
Het beheer van uw  

collectieve pensioenregeling



Na het afsluiten of verlengen van uw 

pensioenregeling is het belangrijk dat de 

pensioenregeling up-to-date blijft. Denk 

hierbij aan het tijdig aan- en afmelden 

van uw werknemers, de verwerking van 

personeelswijzigingen en de informatie richting 

uw werknemers. Ook de aansluiting van uw 

pensioenregeling bij de continu veranderende 

wet- en regelgeving is belangrijk. ABC Pensioen 

ondersteunt u hierbij, op de manier zoals ú dat 

van ons verwacht. 

Digitaal platform: Mijn ABC
 

De basis van onze dienstverlening is ons digitale platform Mijn ABC 

voor de administratie en communicatie rondom alle verzekerbare 

arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan de (netto) pensioenregeling, 

aanvullende verzekeringen op de wet WIA, ongevallenverzekeringen, 

ANW-hiaatdekkingen en meer. Mijn ABC is het software pakket 

Benefits Plaza, dat is ontwikkeld door Keylane. Door gebruik 

te maken van de software van Mijn ABC heeft u geen extra 

administratieve handelingen én maakt u minder kans op fouten. Eén 

plek waar alle verzekerbare arbeidsvoorwaarden zijn geadministreerd 

en kunnen worden gewijzigd.

Beheer op de manier zoals ú dat van ons verwacht
 

Daarnaast bepaalt u de mate van onze dienstverlening door te kiezen 

voor abonnement A, B of C. Wilt u liever zoveel mogelijk zelf doen? 

Kies dan voor beheerabonnement A. Wij leveren u dan alleen de 

dienstverlening die wij vanuit de zorgplicht aan u moeten leveren. 

Besteedt u liever alle werkzaamheden rondom pensioen uit en wilt 

u dat ABC Pensioen uw pensioenregeling grotendeels beheert? Kies 

dan voor abonnement B. Wilt u bovendien uitgebreide informatie 

voor uw werknemers? Dan past abonnement C bij u.

Dienstverlening ABC Pensioen:
beheer collectieve pensioenregeling



Eén platform;
één keer wijzigingen invoeren

Als werkgever heeft u te maken met diverse personeelswijzigingen. 

Voor deze wijzigingen gebruikt u vaak verschillende systemen. Denk 

hierbij aan het systeem waar u wijzigingen in uw personeelsbestand 

bijhoudt, uw salarisadministratiesysteem en de verzekeraarsportalen. 

Met het platform Mijn ABC is dubbele invoer in verschillende 

systemen verleden tijd. Wij bieden een platform waarin deze 

systemen met elkaar zijn geïntegreerd.

In het platform, waarin alle werknemersverzekeringen overzichtelijk 

staan vermeld, hoeft u slechts één keer een personeelswijziging 

in te voeren. De wijziging wordt dan automatisch in verschillende 

systemen verwerkt. De werknemerspremie wordt herberekend 

en direct gecommuniceerd met alle partijen, zoals adviseurs, 

verzekeraars en werknemers. Het platform kan bovendien gekoppeld 

worden aan uw salarisadministratiesysteem.

Uw voordelen 

• U heeft geen dubbele en 

handmatige invoer meer in 

verschillende systemen. 

• Met één wijziging worden de 

regelingen en premies direct 

automatisch aangepast en 

gecommuniceerd met verzekeraars 

en werknemers. 

• U kunt in een handomdraai 

proefberekeningen maken voor 

uw sollicitanten.
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Beheerabonnementen  
collectieve pensioenregeling

Abonnement A

Life events werknemer

Bij gebeurtenissen in het leven van uw werknemer, 

die van invloed zijn op het pensioen, brengt ú de 

verzekeraar op de hoogte.

Controle & bewaken pensioenadministratie

U bent zelf verantwoordelijk voor uw 

pensioenadministratie. ABC Pensioen controleert wel  

jaarlijks of uw personeelsbestand overeenkomt met 

de verzekeraar. Is dit niet het geval? Dan kunt u actie 

ondernemen. Ook informeren we u over wettelijke 

wijzigingen op het gebied van pensioen.

Pensioencommunicatie

U informeert zelf uw werknemers bij wijzigingen 

in de pensioenregeling. Ook bij vragen over de 

pensioenregeling helpt u uw werknemers.

Digitaal platform: Mijn ABC

Bij abonnement A is het gebruik van het digitale 

platform inbegrepen. Wij richten het systeem voor u 

in en u ontvangt een handleiding.

Kies het abonnement dat u past

 U beheert uw pensioenregeling grotendeels zelf.



Abonnement B

Life events werknemer

Wij helpen u met alle pensioenwijzigingen rondom 

life events van uw werknemer. Zodra er iets verandert 

in de situatie van uw werknemer brengt u ons op 

de hoogte. Wij regelen vervolgens de verwerking 

hiervan.

Controle & bewaken pensioenadministratie

ABC Pensioen controleert en bewaakt uw 

pensioenadministratie. Wij controleren onder 

andere de rekening courant overzichten en uw 

personeelsbestand. Zijn er verschillen? Dan zorgen 

wij dat uw pensioenadministratie zo snel mogelijk 

weer up-to-date is.

Pensioencommunicatie

Uw werknemers ontvangen van ons een brief bij 

indienst- en uitdiensttreding en bij elke wijziging in 

de pensioenregeling. Voor vragen kan de werknemer 

contact met ons opnemen.

Digitaal platform: Mijn ABC

Bij abonnement B is het gebruik van het digitale 

platform inbegrepen. Wij komen bovendien bij u op 

locatie voor uitleg van het systeem.

Abonnement C

Life events werknemer en controle &  

bewaken pensioenadministratie

Net als bij abonnement B helpen wij u met alle 

pensioenwijzigingen rondom de life events van uw 

werknemer. Ook controleren en bewaken wij uw 

pensioenadministratie.

Pensioencommunicatie

We informeren uw werknemer niet alleen bij 

wijzigingen, wij laten ook zien wat de gevolgen zijn 

van de wijzigingen en welke acties ze zelf kunnen 

ondernemen. 

Bij abonnement C informeren wij bovendien alle 

werknemers die over 10 én 5 jaar de pensioendatum 

bereiken. Voor vragen kan de werknemer altijd 

contact met ons opnemen. 

Digitaal platform: Mijn ABC

Bij abonnement C maken we optimaal gebruik van 

de mogelijkheden van Mijn ABC. Wij verstrekken 

u maandelijks overzichten met alle premies en de 

eigen bijdrage. Bovendien versturen we jaarlijks 

een managementrapportage met daarin de 

budgetberekening voor de komende 5 jaar en een 

analyse van uw personeelsbestand.

ABC Pensioen beheert uw pensioenregeling en zorgt 
voor uitgebreide informatie voor uw werknemers.

ABC Pensioen beheert uw pensioenregeling.



Naast de verplichte informatie die uw werknemers 

ontvangen (afhankelijk van het beheerabonnement) 

biedt ABC Pensioen maatwerk op het gebied van 

pensioencommunicatie. Op basis van uw wensen, budget 

en het kennisniveau van uw werknemers bepalen we 

samen welke middelen we inzetten om uw werknemers te 

informeren.

Waardering vanuit uw werknemers

Als werkgever bent u verplicht uw werknemers te 

informeren over hun pensioenregeling. Maar nog 

belangrijker: uw investering in de pensioenregeling mag 

bij uw werknemers gewaardeerd worden. Dat betekent 

dat u uw werknemers moet uitleggen hoe de aanvullende 

pensioenregeling in elkaar steekt. Daar staat u niet alleen 

voor, ABC Pensioen helpt u hiermee.

Voorbeelden pensioencommunicatie

• Presentatie aan de HR-afdeling over pensioen

• Trainingen voor de HR-afdelingen

• Trainingen voor OR-leden

• Presentatie aan werknemers over pensioen

• Individuele gesprekken met werknemers op locatie

• Mailingen op verzoek werkgever naar werknemers

• Vertalingen voor werknemers die de Nederlandse taal 

niet lezen en verstaan

Tot slot

Bent u geïnteresseerd? Maak dan een afspraak met uw 

pensioenadviseur bij ABC Pensioen. Uw adviseur bekijkt 

samen met u de verschillende mogelijkheden, zodat u de 

dienstverlening kiest die bij ú past!

Pensioencommunicatie op maat





Postbus 444, 7770 AK Hardenberg

Stelling 5, 7773 ND Hardenberg

(0523) 28 27 21

(0523) 28 27 11

mail@abcpensioen.nl

www.abcpensioen.nl
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IABC Pensioen is onderdeel van Vrieling Adviesgroep

Onze kernwaarden

Onafhankelijk

ABC Pensioen is onafhankelijk. Dat

betekent dat we volkomen vrij zijn in

onze advisering. Vanuit uw situatie

vinden we voor uw onderneming de

pensioenregeling die bij u past.

Betrokken

Wij streven naar een langdurige

relatie met onze klanten, hierdoor

zijn wij in staat een hoge mate van

kwaliteit en service te garanderen.

Iedere klant van ons kantoor heeft

zijn eigen adviseur. Onze adviseurs

zijn betrokken én kennen onze

klanten.

Transparant

ABC Pensioen staat voor een

transparante en open aanpak. Met

onze opdrachtgever sluiten we een

overeenkomst, waarin helder staat

welke diensten wij verrichten en

welke beloning hier tegenover staat.

Deze beloning kan op verschillende

wijzen plaatsvinden, bijvoorbeeld op

urenbasis of op offertebasis.

Creatief

Soms zijn standaardoplossingen

acceptabel, maar meestal niet.

Dan is er maatwerk voor nodig om

een goed resultaat te krijgen. Onze

adviseurs zijn pas tevreden als ze voor

u de beste pensioenoplossing hebben

gevonden.

Enthousiast

Onze adviseurs zijn ervaren, deskundig 

en gecertificeerd. Maar wat onze 

dienstverlening bijzonder maakt, is 

het enthousiasme van onze adviseurs. 

Onze pensioenadviseurs staan voor u 

klaar en helpen u graag!

Dáárom ABC Pensioen!

ABC Pensioen staat voor een team van pensioen- 

deskundigen. Onze adviseurs hebben veel kennis en

ervaring als het om pensioen gaat.

Vanzelfsprekend voldoen wij aan alle opleidingseisen

en de richtlijnen van de AFM. Maar wij hebben meer 

te bieden...


