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Met informatie over personeel kan de belegger zich een beter
beeld vormen van de sociale prestaties van een onderneming
De informatieverschaffing over personeel is nog beperkt.
Vaak verwijzen bedrijven naar lacunes in de gegevens of
tekortschietende systemen voor gegevensverzameling
BMO Global Asset Management stimuleert bedrijven om te
reageren op de jaarlijkse enquête van het Workforce Disclosure
Initiative (WDI) en om zo verantwoording af te leggen over
maatschappelijke verplichtingen
We hebben in 2019 77 ondernemingen direct aangesproken
op de beschikbare informatie over personeel en over aan het
WDI overlegde informatie; van die bedrijven hebben er 17 de
enquête ingevuld

Waarom is betere informatie over werknemers belangrijk?
Voor de meeste ondernemingen is de medewerker het hoogste goed. Beleggers
willen graag weten hoe die ondernemingen hun medewerkers behandelen. Een
slechte behandeling kan namelijk een concurrentienadeel worden als de prestaties
van die medewerker achterblijven, als deze naar een andere werkgever vertrekt of een
rechtszaak aanspant. Een goede omgang met het personeel kan daarentegen leiden
tot hoger personeelsbehoud en hogere klanttevredenheid.
Net als veel andere beleggers vinden we bij BMO Global Asset Management de
huidige stand van zaken op het gebied van personeelsinformatie frustrerend. Een
tekortschietende gedetailleerdheid en consistentie maakt het lastig en tijdrovend om
bedrijven te evalueren en met de concurrentie te vergelijken. Er vallen daarom geen
sluitende conclusies te trekken. Tegelijkertijd horen we van ondernemingen vaak dat
ze niet goed weten wat voor informatie de belegger wil hebben. Dat ze vooral tijd
kwijt zijn aan ad hoc-verzoeken.
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Dat gebrek aan afstemming tussen het materiële belang van
personeelsinfo enerzijds en de mate waarin de belegger die
informatie ook adequaat kan beoordelen anderzijds was voor
ons aanleiding om te gaan samenwerken met het Workforce
Disclosure Initiative.

Wat is het WDI?
Het Workforce Disclosure Initiative (WDI) is een project van
de Britse ngo ShareAction. Het doel van het WDI: verbeteren
van de door beursgenoteerde ondernemingen verstrekte
gegevens over de omgang met medewerkers in de directe
bedrijfsactiviteiten en de keten. Het project is in 2017
van start gegaan en roept bedrijven op om jaarlijks een
enquête in te vullen over het gehanteerde personeelsbeleid.
Meer dan 130 beleggers met een gezamenlijk beheerd
vermogen van circa $ 15 biljoen hebben zich bij het
initiatief aangesloten.
De reikwijdte en breedte van het WDI zijn uniek.
Het initiatief is daarnaast afgestemd op veel andere
rapportagestandaarden, onder andere het Global Reporting
Initiative, het Ethical Trading Initiative en de Corporate
Human Rights Benchmark.
De enquête bestaat uit meer dan 200 vragen over de
omgang met personeelskwesties in de bedrijfsactiviteiten
en keten. Aan de orde komen onder andere mensenrechten,
diversiteit, de beloningsratio ten opzichte van het
totale loonniveau, verloop, opleiding en training,
veiligheid en gezondheid op de werkplek, vrijheid van
vereniging, klokkenluiders, samenstelling van de keten
en inkoopprocedures.
De vragenlijst lijkt dan misschien ontmoedigend lang, maar
de verplichte publieke reacties komen voor alle thema’s
uit op slechts 28 vragen: een onderneming kan ervoor
kiezen om alle andere reacties alleen bij aan het initiatief
verbonden beleggers en het WDI-team neer te leggen.
De hoop van beleggers is dat alleen al het invulproces
een onderneming ten goede kan komen. De eventuele
gesignaleerde lacunes kunnen als een eerste stap dienen in
de richting van verstrekkender beleid en gegevensvergaring.

Ons engagement op WDI-gebied
BMO Global Asset Management behoort al sinds
de oprichting van het WDI drie jaar geleden tot de
ondertekenaars ervan. Die betrokkenheid hebben we begin
2019 versterkt met het lidmaatschap van de Advocate Group
van het WDI. Deze groep van 20 beleggers gaat samen
actief in gesprek met een kleinere groep bedrijven over nog
uitgebreidere informatie.
Het Responsible Investment-team van BMO Global Asset
Management heeft in 2019 actief contact gezocht met 77
ondernemingen en aangedrongen op een reactie op het WDI.
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De WDI-respons is nog relatief laag ten
opzichte van het beleggingsuniversum of
vergelijkbare milieu-initiatieven. Wel stijgen de
cijfers elk jaar.
Vaak gebeurde dat in het kader van bredere gesprekken over
andere aan de arbeidsmarkt gerelateerde kwesties, zoals
diversiteit en een eerlijke beloning (leefbaar loon). In sommige
gevallen leidde dat tot een dialoog over de redenen voor onze
steun aan het WDI, alsook tot feedback over de uitdagingen
waarvoor een onderneming zich bij de beantwoording van het
WDI gesteld zien.
Gesignaleerde uitdagingen:
een gebrek aan gegevens, waardoor een onderneming de
enquête slechts gedeeltelijk kon invullen;
angst voor vergelding voor gedeeltelijke
informatieverschaffing met een lage publieke score;
een algemeen gebrek aan middelen, vooral ook gezien de
omvang van de enquête; en
andere rapportages die hoger op de prioriteitenlijst staan.
Dit zijn reële uitdagingen, al moet nog worden geëvalueerd
in welke mate deze doorslaggevend zijn voor het al dan niet
invullen van de WDI-enquête.
De WDI-scorekaart kent een percentage toe voor de hoeveelheid
informatie die er wordt verschaft. Die scorekaart wordt echter
niet publiek bekendgemaakt. Zelf zijn we beperkt geïnteresseerd
in de scores; wij zouden voor onze eigen evaluatie al blij zijn
met een gedeeltelijke openbaarmaking.
Beperkte middelen is natuurlijk een probleem van alle
tijden. De enquête borduurt echter voort op bestaande
rapportagestandaarden. Gezien het feit dat het maatschappelijke
element van duurzaamheid aan belang wint en de mate waarin
beleggers achter het WDI staan, zouden ondernemingen een
herziening van de prioriteiten moeten overwegen. Daarnaast
biedt het WDI deelnemende ondernemingen sinds 2019 de
mogelijkheid om de enquête vooraf met publiek beschikbare
gegevens te laten invullen.
Van de 77 bedrijven die wij hebben aangesproken, hebben er 10
in 2018 de WDI-enquête ingevuld. In 2019 waren dat er 17.
De evaluatie van de kwaliteit van de antwoorden voor 2019
loopt. Het WDI publiceert de uitkomsten in het eerste kwartaal
van 2020.
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Vooruitzichten
Ten opzichte van het beleggingsuniversum of vergelijkbare milieuinitiatieven is de WDI-respons nog laag, al stijgen de cijfers elk jaar.
Ondanks de brede steun van beleggers voor het WDI hebben
maatschappelijke aangelegenheden nog niet de prominente positie bereikt
waarop het milieu kan rekenen (bij beleggers én ondernemingen.) Wij
zijn van mening dat dat moet veranderen, voor de continuïteit van de
bedrijfsvoering, voor de bescherming van de rechten van werknemers
en voor beleggers, die in de bedrijven waarin ze investeren een gepaste
(en uiteindelijk ook succesvolle) aanpak van human capital management
willen zien.
Bedrijven onderkennen dat de gegevens of de interne datasystemen over
de internationale bedrijfsactiviteiten en het personeel tekortschieten. Willen
we als beleggers echter personeelskwesties holistisch en met één stem
benaderen en willen we dat het WDI uitgroeit tot het ‘CDP voor sociale
aangelegenheden’, dan moeten er meer ondernemingen met informatie
over de brug komen. We blijven derhalve in gesprek met bedrijven die de
enquête hebben ingevuld (en stimuleren deze om dat te blijven doen),
alsook met ondernemingen die dat nog niet hebben gedaan. We blijven
hameren op de noodzaak van betere personeelsinformatie.
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Hoe BMO Global Asset
Management u kan helpen
BMO Global Asset Management
neemt materiële ESG-kwesties op in
zijn beleggingsprocessen voor alle
activaklassen. Wij bieden ook een
assortiment Responsible Funds aan,
fondsen die beleggen in bedrijven
die duurzaam opereren en bedrijven
uitsluiten die niet voldoen aan onze
ethische en ESG-criteria, en onze
reo®-dienstverlening op het gebied
van engagement en stemrecht
voor wereldwijde aandelenen krediettransacties.

Belangrijkste risico's
De waarde van de beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten
kunnen zowel dalen als stijgen als gevolg van markt- of valutabewegingen
en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet
terugkrijgen.
REO en het “reo”-logo zijn geregistreerde handelsnamen van BMO Asset
Management (holdings) plc. Het recht op deze handelsnamen alsmede het
gebruik daarvan is exclusief voorbehouden aan BMO Asset Management
(holdings) plc.
Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch
een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke
beleggingsproducten of –diensten. De informatie, meningen, schattingen
en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan
redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder
moment kunnen wijzigen.
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