COMMUNICATIE

Pensioengat of
commmunicatiekloof?
‘Geef Nederlanders Pensioeninzicht’ luidt de oproep van de AFM in haar rapport over
het verwachtingspatroon dat consumenten hebben over hun inkomen uit pensioen.
Dat verwachtingspatroon blijkt lang niet altijd te kloppen. Hier ligt een mooie taak voor
het intermediair.

A

ls we de percentages uit het rapport een
afspiegeling laten zijn voor de klanten van
uw kantoor, dan kunnen we stellen dat
ongeveer twee derde van uw klanten verwacht dat het
inkomen uit pensioen 70 procent van het laatst verdiende bruto jaarsalaris bedraagt. Zij weten het dus niet
zeker. Een kwart van uw klanten weet helemaal niet
hoe hoog hun pensioen zal
zijn. En een tiende denkt dat
het minder dan 70 procent van
het laatst verdiende bruto jaarsalaris bedraagt. Maar denken
is iets anders dan weten.
Kortom, uit het rapport van de AFM kunnen we concluderen dat 4 procent van uw klanten weet dat hun
inkomsten uit pensioen en AOW tussen voor hen
acceptabele richtlijnen zal liggen.

En zeg nou eerlijk, leest u een rapport uit als het vol
staat met vakjargon uit een ander interessegebied dan
het uwe? Heeft uw klant nu een pensioengat of u een
communicatiekloof?
Hier heeft u een perfect (marketing)middel om de aandacht van uw klant te trekken. Want pensioen gaat ook
over netto besteedbaar inkomen. Nu, maar ook bij ziekte, bij arbeidsongeschiktheid,
bij scheiden, bij onverhoopt
overlijden en bij het bereiken
van de pensioengerechtigde
leeftijd. Situaties die we allemaal herkennen, omdat we
het dagelijks meemaken. Dát spreekt aan. Uw klant
wil weten welke levensdoelen hij met zijn geld kan
verwezenlijken. U kunt het uw klant vertellen! Over geld
en liefde wordt nog steeds het meest gelezen, maar
nauwelijks gesproken.

uitnodigt voor een gesprek. U zet in de brief het doel,
een korte agenda en u geeft aan welke voorbereiding
u van uw klant verwacht. De klant voelt uw oprechte
aandacht en wordt zich bewust dat dit een belangrijke
zaak is. Hij zal u bellen.
Tijdens dit klantgesprek stelt u open vragen en u
luistert. Nu hoort u in welk verwachtingspatroon hij zit.
‘Dus beste klant, u denkt dat… Waar baseert u dat op?’
Dit maakt uw klant bewust van het inzicht dat hij niet
heeft, maar graag wil verkrijgen. Dit schenkt u de kans
om te vertellen (eventueel aan de hand van een heldere
DVD) wat u voor hem kunt betekenen en hoe uw werkwijze verloopt. Uw klant weet precies waar hij aan toe
is en ziet u als een waardevolle adviseur.

Vakkennis

Begrijpelijke samenvatting

Spreek uw klant aan op knelpunten die zijn aandacht
vragen en toon uw vakkennis. Communiceer in klare
taal over gewone geldzaken. Praktijksituaties waarin
uw klant zich herkent en denkt: ‘Dat heb ik ook, ik moet
mijn financieel adviseur bellen voor een goed advies
in deze.’ Laten we het pensioenrapport als voorbeeld
nemen. Maak een duidelijke brief waarin u uw klant

In een volgend gesprek geeft u de klant inzicht in zijn
verwachtingen door alle cijfers helder te vertalen. De
UPO wordt voorzien van een begrijpelijke samenvatting.
En omdat iedereen wel eens op een kruispunt in zijn
leven staat die grote gevolgen heeft voor de financiële
huishouding, houdt u contact met uw klant. Telefonisch,
tijdens de inloopspreekuren of via de nieuwsbrief. Uw
CMS heeft een scala aan mogelijkheden om een actief
klantrelatiebeheer te voeren.
Het is tijd om weer te gaan ondernemen! En dat begint
bij uzelf. We leven in een nieuwe economie, waarin
de klant echt centraal staat en geïnspireerd wordt om
een passend advies af te nemen. Een advies waarmee
hij zijn inkomsten afstemt op zijn persoonlijke wensen
en behoeften. Als u als financieel adviseur dat voor
uw klant kunt betekenen, dan bent u goud waard. En
bouwt u een relatie voor het leven.

Spreek uw klant aan
op knelpunten

Slechte communicatie
Wat een enorme kans ligt hier voor u als financieel
dienstverlener! De reden van de teleurstellende verwachtingskloof die uw klant heeft, ligt immers niet altijd
aan verkeerde producten of woekerpolissen. Maar ook
aan slechte communicatie. De data zijn er. De verzekerde ontvangt een startbrief en jaarlijks een UPO . Maar
uw klant kan deze documenten niet lezen. Het enorme
vakjargon doet hem de das om. Hij toont desinteresse.

VB poetst imago op met website
De Vereniging Bedrijfstakpensioen-

fondsen (VB) lanceerde deze maand
een nieuwe website, samenstajijsterk.
nl, waarop te zien is waarom mensen,
volgens VB, hun pensioen beter samen
kunnen regelen dan alleen. Dat gebeurt
niet alleen met tekst, maar ook met animatiefilmpjes. Bezoek aan de site wordt gestimuleerd met gebruik van banners en de verkiezing van
de ‘nog niet met Pensioen Kampioen’. Vanaf deze
week komen er op bescheiden schaal ook advertenties in dagbladen. De leden van VB kunnen met
eigen boodschappen aanhaken op de gezamenlijke
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uitingen. Zo’n 80
procent van alle
Nederlandse
werknemers
bouwt pensioen op bij een
collectief pensioenfonds. En hoewel ook de pensioenfondsen
fors te lijden hebben gehad van de financiële en
economische crisis, behoort het Nederlandse
pensioensysteem volgens VB nog steeds tot de
beste ter wereld. En dat mag ook wel eens worden
benadrukt, vinden de leden.

Ellen te Brake,
inspirator en eigenaar van LL’nz,
bureau voor marktgerichte
communicatie
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