
                                                           

Verslag PwC Pensioenlezing 2020: 

Een duurzaam pensioen maakt 
duurzame inzetbaarheid mogelijk 

Door Hans Kops1 

Het pensioen moet oudere én jonge deelnemers in staat stellen om gezond, productief 
en inzetbaar te blijven tot aan hun pensioendatum.  

Demografische en technologische 
ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de 
inzetbaarheid van werkenden. Om 
duurzaam inzetbaar te zijn - en te blijven - 
moeten werknemers en zelfstandigen er 
gedurende hun loopbaan zelf voor kunnen 
kiezen om tijd vrij te maken om hun 
competenties te blijven ontwikkelen, door te 
leren, en zich nieuwe skills eigen te maken. 
In een latere fase moeten ze eerder kunnen 
stoppen of een stapje terug doen. De 
oudedagvoorziening moet dit mogelijk 
helpen maken. 

Dat de aansluiting van het pensioen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt beter kan en 
moet, is bekend. Dit was dan ook een belangrijk punt tijdens de onderhandelingen over het 
Pensioenakkoord. Maar wat is de situatie nu? Hebben we de pensioeninstrumenten om 
deelnemers te helpen hun inzetbaarheid duurzaam te vergroten? Wat is er al en wat komt 
erbij? En wat is er over afgesproken in de ‘corona-cao’s’?  

Tijdens de zestiende PwC Pensioenlezing op Tilburg University met als thema ‘Duurzame 
Inzetbaarheid & Vroegpensioen’ stonden de antwoorden op deze vragen centraal. Vonden 
eerdere edities plaats op de campus van Tilburg Univertsity, ditmaal was om een voor de hand 
liggende reden gekozen voor een online-versie. Er logden echter meer deelnemers in dan 
anders en de interactie via de chat was levendig en betrokken. Dit onderwerp leeft in de 
pensioenwereld, concludeerde dagvoorzitter Michael Visser dan ook na afloop.  

Disrupties in de afstand-economie  
Bastiaan Starink, fiscaal pensioendeskundige van PwC en verbonden aan het 
CompetenceCentre for Pension Research van de Universiteit Tilburg, trapte af met een schets 
van de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hoe deze door Covid-19 in een 
stroomversnelling zijn geraakt.  

 
1 Hans Kops is freelance journalist. 



                                                           

Technologische disrupties brengen grote 
verschuivingen op de arbeidsmarkt teweeg en 
vergroten de kansenongelijkheid. Over tien jaar 
bestaan veel van de bestaande beroepen niet 
meer of moeten anders worden ingevuld. Het 
zijn niet alleen de laagopgeleiden die zich 
bedreigd moeten voelen door algoritmen of 
zelflerende machines, maar ook 
hoogopgeleiden die relatief veel routinetaken 
doen. Zoals accountants, vertegenwoordigers, 
bankiers, en ja, ook actuarissen en fiscalisten. 
Weliswaar leveren technologische innovaties 

per saldo meer nieuw werk op, maar voor mensen die niet tijdig upskillen of overstappen is 
straks geen emplooi meer op een tech-savvy arbeidsmarkt.  

De Covid-19 recessie versnelt dit proces. Starink liet zien dat met name de werkloosheid onder 
jongeren hard oploopt in de afstand-economie. ‘Dat roept de vraag op of we ons met onze 
duurzame inzetbaarheid-initiatieven niet te eenzijdig richten op ouderen. We moeten ook 
jongeren hierin meenemen. Anders houden we nog lang last van na-ijleffecten.’  

Begin bij de werkgever  
Gelukkig zijn politiek en sociale partners zich bewust van het belang van het bevorderen van 
duurzame inzetbaarheid. Recent stelde het kabinet 200 miljoen beschikbaar voor persoonlijke 
ontwikkeladviezen. Maar Starink twijfelt of dit geld wel goed wordt besteed.  

‘De aandacht voor omscholing is op zich goed - het verkleint de kansenongelijkheid. Maar de 
oplossing moet beginnen bij de werkgever en niet, zoals nu gebeurt, bij de werknemer. Eerst 
moet aan de werkgever de vraag worden gesteld: welke competenties heb je nodig om de 
toekomststrategie van je organisatie te verwezenlijken, en kunnen je mensen deze 
ontwikkelslag wel maken? Dit vraagt ook om centrale coördinatie. Zonder nationale 
groeistrategie maken werkgevers niet de juiste keuzes. Alleen dan hebben persoonlijke 
ontwikkeladviezen het gewenste effect.’   

Ook wees Starink erop dat veel werkgevers zich nog te eenzijdig richten op het versterken van 
het economisch kapitaal van de mensen voor wie ze verantwoordelijk zijn. ‘Ze investeren wel 
in opleidingen en beroepsvaardigheden, maar hebben nog te weinig oog voor het laten groeien 
van iemands culturele, persoonlijke en sociale kapitaal. En dat is minstens zo belangrijk voor 
het benutten van de kansen op de arbeidsmarkt en iemands bereidheid om te blijven 
veranderen.’  

Wat is er al geregeld en wat komt er nog aan?  
De inventarisatie werd gedaan door Theo Gommer - pensioenadviseur, advocaat, en ooit 
misschien wel de eerste minister van Pensioenen (zoals hij gekscherend schreef als columnist 
van De Telegraaf).  

Er is al veel: men kan eerder of later met pensioen, er is de hoog/laag regeling met een 
overbruggingsmogelijkheid naar de AOW, en men kan het pensioen vijf jaar eerder in laten 
gaan zonder met werken te stoppen. Ook kan men ervoor kiezen om tien jaar voor 
pensioendatum halve dagen te gaan werken met volledige opbouw. En dan zijn er nog het 
deeltijdpensioen, het generatiepact, en de mogelijkheid van demotie met ‘oude’ opbouw.   



                                                           

Ook in de AOW-sfeer is al veel gedaan om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. De 
leeftijdsverhoging is getemporiseerd, en men kan tot drie jaar voor de AOW-datum in veel 
gevallen boetevrij met vroegpensioen.  

Gommer: ‘Eigenlijk kan er al heel veel, 
en het Pensioenakkoord heeft daar nog 
wat zaken aan toegevoegd.’ 

En inderdaad, na de ingangsdatum van 
het Pensioenakkoord is het mogelijk 
om 10 procent van het totale 
gespaarde bedrag ineens te laten 
uitkeren als lumpsum. En door het 
hanteren van één fiscaal kader (ook 
voor de derde pijler) en de invoering 
van een compensatieregeling wordt 
voldoende fiscale ruimte gecreëerd om een tussentijds reflectie- of reparatiemoment 
aantrekkelijker te maken. ‘Ook jongeren worden straks fiscaal gestimuleerd.’ 

Waarom wordt er dan toch nog zo weinig gebruik van gemaakt?  
Het is een kwestie van onbegrip en cultuur, volgens Gommer. ‘Werkgevers zijn er huiverig 
voor. Ze vinden het te complex en de tijd zit natuurlijk ook niet mee.’  

‘Aan de werknemerskant zijn het de uitstromende babyboomers die op de rem trappen. Liever 
stoppen ze zo snel mogelijk met werken dan dat ze voor een deeloplossing kiezen. Dat dat 
laatste vaak een beter alternatief is, krijgen we niet uitgelegd.’ 

Ondertussen aan de CAO-onderhandelingstafels  
Het zijn momenteel geen gouden tijden voor duurzame cao-afspraken, gaven Rosa D’Adelhart 
Toorop en Sijtze de Bruine aan. Rosa is bestuurslid pensioenen bij CNV Jongeren. Sijtze is 
namens CNV Vakmensen betrokken bij cao overleggen in de diverse sectoren. 

Nooit eerder waren er meer cao’s verlopen (280) en werden er minder (80) afgesloten dan in 
het afgelopen coronajaar. In het laatste geval gaat het vaak om kortlopende overeenkomsten 
waarbij afspraken over het vergroten van de duurzame inzetbaarheid zijn doorgeschoven naar 
de toekomst.  

‘Werkgevers zijn in deze corona-tijden vooral 
bezig met overleven door kosten te 
besparen. Ze trappen noodgedwongen op 
de rem, maar onderkennen het belang van 
duurzame inzetbaarheid wel. Voor hun 
werknemers en voor hun eigen organisatie. 
Hun terughoudende opstelling is daarom niet 
representatief voor de langere termijn, 
schatten we in.’ 

Er zijn diverse cao’s (o.a. bouw & infra en de politie) waar al wel afspraken zijn gemaakt. In de 
bouw & Infra is er een uitgebreide regeling en de politie heeft een beperkte regeling. Het 
concretiseren van afspraken over fiscaal verlofsparen verloopt stroperig. In de cao van de 
verpleeghuizen en thuiszorg is men een uitgebreide verlofspaarregeling aan het voorbereiden, 
onder de naam ‘BalansBudget’. 



                                                           

‘Veel voorstellen moeten nog van het 
papier worden getild. Er is nog veel voor 
nodig om ze in de praktijk toepasbaar te 
maken. Sociale partners lopen aan tegen 
de vraag of de verlofsaldo’s op de balans 
van de werkgever moet blijven staan, of 
extern ondergebracht moet worden. Aan 
zowel het intern houden van de gelden als 
externe onderbrenging zitten namelijk 
haken en ogen. Dat alles komt nu samen 
aan de onderhandelingstafel, maar ja, dat 
is niet het podium voor oplossingen.’    

Het kan simpeler  
Theo Gommer denkt dat het allemaal veel simpeler kan. Maak van het aanbieden van een 
deeltijdpensioen een verplichting, en laat deelnemers zelf beslissen of ze maximaal de helft 
van hun levenslange pensioen eerder willen ontvangen en aan andere zaken willen uitgeven. 
‘Mijn voorkeur heeft het om deelnemers toe te staan een premievakantie op te nemen als ze 
vinden dat ze het nodig hebben. Wees niet zo bevoogdend door voor hen te willen beslissen. 
Eigenlijk zet je zo een nieuwe variant van de levensregeling op, maar er was ten slotte niets 
mis met het uitgangspunt.  

‘Is dat om welke reden ook niet haalbaar, kies er dan voor om 50 procent uit te keren in de 
eerste tien jaar na het bereiken van de pensioenleeftijd. Zeker voor mensen met een zwaar 
beroep, die gemiddeld tien jaar korter leven, is dat wel zo rechtvaardig.’ 

Ook moet de pensioencommunicatie beter en anders. ‘Niet alleen mededelen waar men nu en 
straks recht op heeft, maar breid het uit tot een persoonlijke financiële planning voor de diverse 
fases in de loopbaan van de deelnemer en maak duidelijk hoe een investering in jezelf zich 
later terugverdient.’ 

Cross-sectorale arbeidsmobiliteit vraagt om ontschotting  
Bastiaan Starink wees op het grote belang van ontschotting. ‘Het is hoog tijd dat de schotten 
in het ecosysteem van het arbeidsvoorwaardenoverleg worden opgeruimd. Daarvoor is nodig 
dat we loskomen van het silo-denken.  

‘We hebben sectorale pensioenfondsen, sectorale opleidingsfondsen, we sluiten per sector 
cao’s af – terwijl de arbeidsmarkt juist vraagt om meer cross-sectorale arbeidsmobiliteit. 
Ontschotting is een volgende basisvoorwaarde om de aansluiting van de oudedagvoorziening 
op de arbeidsmarkt te verbeteren.’   

 

 

De 2021 editie van de PwC Pensioenlezing staat gepland op 2 december 2021. 

  

     
 


