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Verantwoord investeren 
bij Bolster

Bolster is al jarenlang actief als betrokken lange termijn investeerder gespe-

cialiseerd in minderheidsbelangen. Bolster investeert in buitengewone Ne-

derlandse ondernemingen met een scherpe focus en een bewezen business 

model. Bolster ondersteunt ondernemers bij het realiseren van het volledige po-

tentieel van hun onderneming. Wij zijn ervan overtuigd dat verantwoord inves-

teren met oog voor mens, milieu en maatschappij en de blik op de lange termijn, 

bijdraagt aan duurzame waardecreatie voor alle betrokken stakeholders. Onze 

missie is dan ook “Het creëren van echte, duurzame waarde voor onze be-

drijven en onze investeerders door inzet van kennis, middelen en netwerk.” 

Wat verstaan wij onder verantwoord investeren?
Bolster wil een betrouwbare partner zijn die haar deelnemingen actief helpt met het 

realiseren van duurzame groei. Ondernemingen die duurzaamheid hoog in het vaandel 

hebben kenmerken zich door een lager risicoprofiel en betere financiële resultaten op 

de lange termijn, gecombineerd met een positieve impact op de samenleving.

Wij hanteren ons ESG (Environmental, Social, Governance) beleid als raamwerk 

om hier richting aan te geven. ESG speelt een rol voor ons zowel in de hoedanig-

heid van investeerder en aandeelhouder alsook in onze positie als werkgever,  

en als gebruiker van goederen en diensten.

1



3

Hoe geven wij invulling aan ESG?
ESG is een integraal onderdeel van alle investeringsactiviteiten van Bolster, van  

onderzoeksfase en due diligence tot en met de periode van aandeelhouderschap en de 

uiteindelijke verkoop.

Onderzoeksfase: Onze focus op waardecreatie op de lange termijn vraagt aller-

eerst om een zorgvuldige selectie van bedrijven waarin wij investeren. Wij zullen niet  

investeren als wij reden hebben om aan te nemen dat een onderneming op de lange 

termijn niet toekomstbestendig is. Bolster investeert dan ook niet in bedrijven die 

actief zijn binnen sectoren op onze ESG uitsluitingenlijst. Om de onderneming in 

een vroeg stadium op diverse ESG criteria te beoordelen maakt Bolster gebruik van 

een risicofilter. Indien op sommige aspecten nog niet helder is of een potentiële  

investering voldoet aan onze criteria, wordt aanvullend onderzoek gedaan. Resul- 

taten uit de onderzoeksfase worden opgenomen in het investeringsvoorstel en  

binnen het Investment Committee besproken.

Due diligence: ESG vormt een vast onderdeel van ons due diligence proces en wordt 

in eerste instantie door onze investment professionals beoordeeld. Binnen bepaal-

de vakgebieden zal Bolster zonodig de hulp van externe deskundigen inschakelen, 

zoals voor een EDD (environmental due diligence), een integriteitsonderzoek of een 

EHS (environmental, health & safety) audit. Wanneer er tijdens het due diligence 

onderzoek ESG issues zijn vastgesteld die te verhelpen zijn, worden deze met het ma-

nagement besproken en meegenomen in het post-closing 100-dagenplan.

Aandeelhouderschap: Bolster gaat als betrokken aandeelhouder de dialoog aan met 

haar deelnemingen en stuurt aan op positieve veranderingen bij ESG gerelateerde 

onderwerpen. Bolster stimuleert de managementteams van deelnemingen om pro- 

actief ESG onderwerpen op te nemen in de bedrijfsvoering en lange termijn strategie. 

Onze focus op waardecreatie op de lange termijn vraagt om een 

zorgvuldige selectie van bedrijven waarin wij investeren. Wij 

zullen niet investeren als wij reden hebben om aan te nemen dat 

een onderneming op de lange termijn niet toekomstbestendig is.

TO E KO M S T B E S T E N D I G
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Wij fungeren hierbij als sparring partner, bieden ondersteuning aan waar nodig en stre-

ven naar externe toetsing zoals certificeringen en keurmerken. Indien de situatie hier 

om vraagt (bijvoorbeeld bij verhoogd ESG risico als gevolg van wijziging van bedrijfsac-

tiviteiten of geografische uitbreiding) verzoeken wij het management van de deelne-

mingen de risico’s in kaart te brengen en zo nodig een plan op te stellen gericht op het 

verbeteren van de situatie.

De investment professionals van Bolster zijn primair verantwoordelijk voor het integre-

ren van ESG aspecten in het investeringsproces en het stimuleren van ESG verbete- 

ringen binnen de portfolio. De relevante ESG factoren verschillen per onderneming en 

wij streven daarom naar een aanpak op maat. Daarnaast selecteert Bolster jaarlijks een 

ESG onderwerp om portfolio-breed verder te onderzoeken om zo de bedrijven extra te 

kunnen ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van zonnepanelen en het 

inventariseren en mitigeren van risico’s op het gebied van privacy en cybersecurity.
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Wat willen wij bereiken bij onze bedrijven?
Het ESG raamwerk biedt de mogelijkheid om ondernemingen vanuit verschillende  

invalshoeken te bekijken en daarmee kansen en risico’s te identificeren. Wij hanteren 

daarbij de UN Global Compact principes als uitgangspunt en streven naar lange  

termijn waardecreatie op de volgende vlakken:

Environmental: Bolster streeft ernaar om de negatieve milieu-impact van haar deel-

nemingen te minimaliseren. Wij stimuleren bedrijven de ecologische voetafdruk te 

reduceren, gebruik van grondstoffen en afvalstromen in kaart te brengen en efficiënt 

met materialen om te gaan.

Social: Wij stimuleren goed werkgeverschap en sporen onze deelnemingen aan 

om invulling te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hieronder  

verstaan wij de omgang met werknemers en alle andere stakeholders door  

bijvoorbeeld het garanderen van veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden in de 

waardeketen en het waarborgen van databeveiliging en privacy.

Governance: Bolster spant zich in om de integriteit van deelnemingen te waarborgen 

en staat voor betrouwbaar, transparant en fatsoenlijk zaken doen. Dit behelst onder 

andere het nakomen van afspraken, afdragen van belastingen, zorgvuldig omgaan met 

belangenconflicten en naleven van wet- en regelgeving. Dit bewerkstelligen wij door 

regelmatig in gesprek te gaan, deelnemingen op de hoogte te houden van relevante 

ontwikkelingen en ondersteuning te bieden op het gebied van relevante governance- 

en beleidsvraagstukken.
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Hoe rapporteren wij over ESG?
Bolster stelt jaarlijks een ESG rapportage op die ter beschikking wordt gesteld aan 

onze investeerders en deelnemingen. In deze ESG rapportage gaan we in op belangrijke 

ontwikkelingen bij onze deelnemingen, portfolio-brede initiatieven vanuit Bolster, en 

relevante projecten en ontwikkelingen bij Bolster zelf.

 
Wat doen wij zelf?
Ook Bolster zelf streeft naar continue ontwikkeling op ESG thema’s. Om onze milieu- 

impact te minimaliseren hebben wij verscheidene initiatieven doorgevoerd. Zo is 

ons leasewagenpark sinds 2021 100% elektrisch, gebruiken we groene stroom, ont-

moedigen we printen en scheiden we ons kantoorafval. De resterende CO2-footprint 

compenseren we als partner van stichting Trees for All door bij te dragen aan gecer-

tificeerde duurzame bosprojecten.

Bolster wil een goede werkgever zijn en onderkent het belang van een gezonde en 

plezierige werkomgeving. Daarnaast heeft Bolster een uitgebreid arbeidsvoorwaar-

denreglement met o.a. een goede pensioenregeling en uitgebreide mogelijkheden 

voor opleidingen en persoonlijke ontwikkeling. Ter ondersteuning van een intege-

re bedrijfsvoering hebben we een compliance beleid dat o.a. een gedragscode, een 

klokkenluidersregeling, een AVG beleid en een Anti Money Laundering policy omvat. 

Als actief lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) 

onderschrijven we daarnaast de NVP-gedragscode en NVP-lidmaatschapscode.

Ook willen wij positief bijdragen aan relevante maatschappelijke initiatieven. Zo is  

Bolster sinds 2016 als mentorbedrijf betrokken bij de Bart de Graaff Foundation.  

Wij stellen hierbij naast financiële middelen ook onze tijd, expertise en netwerk ter  

beschikking.

4

Als partner van de Bart de Graaff Foundation helpt Bolster 

ieder jaar een ‘Bikkel’, een jong volwassene met een fysieke 

beperking, om een eigen bedrijf te starten.

Zo hebben we Amy geholpen met haar hondenuitlaatservice 

West Dogs in Amsterdam. Amy heeft inmiddels meerdere 

bussen op de weg.

BA R T  D E  G R A A F F  F O U N DAT I O N
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SFDR Verklaring
Op 10 maart 2021 is de EU verordening in werking getreden, waarin de EU fondsbe-

heerders met een AIFMD-vergunning, zoals Bolster Investment Partners B.V. (“Bol-

ster”), verplicht om informatie te verstrekken over duurzaamheid. Daaronder wordt 

verstaan het formuleren van beleid op het punt van duurzaam beleggen, het integre-

ren van duurzaamheidsrisico’s in het investeringsproces, het onderkennen van nega-

tieve duurzaamheidseffecten en, voor zover mogelijk, het bevorderen van milieu- of 

sociale maatregelen ter verbetering. Deze ‘Sustainable Finance Disclosure Regulati-

on’, afgekort “SFDR” wordt door Bolster nagenoeg op alle punten opgevolgd en hier-

voor verwijzen we graag naar ons ESG beleid. Graag benoemen we hier nog twee on-

derwerpen in verband met de SFDR. 

Belangrijkste ongustige effectenrapportering: Bolster rapporteert op dit moment niet 

expliciet over de (mogelijke) negatieve effecten van haar investeringsbeslissingen op 

duurzaamheidsfactoren omdat wij het niet proportioneel vinden om dit te doen gelet 

op de verwachte beperkte materialiteit in relatie tot de beoogde benodigde inspan-

ningen om dit exact in kaart te brengen (disproportionaliteit). Bolster maakt op dit 

punt gebruik van de vrijstelling  (op grond van artikel 4 lid 1 sub b) voor AIFMD’s met 

minder dan 500 werknemers.

Beloningsbeleid met betrekking tot duurzaamheidsrisico’s: Het beloningsbeleid van 

Bolster is erop gericht dat de belangen van de medewerkers in lijn zijn met de belan-

gen van de investeerders in de Bolster fondsen, waarbij prikkels die zouden kunnen 

resulteren in excessief risicogedrag zoveel mogelijk worden vermeden. Alle mede-

werkers ontvangen een vast salaris en nemen deel aan onze pensioenregeling. Be-

paalde medewerkers investeren mee in de Bolster fondsen, o.a. via een carried inte-

rest regeling. Naast de vaste beloning kunnen medewerkers een variabele beloning 

ontvangen, die in belangrijke mate afhankelijk is van een persoonlijke beoordeling. 
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Onze investment professionals zijn primair verantwoordelijk voor het integreren van 

ESG aspecten in het investeringsproces en het stimuleren van ESG verbeteringen bij 

onze deelnemingen. In de persoonlijke beoordeling worden zij hier mede op beoor-

deeld. Daarnaast worden o.a. collegialiteit, feedback, compliance en integere oor-

deelsvorming expliciet meegewogen in de beoordeling.
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Tot slot
Wij geloven dat verantwoord investeren veel meer gaat over intenties, gedrag en cul-

tuur dan over het afvinken van lijstjes. Maak je als bedrijf, investeerder of individu 

op belangrijke momenten de juiste keuze? Met oog voor de belangen van alle stake-

holders en met de blik op de lange termijn, gericht op een duurzame toekomst voor 

mens, milieu en maatschappij? Bolster wil een waardevolle en betrouwbare zaken-

partner zijn die investeert in lange termijn relaties en bouwt aan duurzame waarde-

creatie, in goede en slechte tijden. Daar kan iedereen ons aan houden.
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Locatellikade 1

1076 AZ Amsterdam

Nederland

info@bolsterinvestments.nl

+31 (0) 20 226 3088

www.bolsterinvestments.nl
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