U bent als ondernemer dagelijks bezig met uw klanten, uw bedrijf
en uw medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden is een belangrijke

Een passende
pensioenregeling…
klaar voor de toekomst

factor binnen uw personeelsbeleid. Een betaalbare en toekomst
bestendige pensioenregeling hoort daarbij. U wilt begrijpen welke
keuzes u heeft bij het invoeren en verlengen van een pensioen
regeling. En u wilt inzicht in de gevolgen van de gemaakte keuzes.
Voor uw werknemers wilt u een inzichtelijke en gewaardeerde
pensioenoplossing. U wilt ook aan uw zorgplicht voldoen. Samen
werken is de sleutel voor succes. Samen met u, uw medewerkers
of de OR regel ik een passende pensioenregeling.

Wist u dat...
werkgever een zorgplicht heeft wat betreft
 De

de communicatie over de pensioenregeling?
De helft van de werknemers geen idee
heeft wie de pensioenuitvoerder is van zijn
pensioenregeling?
1/5 van de loonkosten besteed
 Gemiddeld

wordt aan het pensioen?

Uw wensen en doelstellingen staan centraal bij de invulling van
uw pensioenregeling. Mijn dienstverlening aan u is maatwerk.
U krijgt inzicht en overzicht, daarom kunt u weloverwogen keuzes
maken.

Een optimale pensioenregeling
voor úw bedrijf.

Pensioennext biedt u een helder beeld op de werkzaamheden
en de investering die daar bij hoort. Pensioennext is uw juiste
partner. Neem gerust contact op met adviseur Francis van Hout.
Ik ben er voor ú. Aarzel niet en bel 06 42 15 93 10.

Het Traject van Pensioennext (collectief)

STAP 1

EERSTE CONSULT

In het eerste consult spreekt u uw verwachtingen uit. Ik beoordeel samen
met u of uw huidige pensioenregeling nog voldoet aan uw doelstellingen
en aan alle geldende regelgeving. Zie het als een nulmeting. Tevens geef
ik inzicht in mijn dienstverlening en de stappen van het adviestraject. Na
dit eerste consult bepaalt u of we verder gaan. Als we verder gaan, leg ik
in een opdracht van dienstverlening de afspraken helder vast en gaan we
samen aan de slag voor een perfecte pensioenoplossing voor uw bedrijf.

STAP 2

INVENTARISATIE EN ANALYSE

We maken samen een grondige inventarisatie van alle zaken die nodig zijn
voor een goede analyse. Zo kijken we naar de huidige pensioenregeling,
de algemene gegevens van uw bedrijf, uw financiële positie en budget,
welke wensen en doelstellingen u heeft en of u kennis en ervaring heeft
op het gebied van pensioen. Vervolgens bekijk ik of uw wensen en doelstellingen (financieel) haalbaar zijn, nu en in de toekomst.

STAP 4

Nadat u besloten heeft voor een aanpassing of vernieuwing van uw
pensioenregeling, kunt u de keuze maken voor een pensioenproduct.
Ik vergelijk voor u diverse pensioenproducten en -aanbieders en geef
de verschillen aan in een samenvattend overzicht. U ontvangt tevens een
overzichtelijke prioriteitenlijst, zodat u gemakkelijk keuzes kunt maken.
In deze aanbeveling ben ik totaal onafhankelijk en ongebonden.

STAP 5

ADVIES

In mijn adviesrapport omschrijf ik, rekening houdend met de door u gegeven uitgangspunten, welke pensioenregeling het beste past bij uw bedrijf,
uw doelstellingen, budget en financiële positie. Welke verbeteringen zijn
noodzakelijk of gewenst? U krijgt een passend advies, wat begrijpelijk,
helder en inzichtelijk is. Dit advies bespreek ik met u. Op basis hiervan
bent u in staat verantwoorde keuzes te maken. U kunt uw pensioen
regeling aanpassen of vernieuwen.

BEMIDDELING

Ik begeleid u bij het administratieve traject bij de totstandkoming van uw
pensioencontract. Bovendien verzorg ik de communicatie naar uw werknemers. Na deze stap is de pensioenregeling voor u en uw medewerkers
goed geregeld.

STAP 6
STAP 3

VERGELIJKING PRODUCTEN

NAZORG: ALTIJD ACTUEEL

Kiest u voor nazorg, dan kan ik uw pensioencontract beheren. Ik informeer
u dan als er tussentijdse aanpassingen nodig zijn, denk aan wijzigende
regelgeving. Ook kan ik veel administratie uit handen nemen. Beheer
is maatwerk. Graag maak ik met u nadere afspraken hierover. U kunt
natuurlijk altijd bij mij terecht met uw vragen of voor advies.

Past de huidige pensioenregeling binnen
mijn branche en mijn bedrijf?
Hoe voldoe ik aan mijn zorgplicht en
leg ik de pensioenregeling uit aan
mijn werknemers?

BENIEUWD?

mail vanhout@pensioennext.nl
of bel 06 42 15 93 10

Blijft de pensioenregeling ook
betaalbaar in de toekomst?
Kijk voor antwoorden op deze en andere
vragen op www.pensioennext.nl/faq

?

Maatwerk pensioencommunicatie

“De klant stel ik centraal,

Extra service en uniek in de markt

in alles wat ik doe. Plezierig,

Pensioennext is gespecialiseerd in pensioencommunicatie op maat.
Ik verzorg de uitleg van uw regeling aan uw personeel op een geheel
unieke wijze. Gewoon in begrijpelijke taal. Afgestemd op úw bedrijf en
úw medewerkers. Uw medewerkers krijgen een duidelijke uitleg die
direct is gekoppeld aan een gepersonaliseerd inzicht.

toegankelijk en begrijpelijk.

Ik gebruik unieke tools om uw medewerkers actief te betrekken bij
hun pensioenregeling. Een totaaloplossing. U voldoet aan uw zorgplicht en tevens wordt uw personeelszaken ontlast. De regeling wordt
helder en persoonlijk toegelicht. Uw arbeidsvoorwaarde krijgt hierdoor
de waardering die het verdient. Via de persoonlijke pensioenwebsite
wordt de pensioenregeling uitgelegd. Altijd bereikbaar mobiel, via
de laptop of tablet. Iedereen kan op eenvoudige wijze nagaan hoe
zijn eigen pensioenvoorziening er voor staat. Alle gegevens uit
‘mijnpensioenoverzicht’ kunnen ingelezen worden. Zo ontstaat
een reëel beeld. Begrijpelijk en actueel. Geheel interactief.
Pensioennext ook voor pensioencommunicatie:
• U voldoet als werkgever optimaal aan uw zorgplicht.
• Pensioennext ontzorgt u en uw afdeling HRM.
• U
 w medewerkers krijgen duidelijke uitleg, die direct gekoppeld is
aan een persoonlijk inzicht.
• Uw
 medewerkers krijgen grip op hún pensioen en weten hoe zij
ervoor staan
• U
 w medewerkers krijgen zicht op hun keuzes, dit voorkomt
stress en zet aan tot actie.

Dat zijn mijn kernwaarden.”

Over Francis van Hout
“Door mijn allround ervaring als (pensioen)jurist en pensioenadviseur ben
ik in staat voor mijn relaties toegevoegde waarde te bieden door al mijn
kennis en ervaring te combineren in mijn (praktisch gericht) advies. Door mijn
relaties inzicht te bieden in hun situatie, zijn zij in staat keuzes te maken. Ik
ben 100% onafhankelijk en word betaald door mijn relatie (of zijn werkgever).
Binnen mijn netwerk werk ik samen met topspecialisten. Ik heb aanstellingen
bij diverse (grote) verzekeringsmaatschappijen en ben volledig vrij in mijn
advieskeuze.
Naast het ondernemerschap, ben ik getrouwd en moeder van drie heerlijke
pubers. Op dit moment ben ik actief als voorzitter van onze flexwerkplek,
Station DenDolderCS, coach bij hockey en regelmatig zet ik mij in als
vrijwilliger bij een bejaardentehuis.. Ik ben een betrokken en benaderbare
adviseur met een hart voor mensen.”

Meer weten over dit maatwerk voor uw bedrijf?
Bel Francis van Hout (06 41 52 93 10), mail vanhout@pensioennext.nl
of kijk op pensioennext.nl.

‘Interactieve pensioen
communicatie werkt
effectief. Het personeel
waardeert dit!’

Bezoeklocatie
Stationsgebouw
Den Dolder CS
Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

www.pensioennext.nl

telefoon 06 42 15 93 10
email: info@aovnext.nl

