
“EEN BEGRIJPELIJK PENSIOEN
ZONDER VERRASSINGEN” 

Poleanne Vluggen, Director of Human 

Resources bij Accor hotels: “Accor hotels

is een innovatieve hotelketen en staat voor 

een persoonlijke service en voor hoge 

kwaliteit. Dat bieden we onze gasten en we

wilden graag hetzelfde voor het pensioen 

van onze medewerkers. BeFrank biedt ons 

een helder en begrijpelijk pensioen zonder 

verrassingen. De communicatie is volledig 

online en onze medewerkers hebben een 

persoonlijke omgeving waar ze zelf duide-

lijke keuzes maken. Met de pensioen-

community van BeFrank hebben onze

medewerkers inspraak in de ontwikke-

ling van het product en de dienstverlening. 

BeFrank biedt als online bedrijf een uit-

stekende, persoonlijke service. Iets waar

we bij Accor enthousiast van worden.”

Accor is marktleider in Europa en met 

4200 hotels aanwezig in 90 landen. Met 

een uitgebreid portfolio van merken is 

Accor hotels een van de meest toonaan-

gevende hotelketens. In Nederland bezit 

Accor merken als Sofi tel (Legend), Pullman, 

Novotel, MGallery, Mercure en Ibis. De 

hotel ketens van Accor zijn in heel 

Nederland gevestigd, van Amsterdam tot 

Zwolle, en van Groningen tot Maastricht. 

Ruim 2000 medewerkers zetten zich 

dagelijks in voor Accor hotels in Nederland.

BeFrank combineert de online kracht 
van BinckBank met de pensioen-
kennis van Delta Lloyd. Wilt u ook 
een begrijpelijk pensioen tegen lage 
kosten? Ontdek BeFrank en download 
de App of ga naar www.befrank.nl.

Poleanne Vluggen is Director of Human Resources bij Accor hotels. Wilt u meer 

informatie over Accor hotels of wat Poleanne vindt van haar pensioen bij BeFrank? 

Neem dan contact op met Poleanne via poleanne.vluggen@accor.com.
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Welk pensioen kiest de werkgever 
voor haar werknemers?

nieuWs

“Ondanks alle hectiek, moeten we 
ons realiseren dat we in Nederland 
in de basis nog steeds een goed pen-
sioensysteem hebben”, zegt Mars. 
“Pensioenen hebben alleen een ver-
zekeringsachtig sausje van ondoor-
zichtigheid gekregen. Er moet meer 
duidelijkheid komen over de kosten 

en de werking.” Enige tijd geleden 
is AFAS overgegaan op een nieuwe 
pensioenregeling, waarvoor ze een 
wensenlijst opstelde. Dat het een 
eenvoudige regeling moest zijn, 
stond bovenaan. Een regeling die 
begrijpelijk is voor zowel werkgever 
als werknemer. “Werknemers moe-
ten dagelijks kunnen inzien hoe 
hun pensioen ervoor staat en dat 
vooral ook aan hun partner thuis 
kunnen uitleggen.” Verder wil AFAS 
de communicatie alleen via internet 
en e-mail laten verlopen en dient de 
digitale gegevensuitwisseling met 
de pensioenuitvoerder vlekkeloos 
te zijn. “Wanneer iemand uit dienst 
gaat, minder gaat werken of salaris-
verhoging krijgt, dan wijzigen we 
dat in ons ERP-systeem, dat aange-
sloten is op dat van BeFrank, de pen-
sioenuitvoerder. Het gaat allemaal 
om snelheid en transparantie”, stelt 
Mars. “De mutatiestroom in het 
pensioenbeheer is omvangrijk en 
met ketenautomatisering kun je de 
processen enorm versnellen en ver-
simpelen. Daar profiteert iedereen 
in de keten van mee.”

Geen 
risico
Mars ziet het 
als de verantwoor-
delijkheid van zijn be-
drijf om werknemers de 
beste pensioenregeling aan 
te bieden. “Wij hebben bij on-
ze keuze goed gelet op de kwaliteit 
van de beleggingen. Veilig beleggen 
voor een goed pensioen. ” In welke 
mate hadden werknemers invloed 
op de keuze? “We zijn een familie-
bedrijf dat dicht bij de werknemers 
staat, maar hebben ook een duide-
lijke eigen visie. Op basis van de 
eerdere pensioenregeling hebben 
we een financieel gunstige en meer 
transparante regeling gekozen. Die 
voordelen hebben we doorgere-
kend naar onze werknemers, dus 
iedereen is erop vooruit gegaan.”

Door de kosten van pensioenadvies 
los te koppelen van het product is 
het advies centraal komen te staan. 
Het is een manier van werken die 
bij Bogaard Pensioen Consultancy 
van oudsher al gebruikelijk is. “Sinds 
onze start werken wij op fee-basis, 
waardoor er voor ons vrij weinig is 
veranderd”, zegt Bram Bogaard, me-
de-eigenaar van Bogaard Pensioen 
Consultancy. “Onze organisatie is er 
al op ingericht om helder aan te ge-
ven wat de kosten voor advies zijn. 
Klanten weten precies waarvoor ze 
betalen.” Dat klanten inzicht hebben 

in kosten, betekent ook dat ze zich 
kritischer opstellen. Die kritische 
houding vraagt volgens Bogaard om 
extra goed advies. “Klanten kunnen 
doorslaan in hun kostenfocus”, zegt 
hij. “Bij bijvoorbeeld een premierege-
ling moet de klant goed letten op de 
beleggingsfilosofie van de uitvoer-
der. Het resultaat aan de achterkant 
telt. Een keuze baseren op 10 euro 
minder aan administratiekosten is 
niet verstandig.”

Zorgplicht
De adviseur let er bij de keuze voor 
een pensioenuitvoerder met name 
op dat het beleggingsbeleid van een 
pensioenuitvoerder goed aansluit op 
de ‘risk appetite’ van de klant. Tegen-
woordig willen klanten daarbij voor-
al eenvoudig inzicht hebben in de 
stand van zaken. Het allerbelangrijk-
ste is volgens Bogaard dat klanten de 
producten dan ook goed begrijpen. 
“Dat is onderdeel van je zorgplicht 
als adviseur”, stelt hij. “Een product 
dat niet te begrijpen is, moet je niet 
aanbieden. Anders is je advies per de-
finitie niet goed.” Dat de Wet Finan-
cieel Toezicht pensioenadviseurs 
dwingt te professionaliseren, ziet 
Bogaard als een stap voorwaarts voor 
de gehele branche. “De adviseurs met 
verstand van zaken zullen overblij-
ven. Dat komt de kwaliteit van advies 
ten goede.”

Pensioenadviseur:  
kies een begrijpelijk product

 Niels achtereekte

redactie@mediaplanet.com

Hoe zorg je dat je je werkne-
mers de beste pensioenrege-
ling biedt? Arnold Mars, Fi-
nancieel Directeur van AFAS 
Software, koos voor eenvoud, 
lage risico’s en inzicht.

De provisie op complexe fi-
nanciële producten is afge-
schaft en de Wet op het Fi-
nancieel Toezicht stelt strikte 
eisen aan de professionali-
teit van pensioenadviseurs. 
De pensioenbranche in flink 
in ontwikkeling. Wat bete-
kent dat voor de rol van advi-
seurs?

Deelnemer wil duidelijke 
taal en online inzicht

“Ik vind het belangrijk om een 
goed pensioen op te bouwen, 
maar ik wil vooral weten hoe 
mijn pensioen zich ontwikkelt”, 
zegt Karlijn Mutsaerts, Project-
manager bij adviesbureau ITDS 
Business Consultants. “Dit be-
tekent dat ik online toegang wil 
tot mijn pensioengegevens.” 
Mutsaerts vertelt dat altijd en 
overal toegang hierbij van groot 
belang is. Werknemers zullen 
niet dagelijks inloggen, maar als 
ze toegang willen, moet dat kun-
nen. Pensioen is voor velen ten-
slotte één van de belangrijkste 
financiële producten. “Bij het 
online inzien hoort wat mij be-

treft ook een app waar ik mijn 
pensioenregeling kan inzien,” 
benadrukt Mutsaerts. “Een mo-
derne manier van dienstverle-
ning.” 

Inzicht en invloed
De toegang tot de gegevens is wat 
Mutsaerts betreft niet genoeg. 
“Ik weet wel het een en ander 
van pensioenen, maar sommi-
ge zaken zijn erg specialistisch. 
Gelukkig communiceert mijn 
pensioenuitvoerder daar ook in 
begrijpelijke taal over. Heldere 
communicatie dus, zodat ik niet 
alleen kan lezen wat er gebeurt, 
maar dat ik het ook snap.” 

Behalve inzicht in de afspra-
ken is informatie over de beleg-
gingen essentieel. “Dat ik kan 
zien hoe de beleggingen verlo-
pen, wat de kosten zijn, wat de 
status  is en wat de verwachtin-
gen zijn. Overzichtelijk, transpa-
rant en bovendien kan ik keuzes 
maken of ik zelf extra inleg, lan-
ger werk of juist minder ga wer-
ken.” 

De gehele communicatie ver-
loopt digitaal. Wanneer bijvoor-
beeld de UPO beschikbaar is, 
krijgt ze een mailtje met een link. 
Mutsaerts: “Ik hoef ook geen in-
formatie op papier te ontvangen. 
Ik heb nu alles online onder één 
map zitten. Zo compleet heb ik 
het nog niet eerder gezien.”

Bram Bogaard
mede-eigenaar van Bogaard Pensioen 
Consultancy

Arnold Mars
Financieel Directeur van aFaS Software

Karlijn Mutsaerts
Projectmanager bij adviesbureau ItDS 
Business Consultants

in het kort

Krijg ik later genoeg pen-
sioen? Het is een vraag die 
steeds meer werknemers 
stellen. Moderne pensioen-
uitvoerders spelen hier op 
in en bieden openheid. Wat 
wil een werknemer graag 
zien?

 Niels achtereekte

redactie@mediaplanet.com
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