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De pensioenuitkeringen zullen dalen door overheids-
ingrijpen, vergrijzing en doordat mensen langer leven. 
Werknemers moeten pensioenbewuster worden en 
meer zelf gaan regelen. En wat betekent dit voor de 
werkgever? Laat ik allereerst ingaan op de belangrijk-
ste oorzaken van de onbekendheid met pensioen. De 
oplossingen komen dan vanzelf aan bod.

Ver van mijn bed
Pensioen is bedoeld voor het verzorgen van de oude 
dag en dekt financiële risico’s van overlijden en 
arbeidsongeschiktheid van de werknemer af. Zaken 
die er meestal niet direct toe lijken te doen, tenzij 
men ziek is of de pensioendatum nadert. We hoeven 
niet panisch te doen over de pensioenonbekendheid 
in Nederland. Niets menselijks is ons vreemd.

Geen keuze
Pensioen is meestal tot in de puntjes geregeld, of zo 
lijkt het te zijn. De dekkingen staan vast, de 
premies staan vast, de uitvoerder staat vast en het 
ziet er allemaal gedegen en officieel uit. U snapt dat 
dit in combinatie met het eerste aspect niet bepaald 
leidt tot bevlogenheid van de werknemer. Integen-
deel.

Gebrekkige communicatie
Gebrekkig denkt u? En al die informatie dan die over 
de deelnemers wordt uitgestrooid in de vorm van 
reglementen, startbrieven en UPO’s? En al die 
overheidsinformatie over pensioen? Het is te veel en 
met name te eenzijdig. Er wordt niet getoetst of de 
verstrekte informatie wordt begrepen. Volledige 
informatie ontvangt de werknemer niet, want 
pensioen is maar een deel van het geheel aan (eigen) 

Pensioen als 
arbeidsvoorwaarde
Het bezorgt de werkgever kopzorgen, terwijl de 
werknemer het maar matig waardeert en begrijpt:
de arbeidsvoorwaarde pensioen.
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voorzieningen. De werknemer heeft een incompleet 
en onduidelijk beeld.

De waarde is niet kenbaar
Voor de werkgever is pensioen vaak de op een of twee 
na duurste arbeidsvoorwaarde. Vanwege de ondoor-
zichtigheid en onvergelijkbaarheid van systemen is 
het erg lastig om te zien wat het pensioen waard is. In 
combinatie met de overige aspecten denken veel 
Nederlanders nog steeds zo’n 70 procent van het 
laatstverdiende loon aan pensioen te ontvangen.

Beeld bijstellen
Op basis van het voorgaande is het vrij eenvoudig de 
– overigens beproefde – maatregelen te destilleren die 
pensioen een gewaardeerde arbeidsvoorwaarde 
maken. 
•	 Maak de communicatie tweezijdig (het persoonlijk 

overbrengen en toetsen van kennis)
•	 Geef de werknemer bepaalde keuzes en maak het 

achterwege laten daarvan niet te vrijblijvend 
•	 Houd bij indiensttreding, vervolgens iedere twee 

jaar en bij uitdiensttreding een gesprek om 
persoonlijk de pensioen- en financiële situatie van 
de werknemer door te nemen.

•	 Druk de waarde van het pensioen uit in een 
eenvoudige maatstaf, zoals een percentage van het 
salaris en/of kies voor een meer transparant 
pensioensysteem.
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