on

bewust
bekend
bemind
Pensioen. Meer dan premie?

Ja, pensioen is inderdaad meer dan alleen premie betalen.
We hopen dat u er óók zo over denkt. En dat we u met
dit korte bericht nieuwsgierig maken. Online staat een
uitgebreide nieuwsbrief voor u klaar. In een paar minuten
bent u op de hoogte van alle ontwikkelingen.
U denkt er níet zo over? Is pensioen voor u nauwelijks meer
dan een kostenpost? Gun ons en uzelf dan een paar minuutjes
tijd en check de online nieuwsbrief.

→ L ees het online:
Actuele informatie voor werkgevers rondom pensioen, de pensioenregeling en de
communicatie met medewerkers.

’Online staat een uitgebreide
nieuwsbrief voor u klaar’

bpfhibin.nl
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Wat weet
uw medew erker
van pensioen?
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde.
Maar laten we er niet ingewikkeld over doen: tegelijk is
pensioen ook het minst aansprekende onderwerp van
alle arbeidsvoorwaarden.
Over hoe dat komt is veel gezegd en geschreven en er
is veel onderzoek naar gedaan: het pensioenbewustzijn
van de gemiddelde Nederlander is laag. De medewerker
met een Bpf HiBiN pensioen scoort juist goed.

72,7%

van de HiBiN-medewerkers verdiept zich
in zijn of haar eigen pensioensituatie

58,7%

leest (bijna) altijd informatie van het
pensioenfonds

→ L ees het online:
Hoe staat het verder met de pensioenkennis
van uw medewerkers?

Verplicht gesteld
bedrijfstakpensioenfonds
Hoe zat het ook alweer?
Bpf HiBiN is een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dat is aantrekkelijk voor werkgevers. Waarom?
U heeft geen concurrentie voor wat betreft pensioen in
de arbeidsvoorwaarden. Maar ook: opbrengsten, kosten én
risico’s worden samen gedeeld. En het pensioenfonds is voor
en door de branche, dus met mensen die weten wat er speelt.
→ L ees het online:
Meer over de voordelen van
een bedrijfstakpensioenfonds.

Pensioenvragen
van medewerkers?
Kom maar op!
Uit onderzoek blijkt dat u als werkgever het eerste
aanspreekpunt voor medewerkers bent als het gaat om
pensioen. Lastige vragen van medewerkers? Vragen zoals:
Hoeveel pensioen krijg ik later eigenlijk? Kan ik bijsparen?
Wanneer kan ik met pensioen? We helpen u op weg met
de antwoorden.

Lees online verder:
www.bpf hibin.nl/voorwerkgevers

→ L ees het online:
Wat zijn de meest gestelde vragen van
medewerkers? En hoe kan Bpf HiBiN u helpen?

Heeft u vragen of klachten? Vul dan een contactformulier in op onze website www.bpfhibin.nl
E-mail: info@bpfhibin.nl | Schriftelijke vragen: Postbus 45, 4840 aa Prinsenbeek
Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

bpfhibin.nl
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Pensioen
’Weten uw
werknemers hoe
hun pensioen

Nieuwe wet
pensioencommunicatie
Er is bovendien een nieuwe wet Pensioencommunicatie in
de maak. De huidige informatieverplichting over pensioenen
waar pensioenfondsen aan moeten voldoen, werken onvoldoende. Daarom komt staatssecretaris Klijnsma binnenkort
met de nieuwe Wet Pensioencommunicatie. In de wet –
nu nog niet definitief – staat dat de werkgever, u dus, een
duidelijkere rol moet krijgen bij de pensioencommunicatie.

ervoor staat?’

Lees online verder:
www.bpf hibin.nl/voorwerkgevers

bpfhibin.nl

→ L ees het online:
Hoe zit het precies met die wet
en wat moet u verwachten?
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Pensioenkennis:
onbekend maakt
onbemind?

Alle wijzingen in
pensioenland. Kunt u
het nog bijhouden?

Vroeger kon iedereen er blindelings op vertrouwen dat
het gespaarde pensioen voldoende was. Die tijd is voorbij.
Dat betekent dat mensen zich moeten gaan verdiepen in hun
pensioen: ook uw medewerkers. Zodat pensioen uiteindelijk
meer wordt dan een kostenpost of een regel op de loonstrook
van uw medewerkers.
U speelt een belangrijke rol als het gaat om de informatie
over pensioenen aan uw medewerker. En daarvoor hoeft
u echt geen pensioengoeroe te zijn! Hoe kunt u samen
met uw medewerkers optrekken als het gaat om pensioen?
Onbekend maakt onbemind? Zou het ook zo werken met
pensioen?

Wij hebben het voor u gedaan
Vergrijzing, hoge pensioenuitkeringen, financiële crisis en
tegenvallende beleggingen. Met ons huidige pensioenstelsel
redden we het niet in de toekomst.
De overheid heeft maatregelen genomen om het stelsel
toekomstbestendig te maken: verhoging van de aow-leeftijd
en pensioenleeftijd en verlaging van het opbouwpercentage.
We zijn er nog niet. Er wordt gewerkt aan meer wijzigingen.

→ L ees het online:
Wat houden de wijzigingen exact in?
En wat is de invloed van de veranderende
omstandigheden op ons pensioen?

Bpf HiBiN helpt u hierbij. Zodat pensioen gaat leven,
ook onder uw medewerkers.

→ L ees het online:
Hoe kunt u als werkgever uw medewerker
net dat beetje meer bieden? Onder andere
met de uitgebreide toolbox waarmee u uw
medewerkers kunt voorlichten. Handig!

→ B
 ekijk het online:
Korte film over de vergrijzing.

Werkgeverspakket
Uw logo

personeels
avond

Voorbereiding:

• checklist
• draaiboek voorbereiding
• draaiboek pensioenbijeenkomst

stichting bedrijfstakpensioenfonds
voor de handel in bouwmaterialen

informatie
over jouw
pensioen

Presentatie met toelichting

Datum

Donderdag
25 september 2014

Tijd

Locatie

Kantine
Voorbeeldstraat 0
0000 XX Plaatsnaam

bpfhibin.nl

20.00 uur

Hulpmiddelen:

• presentatie
• voorbeeldteksten aankondiging,
uitnodiging, nieuwsbrief
• aankondigingsposters
• brochure
• hand-outs
• evaluatieformulier

’Log in op www.bpf hibin.nl/
werkgeverspakket en download
de handige hulpmiddelen’

Aankondigingsposter

