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Agenda

1. Het psychologisch kader van informatieverwerking

2. Wat verandert er in de pensioencommunicatie?

3. Belang van goede pensioencommunicatie

4. Welke aspecten zijn bepalend voor de complexiteit van de 

pensioencommunicatie?

5. Wat kunt u nu al doen?
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Pollvraag 
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De communicatie naar deelnemers over hun pensioen wordt:

Duidelijker

Neutraal De complexiteit is nu nog 
lastig om in te schatten

Complexer



HET PSYCHOLOGISCH KADER



Het psychologisch kader van informatieverwerking

Cognitieve route
Kennis, daarna verandering houding en gedrag

Voornamelijk effectief bij een doelgroep die al gemotiveerd is 
om kennis te nemen van pensioeninformatie
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Het psychologisch kader van informatieverwerking

Mensen veranderen gedrag niet uitsluitend 
bij ontvangen van juiste informatie

1. Kennis onvoldoende overtuigend, raakt rationeel en emotioneel niet de 
juiste snaren

2. Houding is beïnvloed, maar wanneer men het gedrag wil vertonen, 
wordt deze intentie verstoord door omgevingsfactoren 

woekerpolissen, wantrouwen t.a.v. financieel adviseurs, ontoegankelijkheid van de informatie 
ontbreken van handelingsperspectieven)
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Openstaan voor pensioeninformatie

Het merendeel van de actieve deelnemers (71%) staat niet open voor 
pensioeninformatie

Onder de pensioengerechtigden meer belangstelling; 63% staat open 
voor pensioeninformatie
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Pollvraag 

Staan uw deelnemers open voor pensioeninformatie?
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Ja Nee



PROCESS SLIDE

Betrokkenheid bij pensioen (willen)

Urgentie inzien (vinden)

Eigen vaardigheid (kunnen)

Beoordeling pensioeninformatie

Openstaan voor pensioencommunicatie
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WAT VERANDERT ER IN DE PENSIOENCOMMUNICATIE?



Transitiekader: het communicatieplan

• De pensioenuitvoerder is wettelijk verplicht een communicatieplan op 

te stellen

• Het communicatieplan gaat in op consequenties van wijzigingen voor 

deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

• Persoonlijk overzicht voor en na transitie

• Inzicht in compensatie en financiering daarvan

• Toepassen van de navigatiemetafoor
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Veranderingen voor de deelnemer

Pensioen
akkoord Verandering voor de deelnemer

Er is alleen nog sprake van een franchise voor het bepalen van de premie (% 
van de pensioengrondslag). Voor de berekening van het nabestaanden- en 
wezenpensioen en van het gereserveerde vermogen en verwachte vermogen op 
de pensioendatum is dit niet meer relevant. 

• Geen opgave meer van opgebouwd pensioen en uitzichtpensioen
• Wél een opgave van de ingelegde premie, het voor de deelnemer 

gereserveerde vermogen, hoeveel pensioen de deelnemer kan verwachten bij 
het projectierendement

• Nabestaandenpensioen niet meer 70% OP en geen opbouw meer
• Maar onafhankelijk van diensttijd en op risicobasis: van 50% van het salaris
• Voor wezenpensioen: 20% van het salaris (21/25)

Het nieuwe contract geeft geen wijzigingen voor arbeidsongeschiktheids-
pensioen of vrijstelling van premiebetaling voor werknemers (wel voor ZZP-ers). 
Dit kan wel onderdeel zijn van de onderhandelingen tussen sociale partners.
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Pensioen
akkoord Verandering voor deelnemer

Alle risico’s liggen nadrukkelijk bij de deelnemer:
• Langlevenrisico voor de kosten van het NP en WzP + aankooptarieven OP/NP
• Renterisico ten opzichte van het doelvermogen
• Beleggingsrisico

• Verwachte pensioenvermogen op basis van 2000 scenario’s
• Variabele uitkering in uitkeringsfase

Er is geen sprake meer van indexaties maar van toedeling van 
beschermingsrendement, overrendement en bijdrage uit de solidariteitsreserve

Er is geen sprake meer van korten van pensioenen, wel het risico van 
tegenvallende beleggingsrendementen en het niet behalen van het 
doelvermogen
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Veranderingen voor de deelnemer
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HET BELANG

HET SENTIMENT

BEWUSTWORDING

ACCEPTATIE

BELANG GOEDE PENSIOENCOMMUNICATIE



Belang van communiceren naar uw deelnemers

• De afgelopen jaren is de communicatie naar deelnemers verbeterd. 

Behoefte aan gepersonaliseerde informatie. 
• Hoeveel krijg ik per maand? 
• Is dit voor mij voldoende?
• Welke actie moet ik ondernemen?
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Sentiment onder deelnemers

• Teleurgesteld over het uitblijven van compensatie voor prijsstijgingen 

• Meenden dat pensioenen volledig zeker waren

• Nu dat niet zo blijkt te zijn, leidt dat tot onzekerheid over pensioen
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Benadruk het WAAROM

Pensioenakkoord
Deelnemers krijgen meer inzicht in het te verwachten pensioen en dat 
het helder is dat het meer of minder kan worden

Deelnemers krijgen een realistischer beeld van het pensioen en de 
risico’s die daarmee samenhangen. Dit creëert een duidelijker 
handelingsperspectief

Uitlegbaarheid draagt bij aan acceptatie
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BUSINESS PLAN INFOGRAPHIC

Gaan afwachtend met het 
onderwerp om

Reageren vanuit perspectief 
dat het nu economisch 
slecht gaat.

Kennis over het huidige 
pensioenstelsel is beperkt

Hoe ontvangen mensen informatie rondom pensioen
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BUSINESS PLAN INFOGRAPHIC

Gaan afwachtend / gelaten
met het onderwerp om

Kennis over het huidige 
pensioenstelsel is beperkt

Hoe ontvangen mensen informatie rondom pensioen
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BUSINESS PLAN INFOGRAPHIC

Gaan afwachtend / gelaten
met het onderwerp om

Reageren vanuit perspectief 
dat het nu economisch 
slecht gaat

Door het ontbreken van leeftijd 
niet te identificeren met de 

persoon in het voorbeeld

Kennis over het huidige 
pensioenstelsel is beperkt

Over het nieuwe stelsel
is weinig bekend

Het werken met 
cijfervoorbeelden is lastig

Hoe ontvangen mensen informatie rondom pensioen
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Pollvraag
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Wat moet er gebeuren om deelnemers meer open te laten staan voor 
informatie over het pensioenakkoord?

Zorg voor meer betrokkenheid

Alle antwoorden zijn voor mij van 
toepassing

Vergroot de eigen vaardigheid

Zorg voor meer urgentie

Zorg voor begrijpelijkere informatie



Openstaan voor pensioencommunicatie
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Betrokkenheid bij pensioen (willen)

Urgentie inzien (vinden)

Eigen vaardigheid (kunnen)

Beoordeling pensioeninformatie



Meer betrokkenheid bij pensioen

• Pensioen meer tot de verbeelding laten spreken en een positieve 
connotatie

• Onderdeel van de financiële planning

• Zij willen vooral weten wat een voorgestelde uitwerking voor hen 
persoonlijk betekent
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Versterken urgentie goed pensioen

• Benadruk belang van een goede pensioenregeling en pensioenopbouw

• Pensioen koppelen aan andere financiële zaken

• Bijvoorbeeld aan woon- en zorgkosten en salarisonderhandeling met 
de werkgever
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Aanpakken gebrek aan eigen vaardigheid

• Vaak ziet men ‘door de bomen het bos niet meer’

• De informatie stap voor stap aanbieden. Dit is zeer bepalend

• Meer begrijpelijke informatie aanbieden

• Bied een handelingsperspectief. Kenbaar maken mogelijkheden om 
meer pensioen op te bouwen en dat het zaak is hier zo vroeg mogelijk 
mee te beginnen
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Positiever beleven van pensioeninformatie

• Meer visuele en interactieve informatie i.p.v. grafieken en veel tekst 
(veel vakjargon)

• Informatie op de persoon afgestemd en inzicht wat het concreet 
betekent voor de portemonnee van de deelnemer

• In één oogopslag duidelijk wat de hoogte van het pensioeninkomen is 
en of dit voldoende is

• Geen ‘administratieve rompslomp’ en rekenwerk
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WAT KUNT U NU AL DOEN?



Hoe neemt u uw deelnemers mee in de verandering?
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BEGIN NU AL MET 
COMMUNICEREN

COMMUNICATIE VOLGT 
OP BESLUITVORMING

ZORG VOOR HERSTEL 
VAN VERTROUWEN

COMMUNICATIE 
UITDAGINGEN

GELAAGDE INFORMATIE EN 
BLIJF HERHALEN

GEBRUIK DIGITALE 
COMMUNICATIEMIDDELEN 

VERWACHTINGS-
MANAGEMENT

INFORMATIEBEHOEFTE EN 
KENMERKEN VAN DEELNEMER 

LAAT EEN HANDELINGS-
PERSPECTIEF ZIEN
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2023 20242022

Wetgevingsproces

Compensatieperiode

Besluitvormingsproces

Implementatieproces

Najaar 2020: Start 
wetgevingsproces

2021

1 januari 2022: Wet van kracht

Uiterlijk 1 juli 2023: Concept 
besluit sociale partners 
nieuwe regeling, compensatie 
en invaren (transitieplan)

Uiterlijk 1 januari 2024: 
Definitief besluit sociale 
partners nieuwe regeling, 
compensatie en invaren

Uiterlijk 1 april 2024: 
Pensioenuitvoerder informeert 
DNB over nieuwe 
overeenkomst

Uiterlijk 1 juli 2024: 
Pensioenuitvoerder 
implementatie- en 
communicatieplan

Uiterlijk 1 januari 2026: 
Uiterlijke datum overgang!

1 januari 2036: Einde 
compensatieperiode

Tijdslijnen Pensioenakkoord 2020



Wat kunt u nu al doen?

• Maak uw eigen tijdslijn op basis van de algemene tijdslijnen

• Vast onderdeel van de communicatie beleidsplannen

• Steeds aanpassen en bijstellen
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BEGIN NU AL TE COMMUNICEREN



Wat kunt u nu al doen?

Doel: Transparantie en creëren van draagvlak

• Nauw optrekken met uw sociale partners. Wie communiceert naar wat 
en op welk moment?

• Neem uw deelnemers mee in al uw stappen, maar maak het pas 
concreet als er iets is besloten

• Breng duidelijk de risico’s over, maar maak het niet te complex
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COMMUNICATIE VOLGT OP BESLUITVORMING



Wat kunt u nu al doen?

Boodschap: We doen deze transitie SAMEN
Meer dan het verleden hebben deelnemers invloed op eigen pensioen

Voordelen nieuwe pensioencontract
• Twee soorten contracten. De deelnemer heeft eigen pensioenpot. 
• Het is de verwachting dat waardeoverdracht naar een andere 

werkgever makkelijker wordt
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ZORG VOOR HERSTEL VAN VERTROUWEN



Wat kunt u nu al doen?

Het pensioen blijft nooit hetzelfde
• Bij groei: Let op dat deelnemers zich niet ‘rijk’ rekenen
• Bij dalende trend: Let op dat deelnemers niet in paniek raken 
• Verandering: pensioen blijft fluctueren na pensioendatum
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VERWACHTINGSMANAGEMENT



Wat kunt u nu al doen?

Kijk goed naar uw eigen achterban: waar bestaat deze uit? 
• Segmenteren naar bijvoorbeeld levensfase 
• Referentiepunt is belangrijk
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INFORMATIEBEHOEFTE EN KENMERKEN 
DEELNEMER



Wat kunt u nu al doen?

Invaren van oude rechten
• Leg uit waarom dit eerlijk en evenwichtig is voor alle deelnemers
• Denk hier op tijd over na en leg uit WAAROM u iets doet

Denk tijdig na hoe u uw oudere deelnemers hierover gaat informeren
• Kom in contact en ga in gesprek
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COMMUNICATIE UITDAGINGEN



Wat kunt u nu al doen?

• Essentieel voor het openstaan en accepteren van de informatie

• Het laat uw deelnemers zien dat ze invloed hebben op hun financiële 
planning voor de oude dag, en zet aan tot actie
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LAAT EEN HANDELINGSPERSPECTIEF ZIEN



Wat kunt u nu al doen?

Blijf het verhaal vertellen in al uw communicatie uitingen
• Bijvoorbeeld als een vast onderdeel in nieuwsbrief. Een serie met alle 

aspecten van de regeling
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GELAAGDE INFORMATIE EN BLIJF HERHALEN



Wat kunt u nu al doen?

Het is al ingewikkeld genoeg, kies uitingen die aansluiten bij de 
verschillende doelgroepen

Maak communicatie laagdrempelig en maak gebruik van een combinatie 
tussen digitale uitingen, offline en persoonlijk contact

43

MAAK MEER GEBRUIK VAN DIGITALE 
COMMUNICATIEMIDDELEN 



CIRCLE INFOGRAPHIC

Pensioencommunicatie De Risicohouding

Pensioenuitvoering Stakeholdermanagement

Vermogensbeheer Eigen Risicobeoordeling

1

2

34

5

6

Het 
Pensioenakkoord 

en …



Bedankt!
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