
 

 

 

 
Ambassadeursconvenant 

Gepensioneerden Vereniging ‘X’ en Werkgever ‘X’ 
 
Aanleiding 
Dit convenant is ontstaan vanuit de intentie van de Gepensioneerden Vereniging ‘X’ om met haar 
leden betekenisvol te blijven voor Werkgever ‘X’. 
 
Het lidmaatschap van de Gepensioneerden Vereniging ‘X’ brengt tot uitdrukking dat de leden er prijs 
op stellen de band met Werkgever ‘X’ in stand te houden. De leden zijn ook vaak aanspreekpunt of 
klankbord in hun woonomgeving. Zowel met betrekking tot de werkzaamheden van Werkgever ‘X’, 
als bij sociaal-maatschappelijke onderwerpen. 
 
Werkgever ‘X’ hecht veel waarde aan een goede verbinding met haar (gepensioneerde) 
medewerkers waaronder de leden van de Gepensioneerden Vereniging ‘X’. Daarnaast hecht 
Werkgever ‘X’ als leverancier/dienstverlener  aan een goed imago door lokale verbindingen te 
ondersteunen  en door een rol te kunnen spelen in de maatschappelijke activiteiten.  
 
Ambities 
Met dit convenant wensen partijen enkele specifieke ambities na te streven. Hiermee: 

• Waarderen partijen de toegevoegde waarde van de leden van de Gepensioneerden 
Vereniging ‘X’ die zich vrijwillig als ambassadeur van Werkgever ‘X’ willen inzetten.  

• Maken partijen duidelijk op welke thema’s de samenwerking specifiek van toegevoegde 
waarde kan zijn. Dit met de ambitie om onder andere de lokale gemeenschappen en 
economie te ondersteunen, de vitaliteit in het woon- en werkgebied te bevorderen en de 
sociale cohesie te stimuleren.  

• Geven partijen over en weer commitment af om de onderlinge samenwerking te versterken. 
• Kunnen leden van de Gepensioneerden Vereniging ‘X’ in de rol van ambassadeur fungeren 

als ogen en oren in de maatschappij door hun vele participaties in verenigingen, ervaring op 
velerlei gebied en contacten in de regio waarin zij woonachtig zijn.  

 
Concrete intenties 
Op basis van de doelstellingen spreken Werkgever ‘X’ en de Gepensioneerden Vereniging ‘X’ de 
volgende intenties uit: 

• De leden van de Gepensioneerden Vereniging ‘X’ zijn bereid op te treden als ambassadeur 
van Werkgever ‘X’. 

• De ambassadeurs kunnen participeren in de Marktteams, panels of andere verbanden om 
Werkgever ‘X’ te helpen aan of bij maatschappelijke relevante initiatieven en bij het 
bereiken en in stand houden van een dienstverlening die voldoet aan de verwachtingen van 
klanten .  

• Aan de lokale vestigingen wordt gevraagd om met betrokken ambassadeurs in hun 
werkgebied actuele ontwikkelingen te delen. 
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Naar voorbeeld Rabobank en VGRabobank 
 
De logo voorbeelden kan men vervangen door de eigen logo’s 

Door de woorden Gepensioneerden Vereniging ‘X’ te selecteren, kan men met ‘Vervangen’ in één 
keer alle woorden in het document vervangen door de eigen Pensioenverenigingsnaam.  

Zo ook voor de naam van de Werkgever ‘X’. 
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• De leden van de Gepensioneerden Vereniging ‘X’ kunnen worden uitgenodigd om als 
klankbord te fungeren bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven ten behoeve van de 
dienstverlening of maatschappelijke betrokkenheid van Werkgever ‘X’. 

 
Ondertekening 
De Gepensioneerden Vereniging ‘X’ en Werkgever ‘X’ laten bovenstaande ambities en intenties 
leidend zijn bij de verdere onderlinge samenwerking.  
 
Aldus overeengekomen op 28 juni 2019, 
 
 
 
Namens Gepensioneerden Vereniging ‘X’  Namens Werkgever ‘X’ 
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Voorzitter      Voorzitter Groepsdirectie 
 

 

 

 

 

 

 

 


