advies
beheer
communicatie

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers. Het is hun inkomen
voor later. Daarom wilt u als werkgever alles omtrent het pensioen voor uw werknemers
goed geregeld hebben. Door een voortdurend in beweging zijnde wetgeving is dat
niet eenvoudig. De pensioendeskundigen van ABC Pensioen zijn graag uw partner in
de begeleiding en ondersteuning van alles wat bij pensioen komt kijken. Zoals een
deskundig en passend advies voor een pensioenregeling voor uw werknemers, een goed
beheer en een heldere communicatie binnen uw bedrijf van deze pensioenregeling.
Door een samenwerking met ABC Pensioen ervaart u gemak en zekerheid dat u het
onderwerp pensioen goed voor elkaar heeft binnen uw bedrijf. Uw werknemers doen
hier ook hun voordeel mee. Zij hebben zekerheid en goed inzicht in hun pensioen.

Onze diensten

Onze dienstverlening kent drie aspecten: Advies, Beheer en Communicatie.
Vandaar ABC Pensioen. Op deze drie gebieden kunnen wij u ondersteunen.
Advies

Beheer

Communicatie

Het is van het grootste belang
om kritisch te zijn op de kwaliteit
van het pensioenadvies dat u
krijgt. Een adviestraject van een
pensioenregeling waarin fouten
worden gemaakt, kan enorme
financiële gevolgen voor u hebben.
Wij starten met het inventariseren
van uw wensen en uw financiële
randvoorwaarden. Dit vertalen wij
naar een heldere pensioenregeling
voor uw werknemers. U kunt rekenen
op een deskundig advies dat aansluit
bij de recente wetgeving. Belangrijk
is dat uw pensioenregeling niet
alleen nu, maar ook in de toekomst
betaalbaar is.

Als werkgever bent u verantwoordelijk
voor het administratieve beheer van
uw pensioenregeling. Hier komt veel
bij kijken. ABC Pensioen ondersteunt
u daarbij. Op basis van een beheerovereenkomst zorgen wij met u
ervoor dat de pensioenadministratie
op orde is. Dit betekent voor u gemak
en geeft u een zeker gevoel. Want
ook hiervoor geldt, dat fouten of
nalatigheden - bijvoorbeeld in de
aanmeldingen - enorme financiële
risico’s kunnen inhouden.

Pensioen is niet slechts een zeer
belangrijke arbeidsvoorwaarde, u
als werkgever geeft er ook veel geld
aan uit. Daarom is het wenselijk dat
uw medewerkers goed geïnformeerd
zijn over hun pensioenregeling en de
voordelen daarvan. Wij kunnen dat
communicatietraject voor uw medewerkers geheel verzorgen.

Proces

Hoe gaat ABC Pensioen te werk?

Inventarisatie
Heeft u eenmaal een pensioenregeling toegezegd aan uw personeel,
dan kunt u deze niet zomaar wijzigen
of intrekken. Daarom moet het
traject van pensioentoezegging aan
uw medewerkers met de nodige
nauwkeurigheid plaatsvinden. De
wensen van u als werkgever zijn
altijd ons uitgangspunt, zowel bij de
introductie van een pensioenregeling,
als bij een aanpassing daarvan. In
de inventarisatiefase gaat het erom
uw doelstellingen en wensen zo
concreet mogelijk in beeld te krijgen
en vast te stellen. Daarnaast zullen
we alle regelingen van uw bedrijf
inventariseren.
Rapportage
Zodra de regelingen van uw bedrijf
zijn geïnventariseerd, worden deze
door ons beoordeeld op effectiviteit
en kostenefficiency. Deze regelingen
zullen we vervolgens toetsen aan uw
doelstellingen. Sommige regelingen
zullen uitstekend op hun plaats zijn,
maar andere regelingen moeten
wellicht aangepast worden. Onze
rapportage en aanbevelingen
worden uiteraard met u besproken,
waardoor u een duidelijk beeld zult
krijgen van uw huidige situatie en uw
mogelijkheden voor de toekomst.

Controle/mutaties
Het invoeren en beheren van de
pensioencontracten vergt heel wat
aandacht. Dit moet zorgvuldig
gebeuren om financiële risico’s te
voorkomen. ABC Pensioen zorgt
ervoor dat werkgevers voldoen aan
de bepalingen van de Pensioenwet
en ondersteunt op het gebied van
beheer, controle en mutaties.
Administratie
Het correct vaststellen van de
administratieve processen is
belangrijk. In overleg met u of
uw personeelsfunctionaris wordt
de administratie ingericht. Deze
zal optimaal moeten worden
geïntegreerd in het totale
administratieve proces.

Communicatietraject
Duidelijke communicatie naar
werknemers zal hen overtuigen
van uw kwaliteit als werkgever.
Dat bevordert de binding met
uw bedrijf. Wij kunnen een
helder communicatietraject over
de pensioenregeling verzorgen,
bijvoorbeeld door een presentatie
bij uw bedrijf of door individuele
gesprekken met uw medewerkers.
Tevens bieden wij de mogelijkheid
om werknemers een Employee
Benefits pakket aan te bieden.
ABC Pensioen kan desgewenst ook
ondersteuning bieden aan de OR en
de HR/P&O afdeling. Daarbij kunt u
denken aan het beantwoorden van
vragen en het geven van opleidingen
of trainingen.

Kortom, ABC Pensioen is uw partner in pensioen.
Vanaf de eerste vrijblijvende gedachtewisseling over de
mogelijkheden van pensioen tot en met het u uit handen
nemen van alle rompslomp die met een pensioenregeling
gepaard kan gaan.

Onze kernwaarden

ABC Pensioen staat voor een team van pensioendeskundigen. Onze adviseurs hebben veel kennis en
ervaring als het om pensioen gaat.
Vanzelfsprekend voldoen wij aan alle opleidingseisen
en de richtlijnen van de Afm. Maar wij hebben u
meer te bieden...
Onafhankelijk
ABC Pensioen is onafhankelijk. Dat
betekent dat we volkomen vrij zijn in
onze advisering. Vanuit uw situatie
kunnen we meedenken en daarom
vinden we voor uw onderneming de
pensioenregeling die bij u past.
Betrokken
Wij streven naar een langdurige
relatie met onze klanten, hierdoor
zijn wij in staat een hoge mate van
kwaliteit en service te garanderen.
Iedere klant van ons kantoor heeft
zijn eigen adviseur. Onze adviseurs
zijn betrokken en kennen onze
klanten.
Transparant
ABC Pensioen staat voor een
transparante en open aanpak. Met
onze opdrachtgever sluiten we een
overeenkomst, waarin helder staat
welke diensten wij verrichten en
welke beloning hier tegenover staat.
Deze beloning kan op verschillende
wijzen plaatsvinden, bijvoorbeeld op
urenbasis of op offertebasis.

Creatief
Soms zijn standaardoplossingen
acceptabel, maar meestal niet.
Dan is er maatwerk voor nodig om
een goed resultaat te krijgen. Onze
adviseurs zijn pas tevreden als ze voor
u de beste pensioenoplossing hebben
gevonden.
Enthousiast
Zoals gezegd zijn onze adviseurs
ervaren en deskundig. Onze adviseurs
voldoen aan alle eisen die het WFTpensioenregister aan ons stelt. Maar
wat onze dienstverlening bijzonder
maakt, is het enthousiasme van onze
adviseurs. Onze pensioenadviseurs
zijn sterk gemotiveerd om u als
klant voort te helpen!
Dáárom ABC Pensioen!
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