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Pensioenfonds Detailhandel heeft een 
nieuwe werknemersvoorzitter: Selma 
Skalli. De 37-jarige Rotterdamse is de 
opvolger van de bekende vakbondsman 
Henk van der Kolk. Ook Skalli komt uit 
de vakbondswereld. Speerpunt van de 
kersverse bestuursvoorzitter van het 
pensioenfonds is communicatie:  
“Ik wil werknemers vaker stil laten 
staan bij hun pensioen.”

Utrecht, 27 januari 2022

Nieuw is Selma Skalli niet in de pensioenwereld. Vanaf 2017 maakt zij al deel uit van het bestuur van Pensioenfonds 
Detailhandel. Selma Skalli: “Vier jaar geleden was ik blij verrast toen ik het enthousiaste verhaal over het pensioenfonds hoorde 
van mijn voorganger Henk van der Kolk. Het bestuur zocht een gedreven jonge vrouw, die wilde zorgen voor een andere 
dynamiek en kijk op de dingen.”

Nuchtere kijk
Skalli pakt het voorzitterschap van Pensioenfonds Detailhandel op met André Snellen, de werkgeversvoorzitter. Het 
pensioenfonds werkt met een zogeheten paritair bestuursmodel. Waarbij het ene jaar de werknemersvoorzitter het voortouw 
neemt en het andere, de werkgeversvoorzitter. Snellen: “Selma heb ik in de afgelopen jaren leren kennen als een modern en 
kundig bestuurder die geen blad voor de mond neemt. Dat past bij het nuchtere karakter van het pensioenfonds en is voor 
onze samenwerking super effectief.”

Speerpunt communicatie
Skalli ziet het als een van haar speerpunten om ervoor te zorgen dat werknemers in de retail regelmatiger stilstaan bij hun 
pensioen. Skalli: “Pensioen is voor de meeste mensen een ver van hun bed show. Dat wil ik met gerichte communicatie 
veranderen. Door werknemers te laten ervaren hoe weinig moeite het kost om te snappen hoe je pensioen werkt als je er even 
de tijd voor neemt.”

Over Pensioenfonds Detailhandel 
Met 1,3 miljoen pensioendeelnemers en een vermogen van circa EUR 36 miljard is Pensioenfonds Detailhandel een van 
de grotere pensioenfondsen van Nederland. Het pensioenfonds belegt zijn vermogen in aandelen, obligaties, vastgoed en 
hypotheken. Meer informatie vind je op pensioenfondsdetailhandel.nl
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https://pensioenfondsdetailhandel.nl/
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––––––––––
Extra voor publicatie:

Beeld van Selma Skalli:
https://we.tl/t-DvvhJbUE0z

––––––––––
Introductiefilmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=t6-nhWfv9VA

––––––––––
Noot voor redactie, niet voor publicatie.

Wilt u meer informatie of een interview?  
Pensioenfonds Detailhandel – Tine van Heerikhuize 
Tine.vanheerikhuize@bureaubpfd.nl | Telefoon: 06-2488702
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