Uniek: Pensioencabaret,
verrassende manier van
communiceren
IIR B.V., Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam

Zet nu in uw agenda:

25 & 26 januari 2011

Dorint Hotel Amsterdam-Airport

13 e editie

Communiceer tijdig en realistisch en voorkom onrust bij uw deelnemer
Roos Kuip

Harry Veenendaal

Harry Joris

Paul Stamsnijder

Frans Prins

Henk Das

Peter van Vendeloo

Joanne de Graaff

Gert Jan Holland

René Schalk

Sara Leene

Julie Visser

Martijn Jacobs

Manager Pensioencommunicatie,
Syntrus Achmea

Algemeen Directeur,
NBD/Biblion B.V.

Manager
Communicatie,
Pensioenfonds Zorg
en Welzijn

oud Advocaat,
Pensioenjurist,
Columnist en Publicist

Oprichter Hoofd
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Rijksvoorlichtingsdienst

Senior Consultant,
TNS NIPO

Vice Voorzitter Bestuur,
IBM Pensioenfonds

Directeur Stg.
Pensioenfonds
Perfetti Van Melle &
WG-voorzitter BPF
Snoep en BPF Koek

Directeur,
Van ’t Loo – Van Eck

Founding Partner,
Reputatiegroep en
Auteur van ‘De vent is
de tent:reputatiemanagement in
de praktijk’

Manager
Klantenservice,
RDW

Algemeen Directeur,
Stichting voor
Ondernemingspensioenfondsen

Directeur,
meerdanCOMMUNICATIE

Experts uit de markt over:
n Heeft u voldaan aan de zware

informatieplicht?
Jos Dirks

Directeur, Rabobank
Pensioenfonds

Leo Witkamp

Directeur at Media
Pensioendiensten
(MPD) &
Directievoorzitter,
PNO Ziektekosten

Tim Burggraaf

European Partner,
Mercer

n Welk nieuws moet u binnenkort nog

brengen over korten, hogere premies
en de AOW leeftijd?
n   Hoe transparant durft ú te

Tom Zweers

Marktonderzoeker,
PGGM

Peter Borgdorff

Directeur,
Pensioenfonds Zorg
en Welzijn

Barbara Borgers
Communicatie
Adviseur,
IBM Pensioenfonds

communiceren over de risico’s van nu?
n   Hoe zorgt u dat u als bestuur sterk staat

in uw communicatie?
Wies Wiegmans
Fondsmanager,
PGGM

Nicole Beuken
Directeur
Bestuursbureau,
ABP

Peter Lapperre

Verandermanager
Commerciële
Bedrijfsvoering,
Van Aetsveld BV

n Reputatie beschermen? Hoor hoe

Toyota, TNT en Shell het deden!
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Geachte Pensioenprofessional,
Hoe transparant durft u te communiceren?
De media buitelen over u heen: ‘Transparantie, dat moet er komen’. Maar wat is transparantie, hoe transparant durft en kunt u eigenlijk zijn? En wat als
u persoonlijk wordt aangesproken op kwesties binnen uw fonds?
Onlangs las ik in het FD:
‘Verlagen pensioenen alleen rechtmatig als is voldaan aan informatieplicht
In veel gevallen is van een verplichte heldere, transparante communicatie over de risicoverschuiving geen sprake geweest. (…) Heeft een onderneming niet
aan de informatieplicht voldaan, dan staat een juridische actie op grond van dwaling voor de (ex-)werknemer open. Daarmee kan de pensioenregeling met
terugwerkende kracht worden vernietigd.’
Hoe reageert u op onrust in de media?
U wordt overspoeld door vragen van deelnemers. ‘Kan ik nog wel rondkomen? Hoeveel pensioen heb ik nog over? Hoe hoog wordt mijn premie nu?’
Bent u open over veranderingen van risico’s? Professionele communicatie is een essentieel onderdeel van Pension Fund Governance.
Sterk en actief communicatie beleid
Gaat u mee in die zo gewilde openheid of kiest u voor een genuanceerdere aanpak? Tijdens deze conferentie discussieert u veelvuldig met bestuurders
en communicatie-experts. U leert van de aanpak van de Nederlandse Overheid en andere branches. Zorg dat u uw deelnemer bereikt en weloverwogen
communiceert.
Graag tot ziens op 25 en 26 januari 2011 in het Dorint Hotel Amsterdam-Airport.

Kennispartners van deze conferentie zijn:

Met vriendelijke groet,

Laura Gouverneur
Product Development Manager

 Inspirerende en openhartige discussie
Transparantie; hoor waarover u dit jaar wel en niet moet
communiceren

 Haal meer uit uw deelnemerspanel
Speciaal voor u staat er een deelnemerspanel voor u klaar! Vraag hen hoe u
uw deelnemer kunt boeien en leer hoe u zelf meer uit uw eigen panel haalt.

 Workshop: reageer effectief op nieuws over uw fonds
Tijdens deze workshop ontwikkelt u stap voor stap een plan van aanpak met
uw bestuur en communicatieafdeling. Inclusief een effectieve uiting en
effectmeting!

 Kado!
Alle deelnemers ontvangen tijdens de conferentie
het boek ‘De vent is de tent: reputatiemanagement
in de praktijk’. Auteur: Paul Stamsnijder.

Meld u nú aan! bel: +31(0)20 - 580 5400 e-mail: inschrijving@iir.nl fax: +31(0)20 - 580 5454 www.iir.nl/pensioencommunicatie

					

Programma dinsdag 25 januari 2011

Programma woensdag 26 januari 2011

08.30

Ontvangst en koffie

08.30

Ontvangst en koffie

09.15

Opening door uw dagvoorzitter
Roos Kuip, Manager Pensioencommunicatie, Syntrus Achmea

09.00

Opening door uw dagvoorzitter
Roos Kuip, Manager Pensioencommunicatie, Syntrus Achmea

Blik vooruit: welk nieuws moet u de komende tijd brengen?
09.30

Weet wie uw deelnemer is

Vooruitblik op ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor uw huidige communicatie
Laatste ontwikkelingen rond dekkingsgraden en pensioenakkoord
n Hoe communiceert u over AOW leeftijd, korten en hogere premies?
n Welk nieuws moet u uw deelnemer de komende tijd brengen?
Peter Borgdorff, Directeur, Pensioenfonds Zorg en Welzijn

09.15

Hoe open durft u te communiceren over de risico’s van nu?

09.45

n

Deelnemerstrategie: toepassen van marketingtechnieken binnen het pensioendomein
De nieuwe manier van segmenteren
n De relatie met uw service- en kanaalstrategie
n Van papier naar praktijk: wat heeft u nodig uw om strategie werkelijkheid te maken
Sara Leene, Manager Communicatie, Pensioenfonds Zorg en Welzijn
n

Pensioenbewustzijn: Hoe weet u wat uw deelnemer beweegt?
Wat wil een deelnemer eigenlijk allemaal weten over zijn fonds?
n En wat wil hij weten over zijn pensioen?
n Welke rol speelt de samenstelling van uw deelnemers hierbij?
n Wil de deelnemer wel interactie met zijn pensioenuitvoerder?
Tom Zweers, Marktonderzoeker, PGGM
Wies Wiegmans, Fondsmanager, PGGM
Julie Visser, Senior Consultant, TNS NIPO
n

10.00

Het communiceren van onzekerheid met behoud van vertrouwen: mogelijk of niet mogelijk?
Hoe transparant willen wij als sector in deze tijden zijn?
n Pensioenakkoord voorspelt meer onzekerheid: durven we  echt transparant te communiceren?
n Communiceren over de werkelijke risico’s in de regeling: gaan we dat doen?
n En wat gebeurt er dan met het vertrouwen in de pensioenfondsen………?
Nicole Beuken, Directeur Bestuursbureau, ABP
n

10.30

Inspirerende en openhartige discussie

10.30

Transparantie; hoor waarover u dit jaar wel en niet moet communiceren
Wat is transparantie voor u en waarom is het juist nu zo belangrijk?
n Hoe verhoudt transparantie zich tot het vertrouwen onder uw deelnemers?
n Hoe communiceert u over slecht nieuws en pensioenwijzigingen naar uw deelnemers?
n Hoe gaat u om met het spanningsveld tussen waarheid en nuance?
Frans Prins, Algemeen Directeur, Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
Leo Witkamp, Directeur at Media Pensioendiensten (MPD) & Directievoorzitter, PNO Ziektekosten
Tim Burggraaf, European Partner, Mercer

Deelnemerspanel en zaaldiscussie
Hoe maakt u maximaal gebruik van uw deelnemerspanel?
n Waarom is het juist nú belangrijk een goed deelnemerspanel te hebben?
n Wanneer is iemand geschikt als panellid?
n Welke vragen stelt u aan uw panel?
n Kunt u uw panellid het beste online of live benaderen?
Onder leiding van Julie Visser, Senior Consultant, TNS NIPO
Op het podium zit ons deelnemerspanel voor u klaar. Grijp deze kans stel hen al uw prangende vragen!

11.00

Koffie, thee en netwerken

n

11.00

Hoe kunt u interesses en verwachtingen van uw deelnemer sturen?

Koffie, thee en netwerken

Hoe zorgt u dat u als bestuur sterk staat in uw communicatie?

11.30

Praktijkcase Nederlandse Overheid: Hoe wekt u interesse tot ‘oninteressante’ thema’s?
Wat is automatisch gedrag precies en hoe verwerken mensen informatie?
n Hoe wekt u interesse voor thema’s die niet automatisch enthousiast ontvangen worden?
n Hoe weet u wat werkt in massamediale communicatie en hoe voorkomt u onnodige kosten?
n Lessons learned van overheidscampagnes als ‘Bob jij of Bob ik?’
Peter van Vendeloo, Voormalig Hoofd Campagnemanagement, Rijksvoorlichtingsdienst en
Auteur van ‘Nieuwe aanpak in Overheidscommunicatie’
n

11.30

12.00

Praktijkcase Pensioenfonds Bibliotheken: Communicatie essentieel binnen Pension
Fund Governance
n Draagvlak en vertrouwen als legitimatie van het bestaan van het bestuur
n Hoe vindt u de balans tussen communicatie en ‘technische’ stuurmiddelen van het bestuur?
n Wat is de rol van uw uitvoerder of andere partijen hierbij?
n Praktijkvisie op goed Pension Fund Governance
Henk Das, Bestuurslid, Pensioenfonds Bibliotheken & Algemeen Directeur, NBD/Biblion BV
Praktijkcase IBM Pensioenfonds: Effectieve samenwerking tussen bestuur en communicatie
Wat hebben bestuur en communicatieafdeling van elkaar nodig om met elkaar mee te denken?
n Hoe is communicatie bij IBM Pensioenfonds prominenter op de agenda komen te staan?
n Ervaringen en tips vanuit beide perspectieven, wat heeft het opgeleverd?
n Hoe vergroot u het draagvlak en zorgt u dat iedereen meedenkt in de communicatielijn?
Harry Joris, Vice Voorzitter Bestuur, IBM Pensioenfonds
Barbara Borgers, Communicatie Adviseur, IBM Pensioenfonds
n

12.45
14.00

12.00     Hoe zorgt u dat de consument vanaf nu écht weet hoe hoog zijn pensioen is?
n Effectief Managen van verwachtingen; hoe en waarom doet u het?
n Welke keuzes maakt u om hun vertrouwen nu terug te krijgen én te behouden?
n Praktische voorbeelden uit de bankensector, wat kunt u ervan leren?
Peter Lapperre, Verandermanager Commerciële Bedrijfsvoering, Van Aetsveld BV
12.30

Lunch

13.30

Life is a cabaret!
Geniet van een geweldige show en u ervaar hoe u op volstrekt andere wijze
bijeenkomsten met pensioenconsumenten organiseert!
Pensioencabaret door acteurs Malinca Verwiel en Francois Beckers.

Lunch
Praktijkcase Pensioenfonds Koek en Snoep: Samenwerking in communicatie
Integrale visie op het huidige pensioenstelsel
n Hoe kunnen pensioenfondsen beter samenwerken?
n Do’s en don’ts; wat zijn de lessons learned van Pensioenfonds Koek en Snoep?
n Wat levert gezamenlijke communicatie uiteindelijk op?
Joanne de Graaff, Directeur St. Pf Perfetti Van Melle & WG-voorzitter BPF Snoep
en BPF Koek

Vernieuwende communicatiemiddelen; sleutel voor pensioenbewustzijn?
n Hoe gebruikt u humor om uw deelnemer ‘vast te houden’?
n Hoe vergroot u uw websitebezoek?
n Wat zijn de mogelijkheiden van Social Media voor pensioencommunicatie?
n Hoe vindt u de balans tussen internet en schriftelijke middelen?
n Hoe u informatie op uw website en overige digitale middelen moet aanbieden
René Schalk, Directeur, meerdanCOMMUNICATIE &
Tjandra Onken cpl, Managing director pensioencommunicatie, meerdanCOMMUNICATIE

n

Strategisch communiceren in crisissituaties
14.30

Hoe beschermt u de reputatie van uw pensioenfonds én die van uzelf?
Hoe actief moet uw communicatiebeleid zijn?
n Beste reactie op negatieve publiciteit: tegenaanval, openheid, verontschuldigen, negeren?
n Hoe reageert u als u als bestuur persoonlijk aangesproken wordt?
n Praktische lessen uit voorbeelden als Shell, Toyota, TNT en Unilever?
Paul Stamsnijder, Founding Partner, Reputatiegroep en Auteur van ‘De vent is de tent:
reputatiemanagement in de praktijk’

Hoe effectief zijn uw uitingen bij het sturen van gedrag?

n

15.00

16.00

14.45

Koffie, thee en netwerken

15.15

Interactieve workshop:
Effectief reageren op nieuws in de media

Praktijkcase Rabobank Pensioenfonds: Ervaringen met blikoppensioen.nl
n Hoe is blikoppensioen.nl ontstaan?
n Waarom is de site op deze manier ingericht?
n Wat zijn de eerste ervaringen en lessons learned?
n Praktische en direct te implementeren tips voor uw eigen website
Jos Dirks, Directeur, Rabobank Pensioenfonds

Werkwijze:
U wordt onderverdeeld in groepen. Deze groepen vormen fictief een pensioenfondsbestuur en
communicatieafdeling. Op dat moment komt er een nieuwsbericht waarop u als pensioenfonds
moet reageren…

Praktijkcase RDW: Wat levert digitalisering op?
Hoe zorgt u dat u met uw website kunt besparen op het telefoonverkeer?
n Wat zijn de ervaringen met de berichtenbox?
n Wat kan de berichtenbox voor uw pensioenfonds betekenen?
Gert Jan Holland, Manager Klantenservice, RDW

Stap voor stap ontwikkelt u met uw bestuur en communicatieafdeling het plan van aanpak 		
inclusief effectmeting en een effectieve uiting!

n

U leert:
Welke communicatiemiddelen zijn wel en niet effectief?
n Hoe zorgt u dat de de deelnemer uw tekst echt leest en geboeid blijft?
n Welke journalistieke technieken werken wel en welke niet?
n Hoe maakt u slim gebruik van interactie tussen verschillende media?
n Hoe bouwt u een evenwichtig magazine, nieuwsbrief of krant op?
n Hoe monitort u zelf de effectiviteit van uw communicatiemiddelen?
Martijn Jacobs, Directeur, Van ’t Loo – Van Eck
n

Heeft u voldaan aan de zware informatieplicht?
16.30

17.00

Schokkende resultaten: waarop baseert uw deelnemer financiële keuzes?
Hoe bewust maakt de deelnemer zijn keuze?
n Hoe effectief is uw tekst dus daadwerkelijk?
n Wat betekent dit voor uw communicatie?
n Wat kan goed werkgeverschap en zorgplicht hier betekenen?
Tim Burggraaf, European Partner, Mercer
n

Koffie, thee en netwerken

Maak uw website zó helder dat uw deelnemer er direct zijn antwoord vindt
15.30

14.15

Collectieve claims van (ex)werknemers na overgang naar Collective Defined Contribution.
Opmaat naar DSB 2.0?
n Hoe verliep de communicatie naar (ex) werknemers tijdens de overstap naar een
CDC-regeling?
n Wat vindt de Hoge Raad?
n Hoe wordt een claim opgebouwd?
n Most important: hoe bewapent het ondernemingspensioenfonds zich tegen een collectieve claim?
Harry Veenendaal, oud Advocaat, Pensioenjurist, Columnist en Publicist
Afsluiting met aansluitend een borrel aangeboden door IIR

Extra:
Maak gebruik van deze unieke kans om direct feedback te krijgen op uw werk. Mail uw tekst of uiting
vooraf naar t.komijn@iir.nl, tijdens de workshop bespreekt de workshopleider de uiting en helpt hij u
de uiting te verbeteren.
17.00

Afsluiting conferentie
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Interactief programma bestemd voor:

Deelnemers die u voor zijn gegaan:

n Bestuursleden van pensioenfondsen

Achmea Pensioen- en
Levensverzekeringen N.V.
Aegon Group Legal & Compliance
Akkermans & Partners Group
APG Asset Management
Artena Business Consulting
ASR Verzekeringen
Atos Origin Nederland
Bureau voor Strategische
Pensioencommunicatie BV
Cendris
Cordares
Delta Lloyd  NV
FPLC BV
Holland van Gijzen advocaten en
notarissen
Houthoff Buruma N.V.
Intomart GfK bv
Meerdan Communicatie
Ministerie van Financien
MN Services
Nederlandse Bond voor
Pensioenbelangen
Ortec Finance BV

n Directeuren van pensioenverzekeraars en -uitvoerders
n Directie en staf van bestuursbureaus
n Communicatieafdelingen
n Beleidsmedewerkers

Meld u nu aan voor de linkedingroep
“Communicatie van Pensioenen“

Vijf gemakkelijke manieren om u aan te melden
1. Per telefoon: +31 (0)20 580 5400

P&B Communicatie BV
Pensioenfonds Horeca & Catering
Pensioenfonds Medewerkers
Apotheken (PMA)
Pensioenfonds Openbare Bibliotheken
Pensioenfonds Zorg & Welzijn
Public Consultants | Van Sluis
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
Zorgverzekeraars
Stichting Pensioenfonds ABP
Stichting Pensioenfonds Atos Origin
Stichting Pensioenfonds Elsevier
Stichting Pensioenfonds Fortis Bank
Nederland
Stichting Pensioenfonds
Fysiotherapeuten
Stichting Pensioenfonds Hoogovens
Syntrus Achmea Pensioenbeheer
TNS NIPO
TNT Post
Universiteit Utrecht
Van ‘t Loo - Van Eck
Waanzinnig!Idee & Concept B.V.
Zwitserleven

Verhinderd? Over annuleren of wijzigen doen wij niet moeilijk!
Tot 1 maand voor de bijeenkomst kunt u geheel kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 1 maand
voor de bijeenkomst krijgt u een tegoedbon voor deelname aan een van onze andere conferenties
of trainingen. (Bon is één jaar geldig)
Gegevensregistratie
Uw gegevens worden door IIR geregistreerd en gebruikt om u op de hoogte te
houden van onze producten en die van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Mochten uw gegevens niet
correct zijn of wenst u dat uw gegevens niet gebruikt worden voor deze doeleinden, neem dan contact
op met onze database afdeling op 020 - 580 5470 of e-mail database@iir.nl

2. Via e-mail: inschrijving@iir.nl
3. Per fax: +31 (0)20 580 5454
4. Via de website: www.iir.nl/pensioencommunicatie
5. Per post: IIR B.V., Antwoordnummer 11604, 1000 RA Amsterdam

Algemene voorwaarden
Op alle aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de
K.v.K te Amsterdam, onder nummer 33200358. De algemene voorwaarden zijn te downloaden op onze
website www.iir.nl/algemene_voorwaarden en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Data en locatie
25 & 26 januari 2011
Stationsplein ZW 951
1117 CE Amsterdam Schiphol-Oost
+31 20 5400-777
info.amsterdam@dorint.com

Meld u vroeg aan en
bespaar  200,-

Bij aanmelding tot en
met 3 december 2010

Bij aanmelding na
3 december 2010

Conferentie en
Conferentiemap

 1.749,-

 1.949,-

Conferentiemap

 350,-

 350,-

Alle prijzen zijn exclusief BTW, inclusief documentatie, koffie/thee/lunch en per persoon.

Inschrijfformulier

Uw organisatie profileren op deze conferentie?
Robert van den Heuvel geeft u graag persoonlijk
advies. Neem contact op via 020-5805437 of e-mail
r.vandenheuvel@iir.nl

Ja, wij melden ons aan voor de conferentie

Communicatie van Pensioenen 2011
25 & 26 januari 2011, Dorint Hotel Amsterdam-Airport
q Conferentie en Conferentiemap
q Conferentiemap

B1333A
B1333B

Naam organisatie:

2. Naam+voorletters:

Postadres:

Voornaam:

Postcode/plaats:

Telefoon:

Telefoon:

Fax:

qM qV

Fax:

Mobiel:

Factuuradres:

E-mail adres:
Afdeling/kamernummer:

1. Naam+voorletters:

qM qV

Voornaam:
Telefoon:

Functie:
Vakgebied:

Fax:

Mobiel:

Inschrijving geautoriseerd door:

E-mail adres:

dhr/mevr

functie:

Afdeling/kamernummer:
Functie:
Vakgebied:

Wilt u meerdere personen aanmelden of heeft u inhoudelijke vragen? Neem contact op met
onze accountmanager: Maria Keizer, +31 (0) 20 5805 496 of e-mail m.keizer@iir.nl

Meld u nú aan! bel: +31(0)20 - 580 5400 e-mail: inschrijving@iir.nl fax: +31(0)20 - 580 5454 www.iir.nl/pensioencommunicatie

