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Voorwoord 
Pensioenstichting Transport (PST) voert voor een deel van de in Nederland actieve Deutsche Post 

DHL Group bedrijven de pensioenregeling uit voor (oud-)werknemers.  

 

PST hecht er belang aan de communicatie richting alle doelgroepen planmatig aan te pakken. Het 

bestuur heeft de communicatiecommissie het mandaat gegeven om het beleid met betrekking tot 

communicatie vast te stellen en dat te vertalen naar praktische en uitvoerbare acties. 

Het fonds ziet communicatie als een belangrijke investering, maar streeft tevens naar 

kostenbesparing, daar waar mogelijk.  

 

Al meerdere jaren is het onrustig op de financiële markten. Dit heeft voor de pensioenfondsen geleid 

tot wisselende dekkingsgraden. Ook bij PST was de dekkingsgraad niet stabiel en is deze gezakt tot 

onder het Vereist Eigen Vermogen. Bij DNB is derhalve eind 2015 een herstelplan ingediend. Het 

blijft daarom noodzakelijk om met (evt. aanvullende) informatie de (gewezen) deelnemers en 

pensioengerechtigden te informeren over de stand van zaken bij PST. 

 

Belangrijk is dat deelnemers antwoord krijgen op vragen als: Waar kan ik informatie vinden? Wat heb 

ik? Wat krijg ik? Is het voldoende? Wanneer moet ik actie ondernemen? Bij wie kan ik met mijn 

pensioenvragen terecht? Dit alles moet zoveel mogelijk in begrijpelijke taal!  

 

In dit plan schetsen we welke communicatieactiviteiten PST in 2018 gaat ondernemen. De 

uiteindelijk gewenste situatie is dat alle doelgroepen zich bewust zijn van het belang van pensioen, 

de individuele mogelijkheden en welke verantwoordelijkheid ze daar zelf in hebben. Belangrijk is dat 

de informatie begrijpelijk is voor alle deelnemers en dat duidelijk is waar deze te vinden is. We 

streven een proactieve houding van de belanghebbenden na. Persoonlijk en herkenbaar 

communiceren staat voorop, waarbij we actie, interactie en transactie willen bewerkstelligen. 

 

Diverse middelen worden al ingezet om de communicatie over het pensioen bij de (gewezen) 

deelnemers en pensioengerechtigden onder de aandacht te brengen. Daarvoor zet het 

pensioenfonds  de website in en wordt 2 maal per jaar een pensioenkrant uitgebracht.  

 

De nieuwe wet Pensioencommunicatie geeft fondsen de mogelijkheid nog meer digitaal te gaan 

communiceren. Daar waar mogelijk zal PST in 2018 digitale communicatie nog nadrukkelijker  

inzetten om in voorkomende gevallen snel en met minder kosten te kunnen communiceren.  
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1. Inleiding 
“De pensioenbelanghebbende mag niet worden verrast in die zin dat hij geen of een ander besluit had 

genomen als de pensioenuitvoerder hem op correcte, duidelijke, juiste, evenwichtige  en tijdige wijze 

op de hoogte had gesteld van de rechten en plichten, verwachtingen, risico’s en kosten van zijn 

pensioenvoorziening. Het perspectief van de deelnemer staat hierbij centraal, dat wil zeggen er wordt 

zoveel mogelijk aangesloten op zijn behoeften, drijfveren en kenmerken. Het inzicht in de 

keuzemogelijkheden zal worden bevorderd. ” 

 

Dit stelt de gedragstoezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) en dit is ook het 

uitgangspunt voor het schrijven van dit communicatieplan.  

Pensioenstichting Transport wil het pensioenbewustzijn bij de deelnemers verhogen, zodat ze de 

juiste keuzes maken en dat ze weten dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben in het zorgen 

voor hun oude dag.  

 

Terugblik 2017 

In 2017 heeft het pensioenfonds de ingezette communicatiekoers gecontinueerd. 

Er zijn 2 pensioenkranten verstuurd naar de deelnemers. Daarnaast zijn via de website maandelijks 

meerdere nieuwsberichten gepubliceerd over actuele ontwikkelingen in pensioenland, elke maand 

een nieuwe stand van zaken m.b.t. de dekkingsgraad, life-events die van belang zijn voor de 

deelnemers, uitbetaaldata van de pensioenen, etc.  

Tevens heeft het pensioenfonds evenals voorafgaande jaren haar jaarverslag op de website 

gepubliceerd en de informatie in het hoofdstuk Over PST op de website bijgewerkt. 

Tot slot zijn er zowel aan actieven als gepensioneerde deelnemers UPO’s verstuurd.  

In het najaar zijn de deelnemers geïnformeerd over de wijziging van de pensioenregeling per 1 

januari 2018. De conversie naar pensioenrichtleeftijd 68 was hier een belangrijk onderdeel van. Ook 

is er een mailing verzonden aan alle deelnemers met een prepensioen over de omzetting daarvan in 

ouderdomspensioen. Verder in dit plan meer hierover. 

 

Ontwikkelingen in 2017-2018 

De pensioensector blijft de komende jaren volop in de belangstelling. Veel ogen zijn op het 

pensioenfonds gericht. Het gaat om deelnemers, ex-deelnemers, gepensioneerden en overige 

mensen met een uitkering. Maar ook om werkgevers, vakbonden, overheid, de media en de 

toezichthouders. Het belang van pensioenfondsen en hun rol in de oudedagsvoorziening is dan ook 

zeer groot. Intussen zijn er allerlei ontwikkelingen die invloed hebben op de pensioencommunicatie.  

 

Financiële positie 

De financiële positie van het fonds heeft zich in 2017 verbetert. Ook economisch gaat het beter. Per 

1 januari 2018 kan een gedeeltelijke toeslag van 1% worden toegekend. De boodschap aan 

deelnemers en gepensioneerden blijft nog wel behoudend. De aanhoudende negatieve 

boodschappen vanuit de media stellen blijven het vertrouwen in de pensioensector op de proef 

stellen.  

Het bestuur van het pensioenfonds stelt het beleggingsbeleid vast. Doel hiervan is de middelen 

zodanig te beleggen, dat er voor de deelnemers op de lange termijn een goed en betrouwbaar 

pensioen beschikbaar is. Hierbij houdt zij onder andere rekening met regelgeving, algemene 
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uitgangspunten op het gebied van beleggen en de financiële positie van het pensioenfonds. Jaarlijks 

evalueert het pensioenfonds het beleggingsbeleid en past zij zo nodig het beleid aan.  

 

Nederland: verandering in wet- en regelgeving en internetgebruik 

 

Ingrepen in de AOW 

De overheid bezuinigt, ook op de AOW. Vanaf 2012 stijgt de AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar en 

3 maanden in 2023. Vanaf 2015 krijgen jongere partners bovendien geen AOW-toeslag meer.  

 

Het is aan sociale partners om te besluiten of zij de ontstane gaten willen dichten. Veel deelnemers 

beschouwen hun AOW en pensioen als één geheel. Daarom is het belangrijk dat we de wijzigingen in 

de AOW onder de aandacht van onze deelnemers brengen. 

 

Vanaf 1 januari 2018 stijgt de fiscale pensioenrichtleeftijd voor aanvullende pensioenen naar 68 jaar. 

Het pensioenreglement van PST is hierop aangepast. 

 

Fiscale behandeling pensioenen 

De pensioenleeftijd schuift op naar 68 jaar. Dat betekent dat er extra jaren zijn bij gekomen om 

pensioen op te bouwen. Vanwege die extra jaren is bepaald dat deelnemers bij een 

middelloonregeling niet maximaal 2,25% per jaar mogen opbouwen, maar maximaal 1,875% 

Bovenstaande nieuwe percentages zijn van kracht per 1 januari 2015. 

Daar bovenop neemt de regering nog een extra maatregel voor verdere versobering: Sinds 2015 is er 

een maximum pensioengevend salaris ingevoerd van € 100.000. Dit bedrag wordt jaarlijks 

geïndexeerd. Deelnemers bouwen per jaar dus minder pensioen op. Over een periode van 40 jaar 

kan dat een aanzienlijk lagere pensioenopbouw betekenen. 

 

Versobering van het pensioenstelsel 

Het pensioenstelsel wordt aangepast aan de stijgende levensverwachting en de schommelingen op 

de financiële markten aan. Het nieuw Financieel Toetsingskader schrijft voor dat het pensioenfonds 

meer buffers moet aanhouden. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheden om de pensioenen te 

indexeren.  

 

Kostentransparantie 

Pensioenfondsen moeten duidelijk zijn over de kosten voor administratie van pensioenen en 

vermogensbeheer. Doel hiervan is om het verschil in kosten tussen fondsen in kaart te brengen.  

De Pensioenfederatie doet aanbevelingen voor transparantie. Pensioenfondsen moeten bijvoorbeeld 

hun beleid toelichten. Via het jaarverslag geeft PST hier jaarlijks informatie over. Ook op de website 

communiceert het fonds hier open over. 

 

Communicatie 

De pensioenwet heeft de communicatie rondom pensioenen een flinke boost gegeven. Alle 

inspanningen ten spijt, worden vooral de verplichte uitingen lang niet altijd begrepen door de 

ontvangers. Ze leveren een onvoldoende bijdrage aan het pensioenbewustzijn.  
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Er zijn steeds meer mogelijkheden om informatie aan deelnemers te geven of bij hen op te halen. 

Inzet is om alle vragen zo goed mogelijk te faciliteren. Daarbij wordt gekeken naar de samenhang van 

de informatie en de begrijpelijkheid. Online dienstverlening is één van de speerpunten voor de 

komende jaren. Zo krijgen de deelnemers steeds meer mogelijkheden om verzoeken en aanvragen 

online door te geven.  

 

Via de PST website kunnen in een beveiligde omgeving met DigiD wijzigingen worden doorgegeven 

en persoonlijke pensioeninformatie worden ingezien.  

 

Ook kan via Mijnpensioenoverzicht.nl een totaaloverzicht worden verkregen van de 

pensioenaanspraken. Verder bestaat de mogelijkheid om zelf het pensioen te berekenen met behulp 

van de Pensioenschets. Ook kan worden ingelogd op Mijn Pensioencijfers. Hier kan men checken of 

er op het moment van ingang van het pensioen voldoende is, om de plannen uit te kunnen voeren. 

Tenslotte heeft  PST op haar website een pensioenvergelijker (onderdeel van Pensioen 1-2-3) 

opgenomen, waarmee de regeling van PST vergeleken kan worden met die van andere fondsen. Het 

deel over de regeling van PST is al voor ingevuld. 

 

Sinds juli 2015 is er een nieuwe wet pensioencommunicatie met nieuwe regels voor de 

communicatie aan deelnemers. Enkele wijzigingen zijn onder meer het gelaagd aanbieden van 

informatie, de nieuwe open norm ‘evenwichtig’, het meer op de deelnemers afstemmen van 

informatie (segmenteren) en digitalisering (alle fondsen een website). Verder is het UPO in 2017 

voorzien van de iconen van Pensioen 123 en bevat het minder tekst en uitleg (geen te bereiken 

pensioen meer) en de voorwaardelijkheidsverklaringen bevatten ook boodschappen over de te 

verwachten kortingen en indexatie. De startbrief voor nieuwe deelnemers is vervangen door 

Pensioen 123. Waarbij laag 1 op papier wordt aangeboden bij de start van deelname en laag 2 op de 

website beschikbaar is. PST heeft aanvullend op de website twee webmodules ingericht waarin 

deelnemers interactief door laag 1 en 2 heen kunnen klikken voor wat betreft de basisregeling én de 

excedentregeling. Toezichthouders zullen nagaan of op een juiste wijze invulling wordt gegeven aan 

de wettelijke verplichtingen.  

 

Mijn Overheid 

Elke Nederlander kan op mijn.overheid.nl een eigen berichtenbox openen. Daarin krijgt hij 

persoonlijke gegevens van organisaties zoals UWV, Belastingdienst en Rijksdienst voor het 

Wegverkeer. Bij elk nieuw bericht ontvangt hij een e-mail. Via DigiD heeft hij toegang tot zijn eigen 

documenten. Groot voordeel is dat deelnemers zelf hun gegevens - zoals e-mailadres en 

telefoonnummer - actueel houden. Pensioenfondsen mogen meedoen aan dit initiatief. PST 

onderzoekt of dit daadwerkelijk voordelen biedt. In het deelnemersportaal van PST kan sinds 2016 

door alle deelnemers toegang verkregen worden tot een Mijn Omgeving achter de inlog van de eigen 

website. 

 

Internetgebruik in Nederland bijna 100% 

Internet heeft een steeds prominentere plaats in ons dagelijks leven, zowel thuis als op het werk. Het 

trendrapport ‘internetgebruik 2012’ van de Universiteit van Utrecht bevestigt dat. Van de 

huishoudens heeft 96% toegang tot internet – de hoogste score in Europa. 87% gebruikt internet 

zelfs dagelijks. 
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De opzet van nieuwe website van PST, is gebaseerd op het gebruik van  mobiele apparaten. 

 

Digitaal UPO  

Vanaf 2013 is het toegestaan om het UPO digitaal aan te bieden. Deelnemers krijgen het UPO per 

post van PST. Daarnaast wordt het UPO voor actieven als pdf achter de inlog op de website geplaatst. 

In het deelnemersportaal kunnen mensen aangeven hoe zij de communicatie willen ontvangen: op 

papier of digitaal. 

 

Speerpunten AFM: communiceren over risico's en deelnemer helpen  

Hoewel het voor PST gelukkig nog niet aan de orde is geweest, is het moeten verlagen van de 

pensioenaanspraken voor veel besturen, deelnemers en pensioengerechtigden inmiddels een 

realiteit.  Het is daarom belangrijk in de communicatie op mogelijke risico’s te wijzen. Uiteindelijk is 

de deelnemer zelf verantwoordelijk voor zijn pensioen. Hij moet dan wel steeds de juiste informatie 

krijgen, zodat hij een goed beeld van zijn pensioensituatie heeft. Alleen dan is hij in staat om de juiste 

keuzes te maken.  

 

Het liefst ziet de AFM dat er een indicator komt in de vorm van een metertje dat we van het 

autodashboard kennen. De indicator geeft de mate van risico aan als het gaat om de kans op 

indexeren en de kans op verlagen. Ook zou de AFM graag zien dat de kwaliteit van de regeling in 

beeld wordt gebracht: wat biedt de regeling wel en niet, en wat is de relatieve kwaliteit van die 

elementen?  

 

Pensioen 1-2-3 

De Pensioenfederatie heeft in 2012 een Pensioen 1-2-3 ontwikkeld. Hiermee wil zij de duidelijkheid 

van bestaande verplichte uitingen verbeteren en de onderlinge samenhang vergroten. De Pensioen 

1-2-3- is onderdeel van de nieuwe wet pensioencommunicatie. 

 

De cijfers 1-2-3 verwijzen naar de gelaagde opzet van de uiting: 

• Laag 1 bevat de regeling in het kort. Deze combinatie van iconen en tekst is - nu nog - een 

papieren uiting. Zij biedt een trigger voor het opzoeken van meer informatie. Laag 1 moet in 

de toekomst de startbrief en de toelichting bij het UPO vervangen. 

• Lagen 2 en 3 bevatten extra informatie voor de lezer. Die informatie komt op de website van 

het fonds. 

 

Met het Pensioen 1-2-3 ontstaat een standaardset van uniforme iconen en termen. Pensioenfondsen 

kunnen die straks ook in hun overige communicatie gebruiken. Het Verbond van Verzekeraars heeft 

zich aangesloten bij dit initiatief. Het Pensioen 1-2-3 is in 2016 ingevoerd.  

 

Ontwikkelingen mijnpensioenoverzicht.nl 

De website van het Pensioenregister wordt verder uitgebreid naar een Pensioendashboard. 

Inmiddels is het mogelijk om netto bedragen op te vragen,  het effect van een scheiding te zien en is 

het voor partners mogelijk om samen in te loggen. Hierin worden in 2017 onder meer drie scenario’s 

opgenomen voor het te bereiken pensioen aan de hand van een Uniforme rekenmethode.  PST 

verwijst via zijn website en in Pensioen 123 op diverse plaatsen naar deze website om deelnemers te 
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helpen aan een totaal overzicht van hun toekomstige pensioen. Ook in de Pensioenschets wordt een 

link naar www.mijnpensioenoverzicht.nl opgenomen.  

 

Actuele ontwikkelingen bij het fonds 

Zowel wettelijk als beleidsmatig zijn er extra punten waaraan in de communicatie met onze 

deelnemers aandacht geschonken dient te worden. 

Maandelijks wordt er op de website op de homepage aandacht besteed aan actuele onderwerpen, 

hierbij valt te denken aan: 

• De dekkingsgraad 

• Toeslagverlening 

• Wijzigingen pensioenreglement 

• Verhoging van de AOW leeftijd etc., etc. 

Een compleet overzicht van de nieuwsberichten is te vinden in het Nieuwsarchief. 
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2. Communicatie 

2.1. Organisatie van de communicatie 

In dit communicatieplan formuleert PST haar communicatiebeleid en structureert de communicatie 

die plaats vindt in naam van PST. Voor het uitvoeren van het plan is een communicatiecommissie 

ingesteld om de voortgang van de pensioencommunicatie te bespreken. 

 

2.2. Communicatiecommissie 

De commissiecommissie bewaakt in opdracht van het bestuur de uitvoering van het 

communicatieplan. De commissie bestaat uit Jos Visser, Geert Koster, Frank van Lijssel, Peter van 

Boven en Dick Groenewoud.  

Zij zijn voor PST het eerste aanspreekpunt voor communicatieonderwerpen. De commissie 

beoordeelt of en wanneer informatie over PST naar interne en/of externe betrokkenen moet worden 

gestuurd. De commissie wordt geadviseerd door Evelyn de Waal, communicatieadviseur van AZL. 

 

De communicatiecommissie komt 3 keer per jaar samen en stelt dan een voortgangsrapportage op 

met daarin de activiteiten van de afgelopen periode. In deze rapportage wordt ook een financiële 

terugkoppeling gegeven van de communicatieprojecten die zijn afgerond. 

 

Doelgroep 

Bestuur 

 

2.3. Communicatiestrategie 

Het is van belang dat deelnemers goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de 

pensioenregeling biedt.  

• De communicatie is zo veel mogelijk toegesneden op de ontvanger 

• De communicatiemomenten vinden gefaseerd plaats 

• De communicatie vindt plaats via verschillende kanalen (multi-channeling). 

 

Kortom, de communicatiestrategie omvat segmenteren, faseren en kanaliseren. 

 

2.4. Communicatiedoelstellingen 

Doelstelling bij elke activiteit is om de kernboodschap bij de doelgroepen duidelijk te communiceren. 

Hierin onderscheiden we: kennis, houding en gedrag. 

2.4.1.  Kennis 

• De doelgroepen moeten op de hoogte worden gebracht van: 

• de rollen en verantwoordelijkheden rondom het pensioen bij PST 

• de regeling op hoofdlijnen  

• het toeslagen-, premie- en beleggingsbeleid 

• algemene ontwikkelingen binnen PST (bijv. dekkingsgraad en jaarcijfers); 

• De doelgroepen moeten weten hoe hun persoonlijke pensioensituatie eruit ziet; 
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• De doelgroepen moeten weten welke mogelijke effecten de huidige ontwikkelingen hebben op 

hun persoonlijke pensioensituatie respectievelijk welke risico’s er bestaan; 

• De doelgroepen moeten het belang kennen van ook zelf aan de slag gaan met hun pensioen; 

• De doelgroepen moeten weten welke consequenties voortvloeien uit de keuzes die zij maken 

voor hun pensioen; 

• De doelgroepen moeten weten dat ze keuzes moeten maken en welke in hun situatie het best 

passen; 

• De doelgroepen moeten weten waar informatie over de regeling gevonden kan worden; 

• De doelgroepen moeten weten waar ze terecht kunnen als ze aanvullende actie willen 

ondernemen. 

 

2.4.2 Houding 

• Alle doelgroepen voelen zich betrokken bij DHL als onderneming en hebben het gevoel dat er 

een goede pensioenregeling voor hen is geregeld waar een kundig bestuur uitvoering aan 

geeft (positief gevoel); 

• De doelgroepen zijn ervan overtuigd dat PST zich tot het uiterste inspant om de 

pensioenaanspraken jaarlijks te kunnen indexeren, maar dat er geen garanties zijn; 

• De doelgroepen zijn zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid om aanvullende actie te 

ondernemen. 

 

2.4.3. Gedrag 

• De doelgroepen maken bij de gebeurtenissen die invloed hebben op hun inkomenspositie de 

voor hen juiste keuzes binnen de mogelijkheden die de pensioenregeling hen biedt.  

• De doelgroepen halen bij de juiste kanalen de gewenste informatie. 

 

2.4.4. Communicatiedoelgroepen 

Er zijn verschillende groepen te onderscheiden, die elk op hun eigen wijze geïnformeerd moeten 

worden. We onderscheiden: 

 

Primaire doelgroepen stand per 31 december 2017: 

• Actieve deelnemers  

• Gewezen deelnemers  

• Pensioengerechtigden  

 

Intern betrokkenen: 

• De werkgever 

• DHL Human Resources  

• Bestuur Pensioenfonds 

• Verantwoordingsorgaan 

• Ondernemings Raden 
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Extern betrokkenen: 

• DNB 

• Accountant / actuaris 

• Pensioenfederatie 

• Balansmanager 

• Vermogensbeheerders  

• AFM 

• Administrateur / Uitvoerder 

• Raad van Toezicht 

 

2.4.5. Uitgangspunten voor communicatie over de pensioenregeling 

De pensioenregeling bestaat uit een basisregeling en een excedent regeling. Voor alle duidelijkheid 

zetten we de uitgangspunten van de pensioenregeling van PST op een rij: 

• Pensioenleeftijd 68 jaar 

• Voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling 

• Ouderdomspensioen, opbouwpercentage 1,875% van de pensioengrondslag (PG) 

• Partnerpensioen op opbouwbasis, Wezenpensioen 

• Arbeidsongeschiktheidspensioen/premievrijstelling i.v.m. arbeidsongeschiktheid 

• Voorwaardelijke toeslagverlening  

 

Excedentregeling 

Met ingang van 1 januari 2015 is het pensioengevend salaris gemaximeerd. Dit bedrag wordt jaarlijks 

geïndexeerd. 

 

2.4.6. Begrijpelijkheidstoets 

Het AFM houdt toezicht op de wijze waarop PST communiceert. Hierbij wordt aandacht besteed aan 

de informatiedrager, het taalniveau, de communicatievorm en verwijzingen naar web/mail/telefoon.  

De verplichte informatie die de Pensioenwet voorschrijft, wordt verzorgd door PST. Het 

pensioenfonds gaat verder dan strikt alleen de verplichte communicatie. 

 

Indien nodig zal PST (gewezen) deelnemers of gepensioneerden vragen om een reactie op de 

informatie die PST aanbiedt. Hierbij worden dan o.a. bovengenoemde aspecten onder de loep 

genomen.  
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3. Uitvoering 
Zoals al eerder aangegeven, willen we elke boodschap op maat en gefaseerd communiceren.  

Hiervoor worden diverse middelen ingezet: 

• wettelijk verplichte communicatie 

• correspondentie/brieven/ flyers 

• website 

• Pensioenkranten 

• jaarverslag 

• intranet van DHL 

• woordvoering en persbeleid 

 

3.1. Wettelijk verplichte communicatie 

De door de pensioenwet verplichte communicatie wordt “tijdig en in duidelijke en begrijpelijke 

bewoordingen” verstrekt. Het fonds richt zich hierbij op de gemiddelde deelnemer. We streven naar 

zo eenvoudig mogelijk taalgebruik in alle uitingen.  

 

Het fonds verstrekt de wettelijk verplichte informatie schriftelijk. Voor naslag kan men terecht op de 

website van het pensioenfonds. 

 

Het fonds geeft invulling aan de verplichtingen voortvloeiende uit de wet pensioencommunicatie 

zoals verwoord in de Handreiking Pensioencommunicatie 2015 van de Pensioenfederatie.  

 

3.2. Correspondentie/brieven 

Brieven worden ingezet daar waar informatie gesegmenteerd en snel moet worden overgedragen.  

Per onderwerp kan de boodschap op maat worden geschreven.  

 

Doelgroepen  

Actieve deelnemers, gepensioneerden, gewezen deelnemers, intern en extern betrokkenen. 

 

3.3. Website 

De website is dé centrale vindplaats en vraagbaak voor alles betreffende PST en de pensioenregeling. 

Ontwikkelingen en wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgevoerd op de website. Het helpt ook 

om te voldoen aan de Pension Fund Governance (PFG)-richtlijnen; informatie aanbieden die het 

fonds op verzoek aan deelnemers beschikbaar moet stellen. Maandelijks wordt de meest actuele 

dekkingsgraad gecommuniceerd en kan beleidsinformatie op de website worden geplaatst.  

De website is voorzien van een inlog met DigiD. Deelnemers vinden daar hun persoonlijke 

pensioengegevens in bruto en netto bedragen en kunnen in de Pensioenschets een beeld krijgen of 

dat straks voldoende is. Achter de inlog kunnen deelnemers ook pensioenzaken regelen via 

formulieren, zoals het wijzigingen van een adres, het doorgeven van een e-mailadres, het aanmelden 

van een partner of het aanvragen van een waardeoverdracht. 
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Verder maken we de verbinding tussen ‘papieren’ communicatie en de website: na ontvangst van het 

UPO wordt bezoek aan de website gestimuleerd om meer inzicht te krijgen in de factoren die de 

hoogte van het pensioen bepalen. De papieren Pensioenkrant is standaard ook online te downloaden 

na verschijning. 

 

Het is van belang om in alle andere communicatie-uitingen zoveel mogelijk naar de website te 

verwijzen. Zo wordt de website regelmatig onder de aandacht gebracht en wordt het dé vindplaats 

van pensioeninformatie.  

 

Het bezoek aan de website wordt geregistreerd. Door middel van kwartaalrapportages weet het 

fonds precies wanneer en welke pagina’s van de website bezocht worden. Ook wordt jaarlijks 

gerapporteerd wat bezoekers aan feedback achterlaten via de speciale knop onderaan content 

pagina’s. Waar nodig wordt tussentijds de informatie aangevuld als een opmerkingen via deze 

feedback daartoe aanleiding geeft. 

 

Via de helpdesk van AZL kan aanvullende informatie worden verkregen. De deelnemer wordt hier 

verder geholpen met vragen over zijn/haar pensioen. De helpdesk medewerkers verzorgen antwoord 

op maat en zijn op kantooruren te bereiken via de telefoon en per mail. 

 

Doelgroepen  

Actieve deelnemers, gepensioneerden, gewezen deelnemers, intern en extern betrokkenen. 

 

3.4. Folders over ‘pensioen-events’ 

Er zijn gebeurtenissen in een mensenleven die van invloed zijn op de opbouw van pensioen. Denk 

daarbij aan onderwerpen als minder gaan werken/scheiding/uit dienst. Hierover is specifieke 

informatie op de website geplaatst.  

 

Indien er behoefte is aan een aanvulling op de bestaande onderwerpen, dan kan er snel en 

gemakkelijk een aanvullend leaflet worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de extra uitgave van 

de PST krant bij de mailing over de nieuwe pensioenrichtleeftijd.  

 

Doelgroepen 

Afhankelijk van het onderwerp: Actieve deelnemers, gepensioneerden en/of gewezen deelnemers 

 

3.5. PST Pensioenkrant  

De PST Pensioenkrant komt twee maal per jaar uit. Hierin schenkt PST aandacht aan de 

ontwikkelingen binnen het fonds, maar ook aan de belangrijke zaken binnen pensioenland. Alle 

nummers samen vormen een belangrijke bron van informatie voor de deelnemers. Alle 

gepubliceerde pensioenkranten zijn op de website terug te vinden. 

 

AZL coördineert de totstandkoming in de vorm van redactionele ondersteuning, copywriting, 

vormgeving, opmaak, drukwerk en verspreiding. 
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Enkele aandachtspunten zijn: 

• Begrijpelijke taal; 

• Aandacht voor gebeurtenissen die van belang zijn voor het pensioen (bijv. gebracht vanuit het 

perspectief van de deelnemer, in de vorm van een rubriek ‘deelnemer aan het woord’); 

• Persoonlijke benadering; 

• Korte(re) artikelen; 

• Voor meer informatie/details vaker verwijzen naar de website. 

 

Doelgroepen  

Actieve deelnemers en gepensioneerden. 

 

3.6. Jaarverslag 

Het fonds is verplicht om jaarlijks een jaarverslag uit te brengen. Hiermee informeert het fonds intern 

en extern betrokkenen, actieve deelnemers en gepensioneerden over de ontwikkelingen in het 

voorgaande jaar. Het jaarverslag wordt als pdf-bestand geplaatst op de website. Op de homepage en 

via de digitale nieuwsberichten melden we welke actuele documenten op de website te vinden zijn. 

Voor meer informatie verwijzen we naar de uitgebreidere samenvatting op de website. Hiermee 

voldoet het fonds aan de wens van AFM om de deelnemers en gepensioneerden te informeren over 

het strategisch beleggingskader en de invulling van het bijbehorend risicobeheer. 

 

Doelgroepen  

Actieve deelnemers, gepensioneerden, intern en extern betrokkenen. 

 

3.7. Pensioenschets 

Vanaf half juni 2016 beschikt PST achter de inlog over een Pensioenschets. In deze Pensioenschets 

kunnen alle deelnemers in een toegankelijke spelvorm een goed beeld krijgen van hun uitgaven na 

hun pensioen en of het pensioen dat zij opbouwen voldoende is. In de Pensioenschets zijn 

gemiddelde bedragen opgenomen en de netto pensioenbedragen van PST. Er is mogelijkheid om 

elders opgebouwd pensioen ook in te voeren. De Pensioenschets is geen pensioenplanner die tot op 

de komma een toekomstscenario uitrekent, maar geeft de deelnemer een beeld van zijn toekomstige 

uitgavenpatroon. Hierdoor kan hij zelfstandig grofweg inschatten of hij voldoende pensioen opbouwt 

en of dat het verstandig is om actie te ondernemen. 

 

Doelgroepen 

Actieve deelnemers en gewezen deelnemers. 

 

3.8. Intranet DHL 

Voor korte, actuele berichten kan het corporate intranet van DHL  worden ingezet. Dit medium kan 

ter aanvulling/ ondersteuning van de eigen middelen worden gebruikt. De boodschap en verzending 

moeten in overleg met de werkgever worden vastgesteld. Denk daar bij aan aanpassing van de 

pensioenregeling, de aankondiging dat het UPO binnenkort verzonden wordt, een verwijzing naar 

een nieuwsbericht op de website. 
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Doelgroep 

Actieve deelnemers 

 

3.9. Woordvoering en persbenadering 

Het zijn roerige tijden in pensioenland. Hierdoor is het mogelijk dat het bestuur wordt benaderd door 

de pers om uitleg te geven over bijvoorbeeld de financiële situatie van het fonds, het 

beleggingsbeleid of andere zaken. Het is belangrijk om hierop voorbereid te zijn en een beleid op te 

stellen voor woordvoering en persbenadering. 

 

Het is belangrijk dat het bestuur weet wat het beleid is en hoe en wanneer de pers  benaderd wordt 

of wanneer het fonds zelf de pers benadert. Het is geen verplichting te reageren, maar ‘niet 

bereikbaar zijn’ wordt ook als een reactie gezien en draagt doorgaans niet bij aan het positieve 

imago. Wanneer het wenselijk is te reageren, is de vraag wie de meest geschikte persoon is om de 

media te woord te staan. Criteria hierbij zijn: ervaring, voorbereiding en optimale beschikbaarheid. 

 

Procedures 

Het bestuur heeft besloten dat de onafhankelijk voorzitter de woordvoerder is namens het 

pensioenfonds in geval dat de media PST benaderen. 

 

Een goede voorbereiding is in beide gevallen in ieder geval van belang. Denk daarbij aan: 

• kernboodschap formuleren  

• formuleren van antwoorden op eventuele vragen 

• oefenen van het te voeren interview 

• schrijven van het persbericht 

• vaststellen vervolgcommunicatie. Hoe worden de doelgroepen geïnformeerd over het 

persoptreden? 

• opstellen van een Q&A (veel gestelde vragen) bestemd voor de deelnemersadministratie 

 

Actualiteit 

Ongeacht wie de woordvoering op zich neemt, is het belangrijk op de hoogte te zijn van de actualiteit 

binnen het fonds, de branche en de pensioenwereld. Zijn er bijvoorbeeld belangrijke fondsbesluiten 

genomen die in het nieuws zouden kunnen komen? Wat is de huidige dekkingsgraad?  

 

Proactief de pers benaderen 

Mogelijk wil PST de media zelf benaderen bij nieuwswaardige feiten. Hiervoor kan het fonds 

persberichten uitsturen of opiniestukken publiceren. Met als doel bijvoorbeeld het opbouwen van 

een positief imago voor het pensioenfonds. 
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4. Jaarplanning  
Na overeenstemming over de uit te voeren middelen en de invulling daarvan, stelt PST een 

jaarplanning op. Los van de verplichte communicatie, gaan we uit van het volgende: 

 

Maandelijks 

• nieuwsbericht met de dekkingsgraad ultimo vorige maand 

• berichten over algemene pensioenontwikkelingen op de website 

 

Q1 

• Website 

• Berichtgeving financiële status op website  

• Wijzigingen pensioenreglement  

• Correspondentie: 

• Jaaropgave gepensioneerden 

 

Q2/Q3 

• 1e uitgave PST pensioenkrant (juli met informatie uit het jaarverslag) 

• Aankondiging UPO (website) 

• Aankondiging jaarverslag (website) 

 

Q4 

• Updaten communicatieplan UPO slapers 

• 2e uitgave PST pensioenkrant (december met informatie over indexatie) 

 

Indien zich gedurende het jaar bijzondere ontwikkelingen voordoen die gecommuniceerd moeten 

worden, wordt op dat moment beslist welk medium daarvoor het best kan worden ingezet. 

 

Het ligt in de planning om in samenspraak met de werkgever de pensioenregeling te 

herschrijven/updaten. PST zal in overleg met de werkgever, daar waar nodig en wenselijk is, extra 

communicatie over deze wijzigingen ondersteunen. 

 

 


