
Beter inzicht in
de deelnemers-
voorkeuren voor
ESG-thema’s
  Binnen het kwantitatieve
deelnemersonderzoek van Ahold
Delhaize Pensioen is de speciale
techniek choice behavior modelling
toegepast. Hiermee krijgt het
pensioenfonds een beter inzicht in de
voorkeuren van deelnemers voor ESG-
thema’s. De techniek laat deelnemers
keuzes maken tussen fictieve scenario’s
en geeft daarom meer en betere
informatie dan wanneer je deelnemers
alleen vraagt naar welke ESG-thema’s zij
belangrijk vinden. 

en wil daarin graag de mening van haar
deelnemers meenemen. Het initiatief
kwam vanuit de TU Delft/Councyl om te
onderzoeken of deze techniek ook voor
pensioenfondsen kan worden ingezet.
Voor Ahold Delhaize Pensioen een
mooie kans om hiermee extra inzicht in
de voorkeuren van deelnemers te
krijgen. 

Dit onderdeel van het onderzoek is met
een samenwerking tussen Ahold
Delhaize Pensioen, de Technische
Universiteit Delft (TU Delft) / Councyl
en Montae & Partners (M&P) tot stand
gekomen. Ahold Delhaize Pensioen wil
duurzaam beleggen verder vormgeven 

Samenwerking

De huidige ESG-thema’s van Ahold
Delhaize Pensioen en een selectie
van alternatieve ESG-thema’s;
het pensioenresultaat;
de principes “do good” en “do no
harm”. 

Choice behavior modelling is een
beproefde techniek waar in
bijvoorbeeld de gezondheidszorg en in
de publieke sector al veel gebruik van
wordt gemaakt. De techniek is
toepasbaar op grote groepen
deelnemers en kleinere groepen
experts. 

In de toepassing voor de
pensioensector hebben we gezamenlijk
de volgende belangrijkste criteria voor
deelnemers vastgesteld:

Techniek choice behavior
modelling



populatie een grote invloed hebben op
de totale resultaten en met name op de
keuze voor bepaalde thema’s. Zo wordt
de voorkeur voor het thema
“verminderen van ongelijkheid” sterk
gedreven door een relatief klein deel
van de groep (18%). Een ander groot
deel van de groep (46%) heeft
daarnaast ook een voorkeur voor
andere thema’s zoals
kwaliteitsonderwijs, goede gezondheid
en welzijn en klimaatactie. Dit is
belangrijke informatie voor de
uiteindelijke besluitvorming van het
pensioenfonds.   

Om de resultaten op een evenwichtige
wijze mee te nemen in het beleid
duurzaam beleggen, heeft het
pensioenfonds in aanvulling op het
kwantitatieve deelnemersonderzoek
nog verschillende focusgroepen met
deelnemers georganiseerd om verder
door te praten over deze voorkeuren. 

Op basis hiervan zijn zorgvuldig
samengestelde hypothetische scenario’s
vastgesteld. Deelnemers zijn
systematisch gevraagd een keuze
tussen verschillende scenario’s te
maken. De uitkomsten hiervan maken
via een econometrisch model
transparant hoe de deelnemers de
afweging maken tussen de
verschillende criteria. Het model is zo
nauwkeurig dat het ook een
voorspellende kracht heeft waardoor er
een voorzichtige inschatting kan
worden gemaakt van de toekomstige
voorkeuren van deelnemers. 

Resultaten
De belangrijkste resultaten voor Ahold
Delhaize Pensioen zijn dat deelnemers
hun pensioenresultaat belangrijk
vinden, maar daarnaast een behoorlijke
ambitie hebben ten aanzien van
duurzaam beleggen. Deelnemers kiezen
naast “do no harm” ook voor “do
good”. 

Uit verdiepend onderzoek blijkt
daarnaast dat subgroepen van de 

Breder inzetbaar
 De techniek is nu toegepast in een

deelnemersonderzoek naar ESG-
voorkeuren, maar de techniek is breder
inzetbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
de besluitvorming bij een ALM-studie
of in pensioen discussies over
evenwichtigheid. Wil je hier meer over
weten, neem dan gerust contact op met
Yvette Hellegers (M&P) of Nicolaas
Heyning (Councyl). 
 

''Zo wordt de voorkeur voor het
thema 'verminderen van ongelijkheid'
sterk gedreven door een relatief klein
deel van de groep''


