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PARTNERS IN ZAKEN, SAMEN IN SERVICE

PENSIOEN 
NIEUWS

WERKGEVERS HEBBEN GROTE  
BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING 
BIJ PENSIOENCOMMUNICATIE

Een grote meerderheid van  
de Nederlandse werkgevers 
geeft aan onvoldoende  
bekend te zijn met hun ver-
plichtingen op grond van de 
Wet Pensioencommunicatie. 
Zij willen ondersteund  
worden bij het informeren  
van hun werknemers over  
hun pensioenregeling.  
Die ondersteuning verwachten  
ze zowel van de adviseur als 
van de pensioenuitvoerder.  
Dit blijkt uit een in opdracht 
van Scildon gehouden  
representatief onderzoek onder 
Nederlandse werkgevers. 

ONDERZOEK ONDER WERKGEVERS
Scildon heeft een landelijk onderzoek 
onder 400 werkgevers laten uitvoeren 
door onderzoeksbureau Markteffect. 

IN DEZE KRANT
KUNT U LEZEN OVER

Inspelen op het  
pensioenakkoord
 
Pensioenakkoord 
Wat nu al te doen
 
Sparren over 
Zakelijk pensioen
  
PensioenServices  
van Scildon 

Uit dit onderzoek komt naar voren 
dat bij veel werkgevers de juiste 
informatie ontbreekt om hun  
werknemers goed te informeren. 

Enkele van de opvallende resultaten 
die dit illustreren kunt u verder lezen  
op pagina 4.

Landelijk onderzoek onder 400 
werkgevers in augustus 2019
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VIDEO’S 
PENSIOENPORTAAL

PRESENTATIE  
PENSIOENCOMMUNICATIE

LEAFLETS LIFE EVENTS 
(INCL MINDMAP)

LEAFLETS  
WAARDEOVERDRACHT

1. Offerte op maat 

2.  Prisma Pensioen offerte 

presenteren aan klant

Vermogensbeheer is één van de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling.  
Als u pensioenproducten met elkaar vergelijkt is een goede fondsvergelijking dus essentieel. 

PRISMA PENSIOEN: VERMOGENSOPBOUW 
IS DE MOTOR VAN PENSIOEN

SAMEN WERKGEVERS ONTZORGEN 
MET PENSIOENSERVICES

Download de menukaart  
op scildon.nl/adviseur

WELKE PENSIOENSERVICES BIEDT SCILDON  

GEMAK MET  
ONZE SNELLE 

OFFERTESERVICE

Wij helpen u snel aan een 
offerte die u direct aan uw klant 

kunt voorleggen.

Stuur ons het ingevulde  
offerte aanvraagformulier  

samen met het deelnemers- 
bestand en u ontvangt de 
offerte binnen een week.

 Mail de formulieren naar  
servicedesk@scildon.nl.  

 U vindt de formulieren op 
prisma-pensioen.nl

Duidelijke communicatie over de pensioenregeling is een must. Of het nu in het offertetraject is, 
bij de start van de regeling of tijdens de looptijd. Een sterke samenwerking tussen pensioenadviseur 
en uitvoerder is daarbij onmisbaar. Door contactmomenten goed op elkaar af te stemmen, ontstaat 
een optimale klantreis. Dat creëert rust bij werkgever en werknemers.

RUST CREËREN MET PENSIOENSERVICES
Scildon introduceert PensioenServices bij Prisma Pensioen. 
Hiermee zorgen we voor optimale invulling van de  
pensioencommunicatie. En dat doen we samen! 

Uw rol komt maximaal tot zijn recht en wij hebben  
aanvullende services beschikbaar. Zo geven we werkgever 
en werknemers een krachtige indruk van de partijen die  
verantwoordelijk zijn voor hun pensioenregeling. 

Benieuwd naar de prestaties 
van de lifecycles?

Bekijk de trackrecords op 
prisma-pensioen.nl

EEN FRISSE KIJK OP BELEGGEN
Prisma Pensioen onderscheidt zich 
onder andere door de invulling die  
wij geven aan de beleggingen binnen 
de pensioenregeling, de motor van 
pensioen. We zoeken altijd naar  
de optimale balans tussen risico, 
rendement en kosten waarbij het 
behalen van een gezond rendement 
voor de werknemer centraal staat. 
Onze lifecycles zijn daar het  
bewijs van.

EEN VEILIG VERLOOP

Vanaf 20 jaar voor de pensioen- 
datum bouwen de lifecycles jaarlijks 
af. Het risico dat grote koersschom-
melingen het eindresultaat ongunstig 
beïnvloeden, vermindert daardoor. 

FONDSEN MET LAGE KOSTEN.  
De lifecycles zijn opgebouwd  
uit fondsen met gemiddeld  
lage beheerkosten. Zonder aan 
kwaliteit in te leveren.

Goede fondsenvergelijking is 
teamwork! Daarom bieden wij: 
 
 -  Duidelijk overzicht van de  

prestaties van de lifecycles; 

-  Persoonlijke support van onze  
deskundige Pensioencoaches; 

-  De sterke lifecycles en  
fondsen van Prisma Pensioen.

ONDERSTEUNING TIJDENS 
OFFERTETRAJECT EN BIJ 
START REGELING
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PENSIOEN SERVICES 
BIJ DE START VAN  
DE PENSIOENREGELING
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INSPELEN OP HET 
PENSIOENAKKOORD
“Het pensioenakkoord is een goede zaak, al was het maar  
doordat het onderwerp ‘pensioen’ nu eindelijk de aandacht  
krijgt die het verdient. Maar er is nog veel onduidelijk.”  
Dat zegt pensioenconsultant Hennie Gooijaers van VKM  
Pensioenadvies. We vroegen hem naar zijn visie op het  
akkoord en welke kansen er liggen voor pensioenadviseurs.

Het bereiken van het pensioen- 
akkoord was dit jaar groot nieuws. 
Niet verwonderlijk, want het akkoord 
heeft veel impact en kwam tot stand 
na jaren van gesteggel tussen de 
polderpartijen. Hennie Gooijaers is 
positief over de komst van het 
akkoord. Voorheen was het onder-
werp ‘pensioen’ volgens hem voor 
veel werknemers en werkgevers een 
ver-van-mijn-bed show. “Daar heeft 
het akkoord verandering in gebracht. 
Iedereen beseft nu dat je niet om dit 
onderwerp heen kunt.” 

TERECHTE MAATREGELEN
Ook inhoudelijk is Gooijaers overwe-
gend positief over het akkoord. Net 
als de opstellers ervan vindt hij het 

verhogen van de AOW-leeftijd 
onvermijdelijk. Ook het afschaffen 
van de doorsneesystematiek is 
volgens hem een terechte maatre-
gel. Over een ander onderdeel van 
het akkoord, het verplicht stellen 
van een AOV voor zzp’ers, is hij 
minder te spreken. “Daar lijkt niet 
veel animo voor onder zelfstandi-
gen. Ik zie dat ook terug bij de 
zzp’ers die wij hebben als klant.”

UITEENLOPENDE IMPACT 
OP HET MKB 
Voor pensioenadviseurs is het  
MKB een belangrijke doelgroep. 
Beschikbare premieregelingen  
zijn hier inmiddels gebruikelijk.  
Maar juist daar wringt de schoen 
van het pensioenakkoord hem een 
beetje. Volgens het akkoord moeten  
werkgevers voor elke medewerker 
evenveel premie gaan betalen.  
Dit terwijl de premie nu in de regel 
leeftijdsafhankelijk is, waarbij 
jongeren minder betalen dan oude-
ren. Door de leeftijdsopbouw binnen 
bedrijven kunnen de gevolgen van 
geval tot geval sterk verschillen, 
benadrukt Gooijaers. “Een jong 
bedrijf in de zakelijke dienstverlening 

heeft waarschijnlijk een heel andere 
leeftijdsopbouw dan bijvoorbeeld 
een lang bestaand bedrijf in de 
technische groothandel. Wat zijn 
dan de gevolgen van het invoeren 
van een uniforme premie precies? 
En wie moet de kosten daarvan 
betalen? Op dat soort vragen moet 
een helder antwoord komen.”

ACTIEF INFORMEREN  
EN ADVISEREN
Bij veel bedrijven in het MKB-segment 
leven vragen over de gevolgen van 
het pensioenakkoord. Gooijaers: 
“Het is zaak om daar actief op in te 
spelen. Zelf doen we dat ook, met 
nieuwsbrieven, artikelen op onze 
website en het adequaat reageren 
op vragen van de klant. En je moet 
vooral ook proactief zijn, vind ik. 
Dat betekent: naar de klant toe 
gaan, en uitleggen wat het akkoord 
voor zijn specifieke bedrijf betekent. 
Daar liggen duidelijk kansen voor 
pensioenadviseurs.” 

ADVIESBEHOEFTE BIJ  
WERKNEMERS
In de praktijk ziet Gooijaers dat 
pensioenadvies langzaam een  
individueler karakter krijgt. Vroeger 
ging het bijna altijd om vragen van 
werkgevers over collectieve aspec-
ten, maar door alle veranderingen 
en onrust groeit de behoefte aan 
individueel advies onder werkne-
mers. Die behoefte zal alleen maar 
toenemen, zo is de verwachting. 
“Daar moeten we als adviseurs  
op inspelen. Ook de werkgever zal 
goed moeten nadenken hoe hij 
hier mee omgaat. Zo zal hij bij 
extern advies de kosten daarvan 
deels of geheel voor zijn rekening 
kunnen nemen, vanuit zijn zorg-
plicht als een goede werkgever.” 

TEMPO ERIN HOUDEN
Als het aan Gooijaers ligt, houdt  
de stuurgroep die nu de details van 
het akkoord uitwerkt, het tempo  
er goed in. “Het is voor iedereen 
belangrijk dat er zo snel mogelijk 
duidelijkheid komt. Ik hoop dat de 
stuurgroep en het kabinet bij de 
verdere uitwerking een scherp oog 
hebben voor de positie van het  
MKB en de impact die het akkoord 
heeft op kleinere bedrijven.” 

“Een jong bedrijf in de zakelijke dienstverlening 

heeft waarschijnlijk een heel andere leeftijdsopbouw  

dan bijvoorbeeld een lang bestaand bedrijf 

in de technische groothandel.”

UW  
KENNIS  
ALTIJD 

ACTUEEL
Er gebeurt veel op het 
gebied van pensioen.  
Om uw klant goed te 
adviseren, moet u op  
de hoogte zijn van de 

laatste ontwikkelingen. 

Daarom houdt u  
uw kennis op peil.  

Daarbij ondersteunen  
wij u graag.  

Bijvoorbeeld  
met het jaarlijkse  

Professional Pension 
Program dat wij in 
samenwerking met  

Akkermans & Partners 
organiseren.  

Of de bijeenkomsten 
bij u in de regio met 

interessante sprekers.  

En webinars die u  
kunt bekijken wanneer  

u dat uitkomt.  
 

Meer informatie?
Neem dan contact op 
met uw Pensioencoach 
of onze Servicedesk via 

035 - 625 25 25

- Hennie Gooijaers - 
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•  65% van de werkgevers geeft aan 
niet volledig bekend te zijn met de 
verplichte informatie aan werknemers 
over hun pensioen bij bijvoorbeeld 
sollicitatie en veranderingen in de 
persoonlijke situatie. 

   
•  53% van de werkgevers geeft aan 

dat hun werknemers behoefte 
hebben aan aanvullende informatie 
over hun pensioenregeling, waarin 
zij niet zelf kunnen voorzien.

  
•  50% van de werkgevers geeft aan 

behoefte te hebben aan meer 
ondersteuning op het gebied van 
communicatie aan hun werknemers 
over de pensioenregeling.

  
•  Veel genoemde voorbeelden van  

de gewenste ondersteuning zijn: 
algemene informatie over de 
verplichtingen van de werkgever, 
specifieke informatie bij indienst- 
treding, en wijzigingen in de  
persoonlijke situatie, en uitleg  
over het pensioenportaal. 

  

•  27% van de werkgevers verwacht 
ondersteuning van de pensioen- 
adviseur, 24% van de pensioen- 
aanbieder, en 18% van zowel  
pensioenadviseur als aanbieder. 

  
•  71% van de werkgevers is tevreden 

tot heel erg tevreden over de 
ondersteuning van de pensioen- 
adviseur in de communicatie  
naar werknemers. 

KANSEN VOOR ADVISEURS
Jan-Albert van Laar; Manager 
Pensioen: “Uit het onderzoek blijkt  
dat werkgevers een grote behoefte 
hebben aan ondersteuning bij  
pensioencommunicatie, en vaak  
niet weten welke verplichtingen zij 
hebben. Daarnaast hebben wij, via 
een onderzoek dat is uitgevoerd door 
Bureau DFO, getoetst in welke mate 
het beeld dat ontstaat uit het  
onderzoek onder werkgevers, door 
pensioenadviseurs wordt herkend.
Dit beeld wordt door de adviseurs 
bevestigd. Kijkend naar bijvoorbeeld 
het pensioenakkoord geeft 84% van 

de adviseurs aan dat werkgevers  
zich onvoldoende realiseren wat de 
financiële en juridische consequenties 
van dit akkoord zijn.  
Belangrijk signaal is ook dat 65%  
van de adviseurs aangeeft te ervaren 
dat het aantal relaties dat zich 
zorgen maakt over hun toekomstige 
pensioensituatie groeit”.

SAMEN IETS MOOIS MAKEN  
VAN PENSIOEN!
Jan-Albert van Laar: “Ik denk dat 
iedereen die dagelijks professioneel 
bezig is met het pensioenvak het 
beeld dat uit de onderzoeken naar 
voren komt zal herkennen. Wat we 
moeten voorkomen is dat we gaan 
discussiëren wiens verantwoordelijk-
heid het is dat er bij werknemers en 
werkgevers zoveel onduidelijkheid is 
over de pensioenregeling.”

•  82% van de adviseurs geeft aan dat 
er behoefte is aan een meerjarige 
campagne om consumenten beter 
te informeren over het pensioen- 
akkoord en de consequenties die  

dit heeft voor de bestaande en 
nieuwe pensioenregelingen. Maar 
alleen met een campagne gaan we  
het niet redden. De overheid, 
aanbieders, adviseurs en werk- 
geversorganisaties zullen de  
handen in elkaar moeten slaan  
en de inspanningen sterk verhogen 
om werkgevers en werknemers 
bewuster te maken over het  
onderwerp pensioen.”Scildon  
levert hieraan graag een bijdrage. 
Zo hebben we het afgelopen jaar 
veel energie gestoken in  
kennissessies over pensioencom-
municatie waarin inzichten uit de 
neurowetenschap zijn gedeeld.  
Daarnaast zijn er PensioenServices 
ontwikkeld voor adviseurs zodat zij 
werkgevers kunnen ondersteunen 
in hun pensioencommunicatie.  
Uit ons onderzoek blijkt dat  
adviseurs zeer gewaardeerd  
worden door werkgevers. Zij zijn 
daarmee uitstekend gepositioneerd 
om hun ondersteunende rol goed 
in te vullen”. 

 

VERVOLG: WERKGEVERS HEBBEN GROTE BEHOEFTE AAN 
ONDERSTEUNING BIJ PENSIOENCOMMUNICATIE

 Landelijk onderzoek onder 400 werkgevers in augustus 2019
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In juni hebben de sociale partners dan eindelijk een pensioen- 
akkoord gesloten. Er wordt nu volop aan de uitwerking ervan 
gewerkt. Dat zal ongetwijfeld nog de nodige discussies  
opleveren in de stuur- en werkgroep(en), maar de deur staat  
nu gelukkig open naar een evenwichtiger, persoonlijker en 
moderner pensioen.

Nu de arbeidsmarkt krap is geworden 
– en door de demografische  
ontwikkelingen zal dat echt zo blijven 
– moet alle energie worden gezet op 
‘zo lang mogelijk als iemand zelf  
wil (part-time) doorwerken’!
Dat betekent werk aan de winkel voor 
werkgever/HR, de Ondernemingsraad 
en de werknemer zelf.  
Pensioenadviseurs kunnen hen 
daarbij ondersteunen. Niet alleen  
als ‘technicus met pensioenkennis’, 
maar ook als begeleider bij  
employability en pensioen en bij 
communicatie/financiële planning. 
Concreet betekent het pensioen- 
akkoord 2022 vier zaken.

1.  Alle pensioenregelingen moeten 
worden aangepast als gevolg van 
‘de afschaffing van de doorsnee-
premie’. Dat betekent onder andere 
dat er geen (stijgende) staffels 
meer mogen en dat er (een vorm 
van) compensatie moet komen 
voor de gevolgen hiervan voor 
werknemers ouder dan gemiddeld 
45 jaar. Uiteraard moet hierop bij 
de verlenging van het pensioen-
contract al geanticipeerd worden. 

2.  Dit zal uiteraard overeengekomen 
moeten worden met de werknemers 
en de Ondernemingsraad. Hoewel 
de aanpassing wettelijk verplicht is, 
is er toch individuele instemming 
en communicatie vereist.  

3.  Daarna zullen werknemers  
persoonlijk zo geïnformeerd 
moeten worden, zodat ze precies 
weten hoeveel pensioen ze  
opbouwen en hoe dat ingepast 
kan worden in hun persoonlijke 
financiële planning. Dát was ook 
de opdracht vanuit de Wet Pensi-
oencommunicatie in 2015. Die 
kunnen we dus nu écht invullen.

4.  Tot slot moet als gevolg van één 
t/m drie de pensioenadviseur met 
de werkgever/HR (en ook OR)  
om tafel om het personeelsbeleid 
af te stemmen op de persoonlijke 
invulling van werk/pensioen van 
met name ‘oudere’ werknemers. 
En deze werknemers daarin  
meenemen en hen adviseren  
hoe pensioen in te passen in  
de financiële gevolgen van de 
gemaakte keuzes. Dat zal vaak 

eerder parttimen in combinatie  
met demotie betekenen om het  
zo langer vol te houden. Dit kan 
voor adviseurs een andere invulling 
van hun rol betekenen. 

EINDE UITKERINGSOVERKOMST
Dat het gevolg van het pensioen- 
akkoord 2022 de overstap van ‘DB 
naar DC’ is mag duidelijk zijn.  
Uitkeringsovereenkomsten (‘hard’ 
middelloon) zoals nu, mogen c.q. 
kunnen dan niet meer. De persoonlijke 
premie-input is bepalend voor de 
(dan degressieve) pensioenopbouw. 
Dat betekent ook dat jongere werk-
nemers, zeker nu zij ‘lang’ moeten 
doorwerken, vanaf het begin bij de 
hand moeten worden genomen in 
hun arbeids- en pensioenplanning. 
Jong geleerd, oud gedaan dus. 

VERDERE VERPERSOONLIJKING
De volgende stap zal zijn dat niet 
alleen een lumpsum (van in ieder 
geval 10%) op pensioendatum mag, 
maar ook dat pensioengeld gebruikt 
kan worden voor employability en 
pensioen en persoonlijke financiële 
planning: van pensioengeld voor  
de eigen woning/hypotheek, tot 
studie-/zorgverlof, deeltijdpensioen 
etc. Dat zal niet ‘spontaan’ komen 
van de zogenaamde babyboom- 
generatie. De huidige 40-plussers 
zullen dat moeten afdwingen.  
Via de sociale partners, maar  
ook vanuit het pensioenveld zelf:  
adviseurs en pensioenuitvoerders. 
Zolang dat nog niet kan, is het  
devies om juist minder geld in  
2e pijler pensioen te stoppen en 
meer/deels in bijvoorbeeld een 
bancaire lijfrente en of ‘gewoon’ 
sparen/beleggen in Box III,  
inclusief aflossing eigen woning.
 

BUDGET
De overgang naar het nieuw pensi-
oenstelsel vergt budget, zowel voor 
advies, uitvoering/communicatie als 
compensatie. Zeker bedrijven met 
‘lange begrotingscycli’ doen er goed 
aan om nu al extra geld te reserveren 
voor de komende jaren. Dat geldt 
uiteraard zeker ook voor de OR. 

WAT NU?
1.  Ga in gesprek met je klant  

(werkgever/OR). Wat wil hij nu  
al oppakken? Waar wil hij naar  
toe met zijn bedrijf en wat zijn  
de gevolgen van zijn keuzes.

 2.  Reken mogelijke gevolgen  
alvast door. Zorg dus dat je alle 
informatie hebt; van het (lopende) 
pensioencontract, alle werknemers, 
het salarisverloop etc. 

3.  Blijf je klant informeren vanaf nu. 
Het zal echt nog de nodige tijd  
– met steeds weer wijzigingen – 
vergen voordat het pensioen- 
akkoord 2022 echt ingevuld  
kan worden. Doe dat digitaal 
én persoonlijk! Dat kost tijd, 
maar dat zal zich terugbetalen.

HET PENSIOEN 
AKKOORD  

2022
WAT - NU AL - TE DOEN?

- Theo Gommer - 

“De persoonlijke premie-input is bepalend voor  

de pensioenopbouw. Dat betekent ook dat jongere  

werknemers vanaf het begin bij de hand moeten worden 

genomen in hun arbeids- en pensioenplanning.”

Mr. Theo Gommer  
MPLA CCFP is  
pensioenvisionair en  
managing partner bij de 
&Gommer Pensions Group
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SPARREN OVER  
ZAKELIJK PENSIOEN? 

ONZE COLLEGA’S  
STAAN U  
DIRECT BIJ

• Sterk beleggingsaanbod
• Gemakkelijk online portaal

• Scherpe tarieven
•  Persoonlijke en deskundige service

De deskundige pensioen collega’s van Scildon ondersteunen 
u graag bij collectief pensioen. Het zijn professionals waarbij 
u terecht kunt over marktontwikkelingen, vermogensbeheer 

en offertevergelijkingen. Afspraak maken over onze services 
of een offerte voor uw klant? Neem dan contact op met één 
van onze Pensioencoaches.

ILSE HEEREMANS
Pensioencoach

T: 06 - 393 318 79

HELEN PEEZE
Senior Relatiebeheerder

T: 035 - 625 25 25

MONIQUE FENNIS
Senior Relatiebeheerder  

T: 035 - 625 25 25

JAN-ALBERT VAN LAAR
Manager pensioen

T: 06 - 836 547 88

CHRISTINA BAZAN Y KAPTEIJNS
Pensioencoach

T: 06 - 304 958 54
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