Nieuw pensioenstelsel
Thema 1: kennis opbouwen

Oriëntatiefase
De consultatieversie van het wetsvoorstel bij het
pensioenakkoord is er. In september gaat het wetsvoorstel naar
de Tweede Kamer. We weten nu al weer meer van de details
van het nieuwe pensioenstelsel.
Wat kunt u in het komende half jaar doen? Het is nu al tijd om u
te oriënteren op oplossingen die bij uw fonds passen. En wij
kunnen u daarbij helpen.

KENNISSESSIE
Pensioenakkoord: de hoed en de rand
In een kennissessie presenteren we de details van
het pensioenakkoord, het tijdpad en de nog niet
uitgewerkte delen aan u. Tijdens de presentatie (en
na afloop) is er gelegenheid voor het stellen van
vragen.
Voor wie: fondsbesturen, sociale partners
Groepsgrootte: 8-25
Hoe: Teams-presentatie (circa 2 uur)
Investering: € 1.250,- excl. btw

Op de hoogte van het pensioenakkoord
Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zijn veel
partijen betrokken. Het is belangrijk dat iedereen over ongeveer
gelijke kennis beschikt, zodat overleggen soepel kunnen lopen.
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Experts van Achmea Pensioenservices nemen u en de andere
partijen mee in de details van het pensioenakkoord. Na een
kennissessie hebben alle partijen inzicht in het nieuwe stelsel. U
weet na afloop welke mogelijke contracten er zijn. En u kunt
zich oriënteren op wat er bij uw fonds past.

SPARRINGSESSIE
Om de tafel met een expert
Nodig één van onze experts uit bij uw
bestuursvergadering voor een nieuwe blik op uw fonds
en stel al uw vragen.
Voor wie: fondsbesturen, sociale partners
Groepsgrootte: op maat
Investering: €245,- excl. btw per expert per uur of sessie
van 2 uur €450,- excl. BTW

Toegang tot onze experts
Wilt u eens met de benen op tafel sparren over de
mogelijkheden in het nieuwe stelsel? Misschien vraagt u zich af
wat handig is om in kaart te brengen voor uw fonds. Wat is
relevant voor uw deelnemers? Wilt u van gedachten wisselen
over de veranderingen in het stelsel en de effecten ervan op uw
fonds? Onze experts delen graag hun actuele vakkennis en
inzichten met u.
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WORKSHOP
Wie heeft welke rol bij opzet nieuwe
pensioenstelsel?
In een workshop nemen we u mee in de ins & outs
van governance. Wie is wanneer aan zet? We dagen
u uit tot discussie. U maakt vervolgens uw eigen
afwegingen. Natuurlijk sluit de workshop aan bij het
huidige organisatiemodel van uw fonds.
Voor wie: fondsbesturen, sociale partners
Groepsgrootte: 6-10
Hoe: Teams-presentatie en discussie (circa 2 uur)
Investering: € 1.250,- excl. btw

Communicatie over het nieuwe stelsel
Het is belangrijk om op tijd te beginnen met de uitleg over het
‘mechanisme’ voor het nieuwe stelsel aan deelnemers.
Bijvoorbeeld uitleg over de ‘persoonlijke pensioenpot’. Of over
meer variatie in de hoogte van de uitkering. Openheid over
mee- en tegenvallers is belangrijk. Onze communicatieadviseurs
helpen u graag in de communicatie rond het pensioenakkoord.

En meer…
Er zijn nog andere manieren waarop wij u kunnen helpen bij de
voorbereidingen op het pensioenakkoord. Zoals een workshop
van uitkeringsregeling naar premieregeling conform
pensioenakkoord. Of een onderzoek naar de risicobereidheid
van uw deelnemers.

Wie is wanneer aan zet?
Het pensioenfonds is de uitvoerder. De opzet van de regeling ligt
daarbuiten. Wie is er op welk moment betrokken? Er zijn net
andere verantwoordelijkheden dan voorheen. Samen optrekken
is van groot belang. Maar weten hoe de formele
verantwoordelijkheden liggen ook. Na deze workshop weet u
precies hoe het zit.

Regie op de opzet van de nieuwe regeling
Als extra dienst kunnen onze bestuursadviseurs de volledige
coördinatie van het veranderingstraject van u overnemen en
zorgen voor een totaaloverzicht. Hierdoor blijft u altijd regie
houden over het proces. U haakt gemakkelijk de juiste expertise
aan op het juiste moment. U ziet niets over het hoofd. Er
worden geen onnodige zaken opgepakt.

Bent u benieuwd hoe wij u het beste kunnen
helpen bij uw voorbereiding op het nieuwe
pensioenstelsel? Neemt u dan contact op met uw
accountmanager of bestuursadviseur.
Wij helpen u graag!
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