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Dit document is ontwikkelt als PwC 
Nederland specifiek addendum bij het 
PwC Netwerk TCFD rapport, 
gepubliceerd in oktober 2021.
 
Op basis van de bevindingen in het 
PwC Network report hebben we de 
klimaatgerelateerde risico’s en kansen 
specifiek voor PwC Nederland 
afgewogen. 

https://www.pwc.com/gx/en/about/net-zero/tcfd.html
https://www.pwc.com/gx/en/about/net-zero/tcfd.html
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Focus op TCFD: Huidige instelling, scenarios en ambities

De Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) ontwikkelt aanbevelingen 
om bedrijven te ondersteunen in het identificeren, beoordelen en delen van 
klimaatgerelateerde risico’s en kansen en de mogelijke impact hiervan op bedrijven. PwC 
steunt de brede adoptie van TCFD rapportage, omdat het ons, door het versnellen van 
bedrijfstransformaties, eerder naar de beoogde net zero toekomst brengt. 

De voornaamste strategische gevolgen voor ons bedrijf kunnen worden samengevat in twee 
scenario’s: het scenario in lijn met Parijs (ruim onder 2 °C met transitie risico's als gevolg) en 
het scenario zonder uitstootvermindering (4°C met fysieke risico’s als gevolg). De scenario’s 
zijn met elkaar verbonden. Als we dicht bij het 2°C scenario weten te blijven verminderen we 
namelijk de kans op fysieke risico’s, zoals extreem weer. Wanneer we dichter bij de 4°C 
komen worden fysieke risico’s (bv. droogte, overstroming, bosbrand) dominant en de transitie 
risico's minder relevant, zoals het niet opnemen van klimaatgerelateerde zaken in onze 
diensten.
De mate waarin we risico’s kunnen beheersen en verminderen verandert als we kijken naar 
ons portfolio en de markt als geheel. We zullen proactief moeten samenwerken met 
stakeholders om ervoor te zorgen dat we vooruitgang boeken als bedrijf en in het tegengaan 
van klimaatverandering.

De scenario’s die we gebruiken in onze analyses worden periodiek herzien en aangepast 
indien nodig. De komende jaren is onze ambitie om volledig te rapporteren op TCFD volgens 
de bestaande richtlijnen en vereisten. Op deze manier worden klimaatrisico’s volledig 
geïntegreerd in ons risicomanagement, inclusief de kwalitatieve en kwantitatieve analyse, als 
ook de scenario analyse van fysieke en transitie risico’s voor PwC Nederland.
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Onderstaande tabel geeft de klimaatgerelateerde risico’s en kansen voor PwC NL 
weer, samen met de genomen maatregelen. Dit wordt jaarlijks bijgewerkt.

Type Risico en/of kans Impact op bedrijf PwC NL reactie
Transitie De noodzaak om 

klimaatgerelateerde 
zaken op te nemen in 
onze hoofddiensten

Dit is zowel een risico - vanwege het 
potentieel falen in de realisatie - als een 
kans om ervoor te zorgen dat onze 
diensten relevant en impactvol zijn 
vanuit het marktperspectief.

• Investering in de New Equation om duurzame uitkomsten te 
produceren.

• Creatie van een ESG platform waar onze klimaatspecialisten 
werken aan het doorontwikkelen van onze kernproposities 
zodat deze een klimaatperspectief bevatten.

• Lancering van het ESG Upskilling programma om interne 
bewustwording bij alle werknemers te verhogen en een 
dialoog over klimaatimpact te starten.

Ontwikkeling en 
opschalen van nieuwe 
klimaatgerelateerde 
diensten om klanten te 
ondersteunen.

In alle klimaatscenario’s zijn er 
marktkansen voor PwC NL in nieuwe en 
opkomende klimaatgerelateerde 
diensten.

• Ontwikkeling van de Environmental Footprint Insights (EFI) 
tool om onze klimaatimpact beter te begrijpen en op te 
nemen in onze klimaatgerelateerde diensten voor klanten.

• Ondersteuning van klanten in de transitie naar fossielvrije 
bedrijfsmodellen (incl. strategie, transformatie, reporting en 
assurance) en het voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving.

Blootstelling van 
portefeuille-inkomsten bij 
bepaalde sectoren met 
een hoog transitierisico

Er zullen veranderingen plaatsvinden in 
de markt, waardoor we enerzijds hogere 
vraag kunnen verwachten van klanten 
die een transitie doormaken, maar 
anderzijds risico’s kunnen ontstaan bij 
koolstof-intensieve sectoren.

• Ontwikkeling van de Emissions Insights tool door onze 
teams in Tax om inzicht te krijgen in huidige en toekomstige 
EU ETS kosten.

• We zijn voornemens om sectoren en regio's van economisch 
belang met verhoogde risiconiveaus te evalueren en waar 
nodig de blootstellingen als gevolg daarvan   te minimaliseren.

De reactie van PwC Nederland op de risico’s en kansen van 
klimaatverandering
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Type Risico en/of kans Impact op bedrijf PwC NL reactie
Transitie Aantrekken en vasthouden 

van talent
Onze reactie op de wereldwijde 
klimaatuitdaging kan onze reputatie 
verbeteren of potentieel schade 
toebrengen. Dit heeft invloed op het 
aantrekken en vasthouden van talent.

• Doorlopende campagnes om bewustwording te creëren en onze 
ESG kennis en ervaring te delen (bijvoorbeeld Groene Cijfers, 
Green Deal Monitor, Net Zero).

• We bieden medewerkers kansen om in een ESG rol te werken, 
bij te dragen aan verduurzaming, duurzame mobiliteit opties, etc. 
Dit alles gericht op het zorgen voor een cultuur die duurzame 
leiders erkent.

• Mogelijkheid voor nieuw talent om te werken aan duurzame 
pro-bono opdrachten.

Merk/reputatie risico als 
gevolg van het falen om bij 
te dragen aan de 
klimaatagenda

De klimaatagenda en bijdragen aan het 
vinden van oplossingen kan zorgen voor 
een verbetering van onze naam en 
reputatie enerzijds, of schade anderzijds.

• We voegen de daad bij het woord, delen onze voortgang in ons 
jaarbericht en dragen bij aan debat en ontwikkeling van 
duurzame innovaties die CO2 reductie reduceren. Ook 
communiceren we nieuwe en bestaande maatregelen 
publiekelijk.

• PwC heeft zich gecommitteerd aan Net Zero en Science Based 
Targets initiative (SBTi) heeft PwC's doelstellingen gevalideerd 
in lijn met een 1,5-graad scenario.

• We bouwen aan partnerships en coalities  (UN Global Compact, 
Anders Reizen, MVO Nederland, SkyNRG Board Now) om 
betrokkenheid en stimuleren en best practices te delen.

Fysiek Impact van acute en 
chronische klimaat 
gebeurtenissen op ons 
kantoor netwerk

Potentieel significante gebeurtenissen op 
de lange termijn in een 4°C scenario als 
regio’s of grote economische centra sterk 
verstoord worden. Mogelijk noodzaak tot 
het verplaatsen van kantoren.

• Onze nieuwe hybride manier van werken zorgt ervoor dat ons 
werk minder locatiegebonden is.

• We zijn van plan om onze blootstelling aan klimaatrisico’s nader 
te beoordelen in 2022/2023.

Impact van klimaat 
gebeurtenissen (acuut en 
chronisch) in gebieden met 
hogere risico’s

Nationale of regionale economische 
verstoringen als gevolg van klimaat 
gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben 
op ons bedrijf via ons klantenbestand, en 
bredere economische gevolgen hebben. 

• Onze klanten op lokale en regionale basis ondersteunen in het 
strategisch plannen van reacties op en aanpassing aan 
klimaatrisico’s.

• Samenwerken met meerdere stakeholders, overheden, klanten 
en beleidsmakers om deze risico’s zo ver mogelijk te reduceren, 
om veerkracht in te bouwen en om negatieve gevolgen zoveel 
mogelijk te beperken. 

PwC Nederland reactie op de risico’s en kansen van 
klimaatverandering


