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In een notendop:  
De Pensioencommunicatie Estafette! 
 

Wij willen pensioenen leuker, noodzakelijker en persoonlijker maken voor jongeren, en dan specifiek voor startende mbo’ers. 

Daarvoor hebben wij onder andere experts geïnterviewd en een enquête uitgezet. Tijdens dit onderzoeksproces stuitten wij op 

veel goede ideeën, veel initiatieven vanuit verschillende instanties en veel 

betrokkenen bij 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’. Een samenwerking tussen alle betrokkenen bij het 

communiceren over pensioen! Door samen te werken worden alle ideeën, kennis en 

momenten waarop er naar de jongere (en eigenlijk alle doelgroepen) 

gecommuniceerd wordt over pensioenen gecombineerd. 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 wellicht een eerste bijbaan naast school. Het kan zijn 

dat je daar voor het eerste een beetje pensioen opbouwt. Je krijgt dus krijg van het Nibud de eerste informatie over wat 

dat eigenlijk precies inhoudt. Dit advies van het Nibud sluit aan bij de lessen die je krijgt over pensioen zodat de cirkel rond 

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 het bestaan van pensioen 

geattendeerd: je studiefinanciering stopt, je eventuele 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 bij je werkgever na te gaan hoe je 
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pensioen is geregeld. Naast hulp bij het aflossen van de schuld, kan DUO een grotere rol spelen in de financiële educatie. 

Deze stap is slechts klein omdat vrijwel alle jongeren met DUO te maken krijgen en hieruit de eerste beslissingen maken 

richting financiële planning. 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 pensioenambassadeurs in jouw organisatie, 

zoals bijv. je werkgever of iemand vanuit het pensioenfonds of verzekeraar, wordt een gesprek ingepland zodat je je bewust 

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

van de Pensioencommunicatie Estafette op de financiële veranderingen die bij deze gebeurtenissen komen kijken. Dit kan 

bijvoorbeeld vanuit Wijzer in Geldzaken geïnitieerd worden. Uiteraard sluit deze communicatie aan op de communicatie 

die je al van je werkgever hebt ontvangen, en je eventueel weer verwijzend naar de pensioen ambassadeurs voor meer 

vragen. 

 Vergelijkbare communicatie vind plaats bij andere belangrijke gebeurtenissen in het leven die invloed hebben op het 

pensioen. Denk hierbij aan het kopen van een huis waarbij de notaris een rol kan spelen of het zoeken naar een nieuwe 

baan waar pensioen op vacaturesites een zichtbare plek krijgt.  

 

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. 
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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 (sociale netwerkbenadering) 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. 

 

  

Geef het communicatiestokje door en 

bereik samen meer pensioenbewustzijn! 

 

De Pensioencommunicatie Estafette 
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1. Inleiding 
1.1 Introductie 
Pensioen is iets positiefs! Zeker in Nederland, waar pensioen best fatsoenlijk geregeld is. 

Pensioen zorgt er namelijk voor dat wanneer je stopt met werken, je een vergelijkbare 

levensstandaard als tijdens het werkende leven kan behouden. Ideaal! Toch wordt het 

woord ‘pensioen’ doorgaans niet als iets positiefs ervaren. Ons bewustzijn associeert 

positievere emoties1 bij woorden als ‘baksteen’, ‘weiland’, ‘papier’ of zelfs 

‘wortelkanaalbehandeling’ dan bij het woord pensioen. Hoe kan dat, als pensioen in feite 

een positief iets is? Dat heeft alles met de communicatie te maken!  

 

Ook al is de inhoud van een boodschap nog zo goed, in werkelijkheid is deze slechts zo goed als de wijze waarop deze gebracht 

wordt. Dit is zeker van toepassing op pensioen. Doordat pensioenfondsen, maar ook pensioenexperts, economen en politici strooien 

met ingewikkelde pensioentermen – ook in hun communicatie over pensioenen richting de maatschappij -, komt de positieve 

boodschap van pensioen helemaal niet over. En bij jongeren is dit nog veel sterker het geval: pensioen is voor hen nog erg ver weg 

en ze zijn gewend alle informatie via apps en filmpjes in een handomdraai beschikbaar te hebben. Zij staan er als gevolg hiervan 

niet voor open om langer dan een ogenblik bij pensioen stil te staan. Als de communicatie dan zo ingewikkeld is én niet relevant 

voor hun situatie, haken ze af en pensioen wordt negatief beoordeeld.  

 

Communicatie over pensioen in ‘Jip en Janneketaal’. Is dat dan de oplossing? Het staat buiten kijf dat pensioen weer begrijpelijk 

moet worden voor de ‘gewone’ mens. Maar hoe doe je dat? Uit onze enquête blijkt dat jongeren niet over hun pensioen willen 

nadenken, omdat het voor hun gevoel nog zo ver weg is. Wij hebben gevraagd of zij al over hun pensioen hebben nagedacht. Het 

merendeel gaf aan dat niet gedaan te hebben. 

 

                                                      
1 Vonken & Iking (2016), Neuromarketing: hoe ons onderbewuste over pensioen denkt  
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Is Jip en Janneketaal dan wel voldoende of is dat juist te overdreven? Het is belangrijk om te weten hoe jongeren het beste 

benaderd kunnen worden, voordat we erop in gaan hoe de boodschap gebracht moet worden.  

 

Om deze doelstelling te bereiken hebben wij de volgende hoofdvraag geformuleerd: 

 

 
 

 

 

In het kader van PensioenLab zijn wij op onderzoek uitgegaan hoe voor de specifieke doelgroep ‘jongeren met mbo-achtergrond’ 

het beste gecommuniceerd kan worden over pensioen. De keuze voor mbo’ers wordt in paragraaf 1.3 verder toegelicht. 

 

Onze conclusies en aanbevelingen hebben als doel jongeren beter te kunnen bereiken over pensioen. Bij het bereiken van onze 

conclusie realiseerden we ons dat deze conclusies en aanbevelingen wellicht zelfs breder getrokken kunnen worden, en zo mogelijk 

zelfs toepasbaar zijn voor een groter gedeelte van de Nederlandse samenleving.       

 

 

1.2 Het probleem 

Zoals uit onze enquête blijkt, zijn jongeren niet heel pensioenbewust. Dit was geen verrassende uitkomst; onze enquête werkt 

dan ook eerder bevestigend ten opzichte van wat veel pensioenfondsen en –verzekeraars 

allang weten. Wat zijn precies de consequenties van het gebrek aan pensioenbewustzijn onder 

jongeren? Het gebrek zorgt voor veel misvattingen ten aanzien van pensioen. Zoals eerder 

benoemd, ervaart men doorgaans geen positieve emotie bij het woord ‘pensioen’, eerder 

zelfs negatieve emoties. Een paar voorbeelden van deze misvattingen zijn snel samen te 

vatten in een aantal uitspraken die in onze enquête ook naar voren kwamen: ‘Waarom zou ik 

me er mee bezig houden, pensioen is toch nog heel ver weg’, ‘Later is er toch niets meer 

voor mij over’ of ‘Ik kan het beter zelf sparen dan het overlaten aan pensioenfondsen’.  

 

Hoe maken we pensioenen leuker, noodzakelijker en persoonlijker? 
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Deze uitspraken, soms gebaseerd op regelrechte misvattingen, worden gevoed door negatieve aandacht in de media over pensioen 

en pensioenfondsen. Hierbij willen we niet onder het tapijt schuiven dat er fouten worden gemaakt, of dat er niets aan de hand 

is met de pensioenfondsen, maar het enkel benoemen van de negatieve boodschap is te eenzijdig. Helaas heeft deze negatieve 

aandacht als gevolg gehad dat pensioenfondsen minder vertrouwen genieten dan andere financiële instellingen2, zoals de bank en 

de verzekeraar. Dit is opvallend omdat pensioenfondsen juist helemaal geen commerciële belangen hebben in tegenstelling tot 

banken en verzekeraars. Het gebrek aan vertrouwen kan in de toekomst desastreus zijn voor de pensioensector. Het is niet 

ondenkbaar dat de huidige verplichtstelling komt te vervallen, of dat dat je vrij bent om je eigen pensioenfonds te kiezen. Indien 

pensioenfondsen niet in staat zijn om hun toegevoegde waarde over te brengen, kan dit tot het einde van het gevierde Nederlandse 

pensioenstelsel leiden. Pensioenbewustzijn is dus niet alleen belangrijk voor de maatschappij, maar ook voor de pensioensector.  

 

Een ander nadeel van het gebrek aan pensioenbewustzijn is dat jongeren onvoldoende weten 

wanneer ze daadwerkelijk actie moeten ondernemen ten aanzien van hun pensioen. Dit leidt 

ertoe dat bijvoorbeeld bij het zoeken naar een baan, jongeren doorgaans onvoldoende 

aandacht besteden aan pensioen als secundaire arbeidsvoorwaarde. Is er wel een 

pensioenregeling bij deze werkgever en hoeveel pensioen bouw ik hierbij op? Indien dit er niet 

is of niet duidelijk is, kan dit leiden tot een ‘pensioengat’ of verkeerde verwachtingen ten 

aanzien van het inkomen na pensionering. Ook bij gebeurtenissen als trouwen, samenwonen, 

kinderen krijgen of het kopen van een huis is begrip van pensioen van belang. Deze 

gebeurtenissen hebben namelijk een grote consequentie voor de toekomstige financiële 

planning. Het weten of er wat er geregeld is voor je nabestaanden als je overlijdt of voor je 

jezelf als je arbeidsongeschikt raakt, kan hierbij belangrijke zorgen wegnemen. Anderzijds kan 

het besef dat het niet is geregeld je tijdig in staat stellenzelf wat te regelen óf het kan bepalend 

werken  in de overweging te kiezen voor een bepaalde baan. Daarom is het belangrijk om de pensioencommunicatie te verbeteren. 

 

 

 

 

                                                      
2 Brief minister van financiën (2016), Hervormingen en resultaten in de Nederlandse financiële sector 
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1.3 Doelgroep 

De mate van pensioenbewustzijn bij de gemiddelde Nederlander is beperkt. Uit onderzoek blijkt dat slechts 28% van de Nederlandse 

volwassenen een goed begrip en veel kennis heeft over zijn of haar eigen pensioen. Van de overige 72% heeft een derde zelfs zeer 

weinig kennis over pensioen. Dit zijn al enigszins zorgwekkende cijfers, maar naarmate deze cijfers voor verschillende 

leeftijdsgroepen worden geëvalueerd, blijkt dat het gebrek aan pensioenbewustzijn met name speelt bij de jongere Nederlanders 

(18-24 jaar en 25-34 jaar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ons onderzoek zoeken we naar dé communicatiemethode om pensioen leuker, noodzakelijker en persoonlijker te maken. De 

grootste groep jongeren tussen de 18 en 34 jaar heeft een mbo-achtergrond. Daarnaast bouwt het grootste deel van deze doelgroep 

(verplicht) pensioen op via zijn of haar werkgever. Deze doelgroep vereist waarschijnlijk een andere manier van communiceren 

dan jongeren die geen pensioen opbouwen, bijvoorbeeld omdat ze ZZP’er zijn. Deze laatste groep zal met name geactiveerd 

moeten worden om iets voor hun pensioen te regelen. Echter, omdat dit op het moment slechts een selecte groep betreft richten 

we ons op het gros binnen deze jongere doelgroep. De doelgroep van ons onderzoek is daarom: jongeren tussen de 18 en 34 jaar, 

met een mbo-opleiding die via hun werkgever aangesloten zijn bij een pensioenfonds.   
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Door ons te richten op pensioenbewustzijn bij deze doelgroep, verwachten we zijdelings ook andere doelgroepen mee te nemen. 

De manier van communicatie over pensioen naar onze doelgroep zal zodanig ingestoken moeten zijn dat de boodschap snel en 

gemakkelijk te begrijpen is. De verwachting is dat deze manier van communicatie ook aan zal spreken bij een oudere doelgroep 

of een doelgroep die hoger opgeleid is.   

 

 

1.4 Aanpak en leeswijzer 

Om antwoord te geven op onze hoofdvraag, hebben we het volgende gedaan: 

• Theoretisch onderzoek verplichtingen omtrent communicatie (de ‘lessons learned’). 

• Onderzoek uitgevoerd bij de doelgroep, jongeren met een mbo-achtergrond op welke wijze de informatie wordt 

verkregen, doorgenomen en zich erin verdiept. 

• Interviews gehouden met de directe communicatieadviseurs van pensioenfondsen en/of -uitvoerders (o.a. ABP, Kandoor, 

Blue Sky Group, TKP en PWRI).  

• Interviews gehouden met direct betrokkenen in de pensioensector over communicatie aan de doelgroep 

(Pensioenfederatie, ‘tijdvanjeleven’). 

• Interviews gehouden met indirect betrokkenen in de pensioensector over de communicatie met de doelgroep (Dienst 

Uitvoering Onderwijs, Wijzer in Geldzaken, NIBUD, vacaturesites). 

• Gesprekken gevoerd met verantwoordelijke binnen werkgevers omtrent pensioencommunicatie. 

 

In het volgende hoofdstuk lees je onze belangrijkste bevindingen en conclusies. In het laatste hoofdstuk lees je onze adviezen en 

aanbevelingen aan de sector. Heb je vragen en/of opmerkingen voor ons? Stuur een bericht naar onze facebookgroep PensioenLab: 

Jip en Janneketaal. 

 

https://www.facebook.com/groups/343698916009939
https://www.facebook.com/groups/343698916009939


 

12 

2. Bevindingen 

  
Het UPO, ofwel het Uniform Pensioenoverzicht, is een via de wet verplicht 

gesteld communicatiemiddel om deelnemers inzicht te geven in hoe hun 

pensioen geregeld is. Voor het UPO zijn strikte richtlijnen over welke 

informatie er in moét staan. Met het concept van het UPO is natuurlijk niets 

mis; het UPO heeft namelijk als doel pensioen inzichtelijker te maken naar de 

deelnemer. Echter denken we dat het UPO hier slechts gedeeltelijk in slaagt:  

- Het UPO voelt namelijk onpersoonlijk; voor deelnemers zonder kinderen 

of partner staat dit wel benoemd. Waarom is dit relevant voor iemand die 

dat niet heeft?  

- Het UPO bevat nog altijd veel informatie, alhoewel dit de afgelopen jaren 

de goede kant op gaat door minder en meer concrete informatie te 

bieden.  

- Het UPO is geschreven vanuit het pensioenfonds, een instelling die ver 

weg van (jonge) deelnemers staat. Hierdoor is het minder waarschijnlijk 

dat deze grondig en aandachtig gelezen wordt. Door het UPO te koppelen 

aan de jaaropgave,  krijgt de deelnemer de informatie uit een vertrouwde 

omgeving (de werkgever). Ten tijde van de jaaropgave staat men 

bovendien sowieso open voor financiële informatie (de belastingopgave 

moet gebeuren), en dus is de kans groter dat de boodschap en het inzicht 

over pensioen aankomt.  

UPO 

Maak het UPO persoonlijker, niet 

alleen qua cijfers, maar ook qua 

levenssituatie 

 

Voor werkende deelnemers: 

koppel het UPO aan je 

jaaropgave! 

 

Maak het UPO ‘actionable’: geef aan 

wanneer en of er acties moeten worden 

ondernomen (zoals bij life-events)! 
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Pensioen 1-2-3 

Pensioen 1-2-3 is een inmiddels in de wet vastgelegd communicatievoorschrift 

waaraan pensioenfondsen sinds juli 2016 moeten voldoen. Het idee achter 

Pensioen 1-2-3 is om informatie gelaagd aan te bieden, namelijk informatie 

over je pensioen in respectievelijk 5 minuten, 30 minuten en ‘in detail’. Net als 

bij het UPO denken we ook hier dat het (goede) idee achter dit initiatief niet 

geheel uit de verf komt.  

- Uit onderzoek van Netspar blijkt dat pensioenfondsen moeite hebben om 

Pensioen 1-2-3 te integreren met de eigen website. Hierdoor heeft Pensioen 

1-2-3 een plek náást de al bestaande info op de site en leidt het juist tot 

minder in plaats van meer begrip.  

- Het strikte voorschrift van Pensioen 1-2-3 leidt ertoe dat pensioenfondsen 

op een weinig persoonlijke en bij de achterban aansluitende manier kunnen 

communiceren.   

- De uniforme iconen die verschillende onderwerpen illustreren zorgen voor 

herkenbaarheid. Vanaf 2017 zijn deze figuren tevens opgenomen in het 

UPO. Dit is aan de ene kant goed, echter blijkt dat het bij sommige iconen 

niet altijd duidelijk is wat de betekenis is. 

Gelaagdheid in informatie maakt 

pensioen toegankelijker! 

 

Zonder te strikte voorschriften kan 

Pensioen 1-2-3 persoonlijker en haar doel 

beter bereiken 

 

Goed gekozen figuren en iconen 

kunnen herkenbaarheid over 

pensioen versterken 
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Uit de enquête die wij hebben uitgezet blijkt dat jongeren niet of nauwelijks 

met pensioenen bezig zijn. Dit is ook niet vreemd. Het voelt ver weg en niet van 

toepassing op hun huidige leven. Jongeren (en mensen in het algemeen) zijn 

liever bezig met de korte termijn: wat levert dit me morgen / volgende week / 

komend jaar op? Daarom is het belangrijk om pensioenen dichterbij de 

belevingswereld van de doelgroep te brengen. Een pensioenambassadeur die 

aansluit bij de belevingswereld van jongeren zou hiervoor een sterk middel zijn. 

Rolmodellen voor maatschappelijke thema’s worden al vaker ingezet voor 

jongeren. Zie bijvoorbeeld het werk van Tim Hofman om jongeren te betrekken 

bij de Tweede Kamer verkiezingen 

De kennis over pensioen bij jongeren is beperkt. Een derde zegt niets te weten 

over pensioenen. Dit betekent dat veel jongeren slecht geïnformeerd zijn. Toch 

geeft de helft van mbo’ers aan wel te weten dat pensioen is opgebouwd uit 

meerdere onderdelen. Toch pleit deze conclusie ervoor dat jongeren bijv. al in 

het onderwijs met pensioen kennismaken.  

Uit onze enquête blijken jongeren het liefst met bekenden 

(ouders/familie) over hun financiële toekomst te praten. Adviseurs of 

banken worden hierbij nauwelijks genoemd. Pensioencommunicatie 

vanuit het pensioenfonds als primaire bron is daarom wellicht niet de 

meest efficiënte route. Kiezende uit verschillende organisaties, 

noemen jongeren de werkgever het meest als partij vanuit wie ze 

benadert willen over pensioen. Dit sluit aan bij de wens om met 

bekenden over financiële toekomst te spreken én brengt pensioen 

dichtbij het hier en nu. Dit sluit dan ook goed aan bij het genoemde 

idee om het UPO te verstrekken via de jaaropgave vanuit de 

werkgever. 

“Ik ben er nu niet mee bezig, 

pensioen is nog heel ver weg” 

 

“Ik spreek het liefst met 

iemand die ik ken en vertrouw 

over mijn financiën” 

 

Enquête 



 

15 

 
  

KISS! Keep it 

simple (and stupid) 

 

Bewustzijn creëer je 

samen! 
 

Om bij jongeren een beter bewustzijn ten aanzien van 

pensioen te creëren is het niet gelijk noodzakelijk om het 

hele pensioenstelsel uit te leggen. Een vereenvoudigde én 

waarheidsgetrouwe uitleg volstaat. Uit een experiment van 

het ABP blijkt dat haar doelgroep een beter begrip krijgt van 

pensioen door enkel de basisprincipes van pensioen uit te 

leggen: 

 Je legt geld in voor later; 

 Jouw werkgever legt ook geld in voor later; 

 Jouw pensioenfonds belegt je geld zodat je meer pensioen 

krijgt dan je hebt ingelegd. 

Deze basisprincipes helpen om een aantal misvattingen over 

pensioen weg te nemen. Zoals dat een groot aantal jongeren 

denkt dat er ‘later niets meer voor hen over is’ en dat ‘ze het 

beter zelf hadden kunnen sparen’. 

Vanuit de pensioensector en diverse 

overheidsinstanties zijn veel verschillende 

communicatiemethodes uitgeprobeerd om bepaalde 

doelgroepen te bereiken. Uit de verschillende 

interviews met de pensioensector blijkt dat niet alle 

methodes even effectief zijn gebleken.  Veel van 

deze acties en campagnes worden in isolement 

uitgevoerd. Uitgaande van de kracht van herhaling, 

denken wij dat het creëren van ‘pensioenbewustzijn’ 

niet zal worden bereikt door een enkele actie of 

campagne. Samenwerking tussen de verschillende 

instanties is noodzakelijk om bewustzijn te creëren 

en vervolgens te behouden. Om een beter 

‘pensioenbewustzijn’ te creëren bij jongeren volstaat 

niet 1 methode: meerdere methodes samen zorgen 

voor een blijvende indruk Gesprekken met TKP, ABP, BSG, 

Kandoor, Pensioenfederatie, 

PWRI en diverse werkgevers 
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What’s in it for 

me?! 

Who’s your 

audience? 

Communiceren over pensioen moet echter niet alléén gaan 

over urgentie en de relevantie voor het ‘hier en nu’. Des te 

persoonlijker een boodschap, des te beter deze aankomt. Dat 

betekent niet gelijk dat pensioenfondsen 1-op-1 met alle 

jongeren moeten spreken, maar wel dat zij kunnen of zelfs 

moeten inspelen op de interesses en informatiebehoefte van 

jongeren. De aandacht verkrijgen van een jongere die heel zijn 

leven in de zorg bij een bepaald ziekenhuis werkt, zal op een 

andere manier het makkelijkst gaan dan bij een jongere die in 

de horeca bij heel veel verschillende kleine werkgevers werkt. 

In communicatie-termen betekent dit dat segmentatie van 

groot belang is. Een goed voorbeeld hiervan is bijv. dat bij 

PWRI de periodieke magazine dan ook niet alleen informatie 

over pensioen bevat. Het magazine bevat zelfs een groot aantal 

algemene artikelen over werken en de rol van sociale 

werkvoorziening in het sociale leven van deelnemers. De focus 

ligt hier dus niet alleen op pensioen: de onderwerpen sluiten 

aan bij de persoonlijke interesse van de deelnemers. 

Aansluiten bij de interesses, levensfase en daardoor 

informatiebehoefte is dus cruciaal voor het succesvol 

overbrengen van de grotere boodschap.  

Bij het communiceren over pensioen naar 

jongeren moet het heel duidelijk zijn waarom dit 

voor hen nu al relevant is. Veel jongeren vinden 

pensioen een ver-van-je-bed-show. En geef ze 

eens ongelijk, het duurt doorgaans nog ruim 40 

jaar voordat ze een bepaalde pensioenleeftijd 

bereiken. Bovendien heb je als jongere (en 

eigenlijk ook als niet-jongere) weinig invloed op 

de hoeveelheid pensioen die je opbouwt bij een 

pensioenfonds. Waarom zouden jongeren dan iets 

moeten weten van pensioen? Om een boodschap 

aan te laten komen bij deze doelgroep moet het 

voor hen heel duidelijk zijn waarom de 

boodschap’hier en nu’ belangrijk is. 

Communiceren is dus tevens het overbrengen van 

een bepaalde urgentiefactor!  
Gesprekken met TKP, ABP, BSG, 

Kandoor, Pensioenfederatie, 

PWRI en diverse werkgevers 
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3. Advies aan de sector 

De Pensioencommunicatie Estafette 

  

Geef het communicatiestokje door en 

bereik samen meer pensioenbewustzijn! 
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De Pensioencommunicatie estafette 
Samen bereik je een stuk meer dan alleen. Zo is de 4x100 meter sprint in estafette vorm een heel stuk sneller een atleet die 400 

meter individueel aflegt. Ons advies voor de pensioensector is om goed om zich heen te kijken waar samenwerking mogelijk is. 

Een boodschap komt sterker over als deze meerdere malen herhaald wordt. Waarom anders zenden ze reclames meerdere malen 

per uur uit? Of worden nieuwe campagnes bedacht met een andere manier om dezelfde boodschap te verstrekken? Juist. Dat geldt 

ook voor het communiceren over pensioen! Door regelmatig het stokje over te geven naar andere partijen, rekening houdend met 

de rol van deze partijen in het leven van de doelgroep (relevantie!)en met verschillende verpakkingen dezelfde boodschap te 

brengen, denken wij meer pensioenbewustzijn te creëren.  

Aan de hand van een levensloop van Jip en zijn vrouw Janneke, illustreren wij, schematisch hieronder, ons advies. Kort samengevat 

komt dit neer op het volgende: 

 De eerste vorm van pensioencommunicatie is pensioeneducatie! Op de middelbare school en daarna in het vervolgonderwijs 

kan pensioen naar voren komen als vanzelfsprekend onderdeel van je toekomst. 

 

 Het pensioenfonds staat te ver weg van de jongeren; door de werkgever een belangrijke rol te geven in de communicatie over 

pensioen kan dit verbeteren. 

 

 Pensioenbewustzijn moet gecreëerd worden door de samenwerking van verschillende instanties door gebruik te maken van het 

meersporenbeleid (overheid, DUO, werkgever, NIBUD). Iedere instantie heeft z’n eigen focus, waarmee de boodschap via kleine 

‘speldenprikjes’ continu gecommuniceerd zal worden in het leven van de doelgroep. 

 

 Op de relevante momenten in het leven van een (jonge) deelnemer, denk aan life-events zoals nieuwe baan, trouwen, etc, zal 

communicatie over de impact van dit relevante moment op je pensioen moeten plaatsvinden.  
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 Communicatie moet aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. Dit is per individu verschillend en heeft te maken met 

opleidingsniveau, interesses, levenssituatie, etc. 

 

 Het moet heel helder zijn wat het doel is van de boodschap over pensioen. Als een bepaalde mate van urgentie ten aanzien 

van de ontvanger duidelijk wordt, blijft het verhaal pas hangen. Door pensioencommunicatie te koppelen aan organisaties die 

op dat moment relevant zijn in het leven van de doelgroep wordt op dit vlak een slag geslagen. Zowel het moment van 

communicatie als het de boodschap moeten relevant zijn voor de doelgroep! 

 

 Rolmodellen (bekende en aansprekende personen) in het leven van de doelgroep kunnen de pensioenboodschap overbrengen 

en hiermee bewustzijn en urgentie van het ‘hier en nu’ te vergroten. 
 

 Pensioenfondsen moeten zichtbaar en bereikbaar zijn voor haar doelgroep. Klantenservices van pensioenfondsen zullen mee 
moeten bewegen met de wensen en verwachtingen van de doelgroep: 24/7 bereikbaarheid en chatbots zijn tegenwoordig 
eerder regel dan uitzondering. Dit is bij veel pensioenfondsen nog het geval. Aansluiten bij de communicatiewensen en 
behoeftes van met name jongeren is belangrijk om hen betrokken te houden. 
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Pensioencommunicatie in het leven van Jip 

 
  

Bij maatschappijleer 

krijgt Jip voor het eerst 

les over pensioen. 

 

Loopbaanvoorlichting: pensioen 

is een belangrijke secundaire 

arbeidsvoorwaarde. 

 

In BNN programma ‘Je bent een oen, als 

je nooit denkt aan je pensioen’ gaat 

Valerio langs verschillende 

gepensioneerden met goede en slechte 

pensioenvoorzieningen. 

 

Werkgever: 

pensioenwelkomst-pakket 

op je eerste werkdag. Het 

allereerste UPO wordt 

tijdens een broodje kroket 

sessie doorgenomen. 

 

Jip ziet jaarlijks zijn UPO en dus 

pensioen tijdens de belastingopgave: 

Het UPO wordt namelijk tegenwoordig 

bij de jaaropgave bijgevoegd. 

Gefeliciteerd! Klik hier 

zodat je geliefde ook 

jouw pensioen ontvangt!  

 K 

Pensioenweek op het 

werk! Diverse acties en 

afsluitend pensioenfeest 

 K 

Voordat hij een huis koopt, ziet Jip in 

een ‘one-click’ overview zijn financiële 

toekomstplanning. Zijn notaris wijst hem 

op wat dat betekent voor zijn pensioen. 

 K Jip weet nu dat hij 

wel moet kijken hoe 

pensioen geregeld is 

bij de nieuwe 

werkgever! 

 K 

Beschuit met 

pensioenmuisjes! Wist u 

dat u ook pensioen voor 

uw pasgeboren zoon 

heeft opgebouwd!? 

 K 

Jip wordt betrokken bij keuzes 

over de pensioenregeling! Dit is 

namelijk iets wat Jip en de 

werkgever belangrijk vinden.  
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Hoe werkt   

De Pensioencommunicatie Estafette? 
 

Zoals de levensloop van Jip laat zien, zijn er veel partijen nodig om deze manier van communiceren te laten werken. Dit vraagt 

veel van de betrokken partijen, dat zien wij ook. Ten behoeve van een optimale samenwerking, is het belangrijk dat er een 

eindverantwoordelijke is om alles te kunnen coördineren en aanwakkeren. Deze eindverantwoordelijke kan afstemmen wanneer 

en wie het stokje aanpakt én hoe de ene boodschap aansluit op de volgende. Dit betekent niet dat deze eindverantwoordelijke de 

rol van communicatie van verschillende partijen overneemt, maar er enkel op toeziet dat het via plaatsvindt. Zoals eerder in het 

rapport beschreven is het dus niet de bedoeling dat er strenge voorschriften komen ten aanzien van de inhoud van de directe 

communicatie. Deze taak licht nog steeds bij het pensioenfonds en de werkgever. Zij zijn namelijk het meest bekend met de 

belevingswereld van de deelnemers en kunnen de communicatie hier het best op afstemmen zonder dat dit aan te strenge eisen 

en een keurslijf moet voldoen.  

 

We zien voor deze eindverantwoordelijke een aantal vereisten en taken waaraan deze instantie moet voldoen: 

 

Vereisten 

 Objectief; 

 Geen gemengde belangen; 

 Geen commerciële verstrengeling;  

 Pensioendeelnemers centraal stellen; 

 In staat zijn om verschillende partijen met elkaar te 

verbinden.  

 

 

Taken 

 Zorg dragen dat pensioen al zichtbaar en bekend op vroege 

leeftijd (educatie, loopbaanvoorlichting, berichtgeving DUO); 

 Erop toezien dat werkgevers door de pensioenfondsen nauw 

betrokken worden bij de communicatie (via Pensioenfederatie 

bijv.); 

 Nationale campagnes ten aanzien van pensioen; 

 ‘Best-practice’ voorbeelden aandragen t.a.v. communicatie. 
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De eindverantwoordelijke zal bijvoorbeeld 1 tot 2 keer per jaar een overleg plannen tussen de verschillende instanties waarin de 

communicatiemiddelen en taken worden afgestemd en geëvalueerd. Door het jaar heen houdt de eindverantwoordelijke overzicht 

en stuurt bij waar nodig, door in contact te treden met de betreffende instanties. 

 

 

3.1 Voorstel voor eindverantwoordelijke 
 

Wij zien het platform ‘Wijzer in geldzaken’ als een ideale kandidaat om deze eindverantwoordelijkheid van de 

Pensioencommunicatie Estafette op zich te nemen. ‘Wijzer in geldzaken’ is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin 

partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun 

krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Met haar missie om een platform te zijn waarin 

partners hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen, sluit ‘Wijzer in geldzaken’ perfect 

aan bij het concept van de Pensioencommunicatie Estafette.   
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4. Conclusie 

In de afgelopen maanden hebben wij in het kader van PensioenLab ‘Communicatie en pensioen: Jip en Janneketaal’ de uitdaging 

op ons genomen om na te denken over een nog altijd ingewikkeld vraagstuk, nl. pensioencommunicatie. Hierin hebben we ons 

gericht op de beantwoording van onderstaande vraag voor jongeren met een mbo-achtergrond.  

 

 

 

 

 

Aan de hand van onderzoek, enquête en verschillende interviews met professionals bij pensioenfondsen, werkgevers en overige 

instanties komen wij tot ons advies: 

 

De Pensioencommunicatie Estafette 
Wij geloven in de kracht van veel verschillende partijen die regelmatig het stokje over te geven naar andere partijen. Hierbij 

houden zij elk rekening met de fase en relevantie van pensioen in het leven van de doelgroep. Door met verschillende verpakkingen 

dezelfde boodschap over te brengen, denken wij meer pensioenbewustzijn te creëren.  

 

Hoe maken we pensioenen leuker, noodzakelijker en persoonlijker? 


