
Reputatie vormt ook de basis waarop veel klanten
relatie van de onderneming worden en blijven. Wij
leven op dit moment in een samenleving waarin
gevestigde reputaties in een oogwenk verloren gaan.
Los van alle idealistische motieven beschermt het
geven van aandacht aan duurzaamheid bij de keuzen
rondom pensioenregelingen de reputatie van jouw
klant. Een simpel bericht dat de pensioenen van bedrijf
X mede worden gebruikt om mensenrechten te
schenden of het oerbos aan te tasten kan grote
gevolgen hebben voor de reputatie van dat bedrijf.
Gegarandeerd dat als de storm is gaan liggen, gekeken
gaat worden wie dat advies voor dat foute pensioen
destijds heeft gegeven.  

Maak onderwerp zelf bespreekbaar
Ondernemers die in hun agenda zetten “overleg over
pensioen” associëren dit niet direct met een gesprek
over de klimaatdoelen. Ze zullen daar dan dus ook niet
zelf over beginnen. Maar denk als adviseur dan niet dat
de klant dit onderwerp “niet belangrijk” vindt. Een ruime
meerderheid (53%) vindt dit onderwerp wel degelijk van
belang, maar begint er niet over wanneer de adviseur
er ook niet over begint.   

DE MENING VAN
Christina Bazàn y Kapteijns 

''Pensioen heeft ook iets
met reputatiebescherming
te maken"

Kunnen pensioenadviseurs in hun werk
een bijdrage leveren aan het behalen van
de klimaatdoelen? Voor Christina Bazàn y
Kapteijns accountmanager Pensioen bij
Scildon is dit geen vraag: natuurlijk
kunnen ze dat!!

Torn niet aan pensioenambitie
Het wordt gemakkelijk gezegd: consumenten zijn best
bereid iets meer te betalen voor duurzame producten
en diensten. Voor een deel van de consumenten klopt
dit, maar tegelijk geven onderzoeken aan dat een
groot deel van de ondervraagden op dit gebied de
“sociaal wenselijke antwoorden” geeft.  Dat geldt ook
bij pensioenen. Is de keuze “een hogere
pensioenopbouw” of een “iets groener pensioen” dan
kiezen de meeste werkgevers en werknemers voor de
hogere pensioenopbouw. Maak als goedwillende
adviseur dus niet de fout door deze keuze voor te
leggen. Stel de pensioenambitie centraal en maak
duidelijk dat binnen deze ambitie er keuzen zijn op het
gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid die verder
gaat dan alleen het klimaat en bijvoorbeeld ook
mensenrechten, kinderarbeid en gelijke beloning voor
mannen en vrouwen in zich draagt.  

Wees bewust van reputatierisico van jouw klant
Reputatie is voor veel ondernemingen de belangrijkste
asset die ze hebben. Een goede reputatie is belangrijk
om de juiste, jonge mensen aan te trekken en te
behouden.  

Christina Bazàn y Kapteijns MPLA, Account manager Pensioen bij Scildon



De kans is groot dat de volgende adviseur met wie ze
contact hebben en die het onderwerp wél aanroert
vervolgens de volle aandacht krijgt en waarschijnlijk
mag terugkomen. Het is vanuit commercieel oogpunt
verstandig om als adviseur zelf het initiatief te nemen
om het onderwerp duurzaamheid bespreekbaar te
maken. 

Anticipeer op toekomstige wetgeving
Ondernemingen hebben belang bij rust en continuïteit
met betrekking tot hun pensioenregelingen. Het is
zeker dat wij in de komende periode een tsunami aan
wet- en regelgeving over ons heen krijgen die allemaal
moet bijdragen aan de klimaatdoelen. Dat geldt niet
alleen voor de automobilist en de huiseigenaar maar
ook voor de pensioenuitvoerders. Door nu als adviseur
al aandacht te geven aan het onderwerp
duurzaamheid bij de keuze van een pensioenregeling,
voorkom je dat de werkgever over niet al te lange tijd
geconfronteerd wordt met extra kosten en
communicatie vanwege verplichte aanpassingen in zijn
pensioenregelingen.

Je bent als adviseur niet erg geloofwaardig wanneer je
bij de klant komt voorrijden in een stinkende diesel en
vervolgens adviseert om bij de keuze van de
pensioenregeling ook te letten of de beleggingen wel
voldoende duurzaam plaatsvinden. Ik denk dat het
verstandig is vanuit het kantoor een beleid te voeren en
waar mogelijk te kiezen voor duurzame alternatieven.
Niet om je zelf daarmee publiekelijk op de borst te gaan
slaan maar wel vanuit de gedachte “practice what you
preach”. 

“De mening van…” is een initiatief van Bureau DFO. In deze uitgave geven
wij personen de gelegenheid om een advies, mening te geven gericht op
financieel advieskantoren. Heb je een mening waar het intermediair iets
mee kan, neem dan contact met ons op via: avanekeren@dfobv.nl. 
Aan dit initiatief verbinden wij geen kosten of commerciele verplichtingen.
Het enige dat telt is een mening waar het intermediair iets aan heeft. 

mailto:avanekeren@dfobv.nl

