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ADVERTORIAL 

Met heldere communicatie en innovatieve dienstverlening is BeFrank 
sinds 2011 actief  in de collectieve pensioenmarkt. De snelgroeiende 
pensioenuitvoerder verzorgt de pensioenen van zo’n 200.000 werknemers van 
900 bedrijven. Sinds kort biedt BeFrank ook een CO2-neutraal pensioen.

diverse activatie-acties won BeFrank 
onlangs de Pensioenwegwijzer 2019, 
een prijs voor bedrijven die pensioen 
begrijpelijker maken.

Een duurzaam pensioen
Naast pensioenbewustzijn is duur-
zaamheid een steeds belangrijker 
thema geworden voor BeFrank. 
Rhebergen: “Duurzaamheid is niet 
meer weg te denken uit onze samenle-
ving. Het is dan ook een onlosmakelijk 
deel van onze strategie geworden. Dat 
voeren we door in onze producten en 
in onze organisatie zelf. Pensioen is je 
inkomen voor later. Daarom vinden 
we het belangrijk om niet alleen naar 
risico en rendement van beleggingen 
te kijken, maar ook naar de vraag hoe 
de wereld van morgen eruitziet. Zo 
zorgen we ervoor dat deelnemers hun 
pensioen straks kunnen uitgeven in 
een gezonde en leefbare wereld.”

Duurzame beleggingsmix 
Al enkele jaren biedt BeFrank in 
samenwerking met Triodos Invest-
ment Management een zeer duurzame 
beleggingsmix aan. “Sinds de start van 
onze samenwerking zijn er steeds meer 
bedrijven die voor deze optie kiezen. 
Dat vind ik een goede ontwikkeling. 
Duurzaam beleggen is een mooie 

elder, eenvoudig en 
online. Daar staat 
BeFrank voor. “Pensioen 
staat gevoelsmatig ver 

van mensen af”, aldus Jan Hein 
Rhebergen, Commercieel Directeur 
van BeFrank. “Om het dichterbij te 
brengen maken we pensioen begrij-
pelijk en persoonlijk. We houden niet 
van ingewikkelde brieven, maar willen 
mensen inzicht in hun pensioen geven, 
en hun betrokkenheid en pensioen-
bewustzijn vergroten. Bijvoorbeeld 
met onze innovatieve app. Je kunt er 
gemakkelijk zelf keuzes voor je inko-
men voor later mee maken zodat je 
dus altijd weet waar je aan toe bent.”

Pensioen leuker maken
Maar pensioen wordt ook saai gevon-
den. “Daarom proberen we het leuk 
te maken”, zegt Rhebergen. “Met ons 
BeFit-thema inspireren we mensen 
om aan hun fysieke en financiële 
gezondheid te werken. We publiceren 
onder meer interessante artikelen over 
ontspanning, inspanning en voeding. 
Op onze website is ook een fittest te 
vinden. Daarnaast organiseren we 
acties, zoals de Nationale BeFit-dag 
waarbij we heel Nederland touwtje 
lieten springen voor een fit pensioen.” 
Voor de heldere communicatie en de 

H
manier om met pensioenkapitaal veranderingen 
in gang te zetten. Er gaat nogal wat geld om in de 
pensioenmarkt, dus de impact die je kunt maken 
op het gebied van duurzaamheid is enorm”, 
vertelt Rhebergen.

Sustainable Impact Dashboard
Om individuele deelnemers concreet inzicht te 
geven in de duurzame impact van hun pensioen-
beleggingen, ontwikkelde BeFrank het Sustai-
nable Impact Dashboard. “Die impact drukken 
we uit in onder meer vermeden CO2-uitstoot 
en uitgespaard waterverbruik”, aldus Rhebergen. 
“Dat doen we niet alleen met cijfers, maar ook 
beeldend. Zo geven we vermeden CO2-uitstoot 
weer in aantal autokilometers, en uitgespaard 
watergebruik in aantal douchebeurten. Dat 
maakt het heel concreet.”

CO2-compensatie
Sinds kort kunnen klanten van BeFrank de 
resterende CO2-uitstoot van hun belegde 
pensioenkapitaal compenseren door 
bomen te laten aanplanten. BeFrank is de 
eerste partij in Nederland die dit aanbiedt. 
Rhebergen: “Daarvoor werken we samen 
met Land Life Company. Dit bedrijf is 
gespecialiseerd in natuurherstel, onder meer 
door samen met de lokale bevolking bomen 
te planten op uitgeput land in droge 
gebieden. Zo dragen we echt bij 
aan een betere wereld.” 
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