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verkennen
voorkomen
verzekeren

Ins & Outs 
Pensioencommunicatie

Met goede 
communicatie is  
veel te winnen

Lees meer over:
•  Waarom goede communicatie belangrijk is

•  Hoe je de communicatie afstemt op levensfase  

 en life-events

•  Tools voor goede communicatie

Als je de zaken goed regelt voor je werknemers, 

krijg je daar veel voor terug. Mensen worden 

productiever, het verzuim daalt en het 

werkplezier neemt toe. Bovendien is het 

gemakkelijker om goede werknemers te 

behouden en nieuwe mensen te werven. 

Goede en tijdige communicatie zijn hierbij 

essentieel.  
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Secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder het 
pensioen, spelen een cruciale rol bij werknemers. 
Goede arbeidsvoorwaarden maken jouw 
onderneming een aantrekkelijke werkgever voor je 
huidige werknemers en ook voor nieuwe werknemers. 
Werkgevers willen ook graag dat werknemers de 
arbeidsvoorwaarden op waarde schatten. 

Pensioencommunicatie staat bij veel werkgevers al hoog op 

de agenda en steeds meer bedrijven zien ook het belang van 

goede communicatie in. Het pensioen is daarbij een belangrijke, 

maar zeker niet de enige arbeidsvoorwaarde. Het is daarom 

best vreemd dat de meeste bedrijven wel over het pensioen 

communiceren maar niet of nauwelijks over de gevolgen voor 

het inkomen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.

Als je de communicatie breder trekt en de werknemers goed 

informeert zie je dat mensen zich veel bewuster zijn van de 

kwaliteit van die voorwaarden. Goede communicatie zet 

werknemers namelijk aan om de regie over de inkomens-

voorzieningen in handen te nemen. De werkgever speelt dus 

een belangrijke rol in het financiële welzijn van de werknemer 

door te investeren en te faciliteren in arbeidsvoorwaarden en 

communicatie. De werknemer is verantwoordelijk voor zijn 

eigen financiële toekomst en maakt daarbij zijn eigen keuzes.

Pensioen-
communicatie
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Wat zegt de Wet 
Pensioencommunicatie? 
Volgens deze wet wordt van u verwacht 
dat u de deelnemer informeert bij 
veranderingen op pensioengebied en bij 
(life-)events. Door goede communicatie 
weet de deelnemer hoeveel pensioen hij 
kan verwachten, of dat voldoende is.
Ook wordt getoetst of hij zich bewust is 
van de risico’s van de pensioenvoorziening. 
Goede communicatie laat de deelnemer 
ook zien welke keuzes er zijn, passend bij 
zijn situatie.
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Communicatie 
rondom 
(life-)events 
verhoogt de 
betrokkenheid

Werknemers houden zich uit zichzelf niet of nauwelijks bezig 

met hun pensioeninkomen. Ze vinden het ingewikkeld, te ver 

weg en moeilijk toegankelijk. Als zich echter een belangrijk 

(life-)event aandient staat de werknemer wel open voor 

informatie over het pensioen en de overige arbeidsvoor-

waarden. Communicatie rondom belangrijke (life-)events kan 

een effectieve manier zijn om de betrokkenheid te vergroten.

Voorbeeld

Als een werknemer gaat samenwonen 

of in het huwelijk treedt, dan ontstaat er 

op dat moment behoefte aan informatie 

bij die werknemer.

De werknemer is met name geïnteresseerd 

in de hoogte van het nabestaandenpensioen 

van diens partner. Mocht dit voor de partner 

niet voldoende zijn dan zal de werknemer 

direct actie willen ondernemen.   

Na verloop van tijd verdwijnt de 

informatiebehoefte weer en vindt de 

werknemer het weer te ingewikkeld, 

te ver weg en te moeilijk toegankelijk.  
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Als je millennials (geboren tussen 1980 ~ 1995) vraagt wat ze 

willen bereiken met hun werk, is een veelgehoord antwoord: 

‘’Impact maken, betekenisvol bezig zijn“. Millennials willen 

zich blijven ontwikkelen waarbij flexibiliteit misschien wel de 

belangrijkste arbeidsvoorwaarde is. De meeste millennials 

verkiezen een leuke baan boven werk dat alleen maar goed 

betaalt. Financiële waardering blijft belangrijk, maar het 

salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn niet de 

doorslaggevende factor. 

De oudere generaties [babyboomers (1950 ~ 1965) en generatie 

X (1965 ~ 1980)] kijken daar anders tegenaan. Zij hechten, 

naast een goede pensioenvoorziening, meer waarde aan 

mogelijkheden om hun inzetbaarheid op peil te houden. 

Veel werknemers zijn (nog) niet of onvoldoende bezig met hun financiële pensioenplanning. Uit recent 

onderzoek blijkt dat ruim 50% van de werknemers in de leeftijdsgroep 20-30 jaar en bijna 30% van 

de werknemers in de leeftijdsgroep 30-40 jaar niet geïnteresseerd is in pensioen. Dat is op zich best 

vreemd omdat ook blijkt dat de (secundaire) arbeidsvoorwaarden steeds belangrijker worden bij 

het kiezen van een werkgever. Bijna een derde (32%) van de werknemers heeft geen idee wat hun 

pensioenuitkering zal worden.

Verschillende 
generaties 
hebben 
uiteenlopende 
wensen

Voorbeeld

Niet alleen de generatie maar ook 

de fase waarin de carrière van de 

werknemer zich bevindt bepaalt de initiële 

informatiebehoefte van een werknemer. 

Een werknemer die net gestart is met 

zijn 1e baan is absoluut nog niet bezig 

met pensioenplanning en zal hier in deze 

periode ook weinig interesse in tonen. 

Het is verstandig om hier met het 

verstrekken van informatie rekening mee 

te houden. 
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De laatste voorwaarde waaraan de communicatie moet 

voldoen om de betrokkenheid van de werknemer te vergroten 

is dat de informatie toegankelijk is en in begrijpelijk taalgebruik 

wordt aangeboden. Werknemers van nu gebruiken de hele 

dag door apps. Ze betalen, shoppen, reizen en communiceren 

allemaal digitaal. Begrijpelijke communicatie en een goede 

bruikbare app helpen enorm in de communicatie. 

Het VLC-werknemersportaal biedt werkgevers de mogelijkheid 

om via een app over de arbeidsvoorwaarden te communiceren. 

Via de app kan dat in begrijpelijke taal, met toegang tot alle 

informatie over de collectieve regelingen bij pensionering, 

overlijden en arbeidsongeschiktheid. In de app kan de 

werknemer zijn persoonlijke gegevens van mijnpensioen-

overzicht.nl toevoegen zodat deze een goed beeld krijgt van 

de huidige en toekomstige financiële situatie. 

Inzicht in je pensioen met het 
VLC-werknemersportaal

Een werknemer heeft op 50-jarige leeftijd een uitnodiging 

van zijn werkgever ontvangen voor een pensioen-voorbereidingsgesprek. 

In dit een-op-een gesprek heeft deze werknemer een scenario laten 

doorrekenen dat hij op leeftijd 63 (gelijk met zijn iets oudere partner) met 

pensioen kan gaan door de overwaarde van zijn huis en een gedeelte van 

het spaargeld hiervoor te gebruiken. Op basis van de berekening van de 

financieel planner heeft deze werknemer gezien dat het voor hem -onder 

gelijke omstandigheden- haalbaar moet zijn. Als ze nog een beetje extra 

sparen kan hij zelfs vanaf leeftijd 60 parttime gaan werken. 

VOORBEELD 1 
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Binnenkort treedt een 34-jarige werknemer voor de 2e keer in het huwelijk. Er 

is dan sprake van een samengesteld gezin, samen hebben ze 2 kinderen en de 

3e is op komst. De werknemer wordt uitgenodigd voor een life-eventgesprek. 

In dit gesprek wijst de pensioenadviseur de werknemer op de inkomenssituatie 

bij overlijden. Natuurlijk is de wens van de werknemer dat de partner en de 

kinderen goed verzorgd achterblijven mocht hij onverhoopt komen te overlijden. 

In het persoonlijke gesprek zijn diverse scenario’s doorgerekend waaruit bleek 

dat het nabestaandenpensioen en het Anw-hiaatpensioen niet voldoende zijn 

voor de nabestaanden. De conclusie is en dat deze werknemer in privé een 

aanvullende overlijdensrisicoverzekering moet afsluiten. 

Winst voor de werkgever

• Tevreden & financieel fitte werknemers staan beter in het leven, presteren  

 beter, zijn productiever, hebben minder verzuim en zijn loyaler naar hun  

 werkgever.

• Met goede communicatie kan je je onderscheiden van je concurrenten.

• Betere planning mogelijk op het gebied van werving- & selectie.

• Kennis & ervaring kan tijdig worden overgedragen aan nieuwe generatie.

Voordelen werknemer

• Werknemer ervaart minder financiële stress voor toekomst.

•  Werknemer wordt in staat gesteld om persoonlijke doel(en) te realiseren.

• Tevreden & financieel fitte werknemers hebben meer arbeidsvreugde.

Met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden kan je je als werkgever onderscheiden. 

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden leveren echter pas echt winst op als de 

werknemers deze op waarde kunnen schatten. Het grootste effect bereik 

je door te communiceren rondom de belangrijke gebeurtenissen van de 

werknemer en door de informatie af te stemmen op de levens-/carrièrefase 

waar de werknemer zich op dat moment in bevindt. VLC & Partners helpt u 

daar graag bij. Door samen met u een communicatieplan op te stellen, door 

de communicatie uit handen te nemen en door verschillende specialisten in 

te zetten. 

Conclusie

VOORBEELD 2 

HR-communicatiescan
Wil je weten hoe de communicatie over de arbeidsvoorwaarden op dit moment 

in jouw onderneming is geregeld? Ga dan snel naar vlc-partners.nl/hr-communicatiescan 

en doe online de gratis scan. Binnen 10 minuten ontvang je geheel vrijblijvend een rapport 

met conclusies en aanbevelingen. 
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Over 
VLC & Partners

VLC & Partners is dé Nederlandse risicomanager op het gebied 

van risicomanagement, verzuim, pensioen en private insurance. 

We werken vanuit de drie stappen: Verkennen, Voorkomen 

en Verzekeren. Wij bedienen met 285 medewerkers heel 

Nederland vanuit onze vestigingen in Den Bosch en Den Haag. 

Onze adviseurs stellen hun diepgaande kennis en ervaring op 

het gebied van risicomanagement, pensioenadvies en zorg en 

verzuim beschikbaar voor zakelijke klanten. Ook voor Private 

Insurance, specifiek verzekeringsadvies en financial planning 

voor welgestelde particulieren, DGA’s, zakelijke en medische 

professionals hebben we de beste adviseurs aan boord. 

Kantoor Den Bosch

073 692 46 57 

 

Statenlaan 8

5223 LA Den Bosch

WWW.VLC-PARTNERS.NL

Kantoor Den Haag

070 302 22 22

Van Alkemadelaan 700

2597 AW Den Haag
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pensioencommunicatie@vlc-partners.nl


