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Sinds de campagne maandag 13 oktober 2014 van start gegaan is, hebben we al meer dan 140.000 

bezoekers mogen verwelkomen op onze site. Een resultaat waar we zeer blij mee zijn. We liggen nu 

voor op onze ambitieuze doelstelling om op 31 december 2014 200.000 bezoekers gehad te hebben.  

Zeer belangrijk voor het aantal bezoekers is uiteraard onze campagne. Op vele verschillende sites 

staan onze banners en onze video’s. Op een aantal sites hebben we ook artikelen geplaatst en op 

Spotify wordt een audiospot afgespeeld. Hieronder een korte impressie. 
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Wat doen bezoekers op de site? 

  

Geboortedatum: meer dan 21.000 keer ingevuld 

  

Bucketlist: meer dan 18.000 keer ingevuld 

  

Meer dan 7.000 keer ingevuld 

  

Meer dan 7.000 keer ingevuld 
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Hoe zit het met het effect van de campagne? 

Detijdvanjeleven.nl heeft als ultiem doel om het vertrouwen dat jongere deelnemers (tussen de 25 

en 35) hebben in pensioenfondsen en in het pensioenstelsel te herstellen. Maar vertrouwensherstel 

met één bezoek aan een website is een enorme opgave. We stellen onszelf daarom als concreet doel 

dat iemand die onze website bezocht heeft, na zijn bezoek een gevoel van stabiliteit ervaart. 

Concreet bedoelen we daarmee dat hij zich realiseert dat ‘er altijd een pensioen op hem wacht’. Dat 

lijkt wellicht een weinig ambiteus doel, maar op dit moment zien we dat een ruime meerderheid van 

de jongeren nu denkt dat als zij met pensioen mogen, de pensioenpotten leeg zijn. In veel content op 

de site komt de boodschap ‘er is altijd een pensioen’ daarom in verschillende vormen terug. Wij 

vinden het daarnaast ook belangrijk dat bezoekers zich realiseren dat er risico’s verbonden zijn aan 

het opbouwen van pensioen. Dat 70% eindloon geen pensioenfeit is, en dat de hoogte van je 

pensioen niet vaststaat. Op de site zien we gelukkig dat deelnemers ook de meer rationele 

informatie hierover lezen en bekijken.  

 

Om te bekijken welk effect het bezoeken van de website heeft op een bezoeker, stellen we hem 

voordat hij de website gaat bekijken een aantal vragen. Dezelfde vragen stellen we hem vier dagen 

later per mail nog een keer. De eerste resultaten van dit onderzoek laten zien dat het percentage 

mensen dat (zeer) weinig vertrouwen heeft dat er straks pensioen op hen wacht, met 10% gedaald is 

na het bezoeken van de site. Mochten we dit resultaat weten vast te houden, dan zijn we hier erg blij 

mee. 
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Wilt u ook aandacht besteden aan de campagne? 

Dat kan door een banner van de campagne op uw eigen fondswebsite te plaatsen. Veel fondsen 

hebben dit al gedaan! Zie hieronder ter inspiratie de sites van Douwe Egberts Pensioenfonds, 

Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf, Pensioenfonds TDV, Pensioenfonds UMG 

en Pensioenfonds TNO. Zoals u ziet, zijn de banners in verschillende formaten beschikbaar. U vindt 

alle verschillende banners op het ledennet op www.pensioenfederatie.nl. 
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Geen plaats voor een banner? 

Het kan natuurlijk zijn dat u (op dit moment) geen plaats heeft voor een campagnebanner op uw site. 

Wellicht kunt u dan via een nieuwsbericht aandacht besteden aan de campagne. Zie hieronder 

enkele voorbeelden van Pensioenfonds PWRI, Pensioenfonds Witteveen en Bos en 

Bedrijfstakpensioenfonds voor het Bakkersbedrijf. 
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Aandacht voor de campagne in andere uitingen? 

U kunt de content van de site terug laten komen in uw eigen (digitale) nieuwsbrief, in een 

pensioenmagazine, of op uw Facebookpagina als u die heeft. Zie hieronder de digitale nieuwsbrief 

van Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten en de Facebookpagina van PFZW. Heeft u op uw site een 

videoplayer? Dan kunt u daarin ook de bucketlisttrailer van de campagne of één van de eerste drie 

afleveringen van de bucketlist embedden. U vindt de video’s op ons youtube kanaal: 

https://www.youtube.com/channel/UCGRs5u1Jk8AOuD4YK2xc9sQ 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGRs5u1Jk8AOuD4YK2xc9sQ
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Een eigen poll laten uitvoeren? 

Op www.detijdvanjeleven.nl staan diverse polls. Als lid van de Pensioenfederatie kunt u suggesties 

aanleveren voor aanvullende vragen. Meld uw suggesties via secretariaat@pensioenfederatie.nl. 

Nieuwe content? 

Mist de site informatie waarvan u denkt dat deze belangrijk is voor jongeren? Laat het ons dan weten 

via secretariaat@pensioenfederatie.nl. In overleg met u bekijken we op welke wijze we deze 

informatie kunnen toevoegen. Het uiteindelijke resultaat wordt uiteraard aan alle leden beschikbaar 

gesteld. 

Kennis vergaren over jonge doelgroep? 

Hoewel de site niet bedoeld is als breed discussieplatform, is er wel ruimte om als bezoeker 

onderling met elkaar in gesprek te gaan over pensioenonderwerpen. U kunt deze dialoog volgen en 

daarmee uw beeld verrijken over hoe deze groep aankijkt tegen pensioen. Daarnaast kunt u zelf 

onderwerpen voor de dialoog aandragen. Meld uw suggesties via secretariaat@pensioenfederatie.nl. 

mailto:secretariaat@pensioenfederatie.nl
mailto:secretariaat@pensioenfederatie.nl
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Meer informatie 

We houden u graag op de hoogte van de ins en outs van onze campagne. De volgende nieuwsbrief 

verschijnt in januari 2015. In deze nieuwsbrief gaan we in op vervolgacties van detijdvanjeleven.nl.         

Nu al een vraag? Stuur deze dan s.v.p. naar secretariaat@pensioenfederatie.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Campagneteam Pensioenfederatie 

Sara Leene, voorzitter Campagneteam, communicatiemanager PFZW 

Ingrid Vleeskens, senior communicatiemanager ING CDC Pensioenfonds / NN CDC Pensioenfonds 

Franck Erkens, dep. director Group Communications & Branding APG 

Marjan Vermeulen, senior communicatieadviseur Syntrus Achmea / Pensioenfonds IKEA 

Annemieke Biesheuvel, communicatiemanager PMT 

Roos Kuip, hoofd Communicatie Pensioenfederatie 

Michiel Arentshorst, communicatieadviseur Pensioenfederatie 
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