PENSIOENPLANNING
VAN FI NAN C I ELE ZORG EN
NA AR EIGEN REGIE

‘Met deze vorm van
pensioenplanning zetten
we de werknemer in zijn
eigen kracht.’
Ronald Verbrugge,
CEO van Red to Blue B.V.
(www.red-to-blue.com)

PENSIOEN TE COMPLEX
Nederland lijkt het eens te zijn: veel deelnemers aan een
pensioenregeling hebben moeite hun pensioen te begrijpen. Wat is
eigenlijk mijn pensioendatum? Hoeveel netto inkomen heb ik vanaf
dat moment, rekening houdend met spaargeld en hypotheek? Uit
onderzoek van Mercer blijkt dat de meeste mensen geen flauw idee
hebben hoe hun pensioenopbouw ervoor staat. Dat is niet vreemd
als we zien dat de helft van de respondenten de informatie over hun
pensioen te complex vindt.
UW MEDEWERKER KIJKT NA AR U
Uit onderzoek van Mercer Nederland blijkt dat 64% van de
medewerkers kijkt naar hun werkgever voor een pensioenplan,
maar 72% heeft geen idee hoe de pensioenregeling van hun
werkgever eruit ziet.
Financiële risico’s komen steeds meer bij mensen zelf te liggen,
maar zij hebben hierbij wel uw hulp nodig. Laat uw medewerkers het
gemak van eigen financiële planning ervaren. Door inzicht in hun
financiële situatie haalt u de zorgen van uw medewerkers weg.
3 A ANBEVELING EN VAN MERCER
GEEF INZICHT IN PENSIOENSITUATIE
64 % van de medewerkers wil duidelijkheid over hoeveel inkomen zij
wanneer gaan krijgen bij hun pensioen.
GEEF WERKNEMER REGIE
76% van de medewerkers willen meer eigen keuze als het gaat om
de pensioenopbouw.
HOU HET SIMPEL
De meeste medewerkers (51%) vinden pensioen nog steeds een
complex onderwerp.
Bron:
- Pensioenfondsdeelnemers onderzoek Mercer Nederland september 2015
- Men on the Street onderzoek naar zorgen pensioenopbouw Mercer Nederland
december 2015

CONTACT MET MERCER

VAN FINANCIËLE ZORGEN NAAR EIGEN REGIE

Wilt u weten wat Mercer precies
voor u kan betekenen?
PENSIOEN
INZICHTELIJK

EIGEN REGIE

Kijk op www.mercer.nl/
pensioenplanning,
bel naar +31 20 541 9430,
of stuur een email naar
jeroen.terheggen@mercer.com
of paul.ansems@mercer.com

70% jonge medewerkers
geeft aan zelf
verantwoordelijk te zijn
voor pensioen

38% medewerkers denkt
60-80% huidige salaris aan
pensioen te krijgen maar
100% nodig te hebben

WEGNEMEN
FINANCIËLE
ZORGEN
30% medewerkers
maakt zich financiële
zorgen over pensioen
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INZICHT IN DE OPLOS SING
Mercer heeft de samenwerking opgezocht met het innovatieve
PensioenPod. PensioenPod zorgt met behulp van een baanbrekende
online applicatie voor een beknopt en toch volledig overzicht van
de individuele financiële positie van de deelnemer bij pensionering,
met alle inkomsten en uitgaven inzichtelijk.
De benadering van Mercer met betrekking tot de financiële
gezondheid van medewerkers richt zich op het betrokken maken
van medewerkers gedurende hun hele leven, niet uitsluitend
bij pensioen. Het richt zich op de duurzame inzetbaarheid, het
afbouwen naar pensioendatum, en uiteraard het rondkrijgen van de
eigen financiële planning.
Met Pensioenplanning van Mercer kunt u als werkgever uw
medewerkers een persoonlijk financieel inzichtgesprek aanbieden.
Tijdens dit gesprek wordt de online applicatie PensioenPod
toegelicht en wordt er geholpen bij de interpretatie van de
gegevens. Zo krijgen uw medewerkers zelf de regie over en inzicht
in hun financiële situatie. Als werkgever ontvangt u feedback over
en inzicht in de situatie bij uw medewerkers, zodat u kunt voldoen
aan uw zorgplicht en eventueel actie kunt ondernemen bij financiële
zorgen van uw medewerkers.
De doelstelling is medewerkers te helpen hun doelstellingen te
bereiken op elk moment van hun “financiële leven”, ongeacht of zij
sparen voor een huis, auto, studie of pensioen.
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