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Samenvatting
Hoewel de diversiteit in pensioenfondsbesturen de afgelopen jaren is toegenomen,
blijken niet alle fondsen de streefcijfers zoals vastgelegd in de Code Pensioenfondsen
te behalen. Met een kwalitatieve studie van documenten, interviews en een focusgroep richt dit onderzoek zich op de vraag wat mogelijke barrières zijn in het behalen
van de diversiteitsdoelstellingen en wat mogelijke drijfveren en bevorderende factoren
zijn. Hoewel het verkennende onderzoek niet beoogt een representatief beeld te
schetsen van de pensioensector, laat het zien dat de onderzochte pensioenfonds
besturen met name streven naar diversiteit met het oog op de vertegenwoordiging
van de belangen van hun achterban. Hierbij is vertegenwoordiging niet specifiek
gedefinieerd aan de hand van sociaal-demografische achtergronden. Daarnaast wordt
diversiteit gewaardeerd als verrijking van verschillende perspectieven en ideeën die
de besluitvorming ten goede komen. Wanneer besturen een dergelijk integratie- en
lerenperspectief hanteren, dat doorwerkt in het beleid en de cultuur, draagt dat
bij aan behoud en toename van diversiteit. Een opeenstapeling van normen werkt
mogelijk belemmerend voor het realiseren van de diversiteitsdoelstellingen. Ervaren
barrières hangen samen met het werving- en selectieproces en vergen van besturen
dat zij actief diverse kandidaten werven. Tot slot is meer inzicht nodig in hoe belanghebbenden en intern toezicht de diversiteit in besturen kunnen bevorderen.
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Abstract
Although the diversity in pension fund boards has increased in recent years, not all
boards achieve the targets laid down in the Code of the Dutch Pension Funds. By
means of a qualitative study using documents, interviews and a focus group, this
research focused on the question: What are possible barriers that hinder diversity in
pension fund boards and what are drivers and facilitators? Although this explorative
study was not aimed at achieving a representative sample of the sector, it shows that
the studied pension fund boards mainly strive for diversity to represent the interests
of trustees. Representation is, however, not specifically defined by socio-demographic
characteristics. In addition, boards value diversity as an enrichment of different
perspectives and ideas that benefits decision-making. When boards adopt such
an integration and learning-perspective and incorporate this into their policy and
culture, it enhances and retains board diversity. Experiences of an accumulation of
norms may hinder the realization of the diversity objectives. Perceived barriers are
related to the recruitment and selection process, which require of boards to actively
attract and search for diverse candidates. More insight is needed in how stakeholders,
such as labor unions and internal supervision can promote diversity in boards.
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1. Introductie
Diversiteit in teams en besturen is van belang vanwege de potentiële voordelen die
het met zich meebrengt, zoals een toename in creativiteit, een beter afgewogen
besluitvorming, een vermindering van tunnelvisie en een vergrote legitimiteit ten
aanzien van diverse stakeholders (Bear et al., 2010; Bell et al., 2011; Ely & Thomas,
2001; Kearney et al., 2009; Lückerath-Rovers, 2009). De meerwaarde van diversiteit is
niet vanzelfsprekend; het kan ook leiden tot conflicten en miscommunicatie. Voor het
realiseren van de meerwaarde van diversiteit is een inclusieve werkomgeving nodig
voor de waardering en integratie van diversiteit (Nishii, 2013; Shore et al., 2011).
Ook in de pensioensector staat het bevorderen van diversiteit in pensioenfondsbesturen hoog op de agenda. De deelname van personen met uiteenlopende
achtergronden en vaardigheden zou bijdragen aan een meervoudig perspectief in
het bestuur, het toezicht en de verantwoording. Daarnaast draagt diversiteit voor
verschillende belanghebbenden bij aan de representativiteit en herkenbaarheid.
Diversiteit in het bestuur begunstigt dan een betere kwaliteit en een beter afgewogen
besluitvorming van het bestuur (Stichting van de Arbeid & Pensioenfederatie, 2018).
De diversiteitsdoelstellingen die de Nederlandse pensioensector heeft opgesteld zijn opgenomen in de Code Pensioenfondsen. De Monitoringcommissie Code
Pensioenfondsen (MCPF) ziet toe op naleving van en rapporteert over het behalen
van de diversiteitsdoelstellingen. De Code bepaalt dat het bestuur uit ten minste één
vrouw en één man bestaat en uit personen van zowel boven als onder de 40 jaar
(norm 33). In haar nalevingsrapportage (2020/2021) wijst de MCPF erop dat, hoewel het
aantal vrouwen en jongeren in pensioenfondsbesturen de laatste jaren is gestegen,
hun aandeel nog steeds achterblijft op de Code (MCPF, 2020, 2022). Zo bestond het
bestuur van 60 van de 181 pensioenfondsen in 2020 uit ten minste één jongere en één
vrouw (33,1%) en hadden 86 besturen minstens één vrouw (47,5%) in hun gelederen.
Verder constateert de MCPF dat de diversiteit in de sector traag toeneemt, dat kansen
om bij benoemingen diversiteit in het bestuur te bevorderen onbenut blijven en dat
een verbreding van diversiteit naar culturele diversiteit1 en competenties ook nodig is
(MCPF, 2022).
1

Diversiteit kan gaan om allerlei zichtbare en niet-zichtbare verschillen tussen individuen en
groepen. Culturele diversiteit kan gaan om verschillen in etniciteit, religie en culturen en omvat
daarmee belangrijke aspecten van het deelnemersbestand van pensioenfondsen die van
belang kunnen zijn voor een evenwichtige belangenafweging. In de Nederlandse context wordt
dit vaak geoperationaliseerd via migratieachtergrond (bijvoorbeeld in de Barometer Culturele
Diversiteit van het CBS).
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Eerder onderzoek toont dat verschillende factoren een rol kunnen spelen in
het bevorderen van diversiteit. Fondsen die de diversiteitdoelstellingen niet kunnen
realiseren, zouden er niet in te slagen om vrouwen dan wel jongeren te vinden doordat deze onvoldoende reageren op vacatures of niet voldoen aan de selectiecriteria.
Grotere fondsen daarentegen zouden er beter in slagen om een duidelijke visie uit te
dragen en passen de werving- en selectieprocedure actief aan (SEO, 2016).
Dit onderzoek beoogt meer inzicht te krijgen in de drijfveren voor het streven
naar diversiteit en in de potentiële belemmerende en bevorderende factoren voor de
diversiteit in pensioenfondsbesturen. Hoewel de Code zich nog uitsluitend richt op
geslacht en leeftijd, wordt in het onderzoek ook culturele diversiteit belicht.
Het onderzoek heeft als doel de factoren te identificeren die kunnen bijdragen aan of
belemmerend kunnen werken voor een cultuur waarin diversiteit vanzelfsprekend is.
Het onderzoek geeft daarmee inzicht in verklarende mechanismen voor de diversiteit
en inclusie in pensioenfondsbesturen.
Het streven naar diversiteit kan voortkomen uit verschillende drijfveren ofwel
diversiteitsperspectieven (Ely & Thomas, 2001). De perspectieven vormen een basis
voor het diversiteitsbeleid en bepalen de focus op het werving- en selectieproces en
voor de interne organisatie waarvan een inclusieve cultuur en leiderschap onderdeel
is. Diversiteitsbeleid heeft echter niet altijd de bedoelde effecten. De effectiviteit
hangt onder andere af van de implementatie en de gedeelde waardering van
diversiteit in organisaties (Leslie, 2019; Nishii et al., 2018). Het is daarom van belang
om naast de perspectieven die zijn benoemd in het beleid ook de perspectieven van
bestuurders en hun ervaren cultuur op te halen.
Op basis van de hiervoor omschreven doelstelling tracht dit onderzoek antwoord te geven op de vraag: Wat zijn mogelijke barrières die de diversiteit in pensioenfondsbesturen belemmeren en wat zijn drijfveren en bevorderende factoren?
De volgende deelvragen helpen een antwoord te genereren op de hoofdvraag:
1. Welke diversiteitsperspectieven zijn er te identificeren in beleid en onder
bestuurders?
2. Welke belemmerende en faciliterende factoren worden ervaren in het streven naar
diversiteit?
3. Wat is de rol van een inclusieve cultuur en leiderschap?
Het artikel is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 2 bespreekt relevante theorieën
over diversiteitsperspectieven en inclusiviteit in organisaties en besturen. Een
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toelichting op de dataverzamelings- en analysemethoden volgt in hoofdstuk 3. In
hoofdstuk 4 presenteren we de resultaten van de studie en in hoofdstuk 5 bespreken
we de belangrijkste conclusies uit het onderzoek. Op basis daarvan presenteren we
aanbevelingen voor het bevorderen van diversiteit in pensioenfondsbesturen.
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2. Theoretisch kader
Dit hoofdstuk zet de theorieën uiteen die relevant zijn voor het onderzoek. In
paragraaf 2.1 gaan we in op diversiteitsperspectieven. Vervolgens behandelen we
in paragraaf 2.2 diversiteitsbeleid en potentiële belemmeringen die zich kunnen
voordoen in het streven naar diversiteit. Tot slot komen in paragraaf 2.3 een inclusieve
werkomgeving en de rol van leiderschap aan bod. Tabel 1 toont een overzicht van de
perspectieven en hun uitkomsten.
2.1 Diversiteitsperspectieven
Het streven naar diversiteit kan uit verschillende motieven voortkomen. Een vaak
gebruikt raamwerk is dat van Ely en Thomas (2001) dat drie perspectieven op diversiteit onderscheidt:
1. een discriminatie- en rechtvaardigheidsperspectief (D&R)
2. een toegang- en legitimiteitsperspectief (T&L)
3. een integratie- en lerenperspectief (I&L)
De perspectieven verschillen in de rationale om diversiteit na te streven, de waardering van diversiteit, de relatie tussen diversiteit en werk en in de indicatoren die
gehanteerd worden om de voortgang te monitoren.
Vanuit een D&R-perspectief wordt naar diversiteit gestreefd op basis van
moreel-juridische gronden. Het doel is een gelijke en rechtvaardige behandeling te
bevorderen en de discriminatie van ondervertegenwoordigde groepen te verminderen
(Ely & Thomas, 2001). De waardering van diversiteit is binnen dit perspectief op zichzelf laag. Een indicator van de voortgang is een verbetering van de representatie van
het aantal ondervertegenwoordigde groepen in de organisatie. Daarbij is wel de
aanname dat ondervertegenwoordigde groepen zich aanpassen aan de dominante
cultuur. Er bestaat dan geen direct inhoudelijke relatie tussen diversiteit en het
werk dat wordt verricht. De nadruk op het creëren van gelijke kansen voor iedereen,
ongeacht achtergrond, wordt ook wel een kleurenblinde visie genoemd (Ashikali &
Groeneveld, 2018).
Een T&L-perspectief waardeert diversiteit vanwege de toegang tot en legitimiteit in diverse markten of segmenten van de samenleving (Ely & Thomas, 2001).
De waardering van diversiteit is gemiddeld. Diversiteit is enkel een middel voor de
verbetering van de interactie tussen de organisatie en de markt of de samenleving.
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Vanuit dit perspectief wordt gestreefd naar representatie: een afspiegeling zijn van
relevante stakeholders. Wanneer legitimiteit van handelen en interactie niet centraal
staan in het primaire proces van de organisatie, wordt diversiteit minder belangrijk
gevonden. De verbinding met het werk is indirect en diversiteit is enkel relevant in
organisatieonderdelen die zichtbaar zijn voor burgers of cliënten. Besturen waar een
T&L-perspectief dominant is, waarderen diversiteit vanuit het idee van representatie
zonder daar een werkinhoudelijke waardering aan te koppelen. Vergelijkbaar met
het D&R-perspectief wordt de waardering voor diversiteit niet actief uitgesproken,
worden de werkpraktijken niet aangepast en is er geen bewuste aandacht voor het
behoud van diversiteit.
Vanuit een I&L-perspectief is diversiteit een bron van leren en innovatie.
Er wordt gestreefd naar de integratie van diversiteit in kerntaken en werkprocessen
om daarmee tot een hogere effectiviteit en een betere afgewogen besluitvorming te
komen (Ely & Thomas, 2001). De waardering van diversiteit is hoog. Indicatoren van
voortgang zijn: een toename van ondervertegenwoordigde groepen in besluitvormende functies, innovatie van processen en een gedeelde waardering van diversiteit
als bron van leren (Ely & Thomas, 2001). Besturen die een I&L-perspectief hanteren,
zetten zich actief in voor de waardering van diversiteit, zullen diversiteit benutten en
ernaar streven deze te behouden.
Besturen kunnen een combinatie van de drie perspectieven hanteren.
Afhankelijk van het perspectief dat dominant is, wordt diversiteit anders gewaardeerd
en zullen werkpraktijken meer of minder aangepast zijn. De diversiteitsperspectieven
kunnen uitmonden in verschillende typen diversiteitsbeleid. De volgende paragraaf
gaat daarop verder in.
2.2 Diversiteitsbeleid
De vertegenwoordiging van vrouwen en etnisch-culturele minderheden in bepaalde
sectoren en hogere managementfuncties blijft achter, ondanks de verscheidene
inspanningen van organisaties. Ng en Burke (2005) geven daar verschillende verklaringen voor:
1. De macht binnen organisaties ligt met name nog bij witte, mannelijke topmanagers met controle over werving en prestatie-evaluaties.
2. Er is sprake van een lagere waardering voor vrouwen en etnisch-culturele minderheden in leidinggevende posities.
3. Ondervertegenwoordigde groepen worden uitgesloten in organisatienetwerken
met toegang tot informatie over vacatures en promotieplekken (Ng & Burke, 2005).
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Om te voorkomen dat deze factoren zich voordoen of voortzetten, ontwikkelen
organisaties een diversiteitbeleid om de diversiteit in het personeelsbestand te
bevorderen. Afhankelijk van de dominante diversiteitsperspectieven zal diversiteitsbeleid zich richten op het werving- en selectieproces om de representatie van ondervertegenwoordigde groepen te verhogen, de interne organisatie te veranderen om de
verscheidenheid van personeel te benutten en te behouden, of om een combinatie
van beide te bewerkstelligen.
Vanuit een D&R-perspectief en in mindere mate een T&L-perspectief, zal
diversiteitsbeleid gericht zijn op werving- en selectieprocessen om een bredere
sollicitantengroep aan te boren en de aanname van diverse kandidaten te bevorderen door eventuele belemmeringen voor specifieke doelgroepen te verminderen.
Streefcijfers of quota worden ingezet om gelijke kansen te creëren. Dergelijk beleid
zal echter ook vaker resulteren in weerstand van de dominante groep wanneer niet
uitsluitend op competenties wordt geworven, maar tevens op dergelijke streefcijfers.
Ook kan bij de doelgroep weerstand ontstaan doordat deze kandidaten als token
worden gezien: zij zijn slechts symbolisch aangenomen om te voldoen aan diversiteitscriteria en worden ogenschijnlijk niet gewaardeerd vanwege hun kwalificaties
(Moss Kanter, 1977; Ng & Burke, 2005; Shi et al., 2017).
Een D&R-perspectief kan resulteren in een zogeheten kleurenblinde benadering. Men oppert dan diversiteit niet te ‘zien’ en eenieder gelijk te behandelen.
Hoewel de nadruk ligt op gelijke behandeling, is het in de praktijk niet mogelijk
geheel onbevooroordeeld te selecteren. Het vinden van een juiste ‘fit’ in selectieinterviews is vaak gebaseerd op onbewuste vooroordelen, bijvoorbeeld gender
stereotypering en de intuïtie van de interviewer (Derous et al., 2016; Ellemers et al.,
2012; Miles & Sadler-Smith, 2014). Met het diversiteitsbeleid kan een diverse pool aan
kandidaten worden bereikt, maar de selectie vindt dan uiteindelijk plaats op basis
van een fit met de personen die selecteren.
Organisaties en besturen die zich hiervan bewust zijn, maken om deze reden
vaak gebruik van divers samengestelde selectiecommissies. Hiermee willen ze onbewuste vooroordelen in de selectie van nieuwe kandidaten tegengaan. In veel gevallen
lukt het dan om diverse kandidaten te werven, maar deze kandidaten blijken de
organisatie ook vaker en sneller te verlaten als zij zich er niet gewaardeerd voelen.
Het attraction-selection-attrition-model (ASA-model) gaat in op dit mechanisme
(Schneider et al., 1995). Individuen voelen zich aangetrokken tot een organisatie op
basis van overeenkomsten tussen hun eigen behoeften, doelen en waarden en die
van de organisatie (attraction). Bij een fit tussen organisatie en sollicitant zal dit
resulteren in de selectie (selection) van de kandidaat. Wanneer er geen sprake (meer)
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is van een fit, zal de persoon de organisatie verlaten (attrition). Dit mechanisme
resulteert in een cyclus van homogenisering: individuen met kenmerken en waarden
die overeenkomen met die van de meerderheid blijven aan en de bestaande demografische opbouw wordt versterkt (Ashikali & Groeneveld, 2018). Het behoud en de
waardering van diverse kandidaten hangt samen met een inclusieve cultuur, zoals
wordt toegelicht in paragraaf 2.3.2
Diversiteitsbeleid dat is gemotiveerd vanuit het I&L-perspectief richt zich op
het benutten van de potentiële meerwaarde van diversiteit (Ashikali & Groeneveld,
2015; Groeneveld, 2015). Het diversiteitsbeleid focust op het herkennen en ontwikkelen van individuen in de organisatie, het veranderen van de interne organisatie
en het initiëren van gedragsveranderingen. Hierbij valt te denken aan diversiteitstrainingen voor managers, bewustzijnstrainingen en trainingen voor ondervertegenwoordigde groepen. De nadruk ligt op het leren van verscheidenheid, de integratie
hiervan in de werkprocessen en het veranderen van de cultuur om de inclusiviteit te
bevorderen. Vanuit dit perspectief zal het beleid zich richten op alle bestuursleden
en niet slechts op specifieke doelgroepen. Diversiteit wordt met name gekoppeld
aan de strategische meerwaarde die het heeft en aan de manier waarop deze in de
organisatie geïntegreerd moet worden (Ashikali & Groeneveld, 2015). Beleid dat is
gestoeld op een I&L-perspectief zal effectiever zijn in het bevorderen van diversiteit
en daarmee aantrekkelijker zijn voor ondervertegenwoordigde groepen (i.e. Schneider
et al., 1995).
Een belangrijke factor hierin is ten slotte de implementatie van het beleid.
Eerder onderzoek toont aan dat de uitvoering van beleid kan verschillen van het
doel van het beleid. Dit wordt verklaard door verschillen in de motivaties in het (top)
management en door de verschillende interpretaties van het beleid, waardoor diversiteitsdoelstellingen niet worden behaald (Nishii, et al., 2018; Wright & Nishii, 2012).
Leidinggevenden of voorzitters in een bestuur kunnen een belangrijke rol spelen in
het uitdragen van het beleid en de onderliggende drijfveren en daarmee de effectieve
implementatie van diversiteitsbeleid bevorderen. De volgende paragraaf gaat hier
verder op in.
2.3 Inclusieve cultuur en de rol van leiderschap
Hoewel diversiteit een meerwaarde kan zijn, toont eerder onderzoek aan dat dit
niet vanzelfsprekend het geval is (Van Knippenberg & Van Ginkel, 2010; Veltrop et al.,
2

Het verloop van kandidaten als onderdeel van een instroom, doorstroom en uitstroom van
personeel is complex in de pensioenfondssector (bijvoorbeeld door vaste zittingstermijnen) en
valt buiten de scope van dit onderzoek.
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2015). Theorieën over sociale identiteiten en intergroepsrelaties stellen dat individuen
verschillende sociale identiteiten hebben en dat er op basis van overeenkomsten of
verschillen tussen individuen en groepen in- en uitsluiting kan plaatsvinden (Hogg et
al. 2017). Intergroepbias, het zogeheten ‘wij-zij’-denken, kan een negatieve impact
hebben op het functioneren en de prestaties van het team of bestuur (Nishii, 2013;
Van Knippenberg et al., 2004). Ook in pensioenfondsbesturen kan uitsluiting een rol
spelen wanneer bestuursleden afkomstig uit verschillende belangengroepen niet
effectief kunnen samenwerken (Veltrop et al., 2015).
Om diversiteit in teams en besturen te waarderen, is een inclusieve werkomgeving cruciaal (Nishii, 2013; Shore et al., 2011). Een inclusieve cultuur kenmerkt
zich door drie dimensies (Nishii, 2013). De eerste dimensie gaat over de perceptie van
eerlijk geïmplementeerd personeelsbeleid om discriminatoire praktijken en systemen
weg te nemen en de participatie van ondervertegenwoordigde groepen te bevorderen.
Deze dimensie kan het gevolg zijn van een D&R- en T&L-perspectief in een organisatie.
De tweede dimensie gaat in op de cultuur en de mate waarin deze open is voor
verschillende identiteiten en perspectieven. De derde dimensie gaat over inclusie
in besluitvorming, wat wil zeggen dat er in de besluitvorming actief wordt gevraagd
naar en gebruik wordt gemaakt van verschillende perspectieven (Ashikali et al.,
2021; Nishii, 2013). De laatste twee dimensies sluiten aan bij een I&L-perspectief. De
verwachting is dat er actief ingezet zal worden op het ontwikkelen van een inclusieve
cultuur wanneer een I&L-perspectief dominant is in beleid en onder bestuursleden.
In een bestuur kenmerkt een inclusieve werkomgeving zich door beleid dat is
gericht op het bevorderen van de participatie van ondervertegenwoordigde groepen
en op een open cultuur waarin verschillende perspectieven worden gehoord en benut
in de besluitvorming. De vertegenwoordiging van verschillende stemmen uit diverse
geledingen die wel representatief kunnen zijn voor de samenleving draagt bij aan
de legitimiteit van pensioenfondsbesturen (vergelijk T&L-perspectief). Een inclusieve
cultuur kan ook een signaal afgeven dat diversiteit gewaardeerd wordt en daarmee
resulteren in een diverser aanbod van kandidaten en uiteindelijk in het behoud van
diversiteit (i.e. Schneider et al., 1995). Al met al kan een inclusieve werkomgeving
bijdragen aan de waardering van verscheidenheid, wat vervolgens de bevordering
van diversiteit in besturen ten goede komt.
De cultuur wordt beïnvloed door leiderschap. Leiderschap gaat over een
proces van beïnvloeding op anderen om overeenstemming te bereiken over wat
gedaan moet worden en op welke manier dat gedaan moet worden. Leiderschap
gaat om het faciliteren van individuele en collectieve inzet om gemeenschappelijke
doelen te behalen (Yukl, 2012). In de context van pensioenfondsbesturen kan dit het
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leiderschapsgedrag van de voorzitter zijn. Zo onderschrijven Clark en Urwin (2008) het
belang van leiderschap voor het samenbrengen van diverse perspectieven, collectieve
besluitvorming en voor de cultuur in pensioenfondsbesturen. Leiderschap wordt
onderschreven als het gaat om de effectieve implementatie van diversiteitsbeleid
(Nishii et al., 2018) en het stimuleren en faciliteren van een inclusieve werkomgeving
door verschillende perspectieven te delen en benutten (Ashikali et al., 2021; Randel et
al., 2018). Door de meerwaarde van diversiteit te communiceren, diversiteitsbeleid te
onderschrijven en uit te voeren en zich actief in te zetten voor een cultuurverandering,
kunnen leidinggevenden of voorzitters bijdragen aan een inclusieve werkomgeving
(Nishii et al., 2018; Schölmerich et al., 2016).
Tabel 1: Diversiteitsperspectieven en uitkomsten
Perspectief op
diversiteit
D&R

Focus diversiteitsbeleid

Inclusieve cultuur en leiderschap

T&L

• instrumenten om de representatie
van ondervertegenwoordigde
groepen in specifieke functies te
bevorderen;
• nadruk op werving en selectie,
beperkte aandacht voor behoud en
doorstroom;
• gemiddelde waardering diversiteit:
enkel in zichtbare functies (Ely &
Thomas, 2001)

• diversiteit is symbolisch (tokenism);
• eerlijk geïmplementeerd
personeelsbeleid (Nishii, 2013);
• geen of beperkte cultuurverandering
en beperkte aandacht voor de rol van
leiderschap

I&L

• instrumenten om diversiteit te
bevorderen en te benutten;
• informeren over en verbeteren van
werkpraktijken en -processen;
• aandacht voor behoud en
doorstroom;
• diversiteit als een integraal
onderdeel van het werk;
• hoge waardering van diversiteit:
bron van leren, verandering en
vernieuwing (Ely & Thomas, 2001)

• integreren van verscheidenheid in
werkprocessen en -praktijken;
• includeren verscheidenheid in
besluitvorming (Nishii, 2013);
• rol van leiderschap (Ashikali et al.,
2021; Nishii et al., 2018):
• uitdragen en communiceren van
meerwaarde van diversiteit;
• onderschrijven van diversiteitsbeleid;
• stimuleren, faciliteren, delen en
benutten van diversiteit

• instrumenten gericht op gelijke
• diversiteit is symbolisch (tokenism);
behandeling, het verminderen van • eerlijk geïmplementeerd
discriminatie en de bevordering
personeelsbeleid (Nishii, 2013);
van de representatie van
• geen cultuurverandering en geen
ondervertegenwoordigde groepen;
aandacht voor de rol van leiderschap
• nadruk op werving en selectie (met
streefcijfers), geen aandacht voor
behoud en doorstroom;
• lage waardering van diversiteit:
geen link met werkpraktijken (Ely &
Thomas, 2001)
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3. Methoden
Het doel van het onderzoek is om drijfveren, belemmeringen en stimulerende
factoren van diversiteit en inclusie in pensioenfondsbesturen te identificeren.
Hierbij focussen we op de drijfveren en ervaringen van een inclusieve cultuur in
besturen. Om een algemeen en breder beeld te krijgen van eventuele belemmerende
en stimulerende factoren zijn aanvullend interviews gehouden met de MCPF, de
Pensioenfederatie, het PensioenLab en een wervingsbureau.3 Een verkennende
kwalitatieve studie als deze beoogt diepgang en geen representativiteit, maar wil
vooral inzicht geven in mogelijke verklarende mechanismen. Met andere woorden,
de selectie van pensioenfondsen en respondenten beoogde gebruik te maken van de
variatie in de sector, zonder daarbij in kwantitatieve termen representativiteit na te
streven. Het onderzoek geeft daarmee inzicht in mechanismen die zich ook kunnen
voordoen in fondsbesturen die niet meegenomen zijn in het onderzoek.
Het streven was om cases te selecteren die wel of niet voldoen aan norm 33 uit de
Code Pensioenfondsen. Op basis van een inventarisatie van de sector en een eerder
onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (MCPF, 2019) is gekozen om het onderzoek
te richten op een groot ondernemingsfonds, twee beroepspensioenfondsen, een
niet-verplicht bedrijfstakpensioenfonds en een algemeen pensioenfonds. Helaas
ontbreken er in het verkennende onderzoek bedrijfstakpensioenfondsen4. Bijlage A
en Tabel A1 geven een toelichting op de cases en de bestuursmodellen.
3.1 Dataverzameling
We hebben verschillende methoden van dataverzameling gehanteerd. Allereerst
zijn kwalitatieve interviews5 afgenomen om de ervaringen met en perspectieven op
diversiteit op te halen bij bestuurders en andere relevante actoren. De kwalitatieve
interviews zijn gehouden met een vooraf opgestelde topiclijst (zie Bijlage B) met
vragen en onderwerpen om het gesprek te leiden en de verschillende interviews tot
op zekere hoogte te standaardiseren. Dit komt ten goede aan de repliceerbaarheid
en betrouwbaarheid van het onderzoek. Tegelijkertijd was het mogelijk om van de
3

Het VO en intern toezicht zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Zie o.a. onderzoek
van der Zwan & Golka (2022) naar de toepassing van de Code en D&I door intern toezicht.
4 In de voorselectie zijn twee middelgrote ondernemingsfondsen en grote verplichte bedrijfstakpensioenfondsen (BPF) benaderd voor deelname aan het onderzoek. Ondanks meerdere verzoeken waren zij niet beschikbaar voor deelname. Een interview met een groot verplichte BPF
die wel beschikbaar was, werd door het fonds afgezegd vanwege een spoedgeval en het was
niet mogelijk om binnen de beschikbare tijd een nieuw gesprek in te plannen.
5 Alle interviews vonden online via Teams plaats.
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topiclijst af te wijken om meer kennis te verwerven over inzichten die tijdens het
interview opkwamen.
Het streven was om per fonds interviews te houden met drie bestuursleden.
Bij BPL (Loodsen) en SSPF waren interviews met individuele bestuursleden echter niet
mogelijk. In plaats daarvan is enkel een respondent van het bestuursbureau van BPL
en een legal counsel van SSPF geïnterviewd. Bij APF zijn twee interviews gehouden
in plaats van drie, dit met het oog op de relatief kleine omvang van het bestuur.
Dit resulteerde in een totaal van zestien respondenten6 (zie Bijlage A). Naarmate
de interviews vorderden, werd een saturatiepunt bereikt: er kwamen geen nieuwe
aspecten uit de interviews naar voren die relevant waren voor het inzicht in bevorderende en belemmerende factoren voor diversiteit in pensioenfondsbesturen.
6

De Sociaal-Economische Raad (SER) is vanwege de rol als opdrachtgever niet meegenomen in
het onderzoek.

Tabel 2: Respondenten interviews en focusgroep
Respondent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7

Organisatie
Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen (MCPF)
Pensioenfederatie
Pensioenfederatie
Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS)
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ)
Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS)
Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS)
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ)
Wervingsbureau
Wervingsbureau
Pensioenlab
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ)
Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL)
Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF)
Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF)
Shell Pensioenbureau Nederland (SSPF)
Focusgroep
Bestuurslid verplicht bedrijfstakpensioenfonds, toezichthouder en adviseur
Consultant Diversiteit & Inclusie en deelnemer Blikverruimers
Bestuurslid Vrouwen in institutioneel Pensioen (ViiP)
Aspirant-pensioenbestuurder
Associate professor gespecialiseerd in pensioenbeleid
Beleidsmedewerker voor de Tweede Kamer gericht op pensioen en jongeren
Projectleider PensioenLab
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Ten tweede is er een documentenanalyse verricht. Hiervoor zijn de meest
recent uitgebrachte jaarrapporten van de pensioenfondsen uit de steekproef geselecteerd. In deze documenten wordt jaarlijks verslag uitgebracht over het beleid
van het fonds en wordt er gerapporteerd over het behalen van de normen uit de
Code Pensioenfondsen. De jaarrapporten zijn in dit onderzoek geanalyseerd om het
beoogde diversiteitsbeleid van de fondsen en de realisatie daarvan te achterhalen.
Ten derde is een focusgroep georganiseerd waarbij zeven experts op het gebied
van diversiteit in de pensioensector zijn samengebracht om te discussiëren over de
voorlopige conclusies van het onderzoek. De respondenten van de focusgroep zijn
geselecteerd op hun achtergrond in en expertise op het onderzoeksonderwerp. In de
focusgroep is gereflecteerd op de bevindingen en de manier waarop deze vertaald
kunnen worden naar praktische aanbevelingen voor pensioenfondsbesturen om
diversiteit en inclusie te bevorderen.
3.2 Data-analyse
Bij de analyse van de beleidsdocumenten zijn kernwoorden als ‘diversiteit’ en ‘norm
33’ gebruikt om het beoogde diversiteitsbeleid van het betreffende fonds te achterhalen. Om kennis te krijgen van de realisatie van het diversiteitsbeleid is gezocht naar
informatie over het behalen van de diversiteitsdoelstellingen en de samenstelling
van het bestuur. Er is gelet op een indicatie van de rationale die pensioenfondsen
aanhouden om diversiteit in het bestuur na te streven en van de manier waarop een
inclusieve werkomgeving wordt ontwikkeld. De jaarrapporten zijn voorafgaand aan
de kwalitatieve interviews geanalyseerd om tijdens de interviews te bestuderen of
het beoogde en gerealiseerde diversiteitsbeleid, de diversiteitsperspectieven en de
indicatoren van een inclusieve werkomgeving overeenkwamen.
De interviews zijn geanalyseerd met een aantal fasen van coderen. In de eerste
fase van open coderen zijn kernwoorden verbonden aan interviewfragmenten. Via
open coderen was het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de belemmerende en
bevorderende factoren die respondenten ervaarden en benoemden bij het behalen
van de diversiteitsdoelstellingen uit de Code Pensioenfondsen. Daarna zijn de
interviews met thematisch coderen afgezet tegen de concepten die zijn afgeleid uit
de theorie. Deze zogeheten sensitizing concepts zijn gebaseerd op het conceptueel
raamwerk en de indicatoren die daaruit te herleiden zijn (Bowen, 2006). Het gebruik
van de sensitizing concepts maakte het mogelijk om interviewfragmenten te koppelen
aan de drie diversiteitsperspectieven (Ely & Thomas, 2001), de kenmerken van een
inclusieve werkomgeving en de rol van leiderschap (Nishii, 2013). In de laatste fase
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van coderen zijn de codes thematisch gegroepeerd in hoofd- en subcategorieën (zie
bijlage C voor de codetabel).
De combinatie van methoden maakte het mogelijk zowel uit formele
documentatie als uit percepties en ervaringen van respondenten en de focusgroep
inzichten te verzamelen in perspectieven, belemmerende en bevorderende factoren
en een inclusieve cultuur. Deze wijze van triangulatie draagt bij aan de validiteit van
het onderzoek. In de analyse worden de resultaten samengebracht om een antwoord
te genereren op de onderzoeksvragen.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd. Paragraaf 4.1 gaat in op de
perspectieven voor diversiteit. In paragraaf 4.2 worden belemmerende en bevorderende factoren in het wervings- en benoemingsproces belicht. Tot slot gaat paragraaf
4.3 in op een inclusieve cultuur en de rol van leiderschap.
4.1 Diversiteitsperspectieven
Diversiteitsperspectieven geven de motieven weer voor het streven naar diversiteit
(Ely & Thomas, 2001). Om de perspectieven van de fondsen te herleiden, zijn het jaarverslag en het diversiteitsbeleid van het fonds geanalyseerd en zijn de perspectieven
van bestuursleden besproken tijdens de interviews.
Diversiteitsperspectieven in beleid
Pensioenfondsbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een diversiteitsbeleid. Hierdoor varieert het beleid per fonds. Het diversiteitsbeleid van de
onderzochte fondsen wordt door verschillende motieven gedreven. Zowel een D&Rals een T&L-perspectief richten zich op het bevorderen van de vertegenwoordiging
van specifieke groepen (Ely & Thomas, 2001). Een D&R-perspectief uit zich in het stappenplan dat de fondsen hanteren om zichzelf te binden aan concrete doelstellingen
op het gebied van diversiteit. Het motief van representatie wordt daarbij gedefinieerd
in termen van de geïnstitutionaliseerde (beroeps)achterban (werkgevers, werknemers
en deelnemers) en niet of nauwelijks in termen van ondervertegenwoordigde groepen. Het stappenplan van BPL richt zich op het werven van personen onder de 37 en
niet op vrouwelijke kandidaten, vanwege de homogeniteit van de beroepsgroep.
Aanvullend op een T&L-perspectief benoemen SPMS en SSPF expliciet het
belang van het integreren en waarderen van verscheidenheid in het bestuur, wat
aansluit bij een I&L-perspectief (Ely & Thomas, 2001). De Shell-pensioenfondsen
hebben in vergelijking tot de overige onderzochte cases een vrij uitgebreid D&I-beleid
dat aansluit bij het beleid van de Shell-groep. In het beleid komt een duidelijk I&Lperspectief naar voren, gericht op verschillende aspecten van diversiteit (zichtbare en
minder zichtbare verschillen en complementariteit). Daarnaast wordt ook het belang
van inclusie als een blijvend proces benadrukt. SBZ benoemt naast de diversiteitsdoelstellingen gericht op geslacht en leeftijd ook aandacht te hebben voor diversiteit
in persoonlijkheden, maar maakt niet duidelijk hoe die diversiteit nagestreefd en
benut wordt.
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Tabel 3: Diversiteitsperspectieven in beleid
Perspectief
D&R

T&L

I&L

Fonds
BPL

Motieven en instrumenten
stappenplan gericht op werving van jonge kandidaten
aspirant-functies voor jongeren
gemeenschappelijke identiteit: ‘van, voor en door Loodsen’

SPMS

stappenplan gericht op werving van vrouwelijke en jonge kandidaten
(< 50 jaar) bij gelijke geschiktheid voorkeur voor een vrouw

APF

stappenplan gericht op werving van vrouwen en jongeren

SBZ

stappenplan gericht op de werving van vrouwen en jongeren
bij gelijke geschiktheid voorkeur voor een vrouw

SSPF

stappenplan gericht op werving van vrouwen en jongeren, expliciet
gericht op complementariteit

SPMS

diverse beroepsmatige specialismen vertegenwoordigen en bestuurders
afkomstig van verschillende ziekenhuizen

SBZ

redelijke afspiegeling zijn van belanghebbenden

SSPF

afspiegeling zijn van belanghebbenden, met evenredige verdeling van
personen over ondernemingen, functies en locaties

SPMS

verscheidenheid aan vaardigheden en zienswijzen om optimaal te
functioneren

SBZ

gebruik van Insights voor diversiteit in persoonlijkheden

SSPF

diversiteit voor een goed functionerend bestuur, stimuleren van
creativiteit en vernieuwing en voorkomen van tunnelvisie
verscheidenheid aan vaardigheden, culturen en zienswijzen

Bronnen: APF, 2020a; BPL, 2021; SBZ, 2020; SPMS, 2021; SSPF, 2021.

Perspectieven in besturen
De interviews laten verschillende motieven zien voor meer diversiteit in het bestuur.
Diversiteit wordt gewaardeerd als een bron van verschillende denkwijzen, werkwijzen,
kennis en innovatie, aansluitend bij een I&L-perspectief (Ely & Thomas, 2001).
Opvallend is dat een brede definitie van diversiteit wordt benoemd en niet zozeer
sociaal-demografische diversiteit.7 Besturen kijken met name naar de complementariteit van competenties en expertises. Respondenten benoemden dat een focus op
geslacht of leeftijd niet direct hoeft te resulteren in een verscheidenheid van perspectieven, ervaringen en achtergronden die nodig zijn voor good governance.
7

Hoewel sociaal-demografische diversiteit meerdere achtergrondkenmerken kan omvatten, ligt
de nadruk in dit onderzoek op geslacht, leeftijd en culturele achtergrond.
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De pensioenfondsen SSPF, SPMS, SBZ en APF benoemen nadrukkelijk een I&Lperspectief, dat overigens niet te herkennen is in het beleid van alle fondsen. Het
belang van verschillende perspectieven, zo wordt uitgelegd, is een beter afgewogen
besluitvorming en een onderlinge aanvulling van bestuursleden op het gebied van
expertise, vaardigheden en perspectieven en daarmee het oplossen van complexe
problemen. Benadrukt wordt dat het met name gaat om een brede benadering van
diversiteit (bijvoorbeeld expertises en persoonlijkheden). Hoewel een aantal fondsen
een brede definitie van diversiteit en het belang van verschillende perspectieven
onderstreept, wordt het perspectief niet in alle gevallen verbonden aan aanpassingen
in de cultuur. Een uitzondering hierop is SSPF, waar onderschreven wordt dat D&I een
permanent proces is gericht op de waardering van de verscheidenheid aan mensen.
Om gebruik te maken van verschillende zienswijzen, past een enkel bestuur de
Insights-methodiek toe. Insights is een managementtool die verschillende persoonlijkheden en werkwijzen met verschillende kleuren inzichtelijk maakt (De Insights
Kleuren, 2020). Het bestuur krijgt inzicht in de persoonlijkheidstypen van bestuurders
en de manier waarop zij effectief met elkaar kunnen samenwerken. Dit wordt echter
niet verbonden aan diverse achtergronden van kandidaten en bestuurders en zal op
zichzelf niet bijdragen aan meer sociaal-demografische diversiteit.
Aansluitend op het beleid benoemen bestuurders het belang van de vertegenwoordiging van de achterban en het meenemen van verschillende belangen
(T&L-perspectief, Ely & Thomas, 2001). Een divers bestuur is representatief voor de
achterban en noodzakelijk voor het behoud van draagvlak. Met name voor paritair
samengestelde besturen krijgt dit vorm door bestuursleden uit de verschillende geledingen aan te stellen.
Wat betreft een D&R-perspectief is het streven naar diversiteit niet noodzakelijk gericht op het creëren van gelijke kansen en een rechtvaardige behandeling (Ely &
Thomas, 2001). Een aantal besturen geven wel aan specifieke interventies te hanteren
met een focus op bepaalde doelgroepen (zie ook het diversiteitsbeleid). Daarnaast
benoemden enkele respondenten dat zij expliciet vacatureteksten aanpassen en
aantrekkelijker maken zodat de drempel voor vrouwen om te reageren lager wordt.
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4.2 Potentiële belemmerende en bevorderende factoren
Afhankelijkheid van voordragende partijen
Het type bestuursmodel speelt een belangrijke rol in het werving- en selectieproces
van bestuursleden. De gelaagdheid in het werving- en selectieproces maakt het complex om te spreken van instroom, doorstroom, uitstroom en behoud van kandidaten
zoals gebruikelijk in een reguliere aanbod-vraag-cyclus van arbeid.
Besturen zijn in zekere mate afhankelijk van voordragende partijen en hebben te maken met zittingstermijnen van bestuursleden. Bestuurders in paritaire
bestuursmodellen zijn afkomstig uit de achterban van het pensioenfonds. Kandidaten
worden dan voorgedragen door de werkgevers- en werknemersorganisaties, waarna
het fondsbestuur uiteindelijk beslist over de benoeming van een bestuurskandidaat
(Pensioenfederatie, 2014). Verschillende respondenten ervaarden de afhankelijkheid van de voordracht als belemmering in het streven naar diversiteit. Ook uit de
focusgroep kwam naar voren dat de voordracht door vakbonden en werkgevers doorslaggevend is en als gegeven wordt gezien door besturen. Besturen die bewust bezig
zijn met het bevorderen van diversiteit, stimuleren voordragende partijen wel om
meer diverse kandidaten voor te dragen, die ook complementair zijn aan het bestuur.
Daarnaast zet ViiP zich in om het diversiteitsbewustzijn van de voordragende partijen
te vergroten.
Werven buiten het eigen netwerk en inzet van een wervingsbureau
Onafhankelijke bestuursleden zijn geen vertegenwoordigers van de achterban van een
pensioenfonds. Voor de werving en selectie van onafhankelijke bestuursleden zijn
pensioenfondsen daarom niet afhankelijk van voordragende partijen. Voor fondsen
met een professioneel bestuur waar representatie van de achterban niet noodzakelijk
is, is het mogelijk om buiten het eigen netwerk een bredere pool van kandidaten te
bereiken.
De werving van onafhankelijke bestuurders kan bijvoorbeeld verlopen via een
wervingsbureau. Een wervingsbureau kan in zijn talentpool gericht op zoek gaan naar
zowel geschikte vrouwelijke als jongere kandidaat-bestuurders. De vijver aan kandidaten waaruit gevist kan worden, is dan aanzienlijker groter dan wanneer een pensioenfonds ervoor kiest om in het eigen netwerk te zoeken. De procedure van werving
en selectie van nieuwe bestuursleden verschilt per pensioenfonds en kan invloed
hebben op de mate waarin diversiteit gerealiseerd kan worden. Wanneer bestuurders
afkomstig moeten zijn uit belanghebbende groepen, zal een wervingsbureau geen
optie zijn om meer diverse bestuurders te werven.

netspa r des ig n paper 212

24

Opeenstapeling van (in)formele normen
Bij de benoeming van kandidaat-bestuursleden, ongeacht het type bestuursmodel, is
het van belang dat zij voldoen aan de geschiktheidsvereisten zoals gesteld en getoetst
door De Nederlandsche Bank (DNB) op grond van de Pensioenwet (DNB, 2013). De
geschiktheid en betrouwbaarheid van kandidaat-bestuursleden wordt getoetst door
DNB die deze toetsing uitvoert aan de hand van de Beleidsregel Geschiktheid 2012
(DNB, 2013).
De combinatie van criteria zoals getoetst door DNB evenals diversiteitscriteria
worden door verschillende respondenten gezien als een opeenstapeling van normen
waarmee rekening gehouden moet worden (Respondent 1, MCPF; Respondent 3, PF;
Respondent 5, SBZ). Doordat DNB geschiktheidscriteria toetst, is dat een doorslaggevende factor in de selectie. De diversiteitsdoelstellingen worden ervaren als iets
‘extra’s’ dat bovenop de geschiktheidscriteria komt. Respondenten refereerden onder
andere ook aan ‘kwaliteit’ als doorslaggevende factor.
In de focusgroep wordt ook opgemerkt dat diversiteit geen criterium is in de
toetsing van DNB. Bovendien zou de toetsing niet altijd geobjectiveerd zijn. De toetsing van geschiktheid, met name wanneer de criteria voor interpretatie vatbaar zijn,
kan dan belemmerend werken voor diversiteit. Als geschiktheid lastig objectief te
bepalen is, kunnen indrukken en gewoontes een rol gaan spelen (Derous et al., 2016;
Miles & Sadler-Smith, 2014). Hierdoor kan de keuze vallen op wat al bekend is, omdat
dat houvast geeft, met een homogeniserende werking als gevolg (Schneider et al.,
1995). Besturen met een I&L-perspectief zien de opeenstapeling van normen niet als
belemmerend. De diversiteitscriteria worden niet ervaren als iets extra’s, maar juist
als onderdeel van geschiktheid en complementariteit in het bestuur.
Een andere ervaren belemmering, specifiek bij het opnemen van een
bestuurslid jonger dan 40 jaar, is dat kandidaten op relatief jonge leeftijd zelden
het vereiste niveau van geschiktheid van pensioenfondsbestuurders bereiken. Het
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gaat hier zowel om de geschiktheidstoets door DNB als om het niveau aan ervaring
dat pensioenfondsbesturen graag zien bij nieuwe bestuursleden. Hoewel diversiteit
een onderdeel is van de collectieve competentiematrix, benadrukten respondenten
de ervaring van individuele kandidaten en niet de aanvullende perspectieven,
ervaringen en competenties die zij met zich meebrengen. Dit kan resulteren in een
homogeen bestuur met leden die weliswaar allen voldoen, maar geen andere perspectieven inbrengen. In de focusgroep wordt tevens benadrukt dat pensioenfondsen
risicomijdend zijn, wat ook doorwerkt in de werving en selectie. Zo zou er beperkt
ruimte zijn voor een bestuurspositie voor een startende bestuurder waarin groei
mogelijk is.
Eerder onderzoek toont aan dat de diversiteit in besturen samenhangt met
de legitimiteit en aanwezigheid van verscheidenheid aan perspectieven en met
maatschappelijke verantwoordelijkheid (Lückerath-Rovers, 2009; Ostrop & Villadsen,
2015; Veltrop et al., 2015). Hiermee samenhangend is het dan ook van belang om na
te gaan welke waarden ten grondslag liggen aan de besluitvorming in fondsen – bijvoorbeeld representativiteit, legitimiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Aantrekken diverse kandidaten
Samenhangend met het bovenstaande voerden respondenten verschillende
redenen op waarom vrouwen en jongeren relatief minder lijken te solliciteren
op bestuursposities. Zo wordt interesse in de pensioensector genoemd (oftewel
attraction, Schneider et al., 1995), die bij jongeren lager zou zijn vanwege andere
prioriteiten in hun levensfase en omdat de combinatie met een andere baan en een
bestuursfunctie praktisch onmogelijk kan zijn. Volgens respondenten (Respondent
6, SPMS; Respondent 5, SBZ) is het een uitdaging om jongeren te interesseren om in
het bestuur van een pensioenfonds deel te nemen. Voor SSPF is het niet zozeer een
uitdaging om jongeren te enthousiasmeren voor het pensioenfonds, maar schrikt
het onboardingtraject dat het fonds hanteert potentiële kandidaten mogelijk af. Het
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traject is erg intensief, kandidaten volgen het naast hun reguliere baan en mogelijk
wordt het niet ondersteund door hun werkgever. Hierdoor wordt het traject als relatief zwaar ervaren, wat ertoe kan leiden dat kandidaten (voortijdig) afhaken.
Enkele respondenten noemden dat jongeren en vrouwen anders reageren op
vacatures voor bestuursfuncties. Eerder onderzoek laat zien dat vrouwen minder snel
reageren op een functie dan mannen (Lundeberg et al., 1994; Martin & Phillips, 2017).
SPMS reageert hierop door de vacatureteksten meer te laten aansluiten op de manier
waarop vrouwelijke kandidaat-bestuurders deze kunnen interpreteren. De stijl van de
tekst wordt in acht genomen en in de vacature wordt nadrukkelijk vermeld dat er een
opleidingstraject beschikbaar is. Ook wordt aangegeven welke geschiktheidscriteria
gehanteerd worden en op welke wijze. Dit heeft de respondenten geholpen meer
reacties van vrouwelijke kandidaten te krijgen. Bovenstaande betekent dat gerichter
gekeken kan en moet worden naar de communicatie van criteria en naar een bredere
variëteit aan de gehanteerde criteria om potentiële kandidaten te werven en selecteren
(Ely & Thomas, 2001; Schneider et al., 1995).
Aansluitend op het aanpassen van de wervingsstrategie kan ook ingezet worden op de training van vrouwelijke kandidaten voor een bestuursfunctie en de wijze
waarop zij op vacatures reageren. In de focusgroep wordt dit aspect onderschreven
door een lid van ViiP, dat trainingen inzet gericht op het versterken van de positie van
vrouwen.
Zichtbaarheid diversiteit en rolmodellen
Het vergroten van de zichtbaarheid van vrouwen in pensioenfondsbesturen kan andere
vrouwen motiveren om zelf ook in een pensioenfondsbestuur zitting te nemen (Ely &
Thomas, 2001). Zij fungeren dan als rolmodellen. Gibson (2004) stelt dat rolmodellen
drie onderling verbonden functies dienen: zij zijn er om van te leren, om motivatie en
inspiratie te bieden en om individuen te helpen hun zelfbeeld te bepalen. Ook uit dit
onderzoek kwam het positieve effect dat vrouwelijke rolmodellen op andere vrouwen
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in de sector kunnen hebben naar voren. Zo vertelt Respondent 14 (SBZ) over haar ervaring als rolmodel. Door met andere vrouwen te praten over haar werk als bestuurslid
poogde zij actief andere vrouwen te interesseren in een dergelijke bestuursfunctie. Ook
in de focusgroep benadrukte ViiP het belang van rolmodellen.
Communicatie
Communicatie kan ook een geschikt instrument zijn om de zichtbaarheid van
pensioenfondsen te vergroten en daarmee een meer diverse groep te bereiken (Ely
& Thomas, 2001; Schneider et al., 1995). Pensioen zou een onderwerp zijn waar met
name jongeren weinig interesse in hebben. De sector kan via communicatie diverse
doelgroepen bereiken en motiveren om actief te worden in een pensioenfondsbestuur. Volgens Respondent 2 (PF) zou het werk van een pensioenfondsbestuurder meer
zichtbaar gemaakt moeten worden. De respondent stelt dat wanneer meer mensen
weten wat een pensioenfondsbestuurder doet, het ook aantrekkelijker wordt zelf deel
te nemen aan een pensioenfondsbestuur. Zo maakt SSPF onder andere gebruik van
verschillende communicatiemiddelen (bijvoorbeeld sociale media) om jongeren te
bereiken en te enthousiasmeren.
Opleidingstrajecten
Tot slot is er meer ruimte om kandidaten op te leiden en hen als het ware klaar te
stomen voor een bestuursfunctie. Organisaties als het PensioenLab verschuiven de
focus van hun programma daarom naar het opleiden van jongeren tot ‘kant-enklare’ geschikte fondsbestuurders. Ook pensioenfondsen zelf kunnen het opleiden
van kandidaten tot geschikte pensioenfondsbestuurders onderdeel maken van hun
diversiteitsbeleid (Ely & Thomas, 2001; Nishii, 2013). Dit kan bijvoorbeeld door het
opnemen en opleiden van aspirant-bestuurders (zoals bij SPMS en BPL). Daarnaast
kent SSPF een onboardingtraject waaraan kandidaten deelnemen om zich voor te
bereiden op een bestuursfunctie. Een andere manier om kandidaten op te leiden,
is door ze in eerste instantie zitting te laten nemen in het Verantwoordingsorgaan
(VO) om ze vervolgens op een later moment te laten doorstromen naar het bestuur
(Respondent 5, SBZ).
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Rol intern toezicht versterken bij bevorderen diversiteit van besturen
Het intern toezicht in een pensioenfonds wordt geregeld in de Pensioenwet en
varieert per bestuursmodel. Het intern toezicht kan aansturen op de bevordering van
diversiteit in het fondsbestuur door extra aandacht te besteden aan het diversiteitsbeleid (Respondent 3, PF; Respondent 4, SPMS). Daarnaast kan het intern toezicht een
actieve stimulans zijn voor het fondsbestuur om vroegtijdig rekening te houden met
de progressie van diversiteit.
Intern toezicht kan ook gesprekken voeren met de partijen die kandidaatbestuurders voordragen en daarmee invloed uitoefenen op de benoeming van
bestuursleden (Respondent 1, MCPF). Eerder werd de afhankelijkheid van sommige
pensioenfondsen van de sociale partners die kandidaten voordragen genoemd als
belemmering voor het behalen van de diversiteitsdoelstellingen. Het intern toezicht
zou als derde partij een rol kunnen spelen in het benadrukken van de diversiteitsdoelstellingen bij de voortdragende partijen. Verder benoemt Respondent 1 (MCPF)
dat de Monitoringscommissie samen met de Vereniging van Intern Toezichthouders
Pensioensector (VITP) de fondsbesturen kan aansturen om diversiteit in het fonds te
stimuleren. In de focusgroep werd echter ook gezegd dat intern toezicht niet altijd op
de hoogte is van de samenstelling van de achterban en dat de aandacht voor diversiteit ook daar kan worden versterkt.
4.3 Inclusieve cultuur en rol van leiderschap
Een inclusieve cultuur veronderstelt dat er openheid heerst ten aanzien van verscheidenheid, dat daar actief naar wordt gevraagd en dat verscheidenheid wordt
benut bij de besluitvorming (Nishii, 2013). Het eerdergenoemde stappenplan dat is
aangereikt door de Pensioenfederatie beoogt pensioenfondsen te stimuleren ook
langetermijndoelen op te stellen om daarmee een inclusieve cultuur te bestendigen
waarin de diversiteit in besturen wordt behouden. Op basis van de interviews is niet
direct te constateren of alle pensioenfondsbesturen actief bezig zijn een inclusieve
cultuur te waarborgen. Zo zijn de respondenten van mening dat het vanzelfsprekend
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is dat bestuursleden hun expertises en meningen actief delen. Het delen van unieke
perspectieven is echter niet altijd vanzelfsprekend. Wanneer een bestuurslid in de
minderheid is, mogelijk een token is, dan zal het delen van een ander perspectief
niet als waarde worden gezien. Ook zal niet naar dit perspectief worden gevraagd en
zal deze niet worden benut bij de besluitvorming (Nishii, 2013; Shi et al., 2017).
De integratie van verscheidenheid begint bij de manier waarop het bestuur is
samengesteld. Hierbij gaat het om de vraag of de bestuursleden complementair zijn
op het gebied van competenties en vaardigheden en op hun sociaal-demografische
achtergronden. SSPF stuurt hier nadrukkelijk op en wijst kandidaten af wanneer zij
niet complementair zijn aan het bestuur, zowel qua diversiteitsdoelstellingen als
inhoudelijke expertise.
Het delen en leren van bestuursleden wordt gestimuleerd door zelfevaluaties
in het bestuur. Het geeft zicht op het gedrag van bestuursleden en de mogelijkheid
daar open over te spreken. Daarnaast helpt het delen van expertises ook om vraagstukken beter te belichten en met verschillende bestuursleden te bespreken welke
besluitvorming passend is. Hierbij is echter niet altijd evident of dit ook samenhangt
met diversiteit in sociaal-demografische achtergronden.
Slechts een enkel bestuur besteedt actief aandacht aan de cultuurnormen,
hoewel dit niet als inclusiviteit wordt bestempeld. Zo worden met het bestuur
verschillende gedragscodes besproken en is er aandacht voor de gedeelde normen
en waarden die nagestreefd worden. Het bestuur evalueert deze zowel intern door
observaties van bestuursleden als door sleutelfunctiehouders van het bestuursbureau.
Hier is mogelijk een kans om cultuurnormen meer te verbinden aan inclusiviteit: wat
is nodig om diversiteit te waarderen, benutten en waarborgen?
Om diversiteit te bevorderen en behouden, is een inclusieve cultuur van belang.
Besturen met een I&L-perspectief zijn daar nadrukkelijker mee bezig dan besturen
die enkel een D&R- en T&L-perspectief hanteren. In een inclusieve cultuur wordt
diversiteit in brede zin gewaardeerd en benut bij de besluitvorming (Ely & Thomas,
2001; Nishii, 2013).
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Enkele fondsen geven aan actief op zoek te zijn naar de diverse input van
bestuursleden en stellen dat daar een belangrijke rol voor de voorzitter is weggelegd. De voorzitter stimuleert een inclusieve cultuur door actief naar de inbreng
van verschillende leden te vragen (Ashikali et al., 2021). Wat betreft het benutten
van verschillende input noemden respondenten dat de voorzitter een faciliterende
rol inneemt. Dit wordt ook zo ervaren bij SSPF. Zo zou de voorzitter eerst de input
ophalen van bestuursleden alvorens een eigen mening te delen. De voorzitter speelt
daarmee een belangrijke rol in het oppakken van het onderwerp diversiteit en in de
samenstelling van het bestuur (Respondent 1, MCPF). Dit stimuleert anderen in het
bestuur om actief met het thema aan de slag te gaan en activiteiten te organiseren
(Respondent 14, APF).
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5. Conclusie en aanbevelingen
Dit hoofdstuk zet de belangrijkste bevindingen op een rij en formuleert op grond
daarvan enkele aanbevelingen.
Het diversiteitsperspectief is doorslaggevend voor het realiseren van diversiteit in
pensioenfondsbesturen
Diversiteit wordt primair gemotiveerd als het belang een afspiegeling te vormen
van de achterban. Dit maakt het streven naar diversiteit complex; representatie
en diversiteit worden in de eerste plaats impliciet gedefinieerd in termen van de
beroepsgroep of geïnstitutionaliseerde achterban (werkgevers en werknemers) en niet
in termen van sociaal-demografische kenmerken.
De Code is een middel voor pensioenfondsbesturen om aandacht te hebben
voor diversiteit. Er is niet altijd een expliciete motivering voor diversiteit aanwezig.
Bij het ontbreken van een intrinsieke motivatie voor diversiteit en enkel de nadruk
op representatie van de achterban, is slechts ad hoc aandacht voor diversiteit en
inclusie. Daarbij is er een nauwe focus op werving en geringe aandacht voor een
cultuurverandering (Ely & Thomas, 2001). Beperkte aandacht voor de inclusiviteit van
de cultuur kan resulteren in tokenism: de selectie van diverse bestuurders met slechts
als doel om het beeld te schetsen dat diversiteitscriteria zijn behaald, zonder de perspectieven van deze bestuurders daadwerkelijk mee te nemen in de besluitvorming
(Moss Kanter, 1977; Shi et al., 2017).
Een I&L-perspectief in het bestuur en D&I-beleid zijn van belang voor het
ontwikkelen en waarborgen van een inclusieve cultuur waarin verscheidenheid van
leden wordt gewaardeerd. De waardering van diversiteit draagt bij aan de manier
waarop besturen een diversere groep kandidaten bereiken via communicatie, rolmodellen en aspirant-functies en aan hoe zij diversiteitscriteria opnemen in de wervingen selectiestrategie (bijvoorbeeld via divers samengestelde selectiecommissies). Er is
aandacht voor inclusiviteit van de cultuur door diverse inzichten te benutten bij de
besluitvorming. Leiderschap heeft een faciliterende en stimulerende rol in het delen
van verschillende perspectieven en het creëren van ruimte voor tegengeluid (Ashikali
et al., 2021; Nishii et al., 2018).
Diversiteit van het bestuur en de invulling die daaraan wordt gegeven vanuit
een I&L-perspectief kan bijdragen aan het verkrijgen van een diverser aanbod van
kandidaten. Een divers bestuur met een duidelijke waardering voor diversiteit zal
meer diverse kandidaten aantrekken en selecteren, terwijl het omgekeerde verondersteld kan worden voor een homogeen samengesteld bestuur (Schneider et al.,
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1995). Bovendien zal een inclusieve cultuur bijdragen aan het behoud van diversiteit
tegenover een cultuur waarin diverse kandidaten als token worden gezien.
Belemmerende factoren
-

Diversiteit (in termen van sociaal-demografische achtergronden) is geen geschiktheidscriterium en wordt als een opeenstapeling van eisen ervaren. Hierdoor
is diversiteit niet in alle gevallen een integraal onderdeel van de werving- en
selectiestrategie en is er slechts ad hoc aandacht voor.

-

De criteria die worden gehanteerd resulteren in hetzelfde ‘type’ bestuurder, wat
niet bijdraagt aan de diversiteit van besturen. Niet-geobjectiveerde geschiktheidscriteria dragen hieraan bij. De nadruk ligt op kwaliteit, maar wanneer die
voor interpretatie vatbaar is, kan dit leiden tot een selectie op basis van wat
men al kent, gebaseerd op onbewuste vooroordelen (Derous et al., 2016; Miles &
Sadler-Smith, 2014). Met als mogelijk gevolg dat de kwaliteit van ondervertegenwoordigde groepen niet wordt (h)erkend.

-

Kwaliteit wordt ook sterk ingevuld in termen van de individuele bestuurder.
Kwaliteit zou ook betrekking moeten hebben op het bestuur als geheel, op de
waarden die aan de besluiten ten grondslag liggen en op de manier waarop de
diversiteit in besturen daarmee kan samenhangen (Ashikali & Groeneveld, 2018;
Ely & Thomas, 2001).

-

Bestuurservaring speelt nog altijd een belangrijke rol, wat belemmerend kan
werken voor het vergroten van de diversiteit. Pensioenfondsen zijn wat dat betreft
risicomijdend in het aanstellen van personen zonder aantoonbare ervaring.

-

De samenstelling van besturen is afhankelijk van de beroepsgroep en de voordragende partijen. Het type bestuursmodel speelt dan een belangrijke rol in de wijze
waarop nieuwe bestuursleden worden geworven en geselecteerd. De Code richt
zich slechts op de pensioenfondsen en niet op de voordragende partijen. Wanneer
de voordracht niet voldoet aan de diversiteitscriteria, wordt het voor de pensioenfondsbesturen lastiger om een diverse samenstelling van het bestuur te realiseren.

-

De Code richt zich expliciet op het aandeel vrouwen en jonge bestuurders vanuit
een D&F- en T&L-perspectief. Hierdoor zijn fondsen voornamelijk met die criteria
bezig. Het is echter niet voldoende om D&I te waarborgen op de lange termijn.
Daarnaast wordt culturele diversiteit beperkt door de onderzochte fondsen
benoemd. Dit is opvallend, aangezien culturele diversiteit een rol speelt in de
representatie van pensioenfondsbesturen en potentieel in de waarden die ten
grondslag liggen aan de besluitvorming binnen fondsen.
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De Code kent een nauwe focus op de leeftijd van individuele bestuurders.
Wanneer bestuurders de leeftijd van 40 jaar passeren, voldoen fondsen niet meer
aan de doelstellingen. De selectie is sterk gericht op de absolute geschiktheidseisen
van de individuele kandidaat en minder op de relatieve meerwaarde van de
kandidaat voor het bestuur als geheel.

Bevorderende factoren
-

Fondsen met een expliciet I&L-perspectief, een concreet D&I-beleid en aandacht
voor een inclusieve cultuur nemen meerdere aspecten van diversiteit mee in hun
bestuurssamenstelling, zowel sociaal-demografische als minder zichtbare aspecten (bijvoorbeeld persoonlijkheden).

-

Opleidingstrajecten en aspirant-functies zijn effectief om drempels voor solliciteren weg te nemen en ervaring op te doen. Het PensioenLab speelt hierin een
belangrijke rol, maar besturen organiseren dit ook zelf.

-

Het zichtbaarder maken van de inhoud van pensioenen om met name jongeren
hier al vroeg voor te interesseren en het inzetten van rolmodellen kan bijdragen
aan het stimuleren van een diverser aanbod. Hierbij is bijvoorbeeld de wijze van
communicatie in vacatureteksten van belang.

-

Het intern toezicht van een pensioenfonds heeft een cruciale rol in het aanspreken
en stimuleren van pensioenfondsbesturen om aan de diversiteitsdoelstellingen te
voldoen.

-

Het VO kan een mogelijke opstap zijn naar bestuur. Potentiële kandidaten kunnen
er relevante kennis en ervaring opdoen.

-

Het inzetten van een extern wervingsbureau kan helpen om meer diverse kandidaten te bereiken. Onafhankelijke besturen zijn minder afhankelijk van de voordracht van kandidaten en hebben de mogelijkheid om te werven uit een bredere
pool van professionele bestuurders (Schüller, 2021).

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Het onderzoek heeft zich beperkt tot een selectie van cases en respondenten en biedt
met name inzicht in verklarende mechanismen – en geeft niet noodzakelijk een
breder overzicht van de gehele sector. Een verkennende kwalitatieve studie als deze
beoogt diepgang en geen representativiteit, en wil vooral inzicht geven in mogelijke
verklarende mechanismen. Met andere woorden, de selectie van pensioenfondsen
en respondenten was erop gericht om de variatie in de sector te benutten, zonder
daarbij in kwantitatieve termen representativiteit na te streven. Het onderzoek geeft
daarmee inzicht in mechanismen die zich ook kunnen voordoen in fondsbesturen
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die niet meegenomen zijn in het onderzoek. Kwantitatief vervolgonderzoek kan met
statistische analyses toetsen in hoeverre verklarende factoren in verschillende typen
pensioenfondsbesturen aanwezig zijn en de diversiteit en inclusie in pensioenfondsbesturen verklaren.
In dit onderzoek zijn drijfveren en percepties over belemmerende en
bevorderende factoren van een aantal actoren opgehaald, zoals besturen, MCPF, de
Pensioenfederatie, het PensioenLab en een wervingsbureau. Het was niet in alle
gevallen mogelijk om bestuursleden te interviewen. Bovendien zijn de perspectieven
en de rol van voordragende partijen, het VO en het intern toezicht niet meegenomen.
De afhankelijkheid van voordragende partijen is echter wel benoemd als mogelijke
belemmering. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de factoren die een rol
spelen in de voordracht en de manier waarop ze samenhangen met het behalen van
de opgestelde diversiteitsdoelstellingen.
In dit onderzoek zijn het intern toezicht en het VO niet meegenomen. Deze
organen zijn van betekenis in de beoordeling van kandidaten, maar het is onduidelijk
of en hoe zij hun bevoegdheden gebruiken (zie onder andere Van der Zwan & Golka,
2022). Vervolgonderzoek kan zich richten op deze vraag en belichten op welke manier
intern toezicht kan bijdragen aan D&I in besturen.
Beperkte diversiteit in aanbod van kandidaten werd aangevoerd als reden voor
het niet behalen van de diversiteitsdoelstellingen. Deze aanname dient onderzocht te
worden door te bestuderen wat mogelijke push- en pullfactoren zijn onder verschillende groepen potentiële kandidaten. Naast deze factoren die de potentiële instroom
van ondervertegenwoordigde groepen beïnvloeden, kan nader onderzoek ingaan
op de rol van uitstroom (van dominante groepen) en de invloed die dit heeft op de
diversiteit in pensioenfondsbesturen.
Aanbevelingen voor het bevorderen van diversiteit in pensioenfondsbesturen
We sluiten af met aanbevelingen voor het bevorderen van diversiteit in
pensioenfondsbesturen.
Pensioenfondsbesturen en de Pensioenfederatie
-

Aangeraden wordt om een I&L-perspectief op diversiteit te formuleren, deze uit
te dragen en hier een concreet D&I-beleid op te ontwikkelen. Een I&L-perspectief
richt zich zowel op het bevorderen van diversiteit (op verschillende dimensies)
via werving en selectie als op de interne organisatie door een inclusieve cultuur
te ontwikkelen. In een inclusieve cultuur wordt de verscheidenheid van mensen
gewaardeerd en benut. Er wordt actief gevraagd naar verschillende perspectieven
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en ervaringen. Deze worden vervolgens geïncludeerd om tot een beter afgewogen
besluitvorming te komen. Hierbij gaat aandacht uit naar de waarden die ten
grondslag liggen aan de besluitvorming. Leiderschap kan de waardering en
integratie van verscheidenheid stimuleren en faciliteren. Het waarborgen van
inclusieve cultuur is een voortdurend proces dat zowel op de korte als op de lange
termijn aandacht vraagt. Fondsen verbinden gedragscodes aan inclusiviteit en er
is aandacht voor de gedeelde normen en waarden die nagestreefd worden.
-

Het strekt tot aanbeveling om verschillende communicatiestrategieën en -middelen in te zetten om een diverse doelgroep te bereiken. Denk daarbij aan sociale
media, netwerkbijeenkomsten en filmpjes om jongeren te informeren over en te
enthousiasmeren voor de pensioensector. Daarnaast interpreteren diverse doelgroepen vacatureteksten mogelijk op een andere manier dan deze zijn bedoeld.
Aandacht voor de communicatiestijl en de typen criteria die worden benoemd is
dan nodig om diverse sollicitanten aan te trekken. Ook luidt het advies om, indien
mogelijk, vacatures buiten het eigen netwerk uit te zetten om een meer diverse
doelgroep te bereiken.

-

De Code en selectie is erg gericht op de absolute geschiktheidseisen van de individuele kandidaat en minder op de relatieve meerwaarde van de kandidaat voor
het bestuur als geheel. Variëteit in bijvoorbeeld leeftijd in het bestuur is mogelijk
effectiever om de diversiteit van besturen te stimuleren.8 De Pensioenfederatie
zou daarnaast kunnen bezien hoe ze de pensioenfondsen hierin meer kan ondersteunen door de diversiteitsambities in de Code stapsgewijs te verhogen.

-

Tot slot luidt het advies om de diversiteitsdoelstellingen ook onderdeel te maken
van de voordrachtcriteria door voordragende partijen en erop aan te sturen.

Wetgever en DNB
Voor de formele toetsing door DNB is het van belang om sociaal-demografische
diversiteit een concreet onderdeel te maken van kwaliteitscriteria. Hierop aansturen
vanuit de Beleidsregel Geschiktheid 2012, maakt het streven naar diversiteit inherent
onderdeel van de kwaliteitstoetsing. Hierbij is het van belang om objectieve criteria
te formuleren en potentiële (onbewuste) vooroordelen van toetsingscommissies te
minimaliseren.

8

MCPF (2022) adviseert om de leeftijd in het jaar van benoeming als criterium te hanteren.
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Bijlage A: Onderzoekscases
Om beter begrip te krijgen van de samenstelling van pensioenfondsbesturen en hoe
diversiteit daarbij een rol speelt, is het soort bestuursmodel dat een fonds hanteert
van belang. Het bestuur van een pensioenfonds varieert afhankelijk van de keuze
tussen de verschillende bestuursmodellen die staan beschreven in de Wet versterking
bestuur pensioenfondsen (Wvbp, 2013). Een pensioenfonds kan kiezen voor een paritair, onafhankelijk of gemengd bestuur. Zo kennen Stichting Pensioenfonds Medisch
Specialisten (SPMS), Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) en Beroepspensioenfonds
Loodsen (BPL) een paritair bestuursmodel. Bij SPMS en SSPF zijn werknemers, werkgevers en pensioengerechtigden vertegenwoordigd in het bestuur. Bij BPL bestaat het
bestuur uit beroepsgenoten en gepensioneerden. Daarentegen heeft Centraal Beheer
Algemeen Pensioenfonds (APF) een onafhankelijk bestuur; de bestuursleden zijn geen
vertegenwoordigers van de eigen achterban, wat het mogelijk maakt dat externe
deskundigen als bestuurder worden benoemd.
Anderzijds kunnen pensioenfondsen kiezen voor een gemengd bestuur:
het bestuur en het intern toezicht vormen samen één orgaan (bij de twee
hiervoor genoemde bestuursmodellen zijn dit gescheiden organen). Stichting
Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) heeft een omgekeerd gemengd
bestuur, wat wil zeggen dat de twee uitvoerende bestuurders onafhankelijk zijn en de
zes niet-uitvoerende bestuurders de achterban vertegenwoordigen.
Tabel A1 geeft een overzicht van de cases, informatie over het bestuursmodel,
de omvang en het behalen van de doelstelling zoals neergelegd in norm 33.
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Tabel A1: Onderzoekscases
Naam fonds

Soort fonds

Stichting
Beroepspensioenfonds
Loodsen (BPL)

Beroeps
pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds
Medisch Specialisten
(SPMS)

Beroeps
pensioenfonds

Stichting
Niet-verplicht
Bedrijfstakpensioenfonds bedrijfstak
Zorgverzekeraars (SBZ)
pensioenfonds
Centraal Beheer
Algemeen
Algemeen Pensioenfonds pensioenfonds
(APF)
Stichting Shell
Pensioenfonds (SSPF)

Ondernemings
pensioenfonds

Grootte
Bestuursmodel Behalen
(totaal aantal
diversiteitsnorm 33
deelnemers)9
Klein (554)
Onafhankelijk Nee: 7 leden,
bestuur
waarvan
0 vrouwen en
0 leden <40 jaar
Middelgroot Paritair bestuur Nee: 9 leden,
(17.754)
waarvan 1 vrouw
en 0 leden <40
jaar
Groot (45.150) Omgekeerd
Nee: 9 leden,
gemengd
waarvan 3
bestuur
vrouwen en
0 leden <40 jaar
Groot (32.131) Onafhankelijk Nee: 4 leden,
bestuur
waarvan 1 vrouw
en 0 leden <40
jaar
Groot (32.021) Paritair bestuur Ja: 7 leden,
waarvan 1 vrouw
en min. 1 lid <40
jaar

Bron: BPL, 2021; SPMS, 2021; SBZ, 2021; Centraal Beheer APF, 2020a & SSPF, 2021.

9

Grootteklasse groot (> 26.604 deelnemers), Grootteklasse middelgroot, (4.462 tot 26.604 deelnemers) en Grootteklasse klein (< 4.462 deelnemers) (SEO, 2020, p. 11).
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Bijlage B: Topiclijst interviews
Bestuurders
-

Algemene introductie en voorstellen

-

Welke rol speelt diversiteit voor het bestuur?
- Heeft het bestuur concrete doelstellingen gesteld wat betreft diversiteit?/
Hoe wordt het diversiteitsbeleid vormgegeven?

-

Waarom wordt er actief (of niet) gestreefd naar een diverse samenstelling?

-

Hoe worden bestuurders geworven en geselecteerd?
- Wat zijn doorslaggevende vereisten?
- Welke sociale partners spelen een rol bij de voordracht van kandidaten?
- Wat is de rol van het interne toezicht hierbij?

-

Wat wordt ondernomen om de diversiteitsnorm te behalen?
- Welk concreet beleid is er?
- Wat zijn de ervaringen daarbij?
- Welke belemmeringen spelen daarbij een rol?
- Wat zou mogelijk kunnen helpen?

-

Bij een divers team:
- Wat zijn de ervaringen?
- Waaruit blijkt potentieel de meerwaarde?
- Hoe wordt zorggedragen dat er een veilige cultuur is waarin eenieder kan
bijdragen?

Rol voorzitter:
-

Welke rol heeft de voorzitter in het stimuleren van de diversiteit? Wat doet u als
voorzitter op gebied van diversiteit?
- Kunt u daar voorbeelden van geven?

Bestuurder die onder de norm valt:
-

Hoe heeft u het proces ervaren van uw aanstelling?

-

Hoe ervaart u de cultuur binnen het bestuur?
- Kunt u uw eigen perspectieven delen?
- In hoeverre wordt u gewaardeerd op uw expertise/unieke inbreng?

Wervingbureau
-

Algemene introductie

-

Welke rol is weggelegd voor het bureau?

-

Hoe gaat het proces van werven?
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Welke belemmeringen worden ervaren als het gaat om het vinden van geschikte
kandidaten?

-

Wat zou kunnen helpen eventuele belemmeringen te verminderen?

Monitoringscommissie, Pensioenfederatie en Pensioenlab
-

Algemene introductie

-

Wat is de rol van de commissie/Pensioenfederatie/Pensioenlab?

-

Welke belemmeringen observeert de commissie/Pensioenfederatie/Pensioenlab als
het gaat om het behalen van de diversiteitsdoelstellingen?
- In hoeverre heeft de commissie zicht op het wervings- en selectieproces en
waar de diversiteit afneemt?
- Welk type fondsen hebben meer moeite met het behalen van de norm?
- In hoeverre spelen sociale partners een rol bij het behalen van de norm?

-

Wat zou volgens de commissie nodig zijn om de diversiteit te bevorderen?
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Bijlage C: Codeboom
Belemmerende factoren

- Aanbod diversiteit:
- Tropenjaren dertigers (9)
- Afhankelijkheid sociale partners (25)
- Interesse pensioensector (14)
- Socio-economische positie vrouwen (2)
- Zelfvertrouwen kandidaten (8)
- Beschikbare posities: Vraag pensioenfondsen (5)
- Selectiecriteria:
- Opeenstapeling van normen (9)
- Eisen aan de pool (36)
- Leeftijd vs. geschiktheid (32)
- Cultuur: Traditionele mindset pensioenfondsen (23)
- Beleid:
- Impliciete naleving (7)
- Eigen verantwoordelijkheid fondsen (9)

Interveniërende factoren

- Wijze van werving (37)
- Soort bestuursmodel (19)
- Wijze van rapporteren (8)
- Grootte fonds (5)
- Positieve ontwikkeling op diversiteit (14)
- Rolmodellen (3)
- Externe factoren:
- Politieke wens (4)
- Externe stimulatie (22)
- Diversiteitsbeleid (28)
- Communicatie (19)
- Jongeren opleiden (10)
- Rol interne toezicht (8)
- Integratie & Leren:
- Diversiteit als bron van leren en innovatie (11)
- Diversiteit van denken (21)
- Diversiteit van werkwijzen (9)
- Beter afgewogen besluitvorming (18)
- Brede definitie van diversiteit (24)
- Toegang & Legitimiteit:
- Afspiegeling achterban (17)
- Legitimiteit verkrijgen (2)
- Discriminatie & Rechtvaardigheid:
- Speciale interventies gericht op specifieke doelgroepen (26)

Bevorderende factoren

Diversiteitsperspectieven
(Ely & Thomas, 2001)

Inclusieve werkomgeving
(Nishii, 2013)

- Een gelijkspeelveld creëren:
- Speciale interventies gericht op specifieke doelgroepen
- Integratie van verscheidenheid:
- Input van verschillende inzichten faciliteren (13)
- Delen en leren van verscheidenheid bestuursleden (9)
- Includeren in besluitvorming:
- Actief naar verschillende input gezocht (4)
- Rol voorzitter (11)
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