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De verhoging van de AoW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd. De ver-
sobering van de pensioenopbouw. De voortgaande opmars van de 
Defined Contribution- (DC-)regelingen. De introductie van doorbeleg-
gen. Het landschap rond pensioen en de oudedagsvoorziening veran-
dert snel, terwijl door robotisering en automatisering de baan tot aan 
het pensioen verdwijnt. Het betekent dat werknemers zelf met hun 
pensioen aan de slag moeten. Terugvallen op de automatische rege-
ling, de ‘default’, kan gewoon niet meer. 

de keuze kunnen maken, moeten 
ze wel inzicht krijgen in waarvoor 
ze dan kiezen. Het gaat dan om 
inzicht in wat het betekent voor 
het pensioeninkomen als beleg-
gingsopbrengsten tegenvallen of 
juist meevallen. Dit is de techniek 
van de regeling, maar daarnaast is 
ook belangrijk dat ze inzicht krijgen 
in wat een keuze betekent voor het 
volledige beeld van inkomsten en 
uitgaven na pensionering.
 Het besluit om door te beleggen 
is overigens eerder een begin van 
een beslisproces dan een definitieve 
keuze. Er is immers altijd de mo-
gelijkheid om eenmalig alsnog de 
overstap naar een vaste uitkering te 
maken. Deze keuze is onder meer 
afhankelijk van de ontwikkeling van 
de rente. Zou die flink stijgen, dan 
verandert de afweging over door-

beleggen. Ook 
de persoonlijke 
situatie blijft ui-
teraard van be-
lang. Denk aan 
een verandering 
van het uitga-
venpatroon, of 

een verandering van de bereidheid 
om risico te nemen.

Vijftigers: parttime in  
aanlOOp naar het pensiOen
De groep die iets jonger is en tien 
tot vijftien jaar voor zijn pensioen 
zit, staat voor de vraag hoe ze hun 
inmiddels flink verhoogde pensi-
oendatum gaan halen. Voor hen is 
een belangrijke keuze of ze fulltime 
door blijven gaan, of in aanloop 
naar de pensioendatum gaan af-
bouwen. Uit het Mercer-onderzoek 
blijkt dat 41 procent van alle werk-
nemers in de laatste jaren van het 
werkzame leven graag parttime wil 
werken.
 Het is een keuze, waarbij ook 
het belang van de werkgever om 
verschillende redenen een aanzien-
lijke rol speelt. Allereerst duurt het 

V
oor pensioenuit-
voerders, maar ook 
werkgevers, financieel 
adviseurs en onder-
nemingsraden, is de 
uitdaging om werk-

nemers te helpen bij het maken van 
keuzes.

meerderheid zegt zelf te 
Willen bepalen, bijna  
niemand dOet het
Mercer deed deze zomer representa-
tief onderzoek naar de wensen van 
werknemers over pensioen. Daaruit 
blijkt dat 52 procent van de Neder-
landse werknemers zelf in overleg 
met de werkgever zijn pensioen wil 
bepalen. In de praktijk is er nog wel 
veel ruimte tussen wat mensen zeg-
gen dat ze willen doen en de actie 
die ze nemen.
 Dit is bijvoorbeeld te zien als het 
gaat om pensioeninformatie. Een 
ruime meerderheid (56 procent) 
geeft aan dat hij graag jaarlijks een 
pensioenoverzicht ontvangt. Voor 
slechts 7 procent hoeft dat niet. Als 
het gaat om iets doen met de gebo-
den informatie ligt het precies an-
dersom. Het aantal werknemers dat 
regelmatig inlogt op de portal van 
zijn pensioenuitvoerder is bijvoor-
beeld meestal niet meer dan een op 
de tien. De blauwe envelop van de 
Belastingdienst is bij wijze van spre-
ken populairder dan het universeel 
pensioenoverzicht. 

 Deze tegenstelling is vanuit de 
gedragswetenschap goed te ver-
klaren. Als mensen voor complexe 
keuzes staan die ze niet goed be-
grijpen, hebben ze de neiging terug 
te vallen op de ‘default’. Dit is de 
automatische keuze die al voor hen 
geregeld is. Dit was voor vorige 
generaties geen probleem. Defined 
Benefit- (DB-)regelingen waren 
de norm en de fiscale ruimte voor 
pensioen opbouw was aanzienlijk 
groter. Door alle veranderingen van 
de laatste jaren en wat er nog aan 
komt, ligt dat anders voor veel van 
de huidige werkenden. De default 
verandert van een redelijk goede 
keuze in een matige tot slechte 
keuze.
 Iedere werknemer wil zonder 
kleerscheuren zijn pensioen halen 
en daarna comfortabel genieten 
van de oude dag. De vraagstukken 
waar werknemers voor staan om dit 
werkelijkheid te maken, verschillen 
echter per generatie. We lopen de 
generaties langs.

grOep die dicht tegen het 
pensiOen aan zit:  
dOOrbeleggen Of niet?
De groep die nu dicht tegen zijn 
pensioen aan zit en een DC-regeling 
heeft, kan sinds kort doorbeleg-
gen via een variabel pensioen. In 
de huidige lage renteomgeving is 
dat waarschijnlijk een keuze die 
gunstig uitpakt. Voordat deelnemers 

iedere werknemer wil  
zonder kleerscheuren zijn 
pensioen halen en daarna 
comfortabel genieten van  
de oude dag

iedere generatie zijn 
eigen pensioenuiTDAging
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besluit om door te beleggen 
is eerder een begin van een 
beslisproces dan een defini-
tieve keuze

ziekteverzuim onder oudere werk-
nemers gemiddeld langer, al zijn 
ze niet vaker ziek. Minder werken 
kan juist helpen om het verzuim 
te beperken. Natuurlijk is het ook 
een kwestie van goed werkgever-
schap om zo veel mogelijk te doen, 
zodat werknemers hun pensioen in 
fysiek en mentaal goede gezond-
heid halen. Verder maakt een senior 
werknemer die minder gaat werken 
ruimte voor een junior. Dat helpt 
om de mix tussen oud en jong bin-
nen organisaties in balans te hou-
den en zorgt ook voor het delen en 
de overdracht van kennis.
De huidige generatie die dicht tegen 
zijn pensioen aan zit, kan vanuit 
financieel oogpunt vaak relatief 
gemakkelijk de keuze maken 
om minder te gaan werken. Veel 
werknemers hebben relatief veel 
pensioenvermogen opgebouwd, 
vaak deels nog in DB-regelingen. Zij 
kunnen daardoor een stuk van hun 
pensioen naar voren halen. Ook is 
hun hypotheek vaak relatief laag 
ten opzichte van de waarde van 
het eigen huis. Dit ligt anders voor 
jongere generaties.

Veertigers: minder  
OpgebOuWd
De huidige generatie veertigers 
heeft bijvoorbeeld vaker een (deels) 

aflossingsvrije hypotheek. Daardoor 
blijven de woonlasten relatief hoog. 
Ook is het pensioenvermogen dat 
zij opbouwen kleiner door de verso-
bering van de fiscale grenzen en de 

groei van DC-
regelingen met 
vaak een defen-
sief beleggings-
profiel. Willen 
zij in aanloop 
naar hun pensi-

oen kunnen afbouwen, zullen ze op 
tijd zelf actie moeten nemen.
 Een manier om dat te doen is nu 
al de keuze te maken voor door-
beleggen na de beoogde pensioen-
datum. De beleggingshorizon komt 
daardoor verder in de toekomst te 
liggen en er kan meer risico geno-
men worden. Het resultaat is dat 
het rendement en het pensioenver-
mogen omhoog gaan. Dit betekent 
wel dat werknemers hiervoor actief 
moeten kiezen. Andere alternatie-
ven zijn extra aflossen op het eigen 
huis of zelf sparen, al dan niet fis-
caal gefaciliteerd.
 Verder speelt voor veertigers 
nadrukkelijk dat ze moeten naden-
ken over hun positie op de arbeids-
markt. Door de megatrends van 
digitalisering en robotisering is de 
baan voor het leven niet meer zeker. 
Lastig is dat in het algemeen geldt: 

hoe hoger de leeftijd, hoe kleiner 
de interesse in scholing. Slechts 20 
procent van de werknemers boven 
de 46 vindt het belangrijk om zijn 
vakkennis bij te houden.

dertigers en tWintigers: 
dubbele OpbOuW
Voor de generaties daaronder spelen 
grotendeels dezelfde vraagstukken. 
Ook zij moeten zorgen dat hun 
kennis en kunde op peil blijven. 
Voor deelnemers in DC-regelingen 
geldt dat de keuze voor een beleg-
gingsprofiel die ze nu maken veel 
impact heeft. Het vermogen dat ze 
opbouwen kan immers nog lang 
renderen. Over het algemeen zal 
een offensieve beleggingsstrategie 
tot betere resultaten leiden. Ook 
jongere werknemers moeten deze 
keuze actief maken. Als een deelne-
mer door een informatietekort een 
te defensief profiel kiest, terwijl hij 
eigenlijk best bereid zou zijn meer 
risico te lopen, is dat echt een ge-
miste kans.
 Een ander aandachtspunt is het 
fenomeen dat dertigers en twinti-
gers met een eigen huis vaak ver-
plicht aflossen en daardoor dubbel 
vermogen opbouwen. De eigen wo-
ning is immers even goed een pen-
sioenvoorziening als de uitkering 
van een pensioenuitvoerder. Dat »
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huurders deze vorm van verplichte 
vermogensopbouw niet hebben, is 
een duidelijk signaal dat hier iets 
scheef zit in het stelsel.
 Medewerkers onder de dertig 
geven aan dat ze graag een deel 
van hun pensioen zouden gebruiken 
voor de eigen woning. Het ligt voor 
de hand dat die mogelijkheid er 
komt, bijvoorbeeld door een deel 
van het pensioenvermogen op de 
pensioendatum te gebruiken voor 
aflossing van de hypotheek, of een 
premievakantie. Een deelnemer 
betaalt dan een periode geen pen-
sioenpremie en kan dit bedrag dan 
gebruiken voor de hypotheek. Op 
dit moment bestaan beide mogelijk-
heden nog niet.

partijen rOnd de Werknemer 
mOeten handschOen Oppakken
Medewerkers van elke generatie 
staan voor belangrijke keuzes met 
veel financiële impact. De uitdaging 
voor werkgevers, ondernemings-
raden, maar ook pensioenuitvoerders 
en u als financieel adviseur, is om 
waar nodig een helpende hand te 
bieden. Dit is in de praktijk nog wel 
een flinke uitdaging. Neem bijvoor-
beeld doorbeleggen. Het gaat hier 
om een complexe regeling die zon-
der goed advies bijna niet te over-
zien is. Voor pensioenuitvoerders is 
de uitdaging om informatie over de 
regeling te geven die aansluit op de 
belevingswereld van deelnemers. 
Als de informatie te ingewikkeld is, 
zullen veel deelnemers deze terzijde 
leggen en geen keuze maken. Ze 
kiezen automatisch voor een vaste 
uitkering met als resultaat een sub-
optimale uitkomst als resultaat.
 Met het aanbieden van persoon-
lijk pensioenadvies kunnen werkge-
vers een handje helpen. Dit kan bij-
voorbeeld door middel van vouchers 
die een werknemer kan inwisselen 
bij een pensioenadviseur van zijn 
keuze. Om echt waardevol te zijn 
moet het advies wel verder gaan 
dan alleen de pensioenregeling. Ook 
als financieel adviseur kunt u hier 
een belangrijke rol in spelen. Het 
eigen huis, eigen spaargeld, maar 
ook de vraag hoe de werknemer 
zijn pensioendatum gaat halen, het 
hoort er allemaal bij. Daarbij geldt 
dat eenmalig advies en vervolgens 
jarenlang niets meer doen, niet 
werkt. Idealiter is als er elke drie 
jaar ruimte is voor een check.

 De pensioenplannen van het 
nieuwe kabinet tonen aan dat 
pensioencommunicatie (inclusief 
over doorbeleggen) in de toekomst 
nog belangrijker wordt. Pensioen-
communicatie is daarom net zo’n 
grote employee benefit als de 
pensioenregeling zelf. Regelmatig 
aandacht blijven schenken aan het 
onderwerp is dan ook de sleutel tot 
effectieve pensioencommunicatie. 
Daar hoort ook bij dat de online 
middelen die 
worden gebruikt 
up-to-date zijn 
en goed aan-
sluiten bij de 
belevingswereld 
van deelnemers. 
Het ligt voor de 
hand dat de pensioen uitvoerder, en 
werkgever hierbij samen optrekken, 
waarbij u als financieel adviseur ook 
een waardevolle rol kunt spelen.
 Uit de praktijk blijkt dat als par-
tijen zoals werkgevers, uitvoerders, 
ondernemingsraden en vakbonden 
de handen ineen slaan, ook veel 
bereikt kan worden. Een voorbeeld 
van dit soort samenwerking is het 
generatiepact dat in verschillende 
gemeenten is gesloten. De kern van 
een generatiepact is dat oudere 
gemeenteambtenaren met steun van 
de werkgever minder kunnen gaan 
werken. De gemeente Den Haag 
sloot in 2015 het eerste generatie-
pact. Haagse ambtenaren kunnen 
van vijf naar drie dagen gaan met 
behoud van vier dagen salaris en 
volledige pensioenopbouw. Dit geeft 
oudere ambtenaren ruimte om af te 
bouwen in aanloop naar hun pen-

sioen en de gemeente om jongeren 
aan te nemen.

Weinig geVOel Van urgentie
De vele goede soort initiatieven 
daargelaten, is een gevoel van 
urgentie bij veel werkgevers nog 
afwezig. Vooral bij bedrijven in het 
mkb heeft het onderwerp weinig tot 
geen prioriteit. Dit soort werkgevers 
zorgt dat er een pensioenregeling 
is en laat het daarbij. Medewerkers 
krijgen geen budget voor pensioen-
advies en het is verder aan hun om 
keuzes te maken. Hoewel de dyna-
miek bij veel grotere organisaties 
anders is, is er ook hier vaak weinig 
aandacht voor het onderwerp. Dat 
heeft deels te maken met een te-
kort aan kennis en interesse bij het 
management. Het HR-management 
is de logische eigenaar van het on-
derwerp, maar pensioen is zelden 
onderdeel van opleidingstrajecten.
 Dat is duidelijk een gemiste kans. 
Pensioen is immers een van de 
duurste arbeidsvoorwaarden. Werk-
nemers die dat niet weten, gaan ook 
niet waarderen dat de werkgever 
een pensioenpot voor hen opbouwt.

VerhOging pensiOenricht-
leeftijd biedt kansen
Een mooie gelegenheid om hier 
iets aan te veranderen is de nieuwe 
versobering per 1 januari 2018 die 
het gevolg is van het verhogen van 
de pensioenrichtleeftijd. Dit leidt tot 
een premiedaling van enkele pro-
centen van de loonsom. Een mak-
kelijke keuze is om de uitgespaarde 
premie direct uit te keren als salaris. 
Een interessant alternatief is om 
met gesloten beurs echt iets te doen 
aan pensioencommunicatie.
 Voor zowel werkgevers als werk-
nemers is het snel veranderende 
pensioenlandschap een fikse op-
dracht. Een actieve aanpak leidt tot 
betere keuzes en betere pensioenen 
en kan de waardering voor de ar-
beidsvoorwaarde pensioen en het 
bewustzijn over duurzame inzet-
baarheid een flinke impuls geven. 
Daarmee is dit een uitdaging, maar 
ook een grote kans.  l
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