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Joanne Kellermann, keynote Seneca congres 2019 

 

 

Nederland is groot geworden met collectieve oplossingen. Al ruim 

duizend jaar geleden ontdekten we dat het beter werkte om samen 

dijken aan te leggen, dan allemaal onze eigen terp te bouwen. 

Samenwerken was efficiënter, goedkoper, én het resultaat was vele 

malen beter.   

Net als ons systeem van dijken, is ook de gezondheidszorg zo’n 

collectief geregeld stelsel. Hetzelfde geldt voor ons pensioen. Op 

beide fronten regelen we het samen. Op beide fronten doet 

iedereen verplicht mee. En op beide fronten zijn we een speler in de 

wereldtop.  

Maar ondanks onze rijke collectieve traditie én het succes daarvan, 

staan collectiviteiten onder druk. Niet omdat ze niet werken, maar 

omdat een aantal randvoorwaarden wankelt.  

Ik moest daaraan denken toen ik een aantal maanden terug werd 

gevraagd voor dit congres en hoorde dat de subtitel: “Hoe te 

handelen met onzekerheden” zou zijn. Ik had toen namelijk net een 

bijeenkomst bijgewoond die indruk op mij maakte. Georganiseerd 

door de onafhankelijke denktank Denkwerk. Zij schreven een 

buitengewoon boeiend rapport met als titel Onrust in Voorspoed, 

Hoe een stabiele samenleving vraagt om grip en inbedding.  
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Het rapport van Denkwerk beschrijft het bijzondere fenomeen dat 

het economisch goed gaat in ons land, terwijl er tegelijkertijd in 

delen van de samenleving onbehagen is. Datzelfde blijkt ook uit het 

SCP-rapport van gisteren. Bij die groep groeit het gevoel van 

onbeheersbaarheid door de globalisering, technologisering, de 

migratie en de klimaatproblematiek. Het gevoel de controle over je 

leven, je werk of je buurt te verliezen. Het gevoel overgeleverd te zijn 

aan krachten, waar je geen invloed op hebt. Het gevoel jaar in jaar 

uit alleen maar zekerheden te moeten inleveren, en er niets voor 

terug te krijgen. Het gevoel - in tegenstelling tot wat we na de 

Tweede Wereldoorlog in Nederland gewend waren - dat je kinderen 

het wel eens minder goed zouden kunnen krijgen dan jijzelf.  

Ontevredenheid onder burgers kan leiden tot populisme, radicalisme 

of extremisme. Dit zet de stabiliteit van de samenleving onder druk. 

De kloof tussen bevolkingsgroepen dreigt steeds groter te worden.  

De ontevredenheid en het gevoel grip te verliezen, leidt ook tot 

afkeer van de traditionele elite. De politiek wordt minder vertrouwd, 

net als andere voorheen bindende instituten, zoals de kerk, de 

wetenschap, de rechtspraak en bijvoorbeeld de vakbeweging.  

Denkwerk beschrijft hoe mensen enerzijds grip en anderzijds 

inbedding kwijtraken. Wanneer mensen grip op hun omgeving 

verliezen, ontstaat het gevoel dat het ieder moment mis kan gaan.  

Een gebrek aan inbedding in de omgeving betekent dat het sociale 

en economische vangnet onzeker wordt. Beide gevoelens versterken 

elkaar en zorgen voor een gevoel van machteloosheid en onbehagen.   

Wat mij ook raakte in het rapport van Denkwerk, is dat de dreigende 

segregatie in onze samenleving al begint bij onze kinderen. Kinderen 
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worden al op jonge leeftijd per niveau bij elkaar gezet. Zo ontstaan 

klassen en zelfs hele scholen met kansrijke of juist kansarme 

kinderen. Ze ontmoeten elkaar niet – en zullen elkaar ook hun 

verdere leven niet meer tegenkomen. 

Gelukkig worden er worden in het rapport ook aanbevelingen 

gedaan om het tij te keren. Zo zou de overheid mensen meer grip op 

besluitvorming moeten geven en participatie moeten stimuleren. 

Om te beginnen in hun eigen buurt, eigen wijk of stad. Wanneer je 

het gevoel hebt je eigen directe omgeving te kunnen beïnvloeden én 

eraan te kunnen bijdragen, geeft dat grip.   

Ik moest hier deze zomer nog aan denken, toen ik op vakantie was in 

Zwitserland. In de buurt van waar ik verbleef, werd aan de oever van 

het Meer van Geneve het traditionele ‘Fête des Vignerons’ 

georganiseerd. Dit is een feest in het stadje Vevey, dat sinds 1797 

een keer per generatie wordt georganiseerd door de bevolking uit de 

regio om de lokale wijnmakers te eren. Wij zagen het spektakel in 

een herbruikbaar tijdelijk stadion voor 20.000 toeschouwers, midden 

op het stadsplein, door 6000 vrijwilligers per avond opgevoerd. Juist 

doordat dit feest zo breed en groots is opgezet, doen families uit alle 

lagen van de bevolking mee. Daardoor wordt een breed gedragen 

gezamenlijkheid ‘als vanzelf’ gecreëerd. Dat biedt een basis binnen 

generaties, én over de generaties heen. Het was geweldig om mee te 

maken. 

Maar we hadden het over de aanbevelingen van Denkwerk, dus daar 

keer ik naar terug. Een belangrijke aanbeveling die in het rapport 

genoemd wordt is het hooghouden van de kwaliteit van 
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overheidsvoorzieningen en het toespitsen van ons onderwijs op de 

eisen van de 21e eeuw.  

Een aanbeveling, die mij als pensioenbestuurder na aan het hart ligt, 

is het terugdringen van complexiteit in de samenleving. Het systeem 

van overheidsvoorzieningen is complex. Zo complex dat de 

toegankelijkheid voor bepaalde groepen mensen gevaar loopt. 

Regelingen kunnen en moeten simpeler.  

Ook de pensioensector heeft de zaken te ingewikkeld gemaakt. 

Pensioen is voor veel mensen onbegrijpelijke materie. Zo merken wij 

dat mensen vaak niet weten wat het verschil is tussen AOW en hun 

aanvullend pensioen. Daar begint de complexiteit in de beleving van 

mensen al. Ook is vaak helemaal niet bekend dat wij als 

pensioenfonds het premiegeld beleggen, en zo van iedere ingelegde 

euro er tenminste 3 maken. En denk eens aan termen als 

dekkingsgraad, franchise, verlagen en indexeren. Voor ons in de 

pensioensector volstrekt duidelijk, maar voor een 

pensioendeelnemer vaak abracadabra. En wat je niet begrijpt, dat 

kun je onmogelijk vertrouwen. Ik zie vereenvoudiging, in de vorm van 

uitlegbaarheid èn uitvoerbaarheid dan ook als een van onze 

belangrijkste opdrachten bij de aanstaande hervorming van ons 

pensioenstelsel.  

Het terugdringen van complexiteit wens ik u allen ook in de zorg toe. 

Dan gaat het niet alleen om complexiteit voor patiënten, maar 

misschien nog wel meer voor uw medewerkers. De administratieve 

lastendruk in de zorg is een factor die te vaak genoemd wordt door 

medewerkers die hun heil elders gaan zoeken.  
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Een belangrijke aanbeveling uit het rapport waar wij hopelijk iets in 

kunnen betekenen is deze: we moeten meer huizen bouwen. Edwin 

Velzel, eindverantwoordelijk bij onze uitvoerder PGGM, zal daar 

straks meer over vertellen.   

 

Allemaal aanbevelingen die hout snijden en waar we wat mee 

kunnen doen in ons werk. Maar wat me raakte in het rapport is dat 

de aanbevelingen verder gaan. Ook wij bestuurders worden 

aangesproken om als burgers aan de slag te gaan. Door tijd te 

besteden in de buurt of wijk, (misschien niet je eigen wijk, maar dan 

toch een andere) en je nuttig te maken lokaal. En anderzijds door ons 

eigen netwerk te gebruiken om anderen zonder dat netwerk aan 

werk of bijvoorbeeld stages te helpen. Ik hoop dat ook die 

aanbeveling in het to do lijstje aan het eind van Seneca op 

vrijdagmiddag terecht gaat komen. 

U hoort het: het rapport van Denkwerk raakte me. Want ik realiseer 

mij goed, dat de geschetste ontwikkelingen en gevoelens van 

onbehagen ook uw medewerkers – en dus de deelnemers van PFZW - 

raken. Zelfs hoogopgeleide zorgmedewerkers hebben het niet altijd 

breed. En dan is er ook een grote groep laagopgeleide en 

laagbetaalde werknemers in de zorg en in het welzijn, want wij 

hebben ook bijvoorbeeld de kinderopvangsector in ons bestand. En 

laagbetaald worden heeft een enorme impact op iemands dagelijks 

leven. Bijvoorbeeld, dat als er een nieuwe koelkast moet gekocht, dit 

betekent dat volgende maand de telefoonrekening niet betaald kan 

worden, of het schoolreisje van de kinderen te duur zal zijn. Dát is 

wat te weinig inbedding en grip in de praktijk betekenen.   
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Pensioenakkoord en rente  

Gelukkig zijn er ook positievere berichten. Zo verscheen gisteren een 

rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over armoede in 

Nederland. Daaruit blijkt dat de minste armoede van alle 

leeftijdsgroepen voorkomt onder mensen in de leeftijd van 65 tot en 

met 84 jaar. Dat is rechtstreeks terug te voeren op ons succesvolle 

pensioenstelsel. Ook wereldwijd behoren onze gepensioneerden tot 

de meest welvarende groep van alle landen. Daar mogen we samen 

trots op zijn. 

Bij die mooie cijfers moet trouwens wel een belangrijke kanttekening 

worden gemaakt: de armoede onder ouderen is weliswaar laag, 

maar de ouderen vormen ook de enige groep in Nederland 

waarbinnen de armoede de afgelopen jaren niet is afgenomen. 

Omdat zij niet meer werken profiteren ze niet van een goed 

draaiende economie. En erger: doordat de pensioenen in veel 

gevallen al jarenlang bevroren zijn, leveren gepensioneerden 

behoorlijk aan koopkracht in. Dus willen we het tij wat dit betreft 

keren, dan moeten de pensioenen weer makkelijker meegroeien met 

de stijgende prijzen. De cijfers van het SCP onderstrepen dat het tijd 

is om ons pensioenstelsel nu écht te gaan hervormen. 

Dat is een mooi bruggetje naar het pensioenakkoord. Toen dat 

akkoord afgelopen juni ineens op tafel lag, was er blijheid en de 

overtuiging bij iedereen dat hiermee de kans op pensioenkortingen 

ineens een stuk kleiner was.  

Helaas duurde die vreugde maar kort. Want er volgden al snel 

nieuwe rekenregels (van de Commissie Parameters onder leiding van 

Dijsselbloem). Tegelijk groeide de economische onzekerheid door 
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geopolitieke spanningen en daalde de rente ook sterk. Die 

combinatie zorgt voor een sterk dalende dekkingsgraad en de 

penibele situatie waar pensioenfondsen nu in zitten. Een 

dekkingsgraad ruim onder de 100% (94,8% eind juli). Als we op 31 

december aanstaande een dekkingsgraad hebben die lager is dan 

94% dan moeten we in 2020 de pensioenen verlagen. Voor het eerst 

in onze historie.  

Ik realiseer me dat u ook niet dagelijks met pensioen bezig bent dus 
een korte uitleg over de dekkingsgraad en de betekenis ervan. 
Simpel gezegd: voor iedere euro pensioen die we nu en in de verre 
toekomst moeten uitbetalen volgens de huidige rekenregels, hebben 
we nu nét geen 95 cent in kas. Te weinig dus.  

En waarom heeft die rente daar nou zoveel invloed op, wilt u 
misschien weten. Dat zit zo. Hoe lager de rente, hoe meer geld wij als 
pensioenfonds opzij moeten zetten om aan de huidige én 
toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. En ook al 
hadden we dan een prachtig rendement van 12% het eerste half jaar, 
dat weegt helaas niet op tegen de grote negatieve impact van de 
rente. 

Wat staat er nu eigenlijk in dat pensioenakkoord? Ten eerste hetgeen 

dat de meeste aandacht kreeg: de AOW-leeftijd zal minder snel 

stijgen. Maar dat is het deel van het pensioen waar wij als 

pensioenfonds niet over gaan. Wij zijn van de tweede pijler en daar is 

een stuk minder over duidelijk.  Wat we wel weten is dat er een 

aantal elementen in het akkoord staan, waar we bij PFZW al lange 

tijd voor pleiten. Zo blijft het mogelijk om samen je pensioen te 

regelen en daarbij belangrijke risico’s met elkaar te delen. Ook lijkt er 

een pensioen te komen, dat soepeler kan meebewegen met de 

economie, waardoor de pensioenen in goede tijden sneller kunnen 
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meegroeien met de stijgende prijzen. Daar staat tegenover dat in 

slechte tijden de pensioenen ook sneller omlaag zullen gaan.  

Dit is de intentie, zoals in het pensioenakkoord is beschreven. Maar 

voorlopig moet er vooral nog veel worden uitgewerkt door een 

speciale stuurgroep. Die heeft daar zeker ruim een jaar voor nodig. 

En dan volgt nog eens een wetgevingtraject van anderhalf jaar. 

Op de korte termijn biedt dit akkoord dus nog geen soelaas. Daarom 

toch nog even over de dreigende kortingen. Die raken niet alleen 

gepensioneerden zoals veel mensen denken, maar ook de actieve 

werknemers bij u in de organisatie. U krijgt daarbij als werkgever in 

het geval van kortingen te maken met een premieverhoging. Zo is 

jaren terug al afgesproken: als de werknemers pijn lijden, dan ook de 

werkgevers.  

Na deze toch niet al te vrolijke boodschap rond ik af met een 

hoopvolle boodschap. En ook met wat wij voor u en uw medewerkers 

kunnen betekenen.  

Ik zie het als een dure opdracht om het komende jaar als 

pensioensector, samen met sociale partners en de politiek, te 

bewijzen dat ons collectieve stelsel bestaansrecht heeft. Omdat 

wanneer we het samen regelen, uiteindelijk iedereen beter af is.   

We denken bij PFZW ook na over grip en inbedding, net als de 

mensen van Denkwerk. En éen van de zaken die ons daarbij 

bezighoudt, is hoe we de binding met de sector zorg en welzijn nog 

meer kunnen verstevigen. Dat kan door als pensioenfonds bij te 

dragen aan ‘vitaal ouder worden’, aan ‘gezond langer doorwerken’ 

en aan het bijdragen van het oplossen van de grote krapte op de 
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arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn. Daarom werken we aan 

het versimpelen van de pensioenregeling. Daarom gebruiken we alle 

communicatiemiddelen die er zijn om onze deelnemers te bereiken. 

En daarom willen we u als werkgever nog beter ondersteunen bij het 

HR-beleid met alle data die wij hebben over de zorgsector. 

 

We werken daar aan, samen met onze uitvoerder PGGM. Edwin 

Velzel, CEO van PGGM, zal u daarover zo dadelijk bijpraten.  

Ik dank u voor uw aandacht. En ik hoop van harte dat wij allemaal, 

met elkaar, de komende jaren kunnen werken aan het wegnemen 

van het gevoel van onbehagen dat er in onze maatschappij leeft. 

Door mensen, als pensioenfonds én als werkgevers, nieuwe 

perspectieven te bieden. Meer inzicht. Meer grip. Minder 

onzekerheid. Meer gevoel van veiligheid. En meer inbedding. Handen 

uit de mouwen, op het werk en in de wijk. De snel veranderende 

wereld om ons heen vraagt daarom.  

 

 


