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PensioenLab Groep Communicatie  

 

Inleiding 
 

De groep Communicatie 2013 / 2014heeft zich gebogen over het volgende vraagstuk: 

 

“Vertaal de huidige pensioendiscussie in Jip en Janneke taal”  

 
Tijdens de pitch bij DNBis geprobeerd het belang van dit vraagstukdoor middel van een 

vergelijking van de pensioendiscussie met ingewikkelde natuurkundige formule 

duidelijk te maken.  

 

Hierbij was de hoofdvraag: hoe komt hetdat de pensioendiscussie zo ingewikkeld en 

onbegrijpelijk is geworden voor de meeste Nederlanders? 

 

Om de pensioendiscussie te verhelderen is het nodig dat wij ons beperken tot de feiten. 

De verschillende aannames en visies met betrekking tot de pensioendiscussie zijn zoveel 

mogelijk vermeden. 

 

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma heeft aangegeven 

dat 2014 het jaar van de pensioendiscussie wordt.  

 

Graag willen wij er aan meewerken door deze discussie begrijpelijk te maken voor alle 

Nederlanders.  

 

Wat wordt hier bedoeld met pensioen? 

 

In de uitleg van de pensioendiscussie wordt het begrip 

pensioen beperkt tot AOW en werkgeverspensioen. 

AOW is de uitkering die in principe elke Nederlander 

van de overheid krijgt bij het bereiken van de AOW-

leeftijd.Werkgeverspensioen is het pensioen dat wordt 

opgebouwd via de werkgever. 

 

Wij willen de pensioendiscussie zo begrijpelijk mogelijk 

maken voor iedereen. Dit doen wij door de vergelijking met olifanten te maken. De 

olifant is de rode draad in dit verhaal. De uitleg willen wij visueel maken, door middel 

van vier cartoons, met daarin de vier belangrijke elementen van de 

pensioendiscussie uitgelegd aan de hand van de vergelijking met olifanten.  

 

Mogelijk kunnen wij pensioenexperts op deze manier iets meegeven. Tijdens onze 

presentatie bij DNB hebben wij Jetta Klijnsma gevraagd: “ Wat antwoordt u als 

uw neefje op een verjaardag vraagt: wat is de huidige 

pensioendiscussie?”. Door middel van de vergelijking met olifanten kan iedereen 

de pensioendiscussie begrijpen. 



2 

 

Pensioendiscussie in 4 hoofdpunten 
 

1. Hoe verdelen we het verlies van de financiële crisis? In het huidige stelsel 

worden de pensioenen bijna te allen tijde gegarandeerd, waardoor de 

kassen gestaag leeglopen. 

 

 
 

Er heerst droogte in het bos waar alle olifanten leven. Nederland bestaat alleen uit bos 

en er leven alleen olifanten in het bos. Op een gegeven moment ontstaat er droogte in 

het bos. Bomen hebben water nodig om te kunnen groeien. De bomen zorgen voor 

voedsel voor de olifanten. Doordat er minder bomen zijn, ontstaat er schaarste, terwijl 

er vroeger voor elke olifant genoeg te eten was. Het discussiepunt is dus: “Hoe 

zorgen we dat het weer gaat regenen en de bomen weer gaan 

groeien?” 

 

Bij dit discussiepunt symboliseert de droogte de financiële crisis waar iedereen in de 

pensioenwereld op dit moment last van heeft. Langzamerhand begint de economie zich 

weer te herstellen. Hierdoor is het garanderen van pensioenen een discussiepunt. Hoe 

zorgen we ervoor dat ons pensioensysteem weer op orde is voor toekomstige 

generaties? Het geld mag niet opraken, het moet weer gaan regenen. 
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2. Wie betaalt de rekening van onze oma van 103? - Iedereen krijgt levenslang 

een vast pensioen, waar lang niet altijd voor is betaald.  

 
 

De oudere olifanten leven langer dan voorheen werd ingeschat. Het bos is niet groot 

genoeg om alle olifanten te voorzien van eten. Het bos moet dus eigenlijk groter zijn 

zodat er genoeg eten is voor iedereen. Het discussiepunt is dat olifanten steeds ouder 

worden en het eten daardoor opraakt. We missen hiervoor bos en natuur, de vraag is: 

hoe gaan we dit oplossen? “Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg eten is 

voor alle olifanten?” 

 

Bij dit discussiepunt gaat het om de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. De 

mensen worden ouder dan destijds werd ingeschat. De pensioenwereld moet hier iets 

mee doen, want het huidige systeem is niet berekend op deze vergrijzing. Er is te weinig 

premie door de ouderen betaald, voor het pensioen dat zij ontvangen. 
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3. Jongeren worden benadeeld ten opzichte van ouderen - De doorsneepremie 

zorgt voor een lagere pensioenopbouw voor de jongste generaties 

werknemers. 

 
 
De jongere olifanten hebben een groeiachterstand omdat zij in hun jonge jaren niet 

genoeg te eten hebben. De oudere olifanten hebben het daarentegen prima. Zij hebben 

het bos immers opgebouwd. Maar er komen minder jongeolifanten bij en de rekening 

die zij moeten betalen is voor hen hoger. Zij moeten hard werken om de bomen en 

planten in het bos te laten groeien en hiervoor is veel water nodig. Het is de vraag of dit 

systeem moet veranderen nu het duidelijk is dat de jonge olifanten worden benadeeld 

ten opzichte van de oude olifanten. “Hoe zorgen we ervoor dat de verdeling 

tussen jong en oud eerlijker wordt?” 

 
Dit discussiepunt gaat over de doorsneepremie, uit het CPB-rapport van 28 oktober 

2013 is gebleken dat de doorsneepremie voor jongeren negatief uitvalt. Dit terwijl het 

voor de ouderen gunstig is. Iedereen betaalt dezelfde pensioenpremie. Onder een 

bepaalde leeftijd draag je bij aan het pensioen van de ouderen een deel van de premie 

die je betaald gaat maar naar de opbouw van je eigen pensioen. De vraag is dus of het 

systeem van doorsneepremie aangepast moet worden, met deze kennis. 
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4. En een ander groot probleem is dat lage rentes minder pensioen tot gevolg 

hebben.  

 
 
In het bos regent het minder hard. De olifanten moeten harder werken. De bomen in het 

bos hebben water nodig om de droogte tegen te gaan. De grootte van het bos is eerder 

verkeerd ingeschat. Er is een groter bos nodig om alle olifanten eten te geven. Een van 

de mogelijke oplossingen is dat de jonge olifanten meer water moeten geven om het bos 

te laten groeien. De vraag is: “welke oplossing voor de droogte is het 

beste is voor alle olifanten?” 

 

Lage rekenrente zorgt ervoor dat de pensioenen lager zijn. Een van de middelen om dit 

te compenseren is door verhoging van de pensioenpremie. Helaas kunnen we de 

toekomst niet voorspellen. Welke rekenrentewordt er over twintig jaar gehanteerd en 

hoe ziet de wereld er überhaupt uit over twintig jaar?Het streven in Nederland is naar 

een goed en eerlijk pensioensysteem. 
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Conclusie 
 

Door gebruik te maken van een metafoor met olifanten, hebben wij geprobeerd om de 

pensioendiscussie begrijpelijk te maken voor iedereen.  

 

Op dit moment is de huidige pensioendiscussie voor de gemiddelde Nederlander niet te 

volgen. Een gevolg hiervan is dat irreële argumenten de basis zijn voor reacties van 

Nederlanders op voorstellen om het pensioenstelsel te hervormen. Pensioen wordt bij 

voorbaat als ingewikkeld ervaren. Ondanks het feit dat het juist van belang is dat deze 

materie voor iedereen begrijpelijk is. Als Groep Communicatie raden wij dan ook aan dat 

pensioenexperts in hun communicatie meer gebruik maken van metaforen. Op die 

manier wordt het begrijpelijk voor iedereen en zal er meer draagvlak komen, ook voor 

de toekomstige wijzigingen binnen het huidige pensioenstelsel.  

 

 


