PENSIOENMONITOR
GOEDE MONITORING WAS
NOG NOOIT ZO BELANGRIJK

In het steeds
veranderende landschap
van pensioenen, is
continue monitoring
noodzakelijk om
pensioenregelingen te
bieden die competitief,
kosten-efficiënt en in lijn
met de wetgeving zijn.

HET BEL ANG VAN GOEDE PENSIOENMONITORING
Met de nieuwe aanbieders in de markt, de transitie van DB naar DC
regelingen, en de verhoging van de pensioenlasten door de lage
rentestand wordt het continu monitoren van uw pensioenregeling
alleen maar belangrijker. Mercer biedt u een oplossing, waarbij
rekening gehouden wordt met uw werknemers, HR en de Finance
afdeling.

De Pensioenmonitor dienstverlening in beeld

Werknemer

• Professionele regeling
• Pensioencommunicatie
• Financiële zekerheid
• Risicomanagement

Pensioenmonitor

Finance

• Kostenbeheersing
• Risicomanagement
• Controle over pensioenregeling
• Voor 1 vast bedrag alles geregeld

HR

• Inzicht in pensioenregeling
• Wet- en regelgeving updates
• Professioneel HR-management
• Risicomanagement

ZEKERHEID IN EEN ONZEKERE TIJD
Voor de opbouw en verzekering van de pensioenen van uw
werknemers betaalt u een aanzienlijke premie en u verwacht dat uw
pensioenzaken goed geregeld zijn. Vanwege de complexiteit van de
materie bent u echter niet altijd in staat de pensioenuitvoerder te
controleren en te monitoren. U wilt ervan uitgaan dat alles in orde is,
maar hoe kunt u hier zeker van zijn? Uit onderzoek van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) en uit verschillende praktijkvoorbeelden
blijkt dat het noodzakelijk is om uw pensioenregeling te monitoren
en op onderdelen te controleren. Hiermee voorkomt u onverwachte
tegenvallers, schadevergoedingen of onjuist of beperkt
geïnformeerde werknemers. In een periode waarin toenemende
pensioenlasten, toenemende regelgeving, wettelijke zorgplicht
richting werknemers en complexiteit van pensioenregelingen aan de
orde zijn, wilt u het overzicht houden.

CONTACT MET MERCER

Wilt u weten wat Mercer precies
voor u kan betekenen? Tijdens
een gratis gesprek kan al snel
inzicht gegeven worden in de
status van uw pensioenregeling.
Kijk op www.mercer.nl,
bel naar + 31 (0)10 4060876,
of stuur een email naar
rob.de.groot@mercer.com

CONTROLE IS VOORUITKIJKEN
Wij helpen u met het controleren en monitoren van uw
pensioenregeling en pensioenuitvoerder. Van het ondersteunen
bij pensioencontrolewerkzaamheden tot aan het beheren,
administreren en communiceren van uw werknemersvoorzieningen.
Onze dienstverlening ontlast u zoveel mogelijk en beperkt uw
aansprakelijkheid. Wij helpen u kosten-efficiënt met zaken die echt
belangrijk zijn. U bespaart kostbare tijd en wint aan inzicht in deze
complexe en vaak stugge materie. Zo krijgt en houdt u grip op uw
pensioenregeling.
CONTROLE MET MERCER
Duidelijke communicatie
richting werknemers

Risicomanagement

Kostenbeheersing

Financiële planning

Optimaal controle over
pensioenregeling

Wet- en regelgeving
updates
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