
Pensioencommunicatie 
versterkt positie  
op arbeidsmarkt

‘Met nieuwe medewerkers hebben we vaak salarisdiscussies, maar nooit een pensioen-
discussie. Dat is niet slim, want je kunt een pensioenregeling gewoon terugvertalen in 
geld en dat doen we te weinig.’ Voor Ronald Ooms, vice-president North East EMEA 
(Benelux en Scandinavië) bij IT-bedrijf Veeam was de medewerkersbijeenkomst van 
Mercer en Nationale-Nederlanden Pensioencommunicatie een eye-opener. ‘Voortaan 
schakel ik Mercer en/of Nationale-Nederlanden ook in om nieuwe medewerkers te laten 
zien wat onze pensioenregeling inhoudt. Dat geeft een veel vollediger beeld van onze 
arbeidsvoorwaarden dan alleen het vaste en variabele salaris!’

Aanleiding voor de medewerkersbijeenkomst was de  
verlenging van de pensioenregeling van Veeam. Sjoerd van 
Schaick, pensioenconsultant bij Mercer, dat Veeam adviseert: 
‘De opdracht daarbij was om de impact van de wets
wijzigingen per 2013 te minimaliseren en daar zijn we in 
geslaagd.’ Veeam heeft voor de medewerkers een Bewust 
Pensioen regeling afgesloten, waarbij zowel de werk
nemersbijdrage, als de franchise lager zijn dan daarvoor.  
In een gezamenlijke bijeenkomst gaven Van Schaick en 
Wobke Keilman, specialist pensioencommunicatie bij  
NationaleNederlanden, uitleg over de pensioenregeling. ‘Een 
mooie samenwerking’, aldus Van Schaick, ‘waarbij iedereen 
zijn toegevoegde waarde goed kan laten zien.’ Ooms: ‘Onze 
mensen moeten weten dat hun pensioen in ieder geval markt
conform is en het liefst ietsje beter.’

Felle concurrentie op arbeidsmarkt
Voor Ooms is zichtbaarheid van de arbeidsvoorwaarden 
belangrijk. Op de afzetmarkt van Veeam en ook op de 
arbeidsmarkt van commerciële ITspecialisten heerst felle 
concurrentie. Met een revolutionair softwareconcept, speciaal 
ontwikkeld voor virtuele servers zorgt Veeam er onder de vlag 
AlwaysOn Business™ voor dat ITsystemen – van webwinkels 
tot databases – 7x24 uur in de lucht blijven en overal  
beschikbaar zijn voor klanten en medewerkers. Ooms: ‘Ieder
een verwacht maar dat IT altijd beschikbaar is, maar dat is 

helemaal niet vanzelfsprekend.’ De klanten van Veeam  
variëren van de schoenwinkelier om de hoek die een webshop 
start, tot grote banken, verzekeraars en ziekenhuizen. De 
oplossing bespaart tijd en kosten, en verkleint de ITrisico's. 
Bij Veeam werken wereldwijd ongeveer 2.500 mensen, waar
van enkele tientallen in Nederland, maar het bedrijf groeit 
snel. De afgelopen jaren verdubbelden de omzet en het aantal 
medewerkers.

Goed om een keer per jaar zo’n sessie te houden
Veeam heeft dus alle reden om zich positief op de arbeids
markt te onderscheiden, ook bij de huidige medewerkers.  
De gemiddelde leeftijd ligt laag, de oudste is net halverwege 
de 40. Ooms: ‘Ik weet dat het niet goed is, maar ook zelf  
verdiep ik me te weinig in pensioen. Toen ik hier kwam  
werken, vond ik twee dingen belangrijk: dat het bedrijf mee
betaalt aan mijn pensioen en dat m’n vrouw en kinderen goed 
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verzorgd achterblijven. Als ik dan weet dat de regeling goed 
is, heb ik er verder alle vertrouwen in.’ Van Schaick: ‘En als 
straks een medewerker op z’n zestigste aan je bureau staat 
om te vragen hoe het zit?’ Ooms, lachend, maar toch serieus: 
‘Dan ben ik blij dat jij er bent!’ Dat was ook de reden om  
Mercer en NationaleNederlanden een presentatie te laten 
verzorgen. Van Schaick legde op een begrijpelijke manier uit 
hoe het Nederlandse pensioenstelsel met zijn drie pijlers in 
elkaar zit. Hij liet zien hoe een DCregeling werkt en welke 
aanvullende dekkingen er zijn voor nabestaanden en bij 
arbeidsongeschiktheid. Dit bracht een van medewerkers op 
de vraag hoe het bij Veeam zit met de voorziening voor het 
WGAgat, die uiteraard losstaat van het pensioen. Al pratende 
bleek dat die nog niet helemaal voldeed aan het criterium 
‘marktconform en liefst iets beter’. Mercer had dit inderdaad 
al geconstateerd en aangekaart bij de HRafdeling in Londen. 

En dus konden Ooms en Van Schaick de medewerkers op dit 
punt voorlopig geruststellen. Ooms: ‘Nóg een reden waarom 
het goed is om een keer per jaar zo’n sessie te houden.’  
Keilman: ‘Daar werken we, samen met partners als Mercer 
graag aan mee. Wij vinden het erg belangrijk om het pensioen 
zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen.’

‘Partnerpensioen in app echt handig’
In zijn presentatie legde Keilman nog eens uit dat bij het 
Bewust Pensioen het pensioenvermogen wordt opgebouwd 
door de premie te beleggen. En het mooie van het Bewust 
Pensioen is dat het clickmomenten kent. Als de rente gunstig 
is, kun je een deel van je kapitaal vastclicken, zodat dit deel 
gegarandeerd is.’ Verder ging Keilman in op de Mijn Pensioen
coach app, waarmee deelnemers kunnen zien hoe hun  
pensioen ervoor staat en op basis daarvan nagaan wat het 
gevolg is van eventuele beslissingen, bijvoorbeeld eerder of 
later met pensioen gaan. Vooral de mogelijkheden om nu 
makkelijk alle pensioenen via mijnpensioenoverzicht.nl in de 
app te downloaden en ook het pensioen van de partner toe  
te voegen, vielen goed. ‘Da’s echt handig’, merkte een mede
werker op. Ooms, na afloop: ‘Dit soort sessies maakt duidelijk 
dat we het als werkgever goed geregeld hebben. En voor de 
medewerkers is het een geruststelling om het gezicht te zien 
achter dienstverlening die voor ons belangrijk is. Ik ben blij dat 
we dit gedaan hebben!’ ●
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