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1. Aanleiding

• Verschillende onderzoeken laten zien dat:

• Startbrief draagt onvoldoende bij aan
pensioenbewustzijn

• Gelaagd communiceren – van kernboodschap tot 
verdieping – is effectief

• Visuele elementen trekken aandacht

• Digitale communicatie faciliteert gelaagdheid en
visuele elementen



2. Totstandkoming

• Gezamenlijk initiatief Pensioenfederatie en 
Verbond van Verzekeraars 

• Afstemming met SZW en AFM

• Diverse deelnemersonderzoeken, ook in 
uitvoeringspraktijk 



3. Onderzoeksresultaten 

Laag 1 is een:

- begrijpelijk

- volledig en

- aantrekkelijk

alternatief voor de startbrief



4. Hoofdkenmerken

• Generiek op regelingsniveau

• Digitaal, maar ook op papier

• Gelaagd

• Iconen gecombineerd met tekst

• Maakt vergelijking van regelingen mogelijk



5. Regeling in drie lagen

• Laag 1 

belangrijkste onderdelen pensioenregeling

• Laag 2

verdieping laag 1

• Laag 3

- achterliggende juridische documenten

- jaarverslag

- informatie over de kosten

- pensioenvergelijker



6. Iconen

• Van sterrensysteem naar campinggids

• Van aanvulling op tekst naar beeldtaal

• Leidende elementen: portemonnee en 
poppen

• Tekst bij iconen onmisbaar



7. Wettelijk kader (1)

• Actief verstrekken drie maanden na aanvang
deelname:

– Laag 1

• Op (openbare) website:

– Laag 1

– Laag 2

– Laag 3



7. Wettelijk kader (2)

Kopjes staan vast:

• Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

• Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

• Hoe bouwt u pensioen op?

• Welke keuzes heeft u?

• Hoe zeker is uw pensioen?

• Welke kosten maken wij?

• Wanneer moet u in actie komen?



8. Voorbeeld laag 1 (voorkant) 

http://pensioen123.nl/wp-
content/praktijkvoorbeeld/laag_1_db.pdf

http://pensioen123.nl/wp-content/praktijkvoorbeeld/laag_1_db.pdf


8. Voorbeeld laag 1 (achterkant) 

http://pensioen123.nl/wp-
content/praktijkvoorbeeld/laag_1_db.pdf

http://pensioen123.nl/wp-content/praktijkvoorbeeld/laag_1_db.pdf


9. Materiaal

Wat is er allemaal?

- Website

- Modellen en voorbeelden

- Iconenset

- Handleiding

http://pensioen123.nl/

http://pensioen123.nl/


10. Vragen

??????????????????????????????????????????


