
Zonder start geen finish – hoe kan 
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Inleiding

Het woord finish klinkt goed maar ook als eindig … je hebt iets bereikt en je bent klaar. Terwijl we juist willen 
dat de deelnemer/werknemer daarna nog een fijn, lang en financieel onbezorgd leven heeft binnen de kaders 

die hij/zij belangrijk vindt.

Financiële fitheid

Rust over de toekomstige financiële situatie 
is de andere belangrijke pijler om fit en vitaal 
te blijven de jaren voor pensioen. Een goede 

voorbereiding is het halve werk. Zeker 
wanneer de pensioendatum in zicht is.

Inzicht maakt fit!

Fysieke fitheid Mentale fitheid

Bij een goede 
fysiek fitheid 

nemen 
gezondheidsrisico
’s af en verbetert 
de kwaliteit van 

het welzijn.

Mentaal fitte 
mensen hebben 
minder last van 

stress, zijn 
gelukkiger en 
veerkrachtiger.
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Wat is effectieve communicatie?

Effectiviteit gaat over het doen van de juiste taak, het voltooien van activiteiten en het bereiken van vooraf 
vastgestelde doelen. De mate waarin iets succesvol is. Het wordt ook gekenmerkt door een bijdrage te leveren 

aan het oplossen van ‘een probleem’. 

Inhoud Proces

Affectieve en 
empatische 

communicatie

Efficiënte 
communicatie



Onderzoek: inzichten en uitdagingen
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1

Nadenken voor de lange termijn 

is geen automatisme:

Uit onderzoek blijkt dat ons brein 

veel minder waarde hecht aan 

een beloning in de toekomst dan 

aan een beloning in het nu. Dit 

psychologische fenomeen heet 

delay discounting.

2

Mensen zijn verliesavers:

Mensen reageren sterker op 
verlies dan op winst. De pijn die 
we bij verlies voelen is ongeveer 
twee keer zo groot als het genot 

dat winst oplevert. 

3

Mensen besteden meer tijd aan 
het uitzoeken van een televisie of 
tablet dan aan het plannen van 

hun pensioen. Mensen stofzuigen 
en strijken liever dan dat ze zich 

buigen over hun financiële 
toekomst. Ze gaan zelfs nog 
liever naar de tandarts (2021 

Wijzer in Geldzaken, Maastricht 
University) 

4

Het brein is doorgaans niet 
gevoelig voor toekomst.

Uit onderzoek blijkt…
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De kracht van taal

Vijf woorden die je wel en niet moet gebruiken. 

Voorkom Stel dat… 

Jij of u

Omdat

En

Denk

Waarschijnlijk 

Concurrent
Geloof me 

(Geen) probleem 
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De kracht van taal

Vijf woorden die je wel moet gebruiken. 

Voorkom

Stel dat… 

Jij of u

Omdat

En

Vertel hoe je verliezen kunt voorkomen

Geef meer duiding aan hetgeen wat je zegt

Laat het om de deelnemer draaien, niet om jezelf

Zet deelnemers in een optimistische mindset

Gebruik als vervanging voor ‘maar’
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De kracht van taal

Vijf woorden die je niet moet gebruiken. 

Denk

Geloof me

Concurrent

Waarschijnlijk

(Geen) probleem

Is een twijfelwoord, net als ‘mogelijk’ en ‘misschien’

Geeft aan dat je het niet zeker weet

Wekt een competitieve indruk

Werkt averechts

Klinkt alsof er iets ergs is gebeurd



Investeren in de deelnemer: verbindende
en activerende communicatie
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Verbindende en activerende communicatie

Verbindende communicatie Activerende communicatie

Bij verbindende communicatie 
investeer je in de kwaliteit van de 
communicatie én in de relatie. Het 

pensioenfonds neemt de moeite om te 
investeren in de relatie. Daarbij is het 
belangrijk dat het pensioenfonds echt 

(authentiek) is. 

Bij activerende communicatie creëer je 
bekendheid en begrip voor alles wat 
met pensioen samenhangt, zodat een 
deelnemer zoveel mogelijk zelf in staat 
zijn om keuzes te maken in/voor hun 
pensioen. Met als doel zelfredzame 

deelnemers.
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Voorbeelden van verbindende communicatie

Thought leadership
CaPAs is kennishouder en laat dat 

ook zien. 

Toegankelijk

Makkelijk te vinden en een extra (zeer 
laagdrempelige) mogelijkheid om 

contact op te nemen. 

Transparantie

Informatie is duidelijk en 
inzichtelijk voor iedereen die er 

behoefte aan heeft.  

Reputatie

Dit alles doet de reputatie van de 
organisatie ten goede. 
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Zakelijk
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Deelnemers & stakeholders



Hoe wordt communicatie over 
pensioen nu ervaren?
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Hoe wordt communicatie over pensioen nu ervaren? 

Saai

Ik heb wel wat leukers te 

doen…

Moeilijk

Wat wordt er van mij 
verwacht?

Negatieve framing

Je moet dit anders…

Urgentie onduidelijk

Gebeurt er iets ergs wanneer ik 
niet in actie kom en de brief 

niet open? 
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Wij zijn benieuwd… 

Spreekt u de deelnemer aan met je/jij of met u?

Hoe brutaal mag een pensioenfonds zijn?

Hoe denkt u over een andere communicatiestijl om de doelgroep te bereiken?



Uitgangspunten en aanpak
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Communicatie is niet de oplossing: 
het draagt bij aan het realiseren van de doelstelling 

Kennis / pensioenbewustzijn vergroten 

Stimuleren eigen verantwoordelijkheid: vanuit ‘brengen’ ook komen ‘halen’

Bieden van perspectief – wat is er allemaal mogelijk binnen een pensioenregeling
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Segmenteren

Pensioen is voor iedereen 
maar voor iedereen anders 
– levensfase - bepalen voor 
wie de boodschap/actie van 

belang.

Persona’s opstellen –
bepalen segmenten met een 
herkenbaar profiel (ken de 

doelgroepen).

Hoe minder de boodschap 
relevant is voor een 

doelgroep hoe lager de 
effectiviteit, men 

onderneemt geen actie.
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Relevantie

Campagnes voor specifieke 
doelgroepen (status of 
leeftijd) zijn effectief.

Vaststellen wat het doel is van de 
campagne. Alleen informeren? Dan 
is het doorklikken geen onderdeel 
van de KPI. Moet de deelnemer in 
beweging komt, dan alle aandacht 
voor de ‘actie’. Dit moet helder en 
duidelijk uit de boodschap naar 

voren komen. 
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De kracht van herhaling

Door campagnes/acties nog een keer te sturen naar 
deelnemers die hun mail niet hebben geopend extra 

impuls om het vastgestelde doel te realiseren. 
Daarnaast laat je als pensioenfonds zien dat je de 
communicatie (en het contact met) de deelnemers 

serieus neemt.



Pagina 27

Maar waar gaan we het verschil mee maken?
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Beleven!

Een aantrekkelijke/leuke 
manier van het overbrengen 

van de boodschappen. 
Vanzelfsprekend moet de 

inhoud kloppen maar 
wanneer het pensioenfonds 

deelnemers aan zich wil 
binden en actie van hen 

verwacht is lef noodzakelijk. 

Uitstralen van passie (voor 
pensioen), enthousiasme en 
wanneer passend een beetje 

fun.

Boodschap naar het heden 
halen plus koppelen aan 

een blije associatie.

Gebruik van begeleiding / 
nudging → hoe verander je 

gedrag?
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Voorbeeld video andere manier van aanspreken 

• 26 duurzaamheidsthema's | Stornaway

https://player.stornaway.io/watch/d317af7c
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Wij zijn benieuwd… 

Wat mag communicatie eigenlijk kosten?

Wanneer bent u tevreden?



Rapportage/onderzoek
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Rapportage/onderzoek

Deelnemersonderzoek

Uitkomsten input voor 
beleids- en jaarplannen

• Vertrouwen in het 
pensioenfonds – toetsen 
relatie 

• Tevredenheid over het 
pensioenfonds – toetsen 
dienstverlening en 
middelen 

• Pensioenvertrouwen –
toetsen kennis over 
pensioen en regeling

Uitkomsten onderzoek
sectorbreed

Bijvoorbeeld DNB, 
Netspar, AFM

Kwartaalrapportage

Terugkijken op realisatie 
uitvoering, effectiviteit, 

conclusies en 
learnings/verbeteringen 

(plan, do, check, act)

Benchmark vergelijkbare
pensioenfondsen

Bijvoorbeeld bij 
pensioenuitvoerder 
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