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Pensioenfonds DNB

Terugblik op een jaar 
vol veranderingen

Nieuwe uitvoerder en andere samenstelling bestuur

De krant van uw pensioenfonds over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

We zullen het jaar 2020 niet snel 
vergeten. De Covid-19 pandemie raasde 
over de wereld en dwong iedereen tot 

voorzichtigheid en het doen van aanpassingen. 

Wij hopen oprecht dat het u goed gaat. Dat geldt 

uiteraard voor iedereen, maar toch vooral voor onze 

pensioengerechtigden. Dat u niet ziek wordt. En 

dat u manieren vindt om eenzaamheid en isolatie te 

doorbreken. Kortom: let goed op uzelf! Wij hopen u nog 

jaren van dienst te kunnen zijn.

In dit woelige jaar ging ons werk ‘gewoon’ door. We 

hebben in 2020 juist grote stappen gezet op weg naar 

de toekomst. Dat is een toekomst bij een andere uit-

voerder dan TKP. En daarbij hebben we ook een nieuwe 

inrichting van het bestuur doorgevoerd. 

Geen DNB-medewerkers meer in bestuur
We hebben afscheid genomen van het model met 

actieve DNB-medewerkers in het bestuur. Een 

bestuursfunctie is bijna niet meer te combineren 

met het dagelijkse werk bij DNB. Bovendien 

werd het steeds moeilijker om de schijn van 

belangenverstrengeling te voorkomen. De 

toezichthouder DNB let hier steeds scherper op. 

Uit onderzoek bleek dat het geheel uitsluiten van 

de schijn binnen het vorige bestuursmodel moeilijk 

uitvoerbaar en kostbaar was. 

Bestuur meer op afstand
Het huidige bestuur van het pensioenfonds staat 

daarom verder op afstand van de werkgever. 

Bovendien is het bestuur in omvang kleiner 

geworden. Dit bood ook de (financiële) ruimte om 

een bestuursbureau in te richten dat het bestuur 

ondersteunt. 

We hebben daarom aan het begin van dit jaar 

afscheid genomen van vier bestuursleden die bij DNB 

in dienst waren. Inmiddels bestaat het bestuur uit zes 

leden. De bestuursleden stellen zichzelf voor op de 

website van het fonds. 

Vooruitkijken 
Pensioenfonds DNB beheert momenteel ruim twee 

miljard euro voor ruim 5.000 (gewezen) deelnemers. 

Daarmee zijn we tegenwoordig een relatief klein 

pensioenfonds, waar we tot voor kort nog in de 

middenmoot zaten. Toch zien wij de toekomst met 

vertrouwen tegemoet. Onze pensioenregeling wordt 

eenvoudiger en beter uitvoerbaar en uitlegbaar. En de 

uitwerking van het pensioenakkoord komt eraan en 

werpt zijn schaduw vooruit. Daar gaan we mee aan 

de slag. Elders in deze krant vertelt bestuurslid Agnes 

Joseph daar veel meer over.
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Agnes Joseph over het  
pensioenakkoord en uw pensioen 

Met het pensioenakkoord staat de 

Nederlandse pensioenwereld voor 

een enorme verandering. Er komt 

een nieuw pensioenstelsel. Wat 

houdt het pensioenakkoord precies 

in? En heeft het pensioenakkoord gevolgen voor 

uw pensioen? Bestuurslid Agnes Joseph van 

Pensioenfonds DNB geeft tekst en uitleg. 

Het communicatieonderzoek van 
Pensioenfonds DNB: de resultaten 

Pensioenfonds DNB vindt uw mening over 

onze communicatie belangrijk. Als we ons 

tot u richten, willen we dat zo goed en helder 

mogelijk doen. In 2016 en 2018 deden we al 

eerder onderzoek. Ook dit jaar vroegen we uw 

mening. Wat gaat goed? Wat kan beter? 

456 mensen vulden de online vragenlijst in: 

99 actieve deelnemers, 59 gewezen deelnemers 

en 298 pensioengerechtigden. We delen de 

resultaten!

Nieuwe cijfers over levensverwachting 

De levensverwachting in Nederland is de laatste 

vijftig jaar snel toegenomen. Voor de berekening 

van pensioenen is het belangrijk om te weten hoe 

lang mensen in Nederland gemiddeld leven. En 

hoe lang ze nog leven na hun pensionering. 
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Prognosetafel 
2020
Het Actuarieel Genootschap (AG) 
publiceert elke twee jaar nieuwe 
prognosetafels. Eind september 
2020 gebeurde dat voor het laatst. 
Hierin zijn de laatste sterftecijfers 
van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) verwerkt. Ook 
wordt Europees gekeken, naar 
landen met een zelfde welvaartspeil. 

Een prognosetafel houdt 

rekening met de verandering 

van de overlevingskansen in de 

toekomst. Voor een hele reeks 

toekomstige jaren worden de 

sterftekansen geschat. Je kunt in een 

prognosetafel bijvoorbeeld opzoeken 

hoe groot de kans is dat een man die 

in 2021 65 is, in 2027 zal overlijden. 

Met de Prognosetafel AG 2020 kan 

een inschatting van de sterfte worden 

gegeven die ver in de toekomst ligt. 

Het is mogelijk iemand die in 2020 

wordt geboren zijn hele leven te 

volgen, omdat voor elke toekomstige 

leeftijd de overlevingskans kan worden 

ingeschat.

De belangrijkste conclusies 
van de prognosetafel 2020

Cijfers hebben invloed op pensioen

Nieuwe cijfers over levensverwachting
De levensverwachting in Nederland is de laatste vijftig jaar snel toegenomen. Voor de berekening van 
pensioenen is het belangrijk om te weten hoe lang mensen in Nederland gemiddeld leven. En hoe lang 
ze nog leven na hun pensionering. 

Een pensioenfonds wil graag weten wat de levens-

verwachting van zijn deelnemers gemiddeld is. Want 

dan weet het pensioenfonds ook hoeveel geld het in 

de toekomst (naar verwachting) moet uitkeren. Dat 

heeft een rechtstreeks gevolg voor de dekkingsgraad 

van een pensioenfonds. Daarom is het erg belangrijk 

de levensverwachting zo goed mogelijk in te schatten. 

Om dat te kunnen doen, gebruiken pensioenfondsen 

zogenoemde prognosetafels (zie kader).

Minder impact
Tot 2016 was de impact van de nieuwe prognosetafels 

op de dekkingsgraden van pensioenfondsen negatief. 

Toen steeg de gemiddelde levensverwachting sneller 

dan verwacht, waardoor iedereen verrast leek te worden. 

Pensioenfondsen moesten veel meer geld in kas hebben 

om de toekomstige uitkeringen te kunnen doen. Hierdoor 

verslechterde voor veel pensioenfondsen de dekkings-

graad.

De jongste cijfers over de levensverwachting in 

Nederland komen uit 2019 (de effecten van de 

COVID-19 pandemie zitten daar dus nog niet in). 

Nederlanders worden nog altijd steeds ouder, maar de 

levensverwachting stijgt minder snel dan eerder werd 

verwacht. Dit had in september een positief effect op 

de maanddekkingsgraad van Pensioenfonds DNB. 

Invloed bij Pensioenfonds DNB
Niet alleen de dekkingsgraad van Pensioenfonds 

DNB verandert door de aanpassing van de prognose-

tafel. De wijziging van de levensverwachting heeft ook 

invloed op bijvoorbeeld de flexibiliserings- en afkoop-

factoren. 

Dit heeft tot gevolg dat u bijvoorbeeld bij uitruil van 

ouderdomspensioen voor partnerpensioen, of andersom, 

andere bedragen ziet dan voor de aanpassing. Ook als 

u uw ouderdomspensioen wilt vervroegen, of juist wilt 

uitstellen, leidt dit tot andere bedragen. En het heeft ook 

invloed op de tarieven waarvoor u een klein pensioen 

kunt afkopen of AOW-compensatie kunt inkopen. De 

verschillen zijn soms positief, soms negatief.

U kunt deze keuzemogelijkheden doorrekenen via het 

dashboard op de website of een berekening opvragen 

bij onze Pensioendesk.

Mocht u nog vragen hebben over dit artikel, neem dan 

contact op met onze Pensioendesk. Dat kan telefonisch 

(050) 582 79 79. U kunt ook een e-mail sturen naar 

dnbpensioeninfo@tkppensioen.nl.

De levensverwachting bij geboorte is naar 
beneden bijgesteld naar 91,7 en

89,3 jaar voor respectievelijk meisjes en 
jongens geboren in 2021.

De AOW-leeftijd komt naar verwachting 
pas in 2030 uit op 67 jaar en 3 maanden.

Doordat we korter leven 
is er minder geld nodig. 

Verlagend effect op pensioenpremie 
van twee a drie procent.

AOW-leeftijd
67 jaar 

en 3 maanden
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Agnes Joseph over 
het pensioenakkoord en uw pensioen 

Met het pensioenakkoord staat de Nederlandse pensioenwereld voor een enorme verandering. Er komt 
een nieuw pensioenstelsel. Wat houdt het pensioenakkoord precies in? En heeft het pensioenakkoord 
gevolgen voor uw pensioen? Bestuurslid Agnes Joseph van Pensioenfonds DNB geeft tekst en uitleg. 

‘Ik legde ze uit wat de variabele uitkering precies inhoudt. Toen werd mij gevraagd: “Waarom noem 
je dat variabele uitkering? Dat is verwarrend, want die uitkering is best stabiel.” 

Het woord “variabel” is gebruikelijk in de markt, maar zet mensen dus mogelijk op het verkeerde been.’  

Agnes Joseph is 

actuaris bij Achmea. 

In die functie adviseert 

ze pensioenfondsen. 

Naast bestuurslid van 

Pensioenfonds DNB is 

zij lid van de commissie 

Actuariaat van de Pensioenfederatie, research 

fellow bij Netspar en docent bij het Actuarieel 

Instituut en Stichting Pensioen Opleidingen 

(SPO). Ze studeerde econometrie, actuariaat 

en economie. In 2018 werd ze tot Actuaris 

van het Jaar gekozen. Het mooiste aan het 

vak van actuaris vindt ze de maatschappelijke 

relevantie. ‘De meeste mensen zijn niet met 

hun pensioen bezig. Voor mij voelt dat als 

een extra verantwoordelijkheid om het goed 

te doen. Zo heb ik bijvoorbeeld een enorme 

drijfveer om de pensioensector efficiënter 

en goedkoper te maken, zodat er meer geld 

overblijft voor de deelnemers.’

Waarom nieuwe regels voor pensioen?
‘Door financiële crisis, dalende rente en gestegen 

levensverwachting is het huidige pensioenstelsel 

onder druk komen te staan. De mate van garanties die 

pensioenfondsen met de huidige wetgeving nastreven, is 

eigenlijk onbetaalbaar gebleken. Ook is er veel veranderd 

op de arbeidsmarkt. Mensen wisselen vaker van baan of 

worden zelfstandig. Daar is het huidige pensioenstelsel 

niet op ontworpen. Allemaal aanleidingen om het stelsel 

aan te passen.’ 

Wat betekent het nieuwe pensioenakkoord  
voor de deelnemers van Pensioenfonds DNB?  
‘Het pensioenakkoord bevat vele afspraken. Zo gaat 

de AOW-leeftijd minder snel omhoog. Komt er de 

keuzemogelijkheid voor een éénmalige uitkering bij 

pensioneren. En krijgen we een nieuw pensioencontract. 

De hoofdlijnen van het pensioenakkoord zijn daarmee 

bekend, maar we wachten nog op verdere uitwerking 

van de wetgeving. De planning is dat die wetgeving 

begin 2022 ingaat en dat pensioenfondsen uiterlijk 

2026 zijn overgestapt naar een nieuw pensioencontract.’ 

Wat is er al bekend over het nieuwe 
pensioencontract? 
‘De pensioentoezegging zal niet langer een uitkering zijn, 

maar een premie. Met die premie vormen we voor iedere 

deelnemer een persoonlijk pensioenvermogen waarmee 

we beleggen. Daarbij bouwen we beleggingsrisico’s 

af richting pensioendatum. Vanaf de pensioendatum 

onttrekken we uit dit belegde vermogen uitkeringen, 

die meebewegen met de behaalde rendementen en 

veranderingen in de levensverwachting. De uitkeringen 

zijn dus variabel. Om risico’s in de uitkeringsfase te 

dempen kan je financiële schokken spreiden over de tijd. 

Binnen deze hoofdlijnen van het nieuwe contract zijn er 

vervolgens weer wat variaties mogelijk, zo spreekt het 

pensioenakkoord over twee pensioencontracten die op 

sommige punten iets van elkaar verschillen.’

Over welke punten praten we dan?
‘De contracten verschillen met name in de mate van 

risicodeling en keuzevrijheid. In het ene contract is er 

meer keuzevrijheid. Zo kan je als deelnemer zelf kiezen 

of je een vaste of een variabele uitkering wil. Het andere 

contract kent deze vorm van keuzevrijheid niet, maar 

daar is juist meer de nadruk gelegd op risicodeling. 

Door bijvoorbeeld een verplichte solidariteitsreserve, 

een buffer om ook risico’s met bijvoorbeeld toekomstige 

generaties te kunnen delen. Die buffer is overigens wel 

beperkter dan in de huidige wetgeving. Er is afgesproken 

dat deze niet negatief mag worden en maximaal gelijk is 

aan 15%.’  

Wat merken gepensioneerden van het nieuwe 
pensioenstelsel? 
‘Alle bestaande pensioenopbouw, dus ook van 

gepensioneerden, gaat volgens het pensioenakkoord 

standaard over naar een nieuw pensioencontract. 

Hierdoor worden toekomstige uitkeringen naar 

verwachting hoger dan onder de huidige regelgeving. 

Dit komt door de minder zware buffervereisten. 

Ons pensioenfonds mag nu bijvoorbeeld pas bij een 

bepaalde dekkingsgraad de pensioenen verhogen 

met de prijsinflatie. In een nieuw contract zijn straks 

geen of minder buffers nodig. Hierdoor kunnen 

pensioenuitkeringen eerder omhoog. Aan de andere kant 

gaan uitkeringen ook sneller omlaag als het tegenzit. 

In uitzonderlijke gevallen, als een groep deelnemers 

onevenredig nadeel ondervindt door een omzetting 

van bestaande opbouw, is voortzetting van de huidige 

regeling voor bestaande pensioenopbouw mogelijk. 

Nieuwe pensioenopbouw zal sowieso binnen een nieuw 

contract moeten plaatsvinden.’

Hoe gaat het verder? 
‘Als alles volgens planning verloopt dan komt eind 

dit jaar de concept wetgeving, waarin ook de details 

in het pensioenakkoord zijn uitgewerkt. Dan weten 

we beter waar we aan toe zijn en hoe de nieuwe 

contracten er naar verwachting uit gaan zien. Als alles 

volgens plan verloopt gaat dan 1 januari 2022 de 

definitieve wetgeving in. Daarmee maken werkgevers 

en vakbonden afspraken met elkaar over de vormgeving 

van de nieuwe pensioenregeling en de overstap daar 

naar toe. Pensioenfondsen beoordelen de voorstellen op 

onder meer evenwichtige belangenafweging en voeren 

de nieuwe pensioenregeling vervolgens in. Uiterlijk 

1 januari 2026 moet de nieuwe pensioenregeling 

volgens het pensioenakkoord ingevoerd zijn. Maar 

eerder kan ook.’  

 Wilt u nog iets kwijt? 
‘Ik realiseer me dat een nieuw pensioencontract met 

‘variabele’ in plaats van de huidige ‘vaste’ uitkeringen erg 

spannend klinkt. Maar er is in pensioenland inmiddels 

al wel ervaring met variabele uitkeringen opgedaan. Die 

zijn namelijk sinds de invoering van de wet verbeterde 

premieregeling in 2016 mogelijk. Ik sprak laatst met 

deelnemers die vlak voor pensioendatum stonden en 

mochten kiezen tussen een vaste en variabele uitkering. 

Ik legde ze uit wat de variabele uitkering precies inhoudt. 

Toen werd mij gevraagd: “Waarom noem je dat variabele 

uitkering? Dat is verwarrend, want die uitkering is best 

stabiel.” Het woord “variabel” is gebruikelijk in de markt, 

maar zet mensen dus mogelijk op het verkeerde been. 

Misschien moeten we voor de communicatie op zoek 

naar een benaming die voor minder uitleg vatbaar is.’

V.l.n.r. Margreet Schuit, Roeland van Vledder, Agnes Joseph, Peter de Groot,  
Dominique Dijkhuis en Anita Jharap.
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Blog door bestuursleden

De bestuursleden van Pensioenfonds DNB willen graag laten zien waar 

ze zich in hun functie als bestuurslid zoal mee bezig houden. Wat drijft 

hen? Wat houdt hen bezig? Welke overwegingen maken ze bij bepaalde 

besluiten? Daarom houden ze bij toerbeurt een blog bij op de website van het fonds. 

Bestuurslid Peter de Groot verzorgt de meest recente blog. U vindt zijn bijdrage op de 

homepage van de website van het pensioenfonds: www.dnbpensioenfonds.nl. 
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Met pensioen 
vanaf uw AOW-leeftijd

Uw pensioen van Pensioenfonds DNB gelijktijdig in laten gaan met uw AOW? Dat kan. Wij raden u wél 
aan om eerst de hoogte van uw pensioen te checken. 

De AOW is een basispensioen van de overheid. U krijgt 

AOW als u in Nederland woont of heeft gewoond en 

de AOW-leeftijd bereikt. Daarnaast bouwt u via uw 

werkgever(s) aanvullend pensioen op. Uw aanvullend 

ouderdomspensioen van Pensioenfonds DNB gaat in 

als u 68 jaar bent. Uw AOW gaat eerder in. Wilt u het 

aanvullend pensioen van DNB gelijktijdig met uw AOW 

in laten gaan? Dat kan. Wij raden u dan wél aan om 

eerst de hoogte van uw totale pensioen vanaf uw AOW-

leeftijd te checken. 

Waarom de hoogte van uw totale pensioen  
checken?
Gaat uw aanvullend pensioen van DNB (deels) later in 

dan uw AOW? Dan is het handig uit te zoeken welk 

bedrag u maandelijks aan AOW ontvangt totdat u (volle-

dig) aanvullend pensioen krijgt. U weet dan of dit bedrag 

voldoende is om van rond te komen. En eventueel kunt 

u dan besluiten om uw aanvullend pensioen eerder in te 

laten gaan. 

Let op: als u dat doet, wordt het bedrag van uw maan-

delijkse uitkering van het aanvullend pensioen lager. We 

moeten uw opgebouwde pensioen namelijk over een 

langere periode aan u uitbetalen. Daarom raden wij u 

aan om vooraf uit te zoeken hoeveel pensioen u ontvangt 

vanaf uw AOW-leeftijd. 

Check de hoogte van uw totale pensioen 
Wilt u weten wat uw totale pensioen op uw AOW-leef-

tijd is? Ga naar mijnpensioenoverzicht.nl. Klik op ‘Eerder 

stoppen of langer doorwerken’ en vervolgens op ‘Stop-

pen op AOW-leeftijd’. U ziet dan hoe hoog uw totale 

pensioen op uw AOW-leeftijd is.

Volg ons op LinkedIn

Pensioenfonds DNB 

heeft een bedrijfs-

profielpagina aan-

gemaakt op Linkedin. Volg ons op  

www.linkedin.com/company/pensioenfonds-dnb 

en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes! Of ga 

naar LinkedIn en zoek op Pensioenfonds DNB. Het 

kan niet missen.

Laat uw e-mailadres achter 

We sturen uw 

persoonlijke brieven 

dan steeds vaker 

digitaal. Pensioenfonds DNB 

wil u daarnaast graag op de 

hoogte houden van actualiteiten 

rondom uw pensioenfonds. We 

versturen daarom ook digitale nieuwsbrieven. Even 

voor de goede orde: de digitale nieuwsbrief verschijnt 

náást en niet in plaats van de reguliere pensioenkrant. 

Wilt u uw persoonlijke brieven en de nieuwsbrief 

ook in uw inbox ontvangen? Log dan in op 

www.dnbpensioenfonds.nl/mijn-profiel 
en kies voor digitale communicatie. 

Vraag en antwoord rubriek 
op de website

Op de website, 

onder het navi-

gatiemenu ‘Over 

het pensioenfonds’ staat een 

rubriek: ‘Vraag en antwoord’. 

Daarin worden veel voorkomende vragen beantwoord. 

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met 

de Pensioendesk, telefoon (050) 582 79 79, of per 

e-mail: dnbpensioeninfo@tkppensioen.nl. 

Succesvolle online deelnemersbijeenkomst
Dit jaar vond de jaarlijkse deelnemersbijeenkomst 
van Pensioenfonds DNB online plaats. Wel zo 
veilig in deze tijd. Ruim 180 deelnemers keken 
vanuit huis naar het webinar. Margreet Schuit 
vertelde de deelnemers over de toekomst van 
Pensioenfonds DNB. En Agnes Joseph nam de 
kijkers mee in het nieuwe pensioenakkoord. 

De deelnemers gaven aan dat zij deze onderwerpen 

interessant vonden. En veel nieuwe kennis opdeden. 

Zij beoordeelden het webinar dan ook goed. De 

meeste deelnemers gaven het webinar het cijfer 

8 of 9. 

Kon u het webinar niet bijwonen? 
Geen probleem. Dan kunt u het terugkijken via: 

www.dnbpensioenfonds.nl/webinar. Nadat u zich 

heeft geregistreerd start het webinar vanzelf. 
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Het communicatieonderzoek van 
Pensioenfonds DNB: de resultaten 

Pensioenfonds DNB vindt uw mening over onze communicatie belangrijk. Als we ons tot 
u richten, willen we dat zo goed en helder mogelijk doen. In 2016 en 2018 deden we al 
eerder onderzoek. Ook dit jaar vroegen we uw mening. Wat gaat goed? Wat kan beter? 

456 mensen vulden de online vragenlijst in: 99 actieve deelnemers, 59 gewezen deelnemers en 298 
pensioengerechtigden. We delen de resultaten! 

Dit onderzochten we: de tevredenheid over - en waardering van - Pensioenfonds DNB. Ook wilden we 

weten wat u van onze pensioeninformatie vindt. Daarnaast waren we benieuwd naar wat u weet over 

hoe wij omgaan met Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. 

De resultaten: wat valt op?
Op verschillende vlakken scoort Pensioenfonds DNB op nagenoeg elk aspect hoger dan de benchmark. 

Deelnemers zijn positief gestemd over het fonds; op alle fronten zijn pensioengerechtigden positiever 

gestemd dan actieven.

Uw tevredenheid is gestegen, het vertrouwen gelijk.  

Gemiddeld geeft u ons een 8. Dat is hoger dan bij de vorige onderzoeken in 2016 en 2018. 

Pensioengerechtigden geven ons het hoogste cijfer (8,1). 

U heeft nog even veel vertrouwen in ons pensioenfonds, in het onderzoek gaven 9 van de 10 

deelnemers aan vertrouwen in ons te hebben, en pensioengerechtigden het meest. 

Maatschappelijk verantwoord 
beleggen 

Twee derde vindt - of denkt - dat we bij beleggingsactiviteiten 

voldoende rekening houden met maatschappelijk verantwoord 

beleggen. Bijna één derde weet het niet en slechts 3% denkt 

dat het pensioenfonds dit niet voldoende doet. 

Minder dan de helft van de deelnemers geeft aan redelijk 

goed op de hoogte te zijn van maatschappelijk verantwoorde 

beleggingsactiviteiten van Pensioenfonds DNB. De 

meerderheid vindt wel dat we voldoende informatie geven 

over dit onderwerp. 

Ook onze communicatie krijgt een 8 

Onze brieven, nieuwsbrieven, de pensioenkrant en onze website geeft u gemiddeld een 8. 

Daarmee scoren we boven de benchmark. Pensioengerechtigden zijn ook hier het meest tevreden 

over. De website wordt slechts enkele keren per jaar bekeken, sommige pensioengerechtigden 

geven aan deze zelfs nooit te bezoeken. 

Pensioeninformatie: top 3

U ontvangt het liefst persoonlijke pensioeninformatie per e-mail. Dit geldt voor alle groepen. 

Er zijn wel verschillen in de tweede voorkeur: voor actieve deelnemers is dat een persoonlijk 

gesprek, pensioengerechtigden ontvangen graag post op papier en voor gewezen deelnemers is 

de website van het pensioenfonds de tweede keus. De digitale nieuwsbrief staat op een derde 

plek voor alle doelgroepen. 

Ook hier zijn pensioengerechtigden het meest tevreden als het gaat om de hoeveelheid 

informatie. Ten opzichte van ons vorige onderzoek hebben wij een inhaalslag onder actieven 

gemaakt.  

Hoe verder?
De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij het verder 

verbeteren van de communicatie van het fonds in 2021. Zo proberen 

we steeds vaker persoonlijk met u in gesprek te gaan over uw pensioen 

en het bezoek aan de website te vergroten. In 2020 zijn hiervoor de 

eerste stappen gezet en dit wordt in 2021 verder opgepakt. En over 

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen praten we u in de loop van 

2021 regelmatig bij. 
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Deelnemerspanel dankzij nieuwe 
leden weer op volle sterkte

Pensioenfonds DNB 

wenst u hele fijne feestdagen
en een 

voorspoedig en vooral gezond 2021

We hebben een aantal nieuwe leden aan het deelnemerspanel toegevoegd. Na de oproep eerder 
dit jaar meldden zich een aantal enthousiaste nieuwe kandidaten aan. Dat betekent dat het panel 
inmiddels met 9 personen is. In het panel zitten actieve deelnemers, pensioengerechtigden en 

gewezen deelnemers. Samen bekijken zij de effectiviteit van de communicatie van Pensioenfonds DNB, en 
praten mee over nieuwe campagnes. De input van het deelnemerspanel wordt meegenomen in het overleg met 
het bestuur van Pensioenfonds DNB.

Wat doet het deelnemerspanel precies?
Het pensioenfonds vraagt leden van het 

deelnemerspanel een aantal keer per jaar naar hun 

mening over onze communicatiemiddelen en ons 

communicatiebeleid. Pensioenfonds DNB probeert 

op zo’n helder en begrijpelijke manier mogelijk over 

het thema pensioen te communiceren. We willen 

voorkomen dat we alleen maar met de bril van een 

insider naar onze uitingen kijken. En pensioen blijft 

een lastig onderwerp. Door een aantal ‘leken’ mee 

te laten beoordelen, toetsen we de relevantie en 

begrijpelijkheid van onze communicatie. 

Beoordeling
Tijdens de beoordelingsmomenten checken leden van 

het panel de communicatiemiddelen op een aantal 

punten. Ze kijken bijvoorbeeld naar onderwerpkeuze, 

leesbaarheid en taalgebruik. Daarnaast vragen we 

het deelnemerspanel een bijdrage te leveren aan de 

totstandkoming en beoordeling van het communica-

tiebeleid. Zijn er nog thema’s waar extra aandacht aan 

moet worden besteed? Wat kan er in algemene zin op 

communicatiegebied nog worden verbeterd?

Onderzoek
Het panel is niet de enige manier waarop 

Pensioenfonds DNB haar communicatie onder de 

loep neemt. We houden ook iedere twee jaar een 

groot online onderzoek, waar alle actieven, gewezen 

deelnemers en pensioengerechtigden voor worden 

uitgenodigd. Afgelopen augustus is er weer zo’n 

onderzoek afgenomen. Over de resultaten leest u meer 

in deze pensioenkrant, en binnenkort uitgebreid op 

onze website. 

Uw Pen sioen  is een uitgave van Pen sioen fonds DNB.
 
Postadres Bezoekadres
TKP TKP
Postbus 501 Europaweg 27
9700 AM Groningen 9723 AS Groningen

Website  www.dnbpen sioen fonds.nl

Voor vragen over uw pen sioen regeling kunt u contact 
opnemen met de Pensioendesk, telefoonnummer (050) 
582 79 79. 

E-mail:  dnbpensioeninfo@tkppensioen.nl
Druk:  De Marne
Oplage:  5.700 exemplaren

Hoewel deze uitgave met 
de grootst mogelijke zorg 
is samengesteld, kunnen er 
geen rechten aan worden 
ontleend.
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