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ob Mols, algemeen directeur schoon-
maakbedrijf Asito: “Duurzaamheid 

zit in de genen van Asito. Onze missie is om 
samen te werken aan een betere leefomge-
ving. En dan bedoelen we niet alleen schoon 
en hygiënisch, maar ook duurzaam en sociaal. 
Asito richt zich op drie pijlers op het gebied 
van duurzaamheid, namelijk: inclusiviteit, 
verspilling tegengaan en schoon bewegen. 

Inclusiviteit zit in de genen van ons bedrijf en 
onze medewerkers. Wij vinden het waardevol 
om collega’s met een achterstand een handje 
te helpen en talent optimaal te benutten. Ons 
bedrijf hebben we er zelfs op ingericht; we 
hebben collega’s die specifiek zijn opgeleid 
om deze doelgroep te coachen. Ook het 
Nationaal Integratiediner, waar Asito initia-
tiefnemer van is, en de certificering met de 
hoogste Trede op de Prestatieladder Socialer 
Ondernemen geven aan dat we in de top 

p 10 mei werd bekend dat de pensi-
oenhervormingen maximaal een jaar 

worden uitgesteld. “Let op: dit is geen afstel, 
want het pensioenstelsel is echt aan hervor-
ming toe”, zegt Marianne de Boer, CEO van 
Aegon Cappital. “Ik zou werkgevers willen 
adviseren op tijd met het nieuwe stelsel aan 
de slag te gaan. Er moeten veel ingrijpende 
keuzes gemaakt worden. En daarin moet je 
je OR goed betrekken. Op aegoncappital.nl/
pensioenakkoord bieden we hiervoor een 
stappenplan.”

De belangrijkste wijziging in het Pensioen- 
akkoord is dat er geen pensioenregelingen 
meer mogen zijn op basis van een uitkerings-
overeenkomst. “Meer medewerkers hebben 
straks een eigen pensioenpot”, zegt De Boer. 
“Ook komen er meer pensioenkeuzes. Goede 
begeleiding is daarbij heel belangrijk. Om 
ervoor te zorgen dat medewerkers zich in  
hun pensioen verdiepen, hebben we Aegon-

Wees klaar voor nieuw pensioenstelsel

zitten qua inclusiviteit. Wat betreft verspilling 
tegengaan, zijn we druk bezig het verbruik 
van grondstoffen, afval en zwerfafval terug te 
dringen. Zo nemen we bij veel klanten eigen 
verpakkingsmateriaal mee terug naar ons  
distributiecentrum in Almelo. Hier verwij-
deren wij de verpakkingen van producten 
en voeren dit in gescheiden afvalstromen af. 
Daarnaast recyclen we zoveel mogelijk van 
deze verpakkingen. Op het gebied van schoon 
bewegen maken we gebruik van elektrische 
auto’s en werkbussen. Ons streven is uit te 
breiden naar 100% schoon vervoer. Voort-
durend kijken we waar we de volgende stap 
kunnen zetten om een betere leefomgeving te 
creëren.”  

B

O Cappital@Work ontwikkeld. Hiermee geven 
we presentaties, maar bieden we ook een 
pensioenbarista en een pensioenpubquiz. 
Daarnaast willen we dat werknemers inzicht 
krijgen in hun totale financiële plaatje. Voor 
nu én later. Daarvoor hebben we Finsnap 
ontwikkeld.”

Als premiepensioeninstelling (PPI) kan 
Aegon Cappital bij het ingaan van het nieuwe 
stelsel bogen op een ruime ervaring. De 
Boer: “We zijn een pensioenuitvoerder, net 
zoals een verzekeraar of een pensioenfonds. 
Werkgevers die niet onder een verplichtstel-
ling vallen kunnen klant worden. Bij een PPI 
vormt de voor pensioen beschikbare premie 
het uitgangspunt voor de pensioenopbouw. 
Deze pensioenpremies worden belegd. Alles 
met één duidelijk doel: een zo goed mogelijk 
rendement tegen zo laag mogelijke kosten.”  
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