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De Pensioenlunch
Pensioen laagdrempelig op de werkvloer

De werkomgeving is dé plek om aandacht te vestigen op het pensioen. Wijzer in geldzaken roept werkgevers daarom 

op om tijdens de Pensioen3daagse extra aandacht aan het pensioen te besteden. Tijdens de Pensioen3daagse  

worden er in het hele land weer activiteiten georganiseerd om werknemers overzicht en inzicht te geven in hun  

pensioen. Een ‘pensioenlunch’ voor uw medewerkers in uw bedrijfsrestaurant kan daaraan op een bijzondere  

wijze bijdragen.

Wat is een pensioenlunch?
Wijzer in geldzaken ziet een pensioenlunch als het op een ongedwongen wijze onder de aandacht brengen van 

pensioen in het bedrijfsrestaurant tijdens lunchtijd. U kunt bijvoorbeeld denken aan een standje met enkele laptops met 

daarop mijnpensioenoverzicht.nl en enkele medewerkers van uw HR afdeling of uw pensioenuitvoerder die toelichting 

kunnen geven. Of als ‘lunch van de dag’ een speciale pensioensandwich. Net zo dun of dik te beleggen als men zelf 

wil… Vergeet niet de GRATIS pensioenlunch placemats te bestellen bij Wijzer in geldzaken.

Hoe organiseert u een pensioenlunch?
Wijzer in geldzaken biedt u verderop in dit document een leidraad aan voor de mogelijke uitwerking van een pensioen-

lunch. Die kunt u desgewenst ook in samenwerking met uw pensioenuitvoerder organiseren. En het is natuurlijk aan u 

om al dan niet de leidraad één op één over te nemen dan wel uw eigen creatieve invulling te geven.

Ondersteuning Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken ondersteunt uw initiatief door diverse promotiemiddelen gratis beschikbaar te stellen. Daarmee 

kunt u zelf aan de slag en als u dat wenst bijvoorbeeld ook uw drukwerk voorbereiden. Wijzer in geldzaken stelt  

bovendien gratis Pensioen3daagse promotiemiddelen beschikbaar. Deze kunt uw via www.wijzeringeldzaken.nl/

pensioen3daagse bestellen. Daarnaast zorgt Wijzer in geldzaken dat de Pensioen3daagse landelijke aandacht krijgt in 

de media, waardoor dit ook voor de medewerkers van uw organisatie herkenning zal opleveren. Uiteraard staat het 

u vrij om (regionale) media voor uw eigen activiteiten te benaderen.   

Leidraad invulling Pensioenlunch
U kunt natuurlijk geheel naar eigen inzicht uw pensioenlunch invulling geven. Want misschien organiseert u liever een 

pensioenontbijt? Hoe dan ook, met dit document geven wij u ter inspiratie een voorbeeldinvulling waar u mee aan het 

werk zou kunnen gaan. Het is maar net hoe klein of groot u het wilt maken of welke andere creatieve invulling u zou 

willen geven. Op de laatste pagina van dit document treft u onze leidraad aan.

Praktische informatie
Op www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse kunt u de gratis promotiemiddelen bestellen en diverse digitale  

middelen, zoals een standaardpresentatie, downloaden. Wijzer in geldzaken wenst u veel succes met de organisatie van 

een pensioenlunch of andere pensioenactiviteit in het kader van de Pensioen3daagse.

Wij blijven graag op de hoogte van uw initiatieven. Laat u het ons weten via het speciale aanmeldformulier op 

www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Wijzer in geldzaken via info@wijzeringeldzaken.nl.



 

Leidraad Pensioenlunch

Actie Timing Toelichting/boodschap

1e Bericht 
via uw intranet

2 weken voor 
de Pensioen-
3daagse

-  Aankondiging pensioenlunch in kader Pensioen3daagse. 
-  Heeft u uw DigiD beschikbaar? (= noodzakelijk bij raadplegen  

mijnpensioenoverzicht.nl > zie verderop)

2e Bericht 
via uw intranet

Tijdens de  
Pensioen-
3daagse

-  ‘Vandaag in ons bedrijfsrestaurant… etc.’
-  Doe mee en win een … (indien actiecomponent)
-  Heeft u uw DigiD bij u?

Idee 1: 
op alle werkplekken 
van medewerkers 
ligt een placemat 
met …

Vroege 
ochtend tijdens 
de Pensioen-
3daagse

… verrassende pensioenwetenswaardigheden en/of actie-element, 
bv: ‘zoek de antwoorden op de volgende drie vragen en win een …’

Medewerkers wordt verzocht de placemat mee te nemen naar het 
bedrijfsrestaurant en daar in te leveren bij de tafel/stand om zo mee te 
dingen naar de prijs van …

Idee 2: 
bij binnenkomst 
bedrijfsrestaurant 
krijgt iedereen e
en geperforeerd 
(credit)kaartje met …

Tijdens de  
Pensioen-
3daagse van 
circa 12.00 uur 
- 14.00 uur

… enkele interessante pensioeninformatiebronnen, zoals: 
-  wijzeringeldzaken.nl
-  mijnpensioenoverzicht.nl
-  pensioenkijker.nl
… en aan de andere kant van de perforatie een invulruimte voor de naam 
van de betreffende persoon. 

Te deponeren in de gleuf van de speciale pensioen-‘postbus’ en zo mee te 
dingen naar de prijs van …

Ondersteunende 
personen en 
middelen in (of bij 
ingang) bedrijfs-
restaurant

Tijdens de  
Pensioen-
3daagse van 
circa 12.00 uur 
- 14.00 uur

-  tafel/stand met 3x laptop(s) (incl. internetverbinding) met daarop  
mijnpensioenoverzicht.nl

-  HR- of pensioenuitvoerdermedewerkers die (op hoofdlijnen) tekst en  
uitleg kunnen geven,

-  banner met Pensioen3daagse logo, -bedrukte servetten met bedrijfs-,  
pensioenfonds en Pensioen3daagse logo

-  ballpoints (met opdruk)

Optioneel: Bericht 
via uw intranet

1 week na  
de Pensioen-
3daagse

‘Heeft u al overzicht van uw pensioen’ en/of ‘Heeft u uw placemat/kaartje al 
ingeleverd om mee te dingen naar de prijs van…’

3e Bericht via uw 
intranet

2 weken na 
de Pensioen-
3daagse

‘de winnaar(s) is/zijn…’
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