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Hoe komen we in de nieuwe pensioenwereld?
Waar staan we en vooral, waar gaan we
naar toe in pensioenland? Wat speelt er in
pensioenland, waarom en wat gaan we er
aan doen om ons pensioenstelsel houdbaar te krijgen.
Er zijn drie grote thema’s die spelen als het
om pensioen gaat. Allereerst die van kostenbeheersing. Dit is nodig gezien de economische malaise waarin we nog steeds
verkeren, gezien de stijgende levensverwachting en gezien de onzekerheid of we
de komende decennia voldoende goede
beleggingsresultaten kunnen blijven halen. De enige manier om daar mee om te
gaan is over te stappen op een premieovereenkomst (dus een beschikbare preDaarmee is uitsluitend de input bepalend
en dus goed beheersbaar en budgetteerbaar. Ook bijbetalingen bij waardeoverdracht worden hiermee voorkomen, zowel
bij vertrekkende als nieuwe werknemers.
Feitelijk is ook het nieuwe pensioencontract dat pensioenfondsen willen introduceren gebaseerd op beperking en beheersing van kosten voor werkgevers en
verschuift het risico van de hoogte van het
pensioen dus naar de werknemers. Door
meer risicovol te beleggen kán alsnog
een goed resultaat worden behaald. Dát

werkgevers werknemers niet meer willen
verzorgen als het om pensioen gaat, maar
uitsluitend nog willen belonen – zolang
ze bij die werkgever werken - is een trend
die onomkeerbaar is. Omdat werknemers
aldus zowel het beleggingsrisico als het
risico van ‘ouder worden’ toebedeeld krijgen, zal er anders, beter gecommuniceerd
– het tweede thema - moeten worden.
Werknemers moeten weten welke risico’s
ze lopen – denk bijvoorbeeld ook aan een
nabestaandenpensioen dat er alleen is zolang ze in dienst zijn -, welke gevolgen dat
heeft en welke keuzes ze kunnen maken.
Werknemers moeten zich daarom veel
meer verdiepen in hun pensioen. Niet de
technische details, maar wel hoe ze het
‘pensioenstuur’ kunnen bedienen.
Zowel de HR-afdelingen als Ondernemingsraden moeten hierbij een leading
rol krijgen. Uitvoerders – zowel verzekeraars als pensioenfondsen – zijn immers
niet in staat gebleken om pensioen ‘over
de bühne’ te krijgen. Daarvoor is ‘hulp op
de werkvloer’ nodig. Dat betekent dat iedereen in de pensioenketen op een hoger
professioneel en deskundigheidsniveau
moeten komen, het derde thema. Pensioenfondsbestuurders en toezichthouders
(middels de Wet Versterking Bestuur Pen-

sioenfondsen die per 8 augustus in werén geschikt zijn. Pensioenadviseurs, die
immers per 2014 over de Wft-vergunning
Pensioenverzekering moeten beschikken.
Maar ook de professionals op de werkvloer dus. Daar schort het nog wel eens
aan. Kennis van pensioen heeft nog lang
niet het niveau van kennis van de ‘bijtelling auto van zaak’, vakantiedagen of overwerkregelingen.
Het is hierbij jammer dat er vanuit Den
Haag weinig visie is. Ook de rol van de sociale partners is dubieus te noemen. Waarom zij koste wat het kost willen vasthouden aan een pensioensysteem, gebaseerd
op verzorging en zekerheid - middels verplichtstelling bij bedrijfstakpensioenfondsen, collectiviteit en solidariteit -, terwijl
alle deskundigen ondubbelzinnig beargumenteren en onderbouwen dat dit niet
langer realistisch is, is mij en de NOPD een
groot raadsel. Dat ze daarbij dus niet in het
belang van ‘pensioendeelnemers’ acteren
kan ik hen ook alleen maar verwijten en
wijten aan een gebrek aan professionaliteit en vooral deskundigheid.
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Pensioencommunicatie in iedere situatie
Neuzen dezelfde kant op richten en bruggen bouwen
communicatie naar de verschillende deelnemersgroepen toe. We hebben er toen
voor gekozen verschillende communicatiemiddelen in te zetten. Van voorlichtingsbijeenkomsten tot het opmaat aanbieden
van videocommunicatie advies via een
beveiligde server. Geen Skype zeiden we
toen al, dat is namelijk niet beveiligd. Door
moderne communicatiemiddelen in te zetten was het bereik van informatie niet aan
tijd gebonden en de betrokkenheid van de
deelnemers enorm hoog.

Communiceren over complexe onderwerpen zoals pensioen is niet moeilijk. Maar
communiceren over pensioen zodat de
werknemer of de werkgever je begrijpt, is
een stuk lastiger. Laten we het eens omdraaien. Communiceren over pensioen in
de taal van de werknemer met kernwaarden zoals: gemak, eenduidigheid en samen de probleemstelling duidelijk en begrijpelijk te maken. Dat is een hele kunst.

Begrijpelijke taal voor werkgever en
werknemer
PensioenenCo. is een jong en dynamisch
pensioenadviesbureau uit Groningen.
Nuchter, poten in de modder en voor de
kar gaan staan. Waar communicatie en de
nazorgtrajecten bij relaties een rode draad
is in onze pensioenadvisering. Ons advies
is gebaseerd op kernbegrippen: gemak,
eenduidigheid en samen oplossingen kiezen voor pensioenvraagstukken. Praten
we over hetzelfde, zitten we als adviseur
de werknemer. Zo niet dan schakelen we
even terug om samen het juiste inzicht en
begrip te krijgen. Eenduidigheid, kijken we
naar dezelfde feiten, praten we over hetzelfde en begrijpen we elkaar. Kortom begrijpelijke taal, de juiste context, dosering
en volgorde van informatie is uitermate

Nazorgfase
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belangrijk om de boodschap goed over te
laten komen.

Flexibileit vanuit andere branches
We kunnen veel leren van andere branches. Flexibele en innovatieve bedrijven.
Zo heb ik veel geleerd van een relatie van
mij. ITDS is een Business Consultancy
dienstverlener voor banken, verzekeraars
en pensioenfondsen, waar we in 2010 een
complex optimalisatieproces in gang hebben gezet. Moeilijkheid was dan ook de

Daarna kwamen in de nazorgfase de individuele gesprekken met de deelnemers.
Hierdoor nemen we de werkgever veel nazorg en informatieplicht uit handen. In de
informatieplicht ligt een bottleneck voor
werkgevers, maar tevens de oplossing.
Werkgevers denken in een tegenvallende
economie, vergrijzing en stijgende levensverwachting aan kostenbeheersing. Hierdoor neemt de risicoverschuiving naar de
werknemers toe. Dit kun je o.a. zien aan
regelingen, keuzevrijheid werknemers en
risico verschuiving. Door werknemers tijdig te informeren over hun pensioen, waar
ze staan en wat het voor hen doet. En tevens een stuk nazorg van de werkgever

uit handen te nemen qua communicatie
en informatieverstrekking. Kan een werknemer ook beter risico’s inschatten en er
mee omgaan. En beter grip krijgen op zijn
eigen pensioenplanning die past bij de levensfase waar hij zich in begeeft.

Pensioencommunicatie doe je samen
Veel adviseurs zijn bang om over onvoldoende toegevoegde waarde te beschikken, zij denken doordat ze een actieve
houding hebben over toegevoegde waarde te beschikken. Kop uit het zand, adviseurs en uitvoerders. De waarde die je toevoegt is de taal die je spreekt, het inzicht
dat je geeft zodat relaties keuzes kunnen
maken die er toe doen. Bied eenduidige
informatie en pensioenadvisering, anders
gezegd pensioencommunicatie doe je
vooral samen.
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