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De AOW vormt het basispensioen voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben 

bereikt en wordt toegekend door de Nederlandse overheid. Oorspronkelijk heeft Willem Drees 

de AOW geïntroduceerd als vangnet voor de allerarmsten. Anno nu is de AOW uitgegroeid tot 

een basisinkomen voor alle gepensioneerden.  

 

Voor de huidige gepensioneerden is de AOW een significant deel van het vervangingsinkomen 

(het inkomen na pensionering). Voor iemand met een modaal inkomen is de AOW-uitkering 

ongeveer 45% van het inkomen na pensioneren. De AOW is sterk gekoppeld aan de tweede 

pijler van ons pensioenstelsel door de franchise. Over dit bedrag mag namelijk geen 

(werkgevers)pensioen worden opgebouwd. Door inperkingen van de tweede pijler, verwachten 

wij dat het belang en de noodzaak van de AOW als basispensioen zal toenemen. De AOW zal 

procentueel een hoger aandeel worden van het vervangingsinkomen. De jongere generaties 

bouwen namelijk (bijna) heel hun pensioen op binnen een steeds verder ingeperkte 

Witteveenkader.  

 

De AOW is een controversieel en lastig aan te pakken onderwerp. Dit is direct te koppelen aan 

het feit dat ontzettend veel mensen direct betrokken zijn bij het AOW-systeem en direct 

gevolgen ondervinden van iedere wijziging. Een kleine 3,4 miljoen uitkeringsgerechtigden 

ontvangen jaarlijks gezamenlijk ruim 36 miljard euro. Daarnaast betalen alle werkenden ruim 

24 miljard euro aan premies volksverzekeringen. Verder komt de perceptie van verzekerden 

over wat de AOW is (of juist niet is), ook niet altijd overeen met de werkelijkheid. Dit is deels 

terug te leiden naar de complexiteit van het onderwerp pensioen, maar ook naar de 

communicatie. 

Wij zien de AOW als integraal en verankerd onderdeel van het Nederlandse pensioenstelsel. 

De AOW versterkt de solidariteit binnen de Nederlandse maatschappij. Van daaruit hechten 

wij grote waarde aan de instandhouding van de AOW als volksverzekering. Ook zien wij de rol 

van de AOW in het voorkomen van armoede voor komende generaties steeds groter worden. 

Vanuit deze punten hebben wij als de onderzoeksvraag geformuleerd: “Hoe krijgen we een 

sociaal, duurzaam en transparante AOW voor toekomstige ouderen?” Per kernwaarde zullen 

wij één onderdeel verder uitwerken. 

 



Binnen het AOW-stelsel zijn er verschillende types van solidariteit aanwezig die met elkaar in 

balans zijn. Het gaat hierbij onder andere om de solidariteit tussen werkenden en ouderen, 

lang- en kortlevenden en werkenden met niet-werkenden. 

Door de (periodieke) verhogingen van de AOW-leeftijd door de koppeling aan de 

levensverwachting, is er een maatschappelijke discussie of de kortlevenden hier onevenredig 

hard geraakt gaan worden. Dit zou kunnen leiden tot afbreuk van het maatschappelijk 

draagvlak voor de AOW. Deze discussie moet niet verward worden met de discussie “zware 

beroepen”, hoewel er een grote overlap is. Hoewel er een grote diversiteit aan zware beroepen 

is, heeft niet elk beroep een negatief effect op de levensverwachting. 

 

Om het AOW-stelstel sociaal te houden, adviseren wij te starten met een statistisch onderzoek 

om te onderbouwen of de levensverwachting voor specifieke beroepen excessief afwijkt. Dit 

betekent dat het meer afwijkt dan binnen de balans van lang- en kortlevenden verwacht mag 

worden. Indien deze niet excessief afwijkt, zal dit aantonen dat er geen basis is voor de 

maatschappelijke discussie. Indien dit wel het geval is, geeft dit een rechtvaardiging om hier 

actie op te ondernemen.  

 

Een eventuele tegemoetkoming zal uitdagingen met zich meebrengen op het gebied van 

uitvoerbaarheid. Daarom hebben wij in grove lijnen een opzet gemaakt voor een systeem voor 

de toekenning en uitvoering van een vervroegde AOW. 

 

Om verzekerden met een lagere levensverwachting tegemoet te komen, dient het 

uitgangspunt te zijn: het mogelijk maken om eerder de AOW uitkering in te laten gaan zonder 

dat dit een negatieve impact heeft op de hoogte van de uitkering. Hierbij kan bijvoorbeeld 

gekeken worden of de verzekerde in aanmerking komt voor een verhoogd opbouwpercentage 

gedurende een bepaalde periode. Deze periode moet gekoppeld zijn aan de tijd waarin iemand 

een excessieve aantasting van zijn levensverwachting heeft vanuit zijn of haar dienstverband. 

In plaats van de reguliere 2% opbouw, kan in deze dienstjaren bijvoorbeeld het percentage met 

0,25% verhoogd worden. Er blijft een maximum van 100% gelden voor de opbouw en er dient 

een maximum aantal jaren voor verhoogde opbouw vastgesteld te worden.  

 

Deze oplossing heeft de grondslag van een tijdelijke regeling waarbij de werkgever een 

aanvullende premie betaalt om de premielast te dragen. Het uiteindelijke doel moet zijn en 

blijven om mensen gezonder ouder te laten worden zodat zij een actievere bijdrage kunnen 

leveren aan het arbeidsproces. Hiervoor moeten innovaties binnen de sector worden 

gestimuleerd ter vermindering van de fysieke impact van arbeid. Hierbij kan een werkgever 

vrijgesteld worden voor de aanvullende premie als deze voldoende investeert in dit type 

innovaties. 

 



Vooralsnog lijkt de gegevensaanlevering (uit het verleden) één van de grotere uitdagingen voor 

de bepaling van de tegemoetkoming. Er zal gekeken moeten worden naar de beschikbaarheid 

van bepaalde persoonsgebonden gegevens. Wij adviseren de sector om zich hierdoor niet al 

vooraf tegen te laten houden. Pas nadat het statistische onderzoek is afgerond, kan er een 

gefundeerde inschatting worden gemaakt van hoe groot de groep verzekerden is en welke 

gegevens al wel aanwezig zijn. Wij verwachten dat er maar een beperkt aantal beroepsgroepen 

zal zijn waarbij de levensverwachting dusdanig kort is dat deze de solidariteit van kort- en 

langlevenden op excessieve wijze overstijgt. Wij verwachten dat deze functies vooral vallen 

onder de (grotere) Bedrijfstakpensioenfondsen of Beroepspensioenfondsen. 

Gegevensaanlevering vanuit de tweede pijler-pensioenuitvoerder naar de SVB lijkt dan een 

logische beginstap. 

 

Naar verwachting zal de AOW-uitkering in de toekomst een steeds groter aandeel van het 

vervangingsinkomen na pensionering vertegenwoordigen. De individuele verzekerde wordt 

hierdoor steeds meer afhankelijk van de van de toekomstvastheid van de AOW en de rechten 

die hieraan ontleend kunnen worden. Daarom is zowel voor ouderen, maar nog meer zo voor 

jongeren, een duurzaam AOW-systeem belangrijk.  

 

( )

 

Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking, is de verwachting dat de AOW-uitgaven in 

2040 tot 6,5% van het BBP zullen stijgen.  Prognoses van het CPB  en reactie vanuit de 

overheid geven aan dat de voorziene stijging in AOW-uitgaven te dragen is, zonder dat 

hiervoor een financieringstekort ontstaat. Desondanks heeft de financiële crisis die in 2008 

begon, aangetoond dat zekerheden soms hun zekerheid verliezen en dat prognoses niet altijd 

betrouwbaar zijn. Omdat de financiering van de AOW op een omslagsysteem is gebaseerd, zijn 

er geen buffers zoals bij de tweede pijlerpensioenen. Hoewel de kans klein is dat er dermate 

negatieve ontwikkelingen zijn die het AOW systeem onder druk zetten, kan de potentiële 

schade aanzienlijk zijn. Daarom mogen we er niet vanuit gaat dat het wel goed komt met de 

AOW en moet er aandacht zijn voor schade beperkende maatregelen. 

 

Indien de macro-economische omstandigheden dusdanig veranderen dat de uitkeringslast niet 

meer gedragen kan worden, zal het er in praktijk op neerkomen dat de uitkeringen naar 

beneden worden bijgesteld. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een nieuwe economische crisis 

wanneer de uitkeringslast van de AOW op zijn hoogst is. Het naar beneden bijstellen van de 

uitkering is daarom het belangrijkste risico waar verzekerden op moeten kunnen anticiperen. 

 

Op individueel niveau moeten verzekerden weerbaarder worden om negatieve gebeurtenissen 

binnen het AOW-systeem op te vangen. Om het AOW-systeem weerbaarder te maken, stellen 

wij de volgende voor:  

 

Een (kleine) overlap tussen eerste en tweede pijler pensioen, door in de tweede pijler maximaal 

uit te gaan van een halve AOW-franchise. Omdat mensen met een lager inkomen relatief hard 

geraakt worden door een daling in de AOW-uitkering, zal deze verschuiving van 



pensioenopbouw naar een lager loon voor deze groep gunstig uitpakken waardoor een 

mogelijke AOW-daling eerder opgevangen kan worden. 

 

Door het stimuleren van het volledig benutten van de fiscale ruimte via de tweede en derde 

pijler, wordt een individu minder afhankelijk van de AOW-uitkering. Pensioenuitvoerders 

zouden verplicht moeten zijn om de mogelijkheid tot vrijwillig bijsparen aan te bieden. 

 

Daarnaast moet het financieel bewustzijn van verzekerden worden gestimuleerd. Dit kan door 

hier meer aandacht aan te geven bij de opleiding van de jongeren en pro-actieve 

informatieverstrekking gedurende de werkperiode. Daarnaast zou het goed zijn om eens in de 

vijf jaar met een financieel adviseur de (toekomstige) financiële opzet door te nemen. Om dit te 

laten inburgeren in de maatschappij zou dit voor de huidige volwassenen gestimuleerd moeten 

worden via subsidies. 

 

Speciale aandacht dient daarnaast gegeven te worden aan het concept “gezond ouder worden”. 

Verzekerden moeten langer kunnen participeren in het arbeidsproces, maar ook nog gezond 

genoeg zijn om te genieten van de oude dag. Werkgevers kunnen hierin een actievere rol 

nemen via verbeterde werkomstandigheden, gezondheid-stimulerende secundaire 

arbeidsvoorwaarden en de voorkeur geven aan deeltijd-pensioen ten opzichte van volledig 

(vervroegd) pensioneren. 

 

De kernwaarde transparantie kan op verschillende manieren toegepast worden op het AOW- 

en het pensioensysteem. Voor dit onderzoek hebben we gekozen voor een definitie van 

transparant die betrekking heeft op eenvoud op het gebied van wet- en regelgeving, de opzet 

van het systeem en communicatie richting verzekerden. 

 

Het koppelen van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zorgt ervoor dat er, 

ogenschijnlijk, kleine veranderingen optreden in de eerste pijler. Echter zijn de gevolgen groter 

dan men direct kan overzien. Dit wordt mede veroorzaakt door de onzekerheid van de 

ingangsleeftijd die relatief kort van tevoren wordt vastgesteld. Indien er voldoende 

pensioenopbouw in de tweede pijler aanwezig is, kan een deel hiervan gebruikt worden voor 

een tijdelijke AOW-overbrugging. De verantwoordelijkheid tot het onderzoeken of iemand te 

maken krijgt met een inkomenshiaat en de mogelijkheden om dit al dan niet te overbruggen, 

ligt bij de verzekerde zelf. Voor verzekerden betekent dit dat ze pas vijf jaar voor pensioneren 

weten of ze dit moeten en kunnen overbruggen. Deze onzekerheid zal een averechts effect 

hebben op de betrokkenheid van verzekerden bij het pensioensysteem. 

 



Wij vinden dat het definitief vaststellen van de AOW leeftijd vijf jaar voor ingang een te korte 

periode is om het inkomenstekort op te vangen. Vooral de groep voor wie de AOW een groot 

deel van het vervangingsinkomen is, heeft weinig tot geen mogelijkheden om dit op te vangen. 

We stellen daarom voor dat de AOW-ingangsdatum altijd minimaal 10 jaar voor de AOW-

leeftijd vastgesteld moet zijn. Dit geeft verzekerden meer tijd om actie te ondernemen en de 

financiële effecten hiervan te spreiden. 

 

De AFM formuleert het doel van pensioencommunicatie als “de deelnemer in staat stellen om 

een goede financiële planning voor zijn oude dag te maken ”. Deze communicatie moet 

aansluiten op de behoeften van de ontvanger. De informatie die gebruikt wordt voor een 

financiële planning dient correct, duidelijk en evenwichtig te zijn. Dit stelt mensen in staat om 

een persoonlijk overzicht te krijgen en eventuele stappen te ondernemen. 

 

De eerste en tweede pijler zijn in het vervangingsinkomen van een modale verdiener van 

dezelfde orde van grootte. De twee pijlers zijn daarom beide significant voor de latere 

financiële situatie. Beide pijlers zouden evenveel aandacht moeten krijgen in de algehele 

pensioencommunicatie. Voor een inkomen onder modaal zou er zelfs extra aandacht moeten 

zijn voor de grootste inkomensbron na pensionering: de eerste pijler.  

 

Communicatie over de AOW moet zich meer richten op de kenmerken die ook in de tweede 

pijler terugkomen. Het gaat hier om periodiciteit, toegankelijkheid en volledigheid. Introduceer 

hiervoor een AOW-UPO waarbij de SVB actief verzekerden informeert over hun persoonlijke 

situatie.  

 

Met deze voorgestelde aanpassingen zien wij mogelijkheden om de AOW beter aan te laten 

sluiten bij de huidige maatschappij. De AOW wordt hierdoor sociaal, duurzaam en transparant 

voor de toekomstige ouderen. 

 

 

 

 

 Evie Joosten  

Linda Verweerde  

Petra Plug  

Vince Slagmolen  

Frans Bonnier  

Emiel Dekker  



Reputatiemanagement 

De pensioensector heeft een slechte naam, bedenkelijke reputatie en kampt al jaren met een 

gebrek aan vertrouwen. Voor een belangrijk deel valt dat te verklaren door de lage 

dekkingsgraden als gevolg van financiële crisis en historisch lage rente. Naar goed Hollands 

gebruik is het geklaag dan ook niet van de lucht. Ouderen mopperen over steeds lagere 

pensioenen. Aan de andere kant is pensioen een onderwerp dat weinig leeft onder jongeren. Zij 

denken dat hun pensioenuitkering stukken lager gaat uitvallen, doordat oudere generaties alles 

opmaken. Toch is het Nederlandse pensioenstelsel uitgeroepen tot het bijna beste ter wereld. 

Nederland keert zelfs de hoogste pensioenen uit ter wereld.1 Zo slecht is het klaarblijkelijk nou 

ook weer niet. Is de pensioensector slachtoffer geworden van de negatieve berichtgeving of is er 

meer aan de hand? 

 

Het zal niemand verbazen, maar er is natuurlijk meer aan de hand. Veel meer zelfs. Reputatie 

wordt niet (alleen) bepaald door slechte financiële cijfers, maar hoofdzakelijk door gedrag. Als er 

bijvoorbeeld slecht nieuws te melden valt, kan dat het beste maar snel, duidelijk en eerlijk 

medegedeeld worden. De pensioensector heeft in dat kader veel te lang gewacht met het 

brengen van slecht nieuws, terwijl iedereen in de sector wist dat de pensioenen er veel slechter 

voor stonden dan menig Nederlander dacht. Communicatie is wellicht niet hét toverwoord, maar 

wel erg belangrijk. De Universiteit van Tilburg heeft berekend dat de pensioensector de 

afgelopen tien jaar maar liefst 3,2 miljard euro heeft uitgegeven aan wettelijk verplichte 

communicatie. Deelnemers zijn echter verder weg dan ooit. Wat gaat er fout? 

 

 

In ons advies zijn we uitgegaan van een wereld waarin de verplichtstelling is verdwenen en 

pensioenfondsen met elkaar concurreren. Elke deelnemer heeft een individuele 

pensioenrekening, maar de risico’s worden nog wel collectief gedeeld. Aan deelnemers de 

                                                           
1 Melbourne Mercer Global Pension Index van Mercer op http://www.globalpensionindex.com/. 



keuze bij welke pensioenaanbieder zij hun pensioen willen onderbrengen. Pensioenuitvoerders 

zullen derhalve onderscheidend moeten zijn op het gebied van service, rendement, 

duurzaamheid, kosten, innovatie en communicatie om deelnemers te trekken en te behouden. 

 

Waarom zijn we uitgegaan van een commerciële pensioensector? Ten eerste om het bekende 

en veelgehoord verdedigingsmechanisme uit de sector ‘maar deelnemers kunnen toch niet 

naar een ander fonds toe’ te kunnen pareren. Het lijkt soms wel of de sector zich met die 

gedachte vrij pleit om daadwerkelijk zaken aan te pakken. Een ander belangrijk argument is dat 

gekozen vertrekpunt een verfrissende blik op de zaak kan werpen. Door pensioenfondsen als 

pure commerciële bedrijven te beschouwen, zijn er allerlei nieuwe mogelijkheden zichtbaar. 

Mogelijkheden die ook toepasbaar zijn in een verplichte wereld. Tot slot heeft vrije keuze de 

deur opengezet naar de basis van ons advies. Dat is namelijk gebaseerd op de customer journey 

bij (grote) commerciële bedrijven. Hoe houden zij consumenten tevreden en zorgen ze dat ze 

aangehaakt blijven?  

 

Onze centrale vraagstelling luidt dan ook: 

Hoe word je de bol.com van de 

pensioensector? Wat moeten 

pensioenaanbieders doen om bestaande 

(jonge) deelnemers te behouden en 

tegelijkertijd nieuwe (jonge) deelnemers te 

verwelkomen? Hoe blijft een 

pensioenaanbieder relevant voor zijn 

deelnemers? Om deze vragen te 

beantwoorden hebben wij een aantal 

bedrijven als leidraad genomen op gebieden 

waarvan wij vinden dat ze uitblinken en 

(mede) daardoor een goede reputatie 

hebben.  

Op verschillende punten valt voor de pensioensector winst te behalen. Wij hebben mede op 

basis van in kaart gebrachte knelpunten gekozen voor dienstverlening en communicatie 

(product & services), innovatie (innovation), duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid 

(citizenship). Aan deze factoren hebben wij bedrijven gekoppeld die op het desbetreffende 

gebied uitblinken. De volgende bedrijven zullen als voorbeeld dienen: 

 

Bas Draijer 

Annemiek Kwakernaak 

Emy Pateros 

Rogier van den Heuvel 

Niels Kuipers 

Annemarie Hoogwerff-Kroon 

Jorg Amende 

Remo Kleij 

John Kuijt 

Amber Klompmaker 



Onderwerp Bedrijf  

Duurzaamheid Tony’s Chocolonely 

 

Lokaal beleggen Albert Heijn 

    

Social media/klantenservice KLM 

 

 
 

Innovatie Tesla  

      

Communicatie bol.com 
 

 

Voor elk bedrijf hebben wij onderzocht waarom zij op dat gebied goed bekend zijn. Wat doen zij 

waardoor de consument bepaalde associaties heeft met dat merk? Hierna hebben wij gekeken 

hoe wij dit voor de pensioensector kunnen vertalen naar concrete aanbevelingen waarmee de 

sector aan de slag kan. Hier is ons advies op gebaseerd. 

  

Hieronder wordt per onderwerp een samenvatting van ons advies gegeven. 

 

Onze aanbeveling aan de pensioensector is om aandacht te schenken aan het onderwerp 

duurzaamheid ter verbetering van de reputatie van de pensioensector. Uit een eerdere 

enquête van PensioenLab is gebleken, dat maar liefst 85% van de jongeren wil meedenken over 

wat er gebeurt met pensioengeld en 65% van de jongeren het belangrijk vindt dat er 

maatschappelijk verantwoord belegd wordt. 

 

Duurzaamheid is hot en hip. Kijk maar naar het bekende merk Tony’s Chocolonely. Tony’s 

Chocolonely heeft een driedelige missie gemaakt om de chocoladewereld 100% slaafvrij te 

maken. De drie delen zijn:  

 Crazy about chocolate. Tony’s Chocolonely wil de allerlekkerste chocolade maken van 

de beste verse cacao, zonder nare bijsmaak. Tony’s Chocolonely koopt cacao 

rechtstreeks in bij de boerencoöperaties in Ghana en Ivoorkust en hun ingrediënten zijn 

waar mogelijk Fairtrade-gecertificeerd. 

 Serious about people. Ze zullen niet rusten voordat iedereen in de chocoladewereld 

krijgt waar hij recht op heeft. Zo zijn ze bijvoorbeeld hun Bean to Bar project gestart, 

waar een directe handelsrelatie met cacaoboeren centraal staat. 

 Let’s raise the bar! Tony’s Chocolonely is vastbesloten om chocolade te veranderen. Ze 

willen laten zien dat het ook anders kan door het goede voorbeeld te geven. Ze hopen 

hiermee andere (grotere) chocolademakers en verkopers te inspireren ook hun 

verantwoordelijkheid te nemen. 

 



De pensioensector streeft vergelijkbare doelen na als Tony’s Chocolonely. Eenieder die 

werkzaam is in de pensioensector moet crazy op pensioen zijn en serious about sustainability! 

Ons advies luidt dan ook: Pensioenfederatie en DNB, raise the bar! 

 

Wij raden de pensioensector aan om zo simpel mogelijk duurzaamheid onder de aandacht te 

brengen bij deelnemers. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door de mogelijkheid te 

geven om duurzaam te beleggen. 

 

Als de pensioensector hun reputatie wil verbeteren, dan is het echt noodzakelijk om in te 

zetten op duurzaamheid. De Pensioenfederatie en DNB hebben hier een leidinggevende 

functie in en dienen concrete doelstellingen te formuleren waar pensioenfondsen zich actief 

mee bezig dienen te houden.  

 

Concreet advies waarmee de pensioensector direct aan de slag kan: richt een groene 

pensioenregeling in! 

 

Om de reputatie van de pensioensector te verbeteren, moeten pensioenfondsen zichtbaarder 

worden in de samenleving en duidelijk vertellen wat ze doen. Verhalen over lokale beleggingen 

kunnen een brug vormen tussen deelnemer en fonds. Met lokaal bedoelen wij beleggingen die 

in de leefwereld van deelnemers aanwezig zijn zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Haal 

pensioen uit de anonieme wereld van cijfers en rendementen en laat deelnemers zien en weten 

waar hun pensioenpremie terecht komt. 

Voor het antwoord op de vraag hoe pensioen dichter bij de deelnemers kan worden gebracht, is 

gekeken naar Albert Heijn. De supermarktketen speelt goed in op de toenemende behoefte 

naar duurzame en lokale producten en legt mooi het accent op de lokale herkomst of ambacht 

van verschillende producten. Albert Heijn laat in de communicatie boeren en telers aan het 

woord en vertelt op die manier het verhaal achter de producten die in het schap liggen. De 

verbinding tussen consument, supermarkt en producent vormt zo een mooie cirkel.  

 

De communicatiestrategie van Albert Hein is zonder meer toe te passen in de pensioensector. 

Pensioenfondsbestuurders of speciaal aangetrokken ‘ambassadeurs’ kunnen zonder te 

vervallen in jargon en cijfers vertellen over lokale beleggingen. Vertel waarom er in het 

specifieke object wordt belegd en plaats een bordje zodat voor iedereen zichtbaar is dat 

pensioenfonds x daar investeert. Laat de verbinding tussen de pensioenpremie, het 

pensioenfonds en de lokale belegging zien.  

 

Zoals Albert Heijn laat zien dat zijn aardappelen van boer Geert komen, kan de pensioensector 

laten zien dat de pensioenuitkering mede tot stand komt door investeringen in lokale 

beleggingsproducten. Voorbeelden zijn beleggingen in windmolenparken, ziekenhuizen of 

winkelpanden. Beleggingen die een bijdrage leveren aan de energievoorziening, zorg of 

versterking van binnensteden in het huidige Nederland. Door zichtbaar te zijn, wordt de 

associatie met pensioen bepaald door innovatieve, duurzame en lokale projecten en 

initiatieven. Zo gaat pensioen leven en krijgen deelnemers een positiever gevoel bij pensioen. 

Dit verkleint de afstand tussen pensioenfonds en deelnemer en het pensioenfonds wordt 

daarmee relevant voor de verre toekomst én het heden. 



 

In Nederland is het pensioenbewustzijn laag. In de media komt pensioen veelal negatief in het 

nieuws. Uit onze interviews kwam naar voren dat mensen vooral de negatieve aspecten 

onthouden (zoals het korten van pensioen) en dat de pensioensector onvoldoende transparant 

is. Wij geloven dat effectief klantcontact van een klantenservice kan bijdragen aan een 

verbeterde reputatie. Er dient slim gebruik te worden gemaakt van social media. Hiervoor 

hebben we gekeken naar bedrijven buiten de pensioensector, zoals KLM. Succesvolle bedrijven 

maken strategisch gebruik van social media om zo de klant voor zich te winnen. Dankzij social 

media kunnen bedrijven communiceren met klanten en wordt de interactie vergroot. 

 

Open communicatie zorgt voor meer transparantie en de geplaatste berichten zorgen voor 

meer kennis over het bedrijf of product. De doelgroep van pensioenuitvoerders is sterk 

aanwezig op social media. Door vragen van mensen snel (en deugdelijk) te beantwoorden, kan 

er een sterkere band worden gecreëerd tussen pensioenuitvoerder en deelnemer. KLM vinden 

wij een mooi voorbeeld van een bedrijf, die social media inzet om daadwerkelijk klantgericht te 

zijn. 

 

KLM onderscheidt meerdere doelgroepen, biedt interessante content afgestemd op die 

doelgroep en geeft snel antwoord op vragen. KLM maakt gebruik van kunstmatige intelligentie 

voor het snel beantwoorden van vragen. De pensioensector kan ook kunstmatige intelligentie 

gebruiken om sneller antwoord te geven op vragen. Met bijkomend voordeel dat er efficiënter 

kan worden gewerkt. Het inzichtelijk maken van de actuele responstijd middels een real-time 

systeem zou hieraan kunnen bijdragen. 

 

Tesla loopt voorop op het gebied van innovatie. Tesla heeft dus een omgeving gecreëerd 

waarin innovatie wordt gefaciliteerd en gestimuleerd. Daar lijnrecht tegenover staat de 

pensioensector. De pensioensector kan dus een hoop leren van Tesla op het gebied van 

innovatie.  

 

 Formuleer een inspirerende missie uit en draag deze uit. Tesla’s inspirerende missie 

stimuleert de innovatie binnen het bedrijf. Het zorgen voor een goed pensioen voor de 

deelnemers is niet voldoende. Het doel van een bepaald fonds of verzekeraar moet 

mensen aanspreken. De sector moet groots durven dromen. Leg met de missie een link 

tussen de doelgroep en pensioen. Voor een fonds gespecialiseerd in de zorg zou dit 

bijvoorbeeld kunnen zijn, “door een goed pensioen zorgen voor goede zorg!”  

 Zorg voor een charismatisch leider die deze missie uitstraalt. De missie moet 

overgebracht worden. Hiervoor is een goede leider nodig. Iemand die de missie over 

kan brengen op het publiek en vertrouwen en vernieuwing uitstraalt. Door het goede 

voorbeeld te geven zullen medewerkers zich vrij voelen om met nieuwe ideeën en 

initiatieven te komen. 

 Zorg voor een divers team. Innovatie begint bij mensen. Als de sector wil innoveren, 

moet het hier serieus mee aan de slag gaan. Neem jong talent aan, ook in het bestuur. 

Zorg ook voor een goede verhouding in gender diversiteit. Overweeg ook eens om 



mensen met een andere academische achtergrond aan te nemen. Dit zorgt voor nieuwe, 

frisse ideeën en brengt de sector vooruit. 

 Investeer in onderzoek relevant voor de sector. Om te vernieuwen zal de sector ook 

moeten investeren in onderzoek relevant voor pensioen. Denk hierbij aan 

samenwerkingen met Fintechs of door pensioenkapitaal te beleggen in nieuwe 

technologieën waar de sector in de toekomst van kan profiteren. 

 Durf voorop te lopen. Fondsen en verzekeraar moeten voorop durven te lopen. Probeer 

een keer iets anders te doen. Reageer proactief en niet enkel reactief op 

ontwikkelingen in de sector. 

Pensioenfondsen kunnen veel leren van bol.com als het gaat om hun communicatie. Er is sprake 

van een heel laag pensioenbewustzijn bij deelnemers. Dit zou verbeterd kunnen worden door 

op slimmere manieren met de deelnemer te communiceren. 

 

Waar moet de pensioensector in ieder geval voor zorgen: 

 Maak gebruik van big data als het gaat om content marketing. Je moet erachter komen 

waar je deelnemers echt in geïnteresseerd zijn. En dan niet de pensioendeelnemer, 

maar jouw deelnemer. Verdiep je in doelgroep. De deelnemers in het Pensioenfonds 

Bouw zijn andere deelnemers dan Pensioenfonds Tandtechniek. 

 Durf in de communicatie verder te gaan dan wat wettelijk verplicht is. Fondsen zijn nog 

druk bezig met het implementeren van de laatste richtlijnen, maar ga ook verder dan 

wat wettelijk verplicht is. Met het voorbeeld van de bol.com reclames op televisie in het 

achterhoofd: durf origineel te zijn.  

 Communicatie moet gericht en persoonlijk zijn. Naast tijdig en volledig, moet de 

deelnemer ook het gevoel krijgen dat specifiek zijn persoon aangesproken wordt. Bij 

bol.com krijgt de klant gepersonaliseerde e-mails, gebaseerd op bijvoorbeeld eerder 

gekochte producten. 

 Zorg dat het niet commercieel wordt. Mensen haken af als ze het gevoel krijgen dat iets 

verkocht wordt, ook als dit niet het geval is.  

 Bol.com communiceert vrijwel volledig digitaal. Dit levert gelijk een grote bron aan data 

op. Pensioenfondsen zouden hier ook meer gebruik van kunnen maken. 

 

 

 



Pensioenplicht 

De start van de groep was erg lastig omdat onze voormalig voorzitster en secretaris druk 

bezette personen waren en in het begin ook lastig te bereiken waren. Dit heeft ook 

geresulteerd in het afvallen van deze beide personen redelijk in het begin van het proces. 

Hierdoor begonnen we met ongeveer 1,5 maand achterstand. We weten niet of dit alleen van 

dit jaar is, of dat dit vaker voorkomt, maar volgens ons is het goed om aan te geven van te voren 

wat ongeveer de tijdsbesteding is om mee te doen aan PensioenLab. Daar iedereen daar 

waarschijnlijk een ander beeld bij heeft, merk je ook dat dit wrijving in de groep kan 

veroorzaken en ook leidt tot het afvallen van mensen wat het groepsproces nadelig beïnvloed.  

Ook lijkt het ons verstandig om sommige zaken met alle deelnemers te communiceren in plaats 

van alleen met voorzitter en/of secretaris, zodat iedereen op hetzelfde moment op de hoogte 

is. Het is dan nog altijd aan de voorzitter om de inhoud van de communicatie te beoordelen en 

in het team uit te zetten. Daarnaast is de grootte van de groep nog wel een ‘dingetje’. Met 10 

personen om aan zulke soms lastige materie te werken is erg lastig en ook moeilijk te 

structureren en hierdoor zouden mensen mee kunnen liften op het succes van anderen. Ons 

advies hier over zou zijn, ondanks dat je natuurlijk zoveel mogelijk jongeren wilt bereiken, dat 

de groepsgrootte niet groter moet zijn tussen de 5-7 personen.  

Zorg daarnaast voor heldere communicatie vooraf over verplichtte momenten en eventueel 

ook middels een korte enquête wat de verwachting is van deelnemers. Nu kan het dat 

deelnemers hele andere verwachtingen hebben en dit gedurende het traject tot problemen 

gaat leiden. Ondanks de grootte diversiteit aan mensen, met verschillende achtergronden, is dit 

juist een van de krachten van de groep. Je wordt gedwongen om ook buiten je eigen 

comfortzone te denken.  Doordat het een gemêleerd gezelschap is kan iedereen er wat uit 

halen, de een brengt wat meer en de ander haalt wat meer, maar achteraf heb je omdat je 

verschillende invalshoeken hebt een heel mooi verrassend stuk/advies. 

De samenwerking in onze groep was goed, ondanks enkele strubbelingen gedurende het 

proces, wat het uiteindelijke advies wel beter heeft gemaakt. Waar we in het begin heel veel 

bezig waren met inhoud op het niveau van lezen van papers, heeft dit ons later geholpen om 

sommige adviezen niet te geven, omdat we hier iets over hadden gelezen. Wel hadden we 

achteraf meer moeten doen met de input die een ieder heeft geleverd voor de avonden dat we 

bij elkaar zijn gekomen. Maar het lezen van papers en andere zaken heeft er wel voor gezorgd 

dat we uiteindelijk redelijk op hetzelfde startpunt konden beginnen.  



Doordat we allemaal in verschillende regio’s woonden/werkten was het op zeer regelmatige 

basis bij elkaar komen soms lastig en was ons eerste inzicht, dat we het met een afspraak elke 

3-4 weken af zouden moeten kunnen. Maar een avondje is dan vaak zomaar om, omdat je al iets 

later begint in verband met langere reistijd en je gelijk uit je werk komt en dan nog niet heel 

productief bent. Dus effectief heb je dan maar een uur dat je echt iets doet. Een voorstel vanuit 

ons zou dan ook kunnen zijn, om de groepen iets meer naar regio in te richten, zodat bij elkaar 

komen ook makkelijker is. 

We hebben redelijk aan het eind van het proces een zaterdagmiddag bij elkaar gezeten, met als 

afsluitend een etentje. Deze middag was supereffectief en hebben we hele grote stappen 

kunnen zetten naar ons uiteindelijke advies.  

Terugkijkend hebben we met z’n allen ontzettend veel van en met elkaar geleerd over pensioen 

en pensioenplicht voor ZZP-ers in het bijzonder. We hebben het als waardevol ervaren en zoals 

gezegd, het gemêleerde gezelschap heeft hier heel erg bijgeholpen. Ook de input van onze 

begeleider hebben we als positief ervaren, goed bereikbaar en ons van goede input voorzien als 

we dreigden vast te lopen of als we soms eindeloos is discussie raakten en er niet uitkwamen.  

 

We hebben allereerst gekeken wat de problemen zijn die momenteel spelen rondom de 

verplichtstelling met werknemers en ZZP-ers en welke verschillen hier zijn. De huidige situatie 

op de arbeidsmarkt is dat er steeds meer flexibilisering is (minder vaste contracten) en het 

aantal ZZP-ers stijgt. Doordat ZZP-ers nog niet als beroepsgroep of sector worden gezien 

kunnen ze niet in de 2de pijler pensioen opbouwen en hier zien we dan ook een groot verschil 

met werknemers. Daarnaast zien we qua vervangingsratio dat deze bij ZZP-ers lager is, en zelfs 

onder de 100% voor de doorsnee ZZP-er vanaf het derde quintiel, en de variatie is ook nog 

eens vele malen groter bij ZZP-ers. Dus de mediaan is hier niet altijd even representatief. Iets 



waar ZZP-ers ook goed in zijn, is het uitstellen van beslissingen over eventuele 

pensioenopbouw. Omdat het complexe materie is en ze bang zijn om verkeerd te kiezen, maken 

ze soms helemaal geen keuze. Daarnaast consumeren ze liever nu dan later. Als laatste 

probleem is het ook zo dat ZZP-ers het niet als sociale norm zien dat pensioenopbouw nodig is, 

omdat de ZZP-ers om hen heen ook geen pensioen opbouwen. Als ze het wel doen prijzen ze 

zich uit de markt omdat hun kosten hoger zijn dan andere ZZP-ers.  Ook ontbreekt bij veel 

ZZP-ers inzicht in de financiële consequenties van niet opbouwen voor later. 

 

 
 

Op basis van een trapsgewijze opbouw presenteren we ons uiteindelijke advies. Nu is het zo 

dat ZZP-ers geen verplichting hebben en werknemers wel en ze dus beide aan een andere kant 

van de trap staan. Dus dit is ook de basis van het ongelijke speelveld wat er is tussen 

werknemers en ZZP-ers. Om dit op te lossen moeten we ZZP-ers gaan informeren over de 

kosten van pensioenopbouw en wat er nodig is om een wenselijk niveau qua vervangingsratio 

te halen. Dit is een stuk ‘onderwijs en informatie’. De volgende stap naar boven is ‘framing’, hier 

moet ook goed het verschil voor en na pensioenleeftijd duidelijk worden gemaakt en wat ze dan 

wel en niet meer kunnen besteden qua netto inkomen. Wederom een stap hoger op de trap is 

‘commitment mechanismes’. Hierbij betrekken we de zelfstandigenaftrek, deze is in het 

verleden bedoeld met het oog op consumptie-, reserverings- en investeringsfunctie. De 

reserveringsfunctie is dus voor later (lees pensioenopbouw). Als er geen pensioen wordt 

opgebouwd vervalt een deel van de zelfstandigenaftrek. Hoe lager het inkomen hoe minder 

effect dit heeft, en hoe hoger het inkomen hoe meer effect. Voor de middenklasse, welke in het 

algemeen als ZZP-er, het grootste probleem heeft na pensionering kan dit goed uitpakken. En 

door het te relateren aan de zelfstandigenaftrek  hebben we ook gelijk de ZZP-ers die hun 

hoofdinkomen uit ZZP werkzaamheden moet krijgen. Er wordt nogal eens geconstateerd dat 

de zelfstandigenaftrek op dit moment geregeld terecht komt bij de opdrachtgevers. Door de 

zelfstandigenaftrek afhankelijk te maken van de pensioenopbouw los je daarmee twee 

problemen op; de zelfstandigenaftrek komt terecht waar ie hoort én de ZZP’er bouwt pensioen 

op. 

 



Bovenstaande zaken zijn allemaal onderdelen om de ZZP’er bewuster te maken en aan te 

sporen om pensioen op te bouwen. Ons advies is dat ZZP-ers dat pensioen op kunnen bouwen 

in de 2de pijler, met de mogelijkheid tot een opt-out. Door bovenstaande zaken door te voeren, 

heeft de ZZP-er al meer inzicht gekregen wat er gebeurd als hij geen pensioen opbouwt.  

Hierdoor is hij zich meer bewust van het effect hiervan. Op deze manier kunnen we een ‘Gelijk 

Speelveld’ creëren tussen werknemers en ZZP-ers. Doordat de zelfstandigenaftrek er van 

afhankelijk wordt, kan er meer commitment ontstaan vanuit de ZZP-er. Mocht de ZZP-er toch 

kiezen om niet op te bouwen, omdat hij het geld wil gebruiken voor de consumptie- of de 

investeringsfunctie dan moet hij deze keuze elk jaar bewust maken.  

 

Met dit advies willen we bereiken dat ook de ZZP-er later kan genieten van zijn pensioen. Dan 

zeer waarschijnlijk alleen niet meer op 65 jarige leeftijd. 
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De PensioenÜber 

Onze opdracht was: ontwerp de “PensioenUber” van de toekomst. Kijk naar alle 

(technologische) innovatiemogelijkheden en bedenk een concept dat ‘disruptive’ de 

pensioensector zal vernieuwen.  

 

Waarom is innovatie zo noodzakelijk? 

Wij geloven in dit onderwerp. Want face it: het pensioen is voor verreweg de meeste 

Nederlanders het grootste vermogensdeel, maar slechts een enkeling voelt betrokkenheid en 

invloed op zijn/haar pensioen. Dit kan en moet anders! De wereld verandert in snel tempo: de 

vergrijzing zet door, maar met name de technologie zal met ongekende snelheid door 

ontwikkelen: robotisering neemt over, automatisering van ICT processen maakt beleggen snel 

toegankelijk en goedkoper, consumenten verwachten 24/7 snel en online toegang te hebben.  

 

Iedere deelnemer heeft in zijn “mijn omgeving” een koppeling met het platform CLOSE2ME. 

Elke pensioenfonds of –verzekeraar behoudt zijn eigen huisstijl en de deelnemer heeft de 

mogelijkheid om met een gefixeerd percentage van zijn pensioen te investeren. Het platform 

koppelt de voorkeuren van de deelnemer aan investeringsinitiatieven op de markt met een 

specifieke investeringsbehoefte. Deze initiatieven zijn lokaal, sociaal en/of duurzaam. Op basis 

van het verhaal, de rating, rendement, etc. kan een deelnemer zelf bepalen of hij/zij in het 

initiatief wilt investeren en hoeveel hij/zij wilt investeren binnen de marge. CLOSE2ME staat 

dan ook voor: 

 

. My dreams: hoe wil jij; 

. My assets: met jouw pensioengeld; 

. CLOSE2ME: investeren in wat dicht bij jou ligt? 

 



Het platform richt zich op het verhogen van de betrokkenheid van de deelnemer bij het 

pensioen. De nieuwe generatie deelnemer vraagt en verwacht meer invloed en keuzevrijheid 

binnen zijn/haar pensioenregeling. Anderzijds hunkeren pensioenfondsen en –verzekeraars 

naar meer betrokkenheid en het vertrouwen van de deelnemer. Daarnaast dient het concept 

ook een maatschappelijk belang. Pensioenfondsen en -verzekeraars kunnen op deze manier 

meer lokaal en in startups investeren in lijn met de behoefte van de deelnemer. Dit zal 

binnenlandse economische groei en innovatie stimuleren. 

 

Om het idee van CLOSE2ME te toetsen is er een onderzoek uitgevoerd onder bijna 200 

deelnemers. Hiervan is ruim tweederde vertegenwoordigd door jongeren. Het interessante 

wat naar voren komt uit dit onderzoek is dat deelnemers aangeven betrokken te willen zijn bij 

beleggingskeuzes. Deze keuzes draaien niet alleen om rendement, maar juist om duurzame 

projecten, start-ups, of de lokale ondernemer. Hoe is het dan mogelijk dat vrijwel geen enkel 

pensioenfonds of –verzekeraar de deelnemer de mogelijkheid biedt om invloed uit te oefenen 

op de wijze waarop belegd wordt? Enkele citaten van deelnemers: 

  

  

 

 

 

  

Wij zijn ervan overtuigd dat de betrokkenheid van deelnemers vergroot wordt, als ze 

daadwerkelijk met hun pensioenkeuzes verschil kunnen maken voor doelen die tastbaar zijn en 

die nú aansluiten bij de belevingswereld van de deelnemer.  

 

 
  

 

   

 

 

 

Zeer Zwak  

geïnteresseerd 

Zeer sterk  

geïnteresseerd 



Het platform is toepasbaar binnen de DB- en DC-regeling en toekomstige regelingen. Zodra 

een deelnemer aangeeft meer betrokken te willen zijn bij de opbouw van zijn/haar 

pensioengeld wordt CLOSE2ME beschikbaar gesteld door middel van een eenvoudige, 

gebruiksvriendelijke applicatie. CLOSE2ME is als een “module” aan te bieden boven de 

(standaard) regeling, vanuit verschillende DB of DC pensioenaanbieders. Op deze wijze wordt 

er schaal gecreëerd en worden krachten gebundeld met Nederlandse pensioenpremies om 

binnenlandse investeringsinitiatieven een boost te geven. Deelnemers kunnen kiezen uit 

maatschappelijke investeringsdoeleinden en zo samen het verschil maken.  

 

Voorbeeld hoe het werkt in een DC regeling:  

wij stellen voor dat een deelnemer maximaal 10% van zijn pensioenpremie mag gebruiken voor 

CLOSE2ME. De situatie ziet er dan als volgt uit: 

a) Persoonlijke pensioenpot 1: 90% en wordt belegd door het pensioenfonds, PPI of -

verzekeraar a.d.v. life-cycle beleggen. 

b) Persoonlijke pensioenpot 2: 10% en wordt belegd door de deelnemer a.d.v. persoonlijke 

voorkeuren. 

 

De persoonlijke pensioenpot is aanwendbaar via het platform CLOSE2ME. Wanneer een 

deelnemer een keuze maakt zal het platform dit terugkoppelen aan het pensioenfonds, PPI of -

verzekeraar. In de uitvoering kunnen zij deze assets alloceren conform het verzoek van de 

deelnemer. Het is aannemelijk dat hier een broker tussen zit, omdat het initiatief niet standaard 

in de portefeuille van het pensioenfonds of -verzekeraar is opgenomen. Het rendement 

(bijvoorbeeld in de vorm van rente of het meer waard worden van de aandelen in het initiatief) 

wordt toegevoegd aan de persoonlijke pensioenpot van de deelnemer. Wanneer de deelnemer 

besluit uit het initiatief te stappen of de financieringsbehoefte is voltooid worden de units 

verkocht en zijn deze beschikbaar binnen de persoonlijke pensioenpot. Als de deelnemer geen 

extra keuzes maakt wordt ook dit deel van de aparte persoonlijke pensioenpot bij default 

belegd. Deze methode sluit goed aan bij toekomstige ontwikkelingen in het bewegen naar een 

nieuw pensioencontract op basis van persoonlijk pensioenvermogen: het SER advies.  

 

Voorbeeld hoe het werkt bij een DB regeling: 

Een pensioenfonds heeft een bepaald allocatiebeleid (bijvoorbeeld 20% naar obligaties, 20% 

aandelen, 10% vastgoed etc). Een klein percentage zouden deze fondsen kunnen alloceren naar 

een fonds voor lokale initiatieven. 

 

Het pensioenfonds maakt een eerste selectie van potentiele investeringsmogelijkheden, 

waarna vervolgens aan de deelnemers wordt gevraagd in welke zij graag willen beleggen. Op 

basis van deze keuzes wordt definitief bepaald naar welk initiatief het geld gaat (meerderheid 

beslist). Door al een voorselectie te maken, kan het fonds vooraf acceptabele initiatieven 

identificeren, zodat je aan de deelnemers vraagt waar zij graag aan willen bijdragen, zonder dat 

ze een verregaande risico-rendement afweging hoeven te maken. 

 



Om de betrokkenheid en het vertrouwen van de deelnemer optimaal te dienen zijn de volgende 

zaken essentieel: 

1. Inzicht in persoonlijke klantvoorkeuren om deze vervolgens te verrijken met 

pensioendata van de deelnemers om een uniek profiel van de deelnemers te 

creëren; 

2. Diverse maatschappelijke, lokale en duurzame investeringsmogelijkheden die 

voldoen aan de gestelde eisen vanuit de pensioenuitvoerder 

3. Percentage van de opbouw en drempelwaarde vermogen/startkapitaal; 

4. Koppelen gegevens en voorkeuren deelnemer aan investeringsmogelijkheden; 

5. De uitvoering van de keuzes van deelnemers. 

   

Belangrijk aandachtspunt is de sturing vanuit de pensioenuitvoerder richting de 

vermogensbeheerders. Er moet een separaat budget beschikbaar te worden gesteld aan de 

beleggers om te beleggen in ‘kleine’ assets. De belegger blijft verantwoordelijk voor het 

bepalen van het risicoprofiel en het rendement. Aangezien de algemene kosten gelijk zijn ten 

opzichte van de gebruikelijke assets dient het fonds te accepteren dat de rendementen iets 

lager kan zijn ten opzichte van de reguliere beleggingen. 
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Pensioen Ineens 

Wij zijn het groepje ‘Pensioen Ineens’. Een bonte verzameling van marketeers, sales, juristen en 

consultants. Met én zonder pensioenkennis. In november stapten wij met een frisse blik bij 

PensioenLab binnen om ons samen te verdiepen in het thema ‘Pensioen ineens’.  

 

Voor ons allemaal is dit de eerste keer dat we deelnemen aan PensioenLab. Via, via zijn we met 

PensioenLab in aanraking gekomen en vol enthousiasme zijn we in november gestart. Het 

traject is voor ons begonnen met een inleiding in de pensioenwereld. Verschillende 

professionals uit de branche hebben ons de basis van pensioenen bijgebracht. Na deze 

‘stoomcursus pensioenen’ mochten we zelf een onderwerp kiezen. Wij hebben allemaal 

gekozen voor ‘Pensioen Ineens’.  

 

Omdat we zelf jong zijn en PensioenLab is gericht op de mening van jongeren, hebben we 

besloten om dit thema verder uit te werken met het belang van jongeren in onze 

achterhoofden. Om ons heen zien we namelijk dat het voor jonge mensen steeds moeilijker 

wordt om een hypotheek te krijgen. Ze kunnen echter ook niet terecht in de sociale huur, 

vanwege het hogere inkomen. Daardoor worden jongeren gedwongen om in de dure, 

particuliere huursector hun toevlucht te zoeken. Dit moet anders kunnen! 

 

Als je op je loonstrookje kijkt, zie je dat een groot deel van je loon naar je pensioen gaat. Uit 

onderzoek is echter gebleken dat mensen met een huis vaak te veel pensioen opbouwen. Aan 

de ene kant wordt er dus te veel gespaard, terwijl een jongere aan de andere kant geen 

hypotheek kan krijgen. Wij gaan hier vanuit het onderwerp ‘Pensioen ineens’ een oplossing 

voor presenteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na een aantal avonden brainstormen en pizza eten, waren we klaar voor de kick-off. We 

hadden als groep besloten om een steen in de pensioenvijver te gooien door te beginnen met 

de stelling:  

 

Dit heeft gezorgd voor veel reacties! De meeste toeschouwers waren het eens over het feit dat 

jongeren meer keuzemogelijkheden moeten krijgen binnen hun pensioen. Minder eensgezind 

waren de toeschouwers over het opnemen van pensioen in de opbouwfase. Er werden veel 

bezwaren geuit over solidariteit, risicoselectie en zorgplicht.  

 

Tijdens de sessies na de kick-off hebben we, wederom onder het genot van pizza, nagedacht 

over de voor- en nadelen van pensioen ineens in de opbouwfase. Daarna zijn we er op uit 

gegaan en hebben jongeren om hun mening gevraagd. Precies op het juiste moment heeft een 

masterstudent Economie uit de Netspar-track zich bij ons gevoegd. Op basis van onze 

interviews en haar input, hebben we een enquête over pensioen ineens onder jongeren 

uitgezet.  

 

Ons onderzoek heeft zich gericht op de volgende vraag:  

 

Met de enquête hebben we antwoord gekregen op de vraag of jongeren gebruik willen maken 

van pensioen ineens. De enquête is ingevuld door 105 personen, waarvan de meerderheid 

(59%) vindt dat de mogelijkheid van pensioen ineens in de opbouwfase er zou moeten komen. 

Een grote groep van de respondenten geeft zelfs aan dat ze mogelijk in de komende jaren 

gebruik zouden willen maken van geld uit hun pensioenpot. Van deze respondenten geeft 70% 

aan het geld te willen gebruiken voor de aankoop van een woning.  

 

Uit de enquête is gebleken dat het merendeel van de ondervraagden een positief beeld heeft bij 

een eenmalige uitkering. Hierbij moet wel geconcludeerd worden dat het merendeel vindt dat 

het geld van de eenmalige uitkering moet worden besteed aan een bewuste lange 

termijnuitgave. Het overgrote deel van de personen die positief reageerden op de vraag of de 

eenmalige uitkering een mogelijkheid moet worden in het bestaande stelsel, gaf aan dat het 

geld moet worden besteed aan de aanschaf van een koopwoning. Daarom vonden wij het 

interessant om te kijken in hoeverre een eenmalige uitkering gebruikt zou kunnen worden voor 

de aanschaf van een eigen huis.  

 

Omdat uit de enquête is gebleken dat jongeren gebruik willen maken van de mogelijkheid van 

pensioen ineens in de opbouwfase, hebben we gekeken of jongeren hiervan ook gebruik 

kunnen maken. De eerste stap die we daarbij hebben gezet is de vergelijking met andere 

landen. We hebben ons voornamelijk gericht op het stelsel van Zwitserland.  



 

In Zwitserland is het namelijk al enige tijd mogelijk om tijdens de werkende fase geld uit de 

pensioenpot te gebruiken voor een eigen woning. Er zijn twee manieren hoe dit geld gebruikt 

kan worden. De eerste manier is om pensioengeld als onderpand te gebruiken. Iemand hoeft 

dan dus geen geld uit zijn pensioenpot te halen, maar biedt het geld wel aan de bank aan indien 

hij de hypotheekkosten niet meer kan betalen. De tweede manier is om geld uit de pensioenpot 

te halen en het te gebruiken als eigen vermogen om de woning te financieren. Het pensioengeld 

dat kan worden onttrokken, kan zowel uit de tweede als de derde pijler komen en mag tot 3 

jaar voor pensionering uit de pensioenpot worden gehaald. Let hierbij wel op dat het geld alleen 

gebruikt mag worden voor de aanschaf van een woning of hypotheekaflossing, maar dat het 

niet is toegestaan voor de betaling van hypotheekrente. 

 

Na de vergelijking met andere landen hebben we gekeken naar de verschillende 

pensioenregelingen. In ons onderzoek zijn we uitgegaan van pensioen ineens bij een DC-

regeling. De opname van geld uit de pensioenpot in de opbouwfase heeft dan geen gevolgen 

voor andere deelnemers van de pensioenuitvoerder.  

 

Vervolgens hebben de persoonlijke gevolgen van het opnemen van pensioen ineens in kaart 

gebracht. Pensioen ineens heeft natuurlijk wel gevolgen voor je eigen pensioenopbouw en je 

hypotheek. In ons onderzoek hebben wij ons geconcentreerd op de situatie dat een jongere 

(medio dertig) een huis wil kopen. De netto bestedingsruimte van deze persoon ligt in de 

werkende fase lager dan de bestedingsruimte van iemand met een huurhuis, doordat de 

persoon aflossing en rente betaalt voor de hypotheek. Zodra de hypotheek volledig is afgelost, 

heeft de persoon met een koophuis juist meer te besteden dan iemand met een huurhuis. De 

persoon met een koopwoning heeft hierdoor ook minder pensioen nodig om de netto 

bestedingsruimte gedurende zijn of haar levensloop stabiel te houden.  

 

Voor de eenmalige uitkering hebben wij als uitgangspunt genomen dat men tot 35 jaar 100% 

van het opgebouwde pensioen kan opnemen ten behoeve van de aankoop van een woning. Op 

36-jarige leeftijd kan 95% van de pensioenpot worden opgenomen. Het percentage dat 

opgenomen kan worden, neemt elk jaar met 5% af. Wanneer men 55 jaar of ouder is, kan er 

geen gebruik meer worden gemaakt van pensioen ineens.  

 

Ter verduidelijking van de persoonlijke gevolgen hebben we een voorbeeld uitgewerkt van 

twee 35-jarigen die hun gehele pensioenpotten inzetten voor de aankoop van een woning. Dit 

leidt tot 14% lagere maandlasten voor rente en aflossing over de gehele looptijd van de 

hypotheek. De opname van een deel van de pensioenpot in de opbouwfase ten behoeve van de 

aankoop van een huis leidt dus tot lagere maandlasten voor de hypotheek. Na een hypotheek 

looptijd van 30 jaar vallen de woonlasten weg en kan er flink gespaard worden tot de AOW-

leeftijd. Dit gespaarde geld kan dan teruggestort worden ter compensatie van het geld dat uit 

de pensioenpot is gehaald.  

 

In het voorbeeld betalen Anne en Jeroen maandelijks € 853,46 aan hypotheekrente en 

aflossing. Na dertig jaar is de volledige hypotheek afgelost en leggen zij € 853,46 per maand 

terug in de pensioenpot. In de 8 jaar tussen het moment van aflossen van de hypotheek en het 



bereiken van de AOW-leeftijd betalen Anne en Jeroen het opgenomen geld uit de pensioenpot 

plus het gemiste rendement ruimschoots terug.  

 
  

Tot slot hebben wij ons gericht op de fiscaliteit en de macro-effecten. Op basis van ons 

belastingstelsel kan de eenmalige uitkering op 2 manieren worden uitgekeerd: het 

pensioenvermogen wordt netto ingezet of het pensioenvermogen wordt bruto ingezet. Ons 

uitgangspunt hierbij is dat het zowel voor de deelnemers als de overheid fiscaalneutraal 

gebeurt, dus dat er over de levensloop van een persoon niet meer of minder belasting wordt 

geheven. 

 

De mogelijkheid voor een eenmalige uitkering ten behoeve van de aankoop van een woning 

heeft natuurlijk ook macro-effecten. Op nationaal niveau bestaat een zowel een grote 

hypotheekschuld als een groot vermogen in de vorm van pensioenaanspraken. Door het CBS 

bijgehouden gegevens tonen dat per 2016 er bijna 1.600 miljard euro aan pensioenvermogen is 

en ruim 650 miljard aan hypotheekschuld. Deze nationale posities zijn het gevolg van politieke 

en fiscale beslissingen, maar per saldo heeft de BV Nederland meer pensioenvermogen dan 

hypotheekschuld. Een mogelijk positief effect is 

het hiermee voorkomen van ‘dubbel’ sparen. Dit 

betekent dat op nationaal niveau er minder 

hypotheek verstrekt zal worden en minder 

pensioenvermogen belegd dient te worden. Een 

mogelijk negatief effect is dat het een prijs 

stuwende werking kan hebben op de prijzen van 

huizen. 

 

En daarmee zit het avontuur dat PensioenLab 

heet er bijna op. We hopen je te mogen 

begroeten bij onze presentatie! 
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Pensioen in Jip en Janneke taal 

Heel wat avonden hebben we gezwoegd, 

gebrainstormd, geïnterviewd en geschreven. Hoe 

gaan we dit aanpakken? Wat willen wij bereiken? 

Eén ding is zeker. Wij willen door communicatie 

pensioenen dichterbij de jongeren brengen.  

 

Het is een interessante reis geworden. 10 jongeren 

die zonder PensioenLab niet bij elkaar waren 

gekomen. 10 jongeren met verschillende 

achtergronden, ervaringen, 10 verschillende 

persoonlijke redenen waarom het nodig is om over 

pensioen na te denken. Dit maakt het een 

gemêleerd gezelschap waarin we kritisch naar 

pensioencommunicatie hebben gekeken en 

samengewerkt. Wij zijn de werkgroep Jip en 

Janneketaal (communicatie) en wij willen jou 

meenemen door ons proces en ons advies. 

 

Allereerst hebben we nagedacht waar ons advies over moet gaan. Al snel zijn we tot de 

conclusie gekomen dat we pensioenen voor MBO’ers leuker, persoonlijker en noodzakelijker 

willen maken. Hoe we dit wilden doen, werd dan ook meteen onze hoofdvraag. Wij zijn tot deze 

vraag gekomen, omdat wij erachter kwamen dat veel instanties goede bedoelingen hebben, 

maar de jongeren niet bereiken met hun communicatie. Op deze manier bloedden veel leuke en 

goede initiatieven dood. Wij hebben in ons onderzoek geprobeerd om een communicatietool te 

ontwikkelen om deze MBO’ers wel te bereiken.  

 

Deze communicatietool hebben wij ontwikkelt door met communicatieadviseurs van 

verschillende pensioenfondsen te praten, maar ook door een enquête uit te zetten onder de 

doelgroep.  Aan de hand van de resultaten die kwamen uit de interviews en enquête, hebben 

wij ons advies gevormd. Dit alles met de hulp van Martijn Leppink van TKP Pensioen. 

 



Er zijn veel goede ideeën, veel initiatieven vanuit verschillende instanties en betrokkenen over 

pensioencommunicatie. Vaak echter staan deze goede ideeën op zichzelf. Deze ideeën en hun 

campagnes bereiken daardoor niet de hele doelgroep of sterven een eenzame en vroege dood. 

Dat is jammer! Wij denken dat het belangrijk is dat men het zogenoemde stokje aan elkaar gaat 

overdragen: wij pleiten voor De Pensioencommunicatie Estafette. Samenwerken dus! Door 

samen te werken combineer je alle ideeën, kennis en momenten waarop er naar de jongere (en 

eigenlijk alle doelgroepen) gecommuniceerd wordt over pensioenen. En wij geloven dat juist 

deze combinatie van contactmomenten de boodschap sterker zal maken. 

 

Ter illustratie:  

 Op de middelbare school leer je voor het eerst over pensioenen en hoe dit werkt. Sommen 

met wiskunde, situatieschetsen met economie, discussies tijdens maatschappijleer. Bovendien 

heb je een bijbaan naast school, dus krijg je van het Nibud de eerste informatie over wat dat 

eigenlijk precies inhoudt, dat pensioen wat je zelf aan het opbouwen bent. Dit advies van het 

Nibud sluit aan bij de lessen die je krijgt over pensioen zodat de cirkelrond blijft en de 

boodschap blijft hangen. 

 Enkele jaren later, je staat op het punt je studie af te ronden, word je via DUO weer op je 

pensioen geattendeerd: je studiefinanciering stopt, je evt. schuld begint te lopen, je gaat als het 

goed is vanaf nu een eigen inkomen opbouwen: daar hoort ook een tweede inkomen voor later 

bij. Het bericht van DUO sluit als vervolgstap aan bij het eerdere bericht van het Nibud, en 

geeft je bovendien een duwtje in de rug om weer eens te kijken naar het pensioen wat je tot nu 

toe al op hebt gebouwd. Ook kan hier weer een link gelegd worden met de lespakketten: “Kun 

je je die wiskundesommen tijdens de middelbare school nog herinneren? Hier een opfrisser 

[som voorbeeld om uit te rekenen wat voor pensioen je op moet bouwen om volgens jezelf 

comfortabel te leven].” 

Je bent een jaar in dienst: voor je werkgever is dit genoeg reden om je te feliciteren met een 

bos bloemen én je te wijzen op hoe goed je het hier hebt: je pensioen bouwt al een jaar lekker 

op. Met de pensioen ambassadeurs in jouw organisatie wordt een gesprek ingepland zodat je je 

bewust wordt van hun bestaan en weet dat je altijd bij hen terecht kunt met vragen. Deze 

pensioen ambassadeurs kunnen je bovendien weer wijzen op alles wat je tot nu toe al hebt 

ontvangen (lessen, Nibud, DUO) om je geheugen op te frissen. 

 Samenwonen of trouwen? De gemeente waar je woont stuurt je een attentie en wijst je 

namens de Pensioenfederatie op de financiële veranderingen die bij deze gebeurtenissen 

komen kijken. Uiteraard aansluitend op de communicatie die je al van je werkgever hebt 

ontvangen, en je eventueel weer verwijzend naar de pensioen ambassadeurs voor meer vragen. 

 Etc. etc. 

 

Door het stokje telkens van de ene instantie door te geven aan een andere instantie kan 

pensioencommunicatie relevant blijven in het leven van de doelgroep. De 

pensioencommunicatie wordt namelijk opgepakt door díe organisatie die op dat moment 

zichtbaar is in het leven van de doelgroep. 

 

Wat heeft dit nog te maken met Jip en Janneketaal? Dat er over pensioenen niet in al te 

moeilijke termen gecommuniceerd moet worden is al redelijk ingeburgerd in de sector, hier valt 



dus niet zozeer winst te behalen. Tijdens ons onderzoek is bovendien bevestigd dat jongeren 

financieel advies aannemen van mensen die dichtbij hen staan én dat het leuker en relevanter 

wordt om over pensioenen na te denken wanneer het aansluit op iemands belevingswereld. 

Inspringen tijdens de verschillende levensfasen is dus belangrijk, dit maakt het persoonlijk. Ook 

dit lijkt binnen de sector al bekend en wordt op verschillende manieren toegepast. Zoals 

hierboven ook aangegeven, gebeurt dit echter nog voornamelijk in isolement. Terwijl in onze 

ogen juist de kracht van herhaling ervoor kan zorgen dat een boodschap beklijft. Onze 

conclusie is dan ook: om meer kennis en begrip bij jongeren te creëren, wat zal leiden tot meer 

belangstelling voor pensioen van jongeren, moet de sector gaan samenwerken. De doelgroep 

moet al vroeg kennis maken met pensioenen en hier herhaaldelijk op gewezen worden met 

behulp van een soepele, vloeiende boodschap opgeknipt in verschillende onderdelen. Door 

deze continue speldenprikjes tijdens je hele leven zal het ‘enge’ en dus onbekende van 

pensioenen worden weggenomen en veroverd pensioen een stabiele plek in ieders leven. 

 

Wilt u dit nog duidelijker uitgewerkt zien? In ons advies vind je de tijdlijn van Jip. Hier is de 

levensloop van Jip uitgewerkt in momenten waarop Jip benaderd kan worden door welke 

instanties. Dit rapport kunt u vinden op pensioenlab.nl.  
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