Dennis Bams
“Een bedrijf dat verantwoord ondernemen in haar strategie opneemt, zal
daar een duurzaam lange termijn voordeel mee halen. Niet alleen in
termen van financieel gewin, maar ook in het voordeel van alle
stakeholders. Dit zijn de bedrijven van de toekomst.”
Dennis Bams is hoogleraar Financieel Management en Financial Markets
aan de Open Universiteit van Heerlen en aan de Universiteit van
Maastricht en heeft een focus op risicomanagement. Daarnaast heeft hij
zijn eigen Consultancy bureau. Duurzaamheid is voor hem een
belangrijke drijfveer en hij doet onderzoek naar duurzaamheid in relatie tot beleggen.
Dennis studeerde Econometrie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en Actuariële
Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna deed hij promotie onderzoek aan
de universiteit van Chicago, Marseille en Maastricht. Van 1998 tot 2015 werkte hij in
verschillende risicomanagement functies bij ING, De Lage Landen en het Philips Pensioenfonds.
Naast zijn werkzaamheden is Dennis onder andere jurylid voor de Johan de Witt prijs (beste
actuariële wetenschappelijke scriptie) en lid van de toelatingscommissie voor het programma
Master Financial Economics van de universiteit van Maastricht.
Dennis Bams is geworven in verband met zijn sterke profiel op Risk en Audit. Zijn toegevoegde
waarde komt voort uit actuele kennis in theorie en praktijk, met kennis van beleggingsfondsen
en ruime ervaring in risicomanagement binnen financiële instellingen. Daarnaast doet hij
momenteel wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen ESG-gedrag van bedrijven en
het effect daarvan op rendement en risicoprofiel.
Motivatie
De missie van ABB naar een duurzame en rechtvaardige samenleving past bij mijn eigen wens
en visie op wenselijk ondernemerschap. Als medewerker van twee universiteiten waar
“sustainability” een speerpunt is in onderwijs en onderzoek, heb ik de mogelijkheid gehad om
me daar reeds langdurig op te oriënteren. We leren onze studenten dat een bedrijf best een
lange termijnstrategie ontwikkelt, waarbij er een balans bestaat tussen de belangen van alle
stakeholders; niet alleen omdat dat correct is, maar tevens vanuit de bedrijfseconomische
gedachte dat dit tot de hoogste bedrijfswaarde leidt en derhalve tot passend lange termijn
rendement. Daarnaast ben ik op dit moment in mijn onderzoek actief op zoek naar de relatie
tussen ESG-gedrag van bedrijven en het effect daarvan op rendement en risicoprofiel van het
betreffende bedrijf. Ik wil laten zien dat een bedrijf dat zich goed gedraagt ook financieel het
meest aantrekkelijke bedrijf is.
Ik heb veelvuldig onderzoek gedaan naar performance en gedrag van beleggingsfondsen, zowel
in een academische setting als in een commerciële omgeving. Goed gedrag wordt beloond. Juist
meten is een kunst. ABB is front running in haar beleid; daar maak ik graag deel van uit. Gedrag
van (jonge) mensen verandert en ook als het nog een generatie zal duren, dan is de ambitie
van ABB de passende. Graag maak ik onderdeel uit van een instelling met een lange termijnvisie
die duurzaam is.

