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Denkt u als bestuurder…

… na over de impact van dit nieuws op het 
imago van uw fonds?
En wat dit doet met het sentiment van de 
deelnemer?
Checkt u dit?



Wat is het imago van de pensioenbranche?

Wat is uw maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid als 
het gaat over wel of niet in fossiel blijven beleggen?
Wat draagt uw fonds bij aan het klimaatakkoord van Parijs?
Halen we dat akkoord wel als we zo door gaan?
Kunt u niet beter direct een stevig signaal afgeven door er nu 
meteen uit te stappen?



Ik zie een trend
Steeds vaker en beter 
georganiseerd laten 
actiegroepen zich 
horen
Ze staan voor de 
poorten van  
pensioenfondsen
Een paar weken 
geleden nog vier dagen 
voor de deur bij PFZW



Actievoerders hebben het tij mee

Milieudefensie, Groen Pensioen en FossielVrij hebben 
het tij mee
Mensen zijn vervuiling zat
Gevoel dat we al te laat zijn…
Zorgpersoneel en artsen willen niet meer beleggen in 
ziekmakende bedrijven, in wapens, drank en casino’s 





Luistert u voldoende naar wat uw
deelnemers willen?

Staat het merendeel van uw deelnemers achter de 
beleggingskeuzes die u maakt?
Hoe luistert u naar uw achterban?
Hoe zoekt u de dialoog op?



In gesprek

Nog vaker in gesprek met de deelnemers
Laat deelnemers ook aan het woord in persberichten 
en media-uitingen
Ik hoor of zie ze te weinig!
Het gaat ten slotte over hun geld
Zorgt voor een lage drempel en een beter imago



PFZW en ABP

Ik zie alleen de bestuurders van de grootste 
fondsen:
Joanne Kellermann en Corien Wortmann
Ze zenden voornamelijk
En maken een defensieve indruk
Ik lees of hoor nog té weinig over een stevige 
dialoog met de achterban



Haal communicatieprofessionals in huis!

Geen overbodige luxe!
Zij maken met u communicatieplannen
Dat u als bestuurder en deelnemer op verschillende podia te 
zien en te beluisteren bent
Naast krant, tijdschrift, radio en televisie ook via podcasts, 
vlogs en andere sociale media
Vanuit een goede communicatiestrategie



Uitsluiting, beïnvloeding & crisismanagement 
- hoe kunnen besturen omgaan met de 
fossiele bedrijven?
Is het een crisis?
Het klimaatakkoord en wel/niet beleggen in fossiel is juist een KANS!
Om nog beter te laten zien en horen waar u voor staat
Samen met de deelnemer
Communiceer vanuit uw maatschappelijke rol als fonds



En als de actievoerders dan voor de deur 
staan:

Nodig ze uit voor een goed gesprek
Geef ze koffie, soep en broodjes (want ze staan soms 
uren voor het goede doel in de kou…)
Zet de deur open en zoek de dialoog op!


