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09:30 – 09:45 Opening
Welkom door uw dagvoorzitter Michael Visser

09:45 – 10:15 Bastiaan Starink
Corona, upskilling en duurzame inzetbaarheid

10:15 – 10:45 Theo Gommer
Employability & pensioen: hoe zet ik pensioen duurzaam in?

10:45 – 11:00 Pauze

11:00 – 11:30 Rosa d'Adelhart Toorop & Sijtze de Bruine
Duurzame inzetbaarheid tijdens de Coronacrisis: Prioriteiten aan de CAO-tafel

11:30 – 11:45 Afsluiting

Programma



Bastiaan Starink

Corona, Upskilling en
Duurzame Inzetbaarheid



Werkloosheid gestegen, aantal vacatures gedaald
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Corona vergroot kansongelijkheid

Covid-19 crisis heeft een onevenredige impact op jongeren

Werkloosheid in NL (x 1000)
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Link naar het YouTube filmpje:

The Digital Skills Gap and the Future of Jobs 2020 
The Fundamental Growth Mindset

https://www.youtube.com/watch?v=Y9FOyoS3Fag&ab_channel=GrowthTri
be

Maar naast Corona heeft technologie ook invloed 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9FOyoS3Fag&ab_channel=GrowthTribe


Kansongelijkheid

Source: Bloomberg, Frey & Osborne, Bureau of Labour Statistics

College degree lowers job 
automation risk, but the access to 
a college degree is dependent on 
income class
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Kansongelijkheid

• Corona en technologische disruptie leiden tot 
nieuw werk en business kansen voor velen
maar vormen een bedreiging voor anderen.

• Dit leidt tot verdere ongelijkheid tussen:

o Zij die zich wel kunnen redden en zij die dat
niet kunnen

o Ondernemende ‘first movers’ en
risicomijdende achterblijvers

o Winnaars en verliezers
o Haves & have-nots (ipv sec verschil hoog- en

laagopgeleiden)
o Zij met een hoge en een lage baan- en

inkomensgarantie
o Oud & jong, man & vrouw

• Wat is de verantwoordelijkheid van 
werkgevers?
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De hulpbronnen volgens het Bourdieu en het 
Sociaal Cultureel Planbureau

Inkomen

Opleiding en 
beroepsvaardigheden
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BeroepEconomisch kapitaal
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• Omscholing is cruciaal: banen en onderdelen van banen verdwijnen 
blijvend

• Een goede manier om te werken aan duurzame inzetbaarheid is 
Upskilling

• Voor 2021 is € 200 miljoen beschikbaar

• Wordt dat geld goed besteed?

Kabinet zet in op omscholing



• NL Leert door en persoonlijk ontwikkeladvies

• 50.000 aanvragen waren afgelopen week binnen 24 uur uitverkocht!

• Maar waar is de expliciete verbinding met:
o De behoefte aan competenties van werkgevers, nu en in de toekomst?
o Verdwijn- en verschijnbanen?

Werknemersbelang is een afgeleide belang



1. Start bij werkgevers: zij creëren en vernietigen werk
2. Help werkgevers bij hun toerkomststrategie
3. Analyseer welke mensen met welke competenties daar voor nodig zijn
4. Leg het huidige werknemersbestand tegen die lat
5. Pleeg de interventies: aannemen, ontslaan, omscholen (binnen of 

buiten de organisatie)

Dit proces moet centraal gecoördineerd worden en vereist ontschotting van 
de instituten op de arbeidsmarkt

Voorstel om de BV Nederland verder te brengen



• Corona is één van de vele grote invloeden op de arbeidsmarkt
• De jongeren zijn het kwetsbaarst
• Duurzame inzetbaarheid moet dus gericht zijn op jong én oud
• De aandacht voor omscholing is fantastisch omdat het de 

kansongelijkheid kan verkleinen
• …. maar ik voorzie een desillusie doordat:

o Werkgevers niet betrokken zijn
o De arbeidsmarkt nog teveel schotten kent waardoor cross-sectorale arbeidsmobiliteit 

belemmerd wordt

Tot slot



PWC Pensioenlezing 2020
Employability & pensioen: hoe zet ik pensioen duurzaam in?

3 december 2020 

Mr J. Theo Gommer MPLA CCFP (*)
(*)Tevens verbonden aan de &Gommer Pensions Group en de VCP



ØEerder (of later) met pensioen
ØHoog/laag (100:75), incl. overbrugging AOW
ØDeeltijdpensioen
ØIngang pensioen 5 jaar voor pensioendatum zonder te stoppen met werken
ØUitruil OP/NP
ØDemotie met ‘oude’ opbouw, 10 jaar voor pensioendatum
ØParttime werken tot 50%, met 100% opbouw, 10 jaar voor pensioendatum

ØGeneratiepact: 80/90/100 (werk, salaris, pensioen)

Wat is nu al(lang) mogelijk? 



Transparantie



1. Toereikend pensioen voor alle werkenden

2. Afschaffen doorsneesystematiek 

(met behoud verplichtstelling) 

3. Nieuwe pensioenovereenkomsten: persoonlijk  

pensioenvermogen met collectieve risicodeling

4. Keuzevrijheid en maatwerk

Toekomst Pensioenstelsel 



Ø Temporisering verhoging: per 2024, 67 jaar (ook 2025 nog 67 jaar)

ØDaarna 8 maanden verhoging per extra levensjaar (werkgeverspensioenpas in 2040 naar 
69 jaar)

Ø Boete RVU tot € 21.200,- afgeschaft tot 3 jaar voor AOW-datum
(tot 2026) ➔ Bij hogere RVU alleen boete voor het meerdere

Ø Verlofsparen uitgebreid tot 100 weken

Ø Zware beroepen discussie loopt nog / 45 dienstjaren pensioen

AOW en overig



ØDoorsneepremie afgeschaft ➔ flat rate: ‘persoonlijk pensioenvermogen’: ➔ ‘hoge 
inleg vanaf het begin’

ØCompensatie ‘40/45-67’-jarigen ➔ ‘Adequate compensatie’?

ØLumpsum: 10% ➔ niet in combinatie met hoog/laag

ØEén fiscaal kader (ook 3e pijler): 30-33% ‘stabiele’ premie ➔ +3% compensatie 
(tot 2036)

Pensioen (1)



ØOnderzoek pensioengeld voor hypotheek, scholing etc.

ØBetere informatie 

➔ minder ‘witte vlekken’

➔ (PW 2007: algemene werking, pensioenplicht)

ØZZP’ers makkelijker toegang tot (‘blijvende deelname aan’) 
pensioenfonds

Pensioen (2)



ØNabestaandenpensioen

ØPartnerpensioen:

ØWettelijke definitie samenwoning (notariële akte of 6 maanden)

Ø50% salaris max, diensttijdonafhankelijk 

ØOp risicobasis tot pensioendatum

ØAutomatische vrijwillige voortzetting between jobs, WW          
en als ZZP’er 

ØWezenpensioen tot max. 25 jaar (is nu 30 jaar)

Pensioen (3)



Ø50% voor ‘andere’ zaken dan levenslang pensioen, incl. 
premievakantie

ØZo niet, dan dát deel van het pensioen in 10 jaar, dus maximaal 
50% levenslang

ØGelijke behandeling: ook lagere inkomens max. 50% levenslang

ØRecht/plicht op deeltijdpensioen/demotie (➔ parttime werken)

Pensioen wensen



ØDe Wet Pensioencommunicatie 2015

ØPensioencommunicatie dient als input voor eigen financiële 
planning!

ØEen goede werkgever (niet perse de uitvoerder) help daarbij!

Pensioencommunicatie



Toeslagen



Ø Pensioen & Echtscheiding

ØDGA-pensioen & Fiscaliteit

Ø Pensioen & Fusie en Overnames

Ø Bpf-verplichtstelling en Vrijstelling

Ø Pensioen & Zorgplicht (Wft)/werkgever communicatie

Gommer & Partners pensioen@gommeradvocaten.nl 013 - 507 07 40

Theo Gommer theogommer@gommeradvocaten.nl 06 - 51 44 95 24

Linda Evers lindaevers@gommeradvocaten.nl 06 - 14 49 54 96

Henny van den Hurk hennyvandenhurk@gommeradvocaten.nl

Michiel van Slagmaat michielvanslagmaat@gommeradvocaten.nl

Matthijs Reek matthijsreek@gommeradvocaten.nl

Verder?

mailto:pensioen@gommeradvocaten.nl
mailto:theogommer@gommeradvocaten.nl
mailto:lindaevers@gommeradvocaten.nl
mailto:hennyvandenhurk@gommeradvocaten.nl
mailto:michielvanslagmaat@gommeradvocaten.nl
mailto:matthijsreek@gommeradvocaten.nl


Pauze



Duurzame inzetbaarheid & vroegpensioen

PwC Pensioenlezing 2020



Programma

Rosa d'Adelhart Toorop & 
Sijtze de Bruine
(CNV)
Duurzame inzetbaarheid
tijdens de coronacrisis

11:00 – 11:30

Afsluiting

11:30



Rosa d’Adelhart Toorop & Sijtze de Bruine

Duurzame inzetbaarheid 
tijdens de coronacrisis
Prioriteiten aan de CAO-tafel



Link naar de presentatie van Rosa d’Adelhart Toorop & Sijtze de Bruine:
https://prezi.com/view/Ji6kw1KEzrDJUH5oVZzg/

Duurzame inzetbaarheid tijdens de coronacrisis
Prioriteiten aan de CAO-tafel

https://prezi.com/view/Ji6kw1KEzrDJUH5oVZzg/


Afsluiting



Donderdag 2 december 2021

Save the date: 
PwC Pensioenlezing 2021


