
Utrecht - Met het aantreden van Evelyne Simons en Steffi Schaab telt het bestuur 
van Pensioenfonds Detailhandel vier vrouwen en zes mannen. In 2019 traden Selma 
Skalli en Lieske van den Bosch als eerste vrouwen toe tot het bestuur. Voorzitter 
Henk van der Kolk is content met de nieuwe samenstelling. “De afspiegeling van 
onze deelnemers zien we nu ook terug in het bestuur. De nieuwe bestuurders 
nemen ieder hun eigen expertise mee. Voor het besturen van een pensioenfonds is 
het goed dat er van tijd tot tijd een frisse wind waait.”

Sinds januari 2020 versterkt Evelyne Simons namens werkgevers het bestuur van Pensioenfonds 
Detailhandel. Haar expertise is pensioenbeheer en finance & risk. Evelyne heeft bij verschillende 
werkgeversverenigingen gewerkt met als focus arbeidsvoorwaarden, cao(-onderhandelingen), 
opleidingen en lobby. Naast haar rol als bestuurslid bij Pensioenfonds Detailhandel is Evelyne bestuurder 
bij BPF Schoonmaak en de Pensioenfederatie. Evelyne: ”Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. 
Als bestuurslid bij Pensioenfonds Detailhandel wil ik graag het pensioenbewustzijn bij zowel werkgevers 
als werknemers in de branche vergroten.”

Steffi Schaab is sinds juli 2020 bestuurslid bij Pensioenfonds Detailhandel. Daarnaast is 
zij Pensioenbestuurder bij FNV en bestuurslid bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor 
Zoetwarenindustrie. Haar specialisaties zijn risicomanagement en vermogensbeheer. Steffi: “Als je 
met pensioen gaat, hoor je te genieten van je oude dag. Zonder zorgen over geld, met een fatsoenlijk 
inkomen. Als bestuurder zet ik mij graag in voor goed pensioen voor jong én oud en het (terug)winnen 
van vertrouwen van onze deelnemers in het pensioenstelsel.”

Code Pensioenfondsen
In de Code Pensioenfondsen wordt in de vorm van concrete normen aandacht besteed aan de samenstelling van besturen, 
verantwoordings- en belanghebbendenorganen. Norm 33 stelt dat elk pensioenfondsbestuur minimaal één vrouw en één man 
moet hebben. Ook moet er minimaal één bestuurder van onder de 40 jaar en één van boven de 40 jaar deel van uitmaken. 
Hetzelfde geldt voor de samenstelling van het verantwoordingsorgaan, het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht.

Pensioenfonds Detailhandel
Met ruim 310.000 deelnemers, 115.000 gepensioneerden, ruim 30.000 werkgevers, 800.000 gewezen deelnemers en een 
vermogen van 29,2 miljard euro is Pensioenfonds Detailhandel een van de grotere pensioenfondsen van Nederland. Het 
vermogen van het pensioenfonds wordt belegd in aandelen, obligaties en vastgoed. Dat gebeurt voor de langere termijn om in 
de toekomst (en over meerdere generaties) een goed pensioen uit te kunnen keren.
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