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Aan pensioencommunicatie schorten naar mijn 
mening maar twee zaken. Allereerst de complexheid 
waarmee de informatie gebracht wordt. Ten tweede 
het feit dat er alleen maar gebracht wordt. Ga maar 
na: er worden lastig te interpreteren feiten over 
werknemers heen gestrooid, er wordt geen kennis 
overgedragen en er wordt niet getoetst of de 
boodschap is overgekomen. Kortom: er wordt niet 
gecommuniceerd over pensioen, maar er wordt veel 
en complexe informatie verstrekt.
Op het gebied van pensioencommunicatie zijn 
wetsvoorstellen in voorbereiding. U kunt natuurlijk 
achterover leunen en de nieuwe regels afwachten; een 
beproefde methodiek bij pensioen. Ik kan  een paar 
redenen verzinnen waarom afwachten niet bepaald het 
devies is. Een pensioenbewuste werknemer snapt 
bijvoorbeeld beter wat de pensioenveranderingen 
inhouden. Door passende pensioencommunicatie 
realiseert de werknemer voorts de waarde van 
pensioen en ziet verbanden met overige  arbeidsvoor-
waarden, AOW en zijn eventueel aanwezige vermogen.

Als werkgever en als HR-manager is het uw zorg dat 
uw werknemers weten: 
•	 welke zekerheden én onzekerheden de pensioen-

regeling bevat
•	 wat de verschillen zijn tussen een pensioenover-

eenkomst, een pensioenreglement en een 
startbrief

Pensioen- 
krommunicatie
Een van de doelen van de wettelijk vastgelegde regels 
over pensioen is dat (ex-)werknemers en gepensioneer-
den adequaat, volledig, begrijpelijk en juist worden geïn-
formeerd. Ze gelden al meer dan vijf jaar, maar twee 
derde van de Nederlanders is nog volledig pensioen-on-
bewust. Wat is er mis en hoe lost een werkgever dit op?
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•	 wat het verschil is tussen de pensioenpremie en de 
pensioenuitkering

•	 volgens welk systeem er pensioen opgebouwd 
wordt

•	 wat het verschil is tussen een pensioensysteem en 
de pensioensoorten

•	 wat het jaarlijkse uniforme pensioenoverzicht 
voorstelt en hoe de daarop vermelde bedragen af 
te leiden zijn uit het reglement en de salarisstrook

•	 hoeveel pensioen zij naar verwachting zullen 
ontvangen en of dit leidt tot een (on)bezorgde 
oude dag 

•	 welke beslissingen genomen moeten worden in het 
kader van  hun eigen financiële planning

 
Weet u zelf het antwoord op al deze vragen? En als u 
daar een antwoord op hebt gegeven, hoe gaat u het 
pensioenonbewustzijn binnen uw organisatie 
verminderen? Mijn suggesties zijn als volgt. Stel de 
persoon van de werknemer voorop  en geef specifieke 
platgeslagen informatie in Jip en Janneke-taal, stel 
vragen en schep duidelijkheid. Toets uiteindelijk of de 
boodschap is aangekomen en geef waar mogelijk 
keuzemogelijkheden.
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