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Bijdrage Peter Borgdorff (PFZW) Seneca 2020   

 

Dank voor gelegenheid het een en ander met u te delen tijdens dit 20-jarige 

jubileum van Seneca. 

 

Een terugblik 

Twaalf jaar geleden mocht ik voor het eerst aanschuiven in Athene. Het waren 

andere tijden. Sinds dat eerste jaar heb ik min of meer geregeld deelgenomen, 

zodra de agenda dat maar even toeliet. Ik zag in die jaren de tijden veranderen. 

Van een tijd dat er veel kon, ook op het gebied van luxe en verwennen, naar 

een nieuwe zakelijkheid voor de organisatie (zonder sponsors) én voor de 

deelnemers: mét een eigen bijdrage voor reis en verblijf en zónder partners. 

Die nieuwe soberheid past ons allen goed.  

 

Destijds in Athene ging het vooral over cure, met voor het eerst ook – toen nog 

beperkte – aandacht voor care. Mij viel op dat er in die tijd veel frustratie en 

boosheid was over de buitenwereld en over wat die buitenwereld voor de 

sector betekende. Er was relatief weinig zelfreflectie, en er werd weinig eigen 

verantwoordelijkheid getoond voor beleid. In de pensioensector – ik was 

hiervoor directeur van de koepel van pensioenfondsen, was ik toen anders 

gewend. 

 

Verantwoordelijkheid 

De wereld van de zorg ziet er vandaag totaal anders uit. De zorgsector neemt 

nu juist wél zelf veel verantwoordelijkheid, komt op eigen initiatief met codes 

en is bereid de nek uit te steken om de vele – vaak van buitenaf opgelegde - 

richtlijnen zo te interpreteren dat ze hanteerbaar zijn. Daar ging het onder 

meer tijdens ons samenzijn in Zeeland.  

 

Maar de wetten, regels en richtlijnen blijven op de sector afkomen en de 

administratieve lastendruk is – in weerwil van politieke beloftes daar wat aan 

te doen – nog steeds op tal van plekken tergend hoog. De afhankelijkheid van 

verzekeraars en de overheid blijft knellen. En ook andere externe factoren 

waar de sector lang niet altijd zelf invloed op kan uitoefenen, zorgen voor 
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uitdagingen: de groeiende zorgvraag, de krapte op de arbeidsmarkt en dit jaar 

een wereldwijde pandemie….  

 

Niet van een leien dakje 

Intussen gaat het in mijn eigen sector, de pensioenwereld, ook niet van een 

leien dakje. Nu is het bij óns zo dat de zorgen en kwaadheid vooral op de 

buitenwereld worden geprojecteerd. De lage rente is de schuld van DNB en 

ECB, de levensverwachting – voor pensioenfondsen een dure ontwikkeling - 

steeg door het geweldige succes van uw sector, en beleggen levert veel op, 

maar lang niet genoeg. 

 

We komen als pensioenwereld de beloften niet na, met een verwijzing naar de 

kleine lettertjes. We doen wereldwijd op het gebied van beleggen mee met de 

‘grote jongens’ (bij PFZW beleggen we 220 miljard). Maar doen we dat goed? 

We belonen onze externe beleggers - vaak Angelsaksische partijen – goed, 

maar verbinden er te weinig consequenties aan wanneer het slecht gaat. Zo 

zijn er nauwelijks externe partijen ontslagen na het dramatische beleggingsjaar 

2008. Een ander punt van kritiek: mijn sector doet te weinig aan de verbetering 

van diversiteit van onze besturen: de diversiteit naar gender, leeftijd en 

culturele achtergrond blijft achter. Althans zo denken de monitoringcommissie 

en de Tweede Kamer er over.  

 

Vertrouwen 

In uw sector stellen mensen veel vertrouwen. Dat vertrouwen is misschien wel 

anders dan vroeger: toen was het ‘de dokter weet wat goed voor mij is’. Nu 

gaan mensen vaak eerst zelf op internet op onderzoek uit, in al dan niet 

betrouwbare bronnen. En na consult met een arts volgt graag ook nog eens 

een second opinion. De vanzelfsprekende autoriteit van de arts bestaat dus niet 

meer. Maar nog steeds geldt: wanneer een behandeling eenmaal begint, geven 

de meeste mensen zich over en vertrouwen ze de arts en de verpleegkundigen. 

Misschien kritischer dan vroeger, maar toch. Uw sector heeft dat voordeel van 

een relatief groot vertrouwen dus nog steeds. Dat is bijzonder en het koesteren 

meer dan waard, want vertrouwen is niet vanzelfsprekend. In veel andere 

instituties staat dat vertrouwen al jaren onder druk. De pensioensector 
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noemde ik al, maar afkalvend vertrouwen raakt ook instituties als kerken, 

vakbonden, de politiek, de journalistiek en zelfs de rechterlijke macht.    

 

Solidariteit 

Geert Mak neemt ons in zijn laatste boek: ‘Grote verwachtingen in Europa 

1999-2019’ mee in een ontwikkeling die ons voor de nodige vragen stelt: het 

neoliberalisme. Het individu is verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn en 

welvaart. Wie mislukt, heeft het aan zichzelf te wijten en successen mag je 

vieren vanwege je eigen prestaties. In zo’n wereld ben je op jezelf aangewezen. 

Zelfs in ons Rijnlands denken is het Angelsaksische denken langzamerhand 

binnengeslopen. Solidariteit is verworden tot ‘welbegrepen eigenbelang’. En 

dat is iets heel anders dan ‘laten we zorgen voor elkaar’.  

 

Zo’n verandering in denken lijkt misschien niet groot, maar relatief kleine zaken 

kunnen grote gevolgen hebben. Bram Vermeulen omschreef het in zijn lied ‘Ik 

heb een steen verlegd in een rivier op aarde’ als volgt:  

 

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde 

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten 

Ik leverde 't bewijs van mijn bestaan 

Omdat, door het verleggen van die ene steen 

Het water nooit dezelfde weg zal gaan 

 

Verschillen tussen zorg en pensioen 

In de zorg kies je als consument je pakket en het risico dat je kunt of wilt 

dragen. Gelukkig is het basispakket de afgelopen tijd weer uitgebreid. 

Zwangerschap en bevalling vallen er weer onder. Maar fysiotherapie 

bijvoorbeeld? Als je een gezond stel botten en spieren hebt, laat je dit 

misschoen achterwege. Dan ben je wel de klos als het toch misgaat, zeker op 

latere leeftijd. Ons land kent weinig armoede onder ouderen, maar 11% van de 

ouderen boven de 90 jaar leeft in armoede (bron SCP), vooral vanwege de 

oplopende maar niet verzekerde zorgkosten op hoge leeftijd. 

 

In pensioenenland speelt iets soortgelijks: nabestaandenpensioen (voor 

partners en wezen) kun je alleen verzekeren als je partners en kinderen hébt. 
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Heb je die niet, dan kun je als je met pensioen gaat kiezen voor een hoger eigen 

ouderdomspensioen. Maar hoe zit dat vóór de pensioenleeftijd? Juist voor een 

jong gezin kan het dramatisch uitpakken als een kostwinner wegvalt. Een 

verzekering daartegen kunnen we dus beter in het standaardpakket opnemen. 

 

Een ander punt is het idee dat in ons pensioenstelsel jong voor oud zou 

betalen. In de ogen van de neoliberalen een grote weeffout in het stelsel. 

Daarom moet de zogenoemde doorsneesystematiek op de helling. We willen 

weten waarvoor je precies betaalt en wat je daar precies voor terugkrijgt. Maar 

kan dat in een contract met een looptijd van wel 60 tot 70 jaar? Moeten we 

niet wat meer uitgaan van vertrouwen? Ik geloof van wel. Maar dat 

vertrouwen moeten we als instituties dan ook wel verdienen.  

 

In de zorg kunt u van jaar tot jaar reageren op maatschappelijke, 

demografische en technologische ontwikkelingen. Een hogere sterfte, hogere 

zorgvraag, nieuwe technologie? U kunt daar relatief snel een antwoord op 

formuleren. En als het meezit faciliteren verzekeraars en overheid deze 

ontwikkelingen, inclusief afspraken over budgetten. 

 

In de pensioensector hebben we een lange horizon die bijsturen soms lastig 

maakt. Maar we sturen toch ook van dag tot dag. We publiceren maandelijks 

de financiële gezondheid van het fonds. Jaarlijks bezien we of de premie en 

opbouw moeten worden aangepast. Jaarlijks beoordelen we of er voldoende 

geld is om de pensioenen op peil te houden (niet verlagen) of zelfs te 

indexeren. En een pensioencontract loopt 60-70 jaar. Misschien niet bij 

dezelfde werkgever, maar voor heel mensen wel binnen dezelfde sector.  

 

Okay, boomer! 

Ik kan soms dromen van een andere wereld. Ik weet het: ik behoor tot de 

generatie van de vermaledijde ‘babyboomers’. Maar toch. Ik droom van een 

wereld waarin we naar elkaar omkijken. Een wereld waarin we solidair zijn met 

hen die het moeilijk hebben, nadrukkelijk óók over onze eigen grenzen heen. 

Een wereld waarin het persoonlijk gewin niet op de eerste plaatst staat.  

Verandering 

Gelukkig zien we hier en daar al veranderingen. Een crisis zoals we beleven met 
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Corona helpt om te ontdekken dat we wél aandacht hebben voor elkaar. Ja, de 

eerste maanden. Maar structureel? Applaus kunt je niet eten. De beloningen in 

cure en care blijven echt achter bij wat er van de mensen is en wordt gevraagd. 

En de coalitie loopt weg uit de Tweede kamer als er hoofdelijk moet worden 

gestemd over zorgsalarissen. Het zal zijn redenen hebben.; ik heb de nodige 

redeneringen gelezen en gehoord. Maar welk signaal geeft de politiek af als er 

onvoldoende mensen ’s avonds willen komen voor een stemming over zo’n 

cruciaal onderwerp? Van de zorg wordt 24 uur per dag aanwezigheid en inzet 

gevraagd. Wat zou er gebeuren als uw medewerkers uit de IC weglopen omdat 

ze het niet eens zijn met het beleid?  

 

Waardering gaat over veel meer dan applaus. Waardering is ook aandacht. En 

aandacht wordt zichtbaar met een betere beloning. En ja, meer is nooit genoeg 

en een loonsverhoging is na een maand misschien alweer gewoon. Maar toch… 

 

Dubbele uitdaging  

U als werkgever heeft een dubbele uitdaging: de kosten moeten omlaag én de 

cliënttevredenheid moet omhoog. Ziekenhuizen moeten daar keihard aan 

werken. Bij pensioenfondsen speelt dit minder. De premies stromen elke 

maand binnen en klanten (deelnemers) kunnen niet weg. Ze doen verplicht 

mee.  

 

Toch doen we ons stinkende best, dat kan ik u verzekeren. Mensen vinden het 

heel normaal als er wordt gezegd: ‘ik werk met hart en ziel in de zorg’, maar er 

zijn ook heel veel mensen die met hart en ziel ‘in’ pensioen werken, ik ken er 

genoeg.  

 

Leveren 

En dat zie je gelukkig ook terug in ons product dat wij leveren. We hebben een 

gemiddeld beleggingsrendement van ruim 8% over de afgelopen tientalen 

jaren. We hebben een klantenservice die door de mensen die bellen 

beoordeeld wordt met een 10 en een griffel, we hebben voor u als werkgever 

de premiebetaling geautomatiseerd door de introductie van de Uniforme 

Pensioen Aangifte.  
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Het pensioen dat we bieden geeft niet alleen een oudedagsinkomen, maar ook 

bescherming bij arbeidsongeschiktheid en een pensioen voor partner en 

kinderen bij overlijden vóór de pensioendatum. Zo delen we samen de risico’s 

waar je niet alleen voor wil staan. En tegelijkertijd nemen onze kosten per 

deelnemer jaarlijks af tot inmiddels onder de 60 euro per persoon. Ook dat is 

een voordeel van samen je pensioen regelen: het is een stuk goedkoper dan 

wanneer je het in je eentje moet doen.   

 

We zijn trots op het product dat we u als werkgever leveren, al is er helaas al 

meer dan 10 jaar dat grote verdriet van het niet kunnen indexeren van de 

pensioenen. Dat leidt tot een enorme deuk in het vertrouwen van onze 

deelnemers. De financiële situatie is door de aanhoudend lage rente zelfs zo 

penibel dat we misschien volgend jaar de pensioenen moeten verlagen, de 

opbouw moeten verlagen en de premie moeten verhogen. Daarom zijn we blij 

dat het nieuwe stelsel eindelijk in de maak is. Ook al duurt het mogelijk nog 

zo’n 5 jaar voor het er echt zal zijn.  

 

Naar een nieuw pensioen 

We gaan dus naar een nieuw pensioen: zo veel mogelijk voor ‘je eigen’. Met zo 

min mogelijk overdrachten van vermogen, en met afgegrensde solidariteit. 

Maar met amper een beter perspectief. Alleen maar om het rentespook te 

mijden? Of om tegemoet te komen aan het neoliberale gedachtengoed? Wie 

het weet mag het zeggen.  

 

Het nieuwe pensioen kent zeker voordelen. In het nieuwe stelsel zien uw 

medewerkers duidelijker hoe hun pensioen tot stand komt en wat er met hun 

geld gebeurt. Die duidelijkheid moet bijdragen aan het vertrouwen in ons 

pensioenstelsel. Want als iedereen voor zichzelf kan zien wat er opzij is gezet, 

en wat het pensioenfonds daar nog voor je bovenop verdient met de 

beleggingen, dan zien ook jongeren dat er later een goed pensioen te 

verwachten is.  Solidariteit blijft in het nieuwe stelsel - wellicht wat afgezwakt – 

tot mijn vreugde de basis.  We blijven ons pensioen dus samen regelen. Ook 

kunnen we samen een reserve vormen voor slechte tijden. Zo maakt het 

minder uit of iemand in een economische piek of juist dip met pensioen gaat.  
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We gaan naar een pensioen dat meer meebeweegt met de economie. In goede 

tijden gaat het eerder omhoog, in slechte economische tijden kan het eerder 

omlaaggaan. Het maakt een einde aan de focus op dekkingsgraden en 

discussies over de rekenrente. En belangrijker: het maakt een einde aan de 

onbetaalbare schijnzekerheid die er nu voor zorgt dat we een zogenaamd zeker 

pensioen hebben, dat vooral zeker minder is. Dat is dus winst.   

 

We hebben u nodig 

We vergeten het wel eens, maar na salaris is pensioen de meest waardevolle 

arbeidsvoorwaarde die we hebben. Het is misschien een goed teken dat er niet 

zoveel aandacht is voor pensioen bij de meeste organisaties. Blijkbaar hebt u 

het vertrouwen dat het allemaal wel redelijk goed zit. Toch zouden we een 

steuntje in de rug van u als werkgever goed kunnen gebruiken. Want als we het 

hier bij Seneca hebben over ‘hoe binden we de werknemers op lange termijn 

aan deze sector’, dan kan pensioen daar ook een rol in spelen. Maar onze 

informatie daarover, of dat nu een brief of een mail of een magazine is, wordt 

vaak niet gelezen, zeker niet door 40-minners. Het zou enorm helpen als u het 

onderwerp pensioen een meer prominentere plek geeft in de communicatie 

met uw werknemers. Het zou het vertrouwen in pensioen enorm doen 

toenemen als u als werkgever onze ambassadeur bent richting uw 

medewerkers. Wat uw vele deeltijdmedewerkers zich vaak niet realiseren: een 

paar uur per week meer werken helpt het tekort aan personeel te verlichten, 

en betekent naast een hoger salaris ook nog eens een hogere persoonlijke 

pensioenopbouw! Dus nu meer geld én straks…  

 

Meer aandacht voor pensioen is dus niet alleen in ons belang, maar zeker ook 

in úw belang. Het kan zorgen voor een aantrekkelijkere sector. In deze tijd van 

krapte op de arbeidsmarkt kan dat een belangrijk verschil maken.  

 

Afscheid 

Dan rest mij afscheid van u te nemen. Dit is mijn laatste jaar als directeur van 
PFZW. Volgend jaar zal ik hier dus niet meer staan. Ik ga u missen. Ik ga uw 
sector missen. Maar ik blijf u volgen. Want ik heb mijn hart verpand aan al die 
mensen die werken in de sector, aan al die mensen die zo geweldig goed 
zorgen voor ons allemaal.  
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Hartelijk dank!  
 
 

 

 

 


