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50 YOUNG PROFESSIONALS

YOUNG 
PROFESSIONALS  
OVER JONGEREN  
EN HET NIEUWE  

PENSIOENSTELSEL
Westaanaandevooravondvaneengrondighervormd

pensioenstelsel.HoekijkenjongeprofessionalsaantegenhetNieuwe
Pensioencontract(NPC)?Enwatgaaterveranderenvoorjongere

pensioenfondsdeelnemers,uitgaandevandehuidigestandvanzaken?

Decontourenvanhetnieuwepen-
sioenstelselzijnnuinredelijkemate
omlijnd,ookalkunneneralsgevolg
vandeaanstaandebehandelinginde
TweedeKameraanpassingenkomen.
Wekunnenstellendatermetdein-
voeringvanhetNPCbehoorlijkwat
veranderingenoptilzijn,veranderin-
genwaarjongerenookkennisvan
zoudenmoetennemen.Voorveel
jongerenisalleswatmetpensioen
temakenheeftechtereen
ver-van-mijn-bedshow.

Pensioenisinhunbelevingswereld
gewoonwegietsvoorlater.Zemaken
zicheerderzorgenoveranderezaken.
Denkaanonzekerhedenmetbetrek-
kingtothunstudie,baaneninko-
men.Maarookwerkstress,hetstich-
tenvaneengezin,hetbemachtigen
vaneeneigenwoningenhetdoor-
staanvandeCOVID-19-pandemie
gaanhenveelmeeraanhethart.

Jongeregeneratiesblijkendediscus-
siesrondhetnieuwepensioenstelsel
vrijwelniettevolgen,zobleekonder
meeruitonderzoekvanhetNeder-
landsInterdisciplinairDemografisch

Door Wim Groeneveld

Instituut.DegeneratieZendemil-
lennials(tussenpakweg15en35jaar)
vertonenvrijwelgeeninteresseinde
discussiesrondhetnieuwepensioen-
stelsel.Pasbijdeoudereleeftijds-
groepen(vanaf55jaar)isenige
belangstellingwaarneembaar.

FinancialInvestigatorvroegacht
youngprofessionalsinderedelijk
vergrijsdepensioensectorwathun
visieszijnopdeveranderingenin
hetpensioenstelsel.Watzijnde
wijzigingenwaarjongerenrekening
meemoetenhouden?Watzouden
zeechtmoetenweten?Watzijnde
grootsteuitdagingenofzelfsknel-
punten?Ishetnieuwepensioen-
stelselweljongerenproof?

Eengoedecommunicatieisaltijd
belangrijkomeenboodschapoverte
brengen,helemaalalshetgaatom
jongeren.Endaarschorttehetnogal
aanindevoorbijejaren.Pensioenis
nietdemeestgemakkelijkematerie.
Hoekanditanders?Enkelevande
doorFinancialInvestigatorgeraad-
pleegdejongespecialistenventileren
eenaantalverfrissendeideeën.



Wat zijn de belangrijkste 
veranderingen voor jongere 
deelnemers onder het NPC?
‘Eenalgemenegroteveranderingisdat
jongerengaanzienwatervoorhenis
gereserveerdindegezamenlijkepot.Dit
sluitaanbijdebehoeftenvanjongeren
ommeerinzichttekrijgeninwatzijzelf
alhebbenopgebouwd.Hetisookeerlij-
ker,omdatteneerstededoorsneesyste-
matiek,waardoorjongewerknemerste
veelpremiebetaaldeninvergelijkingmet
ouderewerknemersvoorhetpensioen
datzeermeeopbouwden,wordtafge-
schaft.Tentweedeisheteerlijkeromdat
derekenrentenietmeernodigisen
eventueletekortennietmeerkunnen
wordendoorgeschovennaarvolgende
generaties.

Eennieuweontwikkelingisookdeover-
gangnaareenvlakkepremieincombina-
tiemeteenpersoonlijkepensioenreser-

vering.Jongerenkunnenstraksnietmeer
wordenbenadeeldmetlagepensioen-
premies,zoalsnubijdehuidigebeschik-
barepremieregelingmetstijgende
premiestaffels.Hetisweljammerdat
ereenovergangsregelingblijftvoorbe-
staanderegelingen,waardoorjongeren
blijvendwordenbenadeeld.Daarnaast
zullenwerkgeversinhetnieuwestelsel
meergeldinleggenvoorhunjongere
werknemers.Datzalmeertengoede
komenaanjongerenzelfenzallanger
kunnenrenderen.

OnderhetNPCblijftdepensioenambitie
wettelijkovereindendaarmeeblijfthet
pensioendoelinzicht.Ditisopdelange
termijnheelbelangrijk.Ookisermeer
ruimteomverstandigrisico’stedelenen
samenschokkenoptevangen,doormid-
delvandesolidariteitsreserve.Totslot
blijftdeverplichtstellingovereindenblij-
vendeschaalvoordelenbehouden.’

JustineFeitsma
Voorzitter,CNVJongeren

‘Jongeren kun-
nen straks niet 
meer worden 
benadeeld met 
lage pensioen-
premies, zoals 
nu bij de huidige 
beschikbare 
premieregeling 
met stijgende 
premiestaffels.’ 
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Hoe kijk jij als jonge pensioen-
specialist aan tegen het NPC?
‘Ikbeneenvoorstandervandevernieu-
wingvanhetNederlandsepensioenstel-
sel.Zekervoordejongeregeneraties.Het
nieuwestelselwordtpersoonlijker,eerlij-
kerentransparanter.Depensioenpremie
gaatnaardeeigenpensioenpot.Hetbe-
leggingsrendementkomtookdirectinje
eigenpensioenpotterechtennietineen
dekkingsgraad.Ditgeefteenrealistisch
inzicht.Jezietimmersdefluctuatiesin
jeeigenpensioenpotje.Pensioenisook
nusterkafhankelijkvandeeconomie,
maardatziejestraksduidelijker.

Eenbelangrijkaspectvaneengoede
pensioenregelingblijfthetdelenvanri-
sico’s,zoalsbijvoorbeeldhetbeleggings-
enrenterisicoenhetkort-enlangleven-
risico.Onderhetnieuwepensioenstelsel
kunnendergelijkerisico’sendebeleg-
gingsopbrengstenbeterwordentoege-
deeldnaardeverschillendeleeftijdsgroe-

JoyceSchmeetz
SeniorBeleidsadviseurenProjectleider‘Klaarvoormorgen’,ABP

penbinnenhetpensioenfonds.Bijde
uitvoeringvaneensolidairepremierege-
linggebeurtditdoordathetpensioen-
fonds,alsleidraadvoorhetbeleggings-
beleid,perleeftijdscohortderisico-
houdingvaststelt.Enhieropworden
deverdeelregelsvoorhetrendement
voordeverschillendeleeftijdsgroepen
gebaseerd.

Doordezetoedelingblijfthetinteressant
voorelke(nieuwe)generatiezonderhet
‘grotebelang’uithetoogteverliezen.
Daardoorkunnenweersamenvoorzor-
gendatweuiteindelijkeenbeterpensi-
oenkrijgenvooriedereen,duszekerook
voordejongeren.Ditpastmijnsinziens
goedbijdemindsetvandehuidigejon-
geren.Daarmeebedoelikeengeneratie
dieflexibelisenopenstaatvoorinnovatie
enverandering.Nietalleenvoorzichzelf,
maarookvooruitkijkendnaartoekom-
stigegeneraties.’

‘Het nieuwe 
stelsel wordt 
persoonlijker, 
eerlijker en 
transparanter.’
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Wordt het nieuwe pensioenstelsel 
echt jongerenproof?
‘Alspensioenprofessionalzieikvoorjon-
gerenveelgoedekantenaanhetnieuwe
pensioenstelsel.Depositieveaspecten
vanhethuidigecollectievestelselblijven
behouden.Daarmoetenwejongerenop
wijzen.Wehebbenietsmoois,hetiser
alsjehetnodighebtendebasisvancol-
lectiviteitblijftbehouden.Metelkaardeel
jerisico’sdiejeindividueelnietkunt
dragen.

Belangrijkeverbetering,juistookvoor
jongeren,isdathetnieuwepensioenstel-
seluitgaatvaneenpersoonlijkpensioen-
vermogen.Datbiedteenoplossingvoor
dehuidigezorgonderjongerendater
straksgeenpensioenmeervoorhenis.
Hetlaatziendatervoorhenwélvermo-
genis.Ookdeafschaffingvandedoor-
sneesystematiekiseengoedeverande-
ring.Hetzorgtvooreeneerlijkere

LarsAussems
Projectmanager,werkzaambinnenhetprogramma
‘PensioenvanStraks’,APG

herverdelingoverjongenoudenzalin
denieuwesituatieleidentoteenbetere
aansluitingopdeflexibiliseringvande
arbeidsmarkt.

Tochiservanuithetperspectiefvande
jongerenredenvoorzorg.Indebelan-
genafweginghebbendeachterbannen
vandevakbondeneenzwaarderestem
danjongeren.Hierbijzijnimmersdeou-
derenoververtegenwoordigd.Jongeren
hebbenoverhetalgemeenweinigtot
geeninteresseinpensioenenookniet
veelmotivatieomzicherinteverdiepen.
Datuitzichmetnameindeflinkeonder-
vertegenwoordigingvanjongereninpen-
sioenfondsbesturenenverantwoordings-
organen.Inaldievoorbereidingenophet
nieuwestelselkunnenjongerendusmin-
dergoedhunstemlatenhoren.Endat
baartmijalspensioenprofessional,maar
ookalsjongere,welenigezorg.’

‘In de voor-
bereidingen  
op het nieuwe 
stelsel kunnen 
jongeren 
minder goed 
hun stem laten 
horen. En dat 
baart mij wel 
enige zorg.’

JeroenvanWesten
Beleggingsstrateeg,PensioenfondsPME

‘De invloed van 
het beleggings-
resultaat van 
pensioen-
fondsen op het 
totale pensioen-
vermogen in  
het NPC wordt 
inzichtelijker.’

lang.Institutionelebeleggerszoalspensi-
oenfondsenopenendeurenwaarjealspar-
ticulierebeleggergeenofbeperkte
toegangtoehebt,zoalsinvesteringenin
zonneparkenofhoutbouwprojecten.

Eenbelangrijketaakvoorpensioenfondsen
isomdittastbaartemaken.Omtezien
waarjegeldheengaatenominzichtte
hebbeninhoejegeldrendeertenhoedit
vervolgensinvloedheeftopjouwpensi-
oenpotje.Metnamevoorjongerenisdit
eenbelangrijkeontwikkeling,aangezien
dezegroepsteedsmeergeëngageerdis
tenaanzienvanhetbeleggingsbeleidvan
pensioenfondsenentransparantieeist
overhoeermethunvermogenwordtom-
gegaan.Debeoogdestelselwijzigingkan
daarmeeeenpositieveimpulsgevenaan
draagvlakonderjongerendoordebeleg-
gingenconcretereninzichtelijkertema-
kenendevertaalslagtemakennaarde
bereikteimpactvoordewereldende
opbouwvanhetpensioenvermogen.’

Wat zouden jongeren echt moeten 
weten over het nieuwe pensioen- 
stelsel?
‘HetNPCgaatterugnaardekernwaarhet
ineenkapitaaldekkingsstelselomdraait:
deingelegdepremievandeelnemersen
werkgeversopeenverantwoordemanier
beleggenomdaarmeeeengoedpensioen
tebehalen,zowelvoornualsindetoe-
komst.Inplaatsvandenadrukteleggen
opdehoogtevandedekkingsgradenzoals
inhethuidigestelsel,wordtdefocus
verlegdnaarhetbehaaldebeleggings-
rendement.Deinvloedvanhetbeleggings-
resultaatvanpensioenfondsenophet
totalepensioenvermogeninhetNPC
wordtdaarmeeinzichtelijkertenopzichte
vanhetoudestelsel.

Naasthetfeitdatdeimpactvandewereld
opdebeleggingsportefeuillevanpensioen-
fondseninzichtelijkerzalworden,wordtde
impactvandebeleggingsportefeuilleopde
wereldookintoenemendematevanbe-



Wat zijn de grootste uitdagingen of 
knelpunten voor jongeren ten aanzien 
van het nieuwe pensioenstelsel?
‘Doordeintroductievandeleeftijdsaf-
hankelijkeopbouwwordthetbelangrijker
voorjongerenomtewerken.Aanhetbe-
ginvanjecarrièrebouwjeimmershet
meestepensioenop.Datbetekentdatde
flexibelearbeidsmarkteenknelpuntgaat
vormen:vooraljongerenhebbentijdelijke
contractenenbreukeninhunwerkzame
leven,mededoorcrisisperiodes.Inde
breedtezienwehetzwaartepuntinhet
levenvervroegen,waarmeeeenhoger
inkomenenvastcontractopjongeleef-
tijdbelangrijkerwordt,vooreengoede
startvandepensioenopbouw,maarook
voorhetkunnenkopenvaneenhuis.Het
werptvragenopofwedeverdelingvan
delustenendelasteninNederlandgoed
overdelevensloopverdelen.

Verderzijnjongegeneratiesmondigeren
waarderenzeeenlevensmissie,duurzaam-
heidenkeuzevrijheidmeer.Pensioen-
fondsenzulleninspanningenmoetenleve-
renomhenerbijtehouden.Belegthet
fondssociaal,groenenduurzaam?Probeert
hetdewereldteverbeteren,naasthetha-
lenvaneengoedrendement?Totwelke
hoogtekunnenjongerenkeuzesmaken?
Verplichtepensioenopbouwbijéénpensioen-
fondswordtsteedsmeeralsouderwets
gezien.Zekernudoordevergrijzingde
financiëledrukopjongeregeneratieshoger
wordt,isditeenrisicovoorhetdraagvlak.
Daarbijnemengeboortecijfersonderjon-
geregeneratieszelfookaf,waardoorhun
financiëlerugdekkingdoorkomendegene-
ratiesvanzelfdaalt.Debehoeftekanont-
staanomheteigenpensioenenheteigen
inkomenafteschermen,viaindividualisering.
Daaromishetbelangrijkomdewaarde
vancollectieveregelingentelatenblijven
bestaan,ookvoordejongeren.’

WimarBolhuis
VoormaligTrainee-BestuurderABPenheeftalsSER-medewerker
bijgedragenaanhetPensioenakkoord

‘De flexibele 
arbeidsmarkt 
gaat een knel-
punt vormen.’
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Wat zijn de grootste uitdagingen of 
knelpunten voor jongeren ten aanzien 
van het nieuwe pensioenstelsel?
‘Deuitdaginginhetnieuwepensioen-
stelseliseigenlijknietandersdaninhet
huidige:hetvergrotenvanhetvertrou-
wenonder(jongere)deelnemers.Het
kabinetensocialepartnersdenkendat
datluktmeteentransparantereenindi-
viduelerepensioenregeling,waarinde
deelnemersinzichtkrijgeninhunper-
soonlijkepensioenvermogen.Ikdenkdat
denieuwepremieregelingeninderdaad
eengroteboostkunnengevenaanhet
begripenvertrouwenbijdeelnemers,
maarerblijvennoggenoeguitdagingen.

Alsjongerenstrakshunpensioenvermogen
zien,begrijpenzedandatdatrisicovol
wordtbelegd?Datzehunpensioenvermo-
gennietkunnengebruikenvoordeaan-
schafvaneeneerstekoophuis?Snappen
zewaaromhetpensioenfondsrisicopre-
miesinaftrekbrengt?Waaromergeld

LarsKoopman
SeniorALM-adviseur,PGGM

vanuithunpensioenvermogennaardeso-
lidariteitsreservewordtgestortofvicever-
sa?Decommunicatieoverhetnieuwe
pensioenstelselisdesleutelvoorhetsuc-
cesvandenieuwepensioenregeling.

Neembijvoorbeeldhetopheffenvande
leenrestrictieindesolidairepensioenrege-
ling.Jongerenkrijgendaarbijextrarisicovol
rendementtoebedeeld.Datkanopkorte
termijnleidentotheftigefluctuatiesinhet
vermogen.Hetlevertopdelangetermijn
echterwelvaartswinstop.Hetisgoedom
jongeredeelnemersmeetenemenindeze
afwegingennietalleenuitteleggenhoe
hetwerkt,maarookwaaromhetzowerkt.

Alsjongerenwordenmeegenomeninde
bestuurlijkeafwegingen,voelenzezich
meerophungemakenkrijgenzijmeer
vertrouwen.Belangrijkeuitdagingdaarbij
ishoejejongerenbereiktalshetom
pensioengaat.Maardaarhebbenwege-
lukkigcommunicatiespecialistenvoor.’

‘Als jongeren 
worden mee-
genomen in  
de bestuurlijke 
afwegingen, 
voelen ze zich 
meer op hun 
gemak en 
krijgen zij meer 
vertrouwen.’
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AnneVermeulen
ProjectleiderPensioenLabenProjectmedewerkerPensioenTeamFNV

‘Wanneer je 
het verhaal over 
het nieuwe 
pensioenstelsel 
aan jongere 
deelnemers wilt 
communiceren, 
houd het dan 
vooral simpel.’

Hoe communiceer je over het nieuwe 
pensioenstelsel (helder) met jongere 
deelnemers?
‘Ikdenkdatpensioenfondsenzicheerst
moetenafvragenhoezijjongeredeelne-
merswillenboeienenbetrekken.Alsje
deaandachthebt,kunjeeffectiever
communicerenovereencomplexonder-
werpzoalshetnieuwepensioenstelsel.

Doorhetwoord‘pensioen’teskippen,
trekjebeterdeaandachtvanjongeren.
Voorjongerenispensioeneenver-van-
mijn-bedshow,uitgaandevan65-plus-
sersdiestoppenmetwerken.Eenander
woordgebruiken,komtalandersoveren
kanvoorextraaandachtzorgenvaneen
jongedoelgroep.Spreekvoortaanover
‘inkomenvoorlater’.Wantdatishetook!
Misschienwelvééllater.

Pensioenfondsenmoetenjongeredeel-
nemersopeenanderemanierdurven
aanspreken.Wantwaaromishetzo

RobertTrimp
UX-designer,MN

moeilijkomzebewustertemakenvan
huninkomenvoorlater?Ikdenkdatpen-
sioenfondsenconservatiefzijn.Erwordt
altelanggemiddeldgecommuniceerden
zonderenigespanningsboog.Leftonen
isdeuitdaging:lefomoudepatronente
doorbrekenenomdecommunicatiein
eennieuwejasentoonzettingtesteken.
Weesdeeerstedieietsnieuwsdurft!
Maakhet,netalsbijvoorbeeldbijaldie
cryptocurrency-apps,aantrekkelijken
makkelijkominzichtteverkrijgeninje
‘inkomenvoorlater’.

KijkeensnaardeCoolblue-achtigebedrij-
venvandezewereldenleervanhoezij
storytellinggebruiken.Zonderhetbelang
vaninkomenvoorlateruithetoogtever-
liezen.Haaldrempelsweg:vervanglange
tekstendoorbijvoorbeeldinteractieve
video’s.Maakeenpodcastmetmensen
uitdepeergroup.Maakhetlichtenleuk.
Enzorgdatjevisueelgoed‘smoelt’.Een
goed‘etiket’maaktvaakhetverschil.’

‘Pensioen-
fondsen moeten 
jongere deel-
nemers op een 
andere manier 
durven aan-
spreken. Want 
waarom is het 
zo moeilijk om 
ze bewuster te 
maken van hun 
inkomen voor 
later?’
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mensenmeteenfinanciëleachtergrond
vanzelfsprekendzijn,zijnlangnietaltijd
begrijpelijkvoorjongedeelnemers.
Vermijddaaromtermenalsbeleidsdek-
kingsgraadendoorsneesystematiek.

Tenderdeishetbelangrijkomjeafte
vragenhoeveelinformatiejewiltver-
schaffenoverhetnieuwepensioenstelsel
aanjedeelnemers.Nietiedereenwilen
hoeftvanalledetailsopdehoogtete
zijn.Deelnemerswillenwetenwatvoor
henzelfdegevolgenzijn.

Wanneerjehetverhaaloverhetnieuwe
pensioenstelselaanjongeredeelnemers
wiltcommuniceren,houdhetdanvooral
simpel.Leguitwatervoordedeelnemer
zalveranderen.Jongedeelnemersdiemeer
willenwetenoverhetnieuwepensioenstel-
selkunjeverwijzennaareenplekwaarze
voormeerinformatieterechtkunnen.’

Hoe communiceer je het verhaal over 
het nieuwe pensioenstelsel (helder) 
aan jongere deelnemers?
‘Somsdenkenwelangenintensiefna
overvraagstukkendienietingewikkeld
hoeventezijn.Allereerstishetbelangrijk
omterealiserendatmensenpensioen
ervarenalsietsverwegencomplex.Dit
komtdoordatpensioenwordtgekoppeld
aangepensioneerdzijnenvaakniet
wordtgeassocieerdmeteenarbeids-
voorwaarde.Vanbelangisomduidelijkte
makendat(jonge)deelnemersnualsa-
menmethunwerkgeveraanhetbetalen
zijnvoorhuneigenpensioen.Vaakishet
nietbijzebekenddatzegemiddeldéén
dagperweekwerkenvoorhunpensioen.

Tentweederaadikaanomveruitde
buurtteblijvenvaningewikkeldvakjar-
gon.Nietiedereenbeschiktoverpensi-
oenkennis.Specifieketermendievoor
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CONCLUSIE

Eenbelangrijkeconclusievandebevraagde
youngprofessionalsisdathetnieuwe
pensioenstelseleerlijkerlijktuittepakken
voorjongerepensioenfondsdeelnemers,in
vergelijkingmethetoudesysteem.Eenvan
demeestinhetoogspringendeveranderin-
genisdeafschaffingvandedoorsnee-
systematiek,ofteweldegelijkepensioen-
premieenpensioenopbouwvooriedere
deelnemer,ongeachtdeleeftijd.Onderhet
NPCbouwendejongerepensioenfonds-
deelnemersmeerpensioenrechtenopvoor
elkeeurodiezeinleggendanonderhet
huidigestelsel.Hetzorgtvooreeneerlijkere
herverdelingoverjongenoud,zostelteen
vandejongepensioenexperts.

Hetwordtookalseerlijkerervarendater
geengedoemeerisoverderekenrente.Die
iserstraksnietmeerentekortenworden
nietmeerdoorgeschovennaarjongere
pensioenfondsdeelnemers.

Naasteerlijkerlijkthetnieuwepensioen-
stelsel,zoalsdatnuvoorligt,ookpersoonlij-
kereneenvoudigerteworden.Persoonlijker
omdatdepremieindeeigenpensioenpot
terechtkomt.Datmaakthetvoorjongeren
inzichtelijkerwatermethungeldgebeurt.
Endeeenvoudzithemerindatdiepensioen-
potlogischmeebeweegtmetderesultaten
vanhetpensioenfonds.

Eenbelangrijkaspectvaneengoedepen-
sioenregelingblijfthetdelenvanrisico’s.De
youngprofessionalsuitenzichlovendover
desolidariteitsreserve.Daarnaastblijven
positieveaspectenvanhethuidigecollectieve

stelselbehouden.Jongerenwordenop
verschillendepuntennietmeerbenadeeld.
Endatvoorzietinhunbehoefteomte
wetendatzeernietbekaaidvanafkomen
endathetinleggenvanhungeldineen
pensioenpotdaadwerkelijkzinheeft.

Helaasishetmetdebelangstellingvan
jongerenvoorhunpensioenenhetpen-
sioenstelseldroefgesteld.Maarvreemdis
datookweerniet.Depensioenwereldwordt
vaakalsver-van-mijn-bedshowgezien.
Informatieoverpensioenenwordtals
complexervaren.Hetvergrotenvanhet
vertrouwenonderjongeredeelnemersblijft
daaromeenenormeuitdaging.

Decommunicatieoverhetnieuwepensioen-
stelselisdaaromcruciaalvoorhetsucces
vandenieuwepensioenregelingenonder
hetNPC.Jongerepensioenfondsdeelnemers
moetgoedwordenuitgelegddatNederland
overgaatnaareennieuwstelselenermoet
wordenbenoemdwatervoordedeelne-
merszalveranderen.Pensioenfondsen
moetenjongeredeelnemersechteropeen
anderemanierdurvenaantespreken.
Eenvoudendurfzijnhierbijdesleutels.
DaarmeewordtgeenJip-en-Janneketaal
bedoeld.Leervananderesectorenenpas
storytellingtoezoalshetdaargebeurt.
Gebruiknieuweaudiovisueletechnieken
enpasdevormenwaarinzakenworden
gepresenteerdaandebelevingswereldvan
jongerepensioenfondsdeelnemersaan.Zo
kanwaarschijnlijkveelterreinwinstworden
geboektbijhetvergrotenvanhetpensioen-
bewustzijnonderjongeren.


