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Persbericht 
De Stichting voor Toekomstige Generaties organiseert 

 
het 1ste FUTURE GENERATIONS Summit 

op 10 dec. 2018 in het BEL … en het evenement is al volzet !  
 

Een ontmoetingsnamiddag met initiatiefnemers van duurzame projecten 
gevolgd door een conferentie ‘The Transformative Power of Money’  

met keynote speaker David Pitt-Watson 
 
Brussel, 6 december 2018 – De Stichting voor Toekomstige Generaties, stichting van 
openbaar nut die zich uitsluitend toelegt op de transitie naar een duurzaam 
ontwikkelingsmodel, organiseert de eerste Future Generations Summit op 10 december 
2018 in BEL (Brussel). David Pitt Watson wordt hoofdgast van de conferentie vanaf 17u30 
over de transformerende kracht van geld. Een link naar het complete programma vindt u 
hier : www.stg.be/summit 
 
Wie is David Pitt-Watson ? 
 

David Pitt-Watson (UK) is een invloedrijke denker en 
doener op het gebied van duurzame financiering, 
investeringen en ondernemerschap. Hij is co-auteur van 
"The New Capitalist" en "What They Do With Your 
Money". Bij Hermes Investment Management leidde hij 
het Focus Fund, Europa’s grootste 
aandeelhoudersactivisme fonds en Hermes Equity 
Ownership Service, ’s werelds grootste duurzame 
investeringsgroep. Doorheen zijn carrière was hij 

betrokken bij beleidsvorming in de UK, in Europa en elders in de wereld. Hij was covoorzitter 
van het United Nations Environment Programme (UNEP) Finance Initiative in de aanloop 
naar de Klimaattop van Parijs en penningmeester van Oxfam GB. Vandaag is hij voorzitter 
van de fondsencommissie van de Nesta Foundation en gastdocent aan de Cambridge Judge 
Business School. 
 
Waarom wordt hij onze hoofdgast? 
 
Om onze gedachten over het thema “The transformative power of money” tijdens de 
conferentie van de Future Generations Summit te challengen, een zeer breed thema, zullen 
we kunnen rekenen op de fantastische ervaring van David Pitt-Watson (UK) als keynote 
speaker.  
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Hij biedt ons een 360°-gedachtengoed, verrijkt met zijn ervaringen als ondernemer, belegger 
professor, expert voor de Verenigde Naties en adviseur voor verschillende actoren (NGO, 
politieke partijen, stichting).  
David Pitt-Watson stelt de actoren van de financiële wereld voortdurend volgende twee 
vragen:  

▪ Wat is het doel van financiën? 

De eerste vraag is fundamenteel, maar wordt zelden gesteld: wat is eigenlijk het doel van 
financiën? Indien we niet duidelijk zijn over het doel van het financieel systeem, zorgen we 
er niet alleen voor dat het op een inefficiënte manier werkt, maar we leren ook niets van de 
crisissen en van hun verwoestende gevolgen. David schetst een duidelijk beeld, zonder uit 
het oog te verliezen dat financiën een belangrijke rol spelen om een antwoord te bieden op 
de uitdagingen van de toekomst.  

▪ Urgentie om onze stem te laten horen in het financieel bestuur  

David Pitt Watson pleit voor een verandering van degene die zich bezighouden met 
financiën en die de financiën onderwijzen. Hij vraagt ook aan elk individu om zijn rol in het 
systeem te herbekijken. Het is dan ook de tweede centrale vraag: wordt het niet hoog tijd 
om onze stem te laten horen in het financieel bestuur? “The New Capitalists”, de titel van 
een van zijn werken, kan uitdagend klinken. Hij toont aan dat de tijd dat de grote bedrijven 
deel uitmaakten van enkele rijke families voorbij is: een groot deel van het geld dat 
geïnvesteerd wordt door de aandeelhouders van de bedrijven, is ons geld, het geld van de 
burgers, van gewone burgers die hun middelen plaatsen in banken of in pensioensparen. Als 
“burger-investeerder” zijn we de ultieme aandeelhouders, maar zo gedragen we ons niet. 
Maar onze stem en onze keuzes zijn essentieel om de financiële actoren te heroriënteren in 
een sociaal verantwoordelijke richting. 
 
Zie bijlage: quotes van David Pitt-Watson 
 
Waarom een conferentie organiseren over dit thema ? 

 
 « Als stichting van openbare nut, gaat de Stichting voor 
Toekomstige Generaties met veel geld om in een zinvol perspectief, 
en dit doorheen verschillende rollen: filantropisch tussenpersoon 
en investeerder. Anders aan financiën doen, het is mogelijk, en het 
gebeurt overal in België, zowel bij initiatieven in onze omgeving(1), 
als in onze eigen initiatieven”, legt Benoît Derenne, directeur van 
de Stichting voor de Toekomstige Generaties. “Onze eigen 
initiatieven zijn bijvoorbeeld het SE’nSE Fonds, een filantropisch 
zaaikapitaalfonds voor duurzame starters met een 

transformerende milieudimensie, of het atelier HERA Teaching Finance, binnen deze Summit, 
die vragen wil stellen over hoe financiën worden onderwezen in business schools, of nog het  
                                                
1 Waaronder de initiatieven die gedragen worden door de organisaties vertegenwoordigd  in de Finance Corner van de Future Generations 
Summit : Trividend, Triodos, New B, Credal, Financité, FairFin, Si2 Fund, Lita.co, FinanceWatch, Hefboom. 
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Sustainable Finance Fonds at zich borg stelt voor "F’in Common"(€ 150.000), een nieuw 
coöperatief financieringsinstrument voor coöperatieven die het Financité/FairFin Label 
dragen.  

 
 
Over de Stichting voor Toekomstige Generaties 
 
De Stichting voor Toekomstige Generaties werd opgericht in 1998 en is de Belgische stichting die zich 
uitsluitend toelegt op de transitie naar een duurzaam ontwikkelingsmodel, een van de grootste 
uitdagingen van de 21e eeuw. De Stichting voor Toekomstige Generaties is een pluralistische, 
onafhankelijke stichting van openbaar nut, telt 13 werknemers en actief is in heel België. Als 
platform voor transformatieve filantropie maakt ze het voor haar partners, investeerders en 
donateurs mogelijk om te investeren in de toekomstige generaties. De Stichting heeft ruime ervaring 
in het ondersteunen van initiatiefnemers van duurzame projecten in België en Europa. 
www.stg.be 
 
 
Perscontact voor verdere informatie of voor aanvraag van interview: 
Cécile Purnode  
Stichting voor Toekomstige Generaties 
0479 52 69 11  
c.purnode@stg.be 
 

__________________ 
 
 
Bijlage: quotes van David Pitt-Watson 
 
On finance: 
- “Unless we are clear about what finance is for, it will do more harm than good. Because 

doing finance well is valuable for society – but if done badly it can have devastating 
consequences” 
 

- “Finance, well-practiced, lies at the heart of the key challenges we face in the 21st 
century. How can we fund the investment needed for economic development? How can 
we develop the technologies that will make human life on earth sustainable? How can we 
provide income to older people? How can we share the risks of health, or ageing or other 
human and natural disasters?” 

On finance education: 
- ”There is vast evidence that when we teach economics students a model of the world 

based on self-interest, they become less cooperative and more selfish. Are these the kind 
of people we want to run our economy in the future?” 
 

- “It’s not that what we teach is wrong, it’s just one-dimensional. It’s like suggesting to a 
biochemist that they have all the disciplines necessary to practice medicine” 
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On the role of citizens: 
- “If we could ever get capitalist companies to behave as though their owners were 

hundreds of millions of citizen investors, that would create profound opportunities - but 
also challenges” 
 

- “Responsible capitalism will not invent itself. Ultimately it is down to us to create it” 
 


