen maatschappelijk
wenselijk, maar vormt ook een financieel en commercieel aantrekkelijke activiteit. Hoewel dit
ook voor banken geldt, is over de relatie tussen duurzaamheid en bankieren nog weinig bekend.
Dit boek tracht deze onbekendheid te doorbreken. Het is geschreven voor professionals op het
vlak van duurzaamheid of bankieren, maar ook voor mensen met een andere achtergrond. Het
biedt inzicht in de belangrijke rol die banken kunnen spelen bij de totstandkoming van een
duurzame ontwikkeling. Als transformatoren van geld naar tijd, plaats, schaal en risico spelen
banken immers een belangrijke rol in de economie. Door in hun financieringsbeleid rekening te
houden met duurzaamheid, kunnen zij dus aanzienlijke invloed uitoefenen op de richting en het
tempo van duurzaam ondernemen.
Het eerste deel van dit boek biedt een algemene inleiding in milieu- en
duurzaamheidvraagstukken, duurzaam ondernemen en duurzaam bankieren. Deel twee laat de
concrete mogelijkheden zien die banken hebben om vorm te geven aan duurzaamheid, zowel in
hun producten als in hun kredietverlening. Verder beschouwt het de milieudruk van banken zelf
en de maatregelen die zij nemen om deze te reduceren, en gaat het in op organisatie- en
communicatievraagstukken bij het vormgeven aan duurzaamheid door banken. Deel drie
reflecteert op de besproken trends door een systematische analyse te bieden van de huidige
positie van vooraanstaande internationale banken uit Westerse landen, door te bespreken of
duurzaamheid binnen het huidige economische kader bereikt kan worden en door een blik op de
toekomst te werpen.
Marcel Jeucken is als senior econoom werkzaam binnen de Rabobank Groep. Hij onderzoekt
generieke trends in het bankwezen, in het bijzonder met betrekking tot duurzaamheid.
Ondersteuning bij de ontwikkeling van producten en processen op het terrein van duurzaam en
maatschappelijk verantwoord ondernemen en het daaraan ten grondslag liggende onderzoek
behoren tot zijn kernactiviteiten.
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