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Voorbeeldemails pensioencommunicatie 
 

1.1 Interesse wekken bij werkgever voor pensioencommunicatie 
 
Aan: Werkgevers 
Betreft: Medewerkers informeren over financiële toekomst 
 
Beste <naam>, 
 
Hoeveel geeft uw bedrijf jaarlijks uit aan de arbeidsvoorwaarde pensioen? En wat is het rendement op 
die investering? Hoe waarderen uw werknemers de pensioenregeling? Tot welke leeftijd moeten en 
kunnen werknemers bij u doorwerken? Hoeveel werknemers zijn nu 60-plus? En over 10 jaar? En wat is 
hun kennis over de mogelijkheid om eerder (deels) te stoppen met werken? Hebben uw werknemers 
financiële rust? En wat zou u dit als werkgever op kunnen leveren? 
 
Zo maar een aantal vragen over de arbeidsvoorwaarde pensioen waar u waarschijnlijk niet dagelijks bij 
stil staat. Pensioen blijft als arbeidsvoorwaarde in de praktijk vaak onderbelicht, terwijl het voor uw 
medewerkers en uw bedrijf wél belangrijk is! Hieronder leest u waarom pensioen belangrijk is en wat u 
kunt doen. Het is een aantal denkrichtingen die we in een persoonlijk gesprek graag toelichten en 
specifiek maken voor uw situatie!   
 
Pensioen is een belangrijke en relevante arbeidsvoorwaarde voor werknemer én werkgever: 
• U doet jaarlijks substantiële ‘investeringen’ in de arbeidsvoorwaarde pensioen.  
• Voor uw werknemers is pensioen toekomstig salaris waarvan de meesten afhankelijk zijn. Inzicht in 

de financiële situatie nu en in de toekomst biedt duidelijkheid, handelingsperspectief en rust.  
• De wet- en regelgeving stelt eisen aan u als werkgever op het gebied van pensioen(communicatie). 
• Het pensioenstelsel verandert en dat heeft gevolgen voor uw werknemers. 
• U kunt zich op met pensioen onderscheiden in de arbeidsmarkt en duurzaam aantrekkelijk blijven 

als werkgever.  
• Pensioen kan een effectief hulpmiddel zijn bij HR-vraagstukken als duurzame inzetbaarheid, 

vitaliteit, persoonlijke financiën, re-integratie en re-organisatie. 
 
Het rendement op uw pensioeninvestering is dus vaak (te) laag. De waardering voor en kennis van uw 
bedrijfspensioenregeling is bij werknemers niet in lijn met de investering. En werknemers kennen de 
pensioenregeling- en mogelijkheden en hun eigen financiële situatie onvoldoende en kunnen moeilijk 
keuzes maken om de eigen financiële toekomst te verbeteren. 
 
Wij helpen u graag een hoger rendement op pensioen als arbeidsvoorwaarde te realiseren. Onderdeel 
van de aanpak is maatwerk pensioencommunicatie voor (een deel van) uw werknemers. Door gebruik 
te maken van moderne hulpmiddelen kunnen we uw werknemer financieel inzicht bieden waardoor uw 
investering relatief beperkt kan zijn!  
 
Wilt u meer weten over dit onderwerp of hoe we dit samen zouden kunnen realiseren? Neem dan 
contact met ons op, we helpen u graag!  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
<naam adviseur> 
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1.2 Voorstel aan werkgever voor pensioencommunicatie 
Aan: contactpersoon werkgever 
Betreft: Voorstel pensioencommunicatie 
 
Beste <naam contactpersoon werkgever>, 
 
In deze email tref je het voorstel van <naam adviseur> aan voor het bieden van pensioeninzicht aan de 
werknemers van <naam werkgever>.  
 
Onze dienstverlening biedt <naam werkgever> en werknemers een aantal voordelen: 

• De werknemer krijgt inzicht in de financiële situatie van het gezin. 
• De werknemer krijgt advies over het nemen van gerichte actie. 
• De werknemer vergroot zijn of haar financieel bewustzijn. 
• De werknemer is meer tevreden met financiële rust als basis. 
• De werknemer krijgt een hogere waardering voor de pensioenregeling van <naam werkgever>. 
• <naam werkgever> geeft een optimale invulling aan de zorgplicht op gebied van 

pensioencommunicatie. 
• <naam werkgever> biedt goed werkgeverschap als basis voor behoud en werving van 

werknemers. 
 
We bieden onze dienstverlening in 4 opties aan waarbij we graag met jullie in gesprek gaan om tot de 
meest optimale invulling en prijsstelling te komen.    
 
Optie 1: Financieel- en pensioeninzicht via uw eigen online portaal 

• Werknemers krijgen toegang tot een online financieel inzicht portaal met uw naam en logo. 
• Door zelf met DigiD brongegevens te verzamelen ziet men direct de situatie bij (vroeg)pensioen, 

overlijden en arbeidsongeschiktheid. 
• Eventueel kunnen wij dit inzicht portaal ook in groepen of individueel toelichten zodat 

werknemers geen drempels ervaren.  
• Het inzichtportaal slaat geen gegevens op en is daarmee veilig en AVG-compliant!  

 
OPTIE 2: Basis Pensioeninzicht met adviseur 

• Pensioeninzicht samen met adviseur (1/2 tot 1 uur). 
• Situatie huidig netto maandinkomen t.o.v. netto maandinkomen vanaf pensioen op basis van 

alle collectieve regelingen uit ‘mijnpensioenoverzicht’. 
• Inkomen bij overlijden medewerker en partner. 
• Inkomen bij arbeidsongeschiktheid medewerker.  
• Output: Rapport met netto maandelijks inkomen bij pensioen, overlijden en 

arbeidsongeschiktheid in cijfers en grafisch. 
• Euro 100-150 exclusief 21% BTW of integratie in prijs per medewerker per maand. 

 
OPTIE 3: Beter Pensioeninzicht met adviseur 

• Pensioeninzicht samen met adviseur (ca. 2 uur). 
• Extra t.o.v. Basis pensioeninzicht: 

o Integratie belangrijke veranderende uitgaven (b.v. kinderen, hypotheek). 
o Integratie persoonlijk pensioenaanvullingen en vermogen (b.v. individuele 

pensioenregelingen, overlijdensrisicoverzekeringen en spaargeld).  
• Output: Rapport inclusief tekort bij pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid uitgedrukt in 

een op te bouwen respectievelijk te verzekeren kapitaal. 
• Euro 200-300 exclusief 21% BTW of integratie in prijs per medewerker per maand. 
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OPTIE 4: Compleet Pensioeninzicht met adviseur 

• Pensioeninzicht samen met adviseur (ca. 3,5 uur). 
• Extra t.o.v. Beter pensioeninzicht: 

o Twee additionele scenario’s (b.v. eerder stoppen met werken). 
o Advies over te nemen actie. 
o Output: Rapport inclusief gespreksverslag met additionele scenario’s, afspraken en te 

nemen actie. 
•  Euro 400-500 exclusief 21% BTW of integratie in prijs per medewerker per maand. 

 
EXTRA OPTIE WERKGEVERS: Volledige pensioencommunicatie 

• Pensioencommunicatie aan medewerkers zoals wettelijk noodzakelijk als gevolg van de 
wijziging in de Wet Pensioencommunicatie per 1/7/2015. 

• Afstemming communicatie met pensioenuitvoerder en integratie gevolgen stelselwijziging. 
• Invulling pensioencommunicatie aan medewerkers: 

o Wat: bedrijfspensioenregeling, pensioen pijlers + Basis, Beter, Compleet Pensioeninzicht. 
o Wanneer: Bij in dienst treden, life events (b.v. salarisverhoging, samenwonen, trouwen, 

kinderen, scheiden, kort voor pensioendatum) of als onderdeel van Basis, Beter, 
Compleet Pensioeninzicht. 

o Hoe & waar: Op kantoor van bedrijf met individuele afspraken en inloopsessies.  
• Prijs is afhankelijk van specifieke situatie en werkzaamheden.  

 
Inclusief:  

• Ervaren financieel adviseur. 
• FinRust tool speciaal ontwikkeld voor snel en helder inzicht in de financiële situatie. 
• 100% tevredenheidsgarantie. 
• Meting van het resultaat door beknopte enquête over inzicht in inkomen, pensioen en 

pensioenregeling werkgever. 
• Indien gewenst kan de werknemer vanuit het individuele gesprek voor eigen rekening invulling 

geven aan de gewenste acties. In overleg tegen vooraf vastgestelde tarieven. 
 
Ik zie je reactie op het voorstel graag tegemoet! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
<adviseur> 
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1.3 Uitnodigen werknemers voor persoonlijk financieel toekomstplan 
	
Aan: werknemer	
Betreft: Heb ik later voldoende inkomen? En mijn gezin? <bedrijf> biedt je het inzicht aan! 
  
Beste <naam>, 
  
Tot welke leeftijd wil jij doorwerken? Tot 67 of toch liever iets eerder stoppen met werken of minder 
gaan werken? Wat zijn jouw wensen én mogelijkheden en welk inkomen hebben jij en je gezin dan 
nodig? En welke rol spelen woonlasten of hypotheek? Zo maar een aantal vragen waar je niet dagelijks 
bij stil staat, maar die vroeg of laat wél belangrijk zijn; ook voor jou!  
  
De directie van <bedrijf> helpt je graag bij het vinden van antwoorden zodat je met goed inzicht de 
mogelijkheid hebt tot het maken van keuzes. Het doel is natuurlijk een financiële situatie in de toekomst 
die aan je verwachtingen voldoet! Uiteindelijk willen we toch allemaal voldoende inkomen op het 
moment dat we minder gaan werken of stoppen met werken?  
  
En dus biedt <bedrijf> jou en jouw gezin een persoonlijk financieel toekomstplan aan. Een financieel 
adviseur van <adviesorganisatie> helpt je en het kost je niets meer of minder dan maximaal 1 uur 
werktijd. <adviesorganisatie> heeft al honderden financiële toekomstplannen voor mensen zoals jij en ik 
gemaakt en de ervaringen zijn zeer positief (<deeplink naar organisatie op b.v. www.advieskeuze.nl>) 
  
Je kunt je vragen over jouw financiële toekomst beantwoorden op <data invoegen> op het kantoor in 
<locatie>. Een alternatief is een gesprek op afstand waarbij de adviseur via schermdelen het persoonlijk 
financieel toekomstplan met je maakt. Maar let op: we hebben dit jaar slechts <xx> plaatsen 
beschikbaar en deelname is op basis van volgorde van inschrijving! Inschrijven kan via: 
<inschrijvingsdetails invoegen> 
  
Zelf heb ik met mijn partner ook een persoonlijk financieel toekomstplan laten maken en ik raad het 
jullie allemaal van harte aan! Vanzelfsprekend is alle informatie die je deelt vertrouwelijk tussen jou en 
de adviseur.  
  
Mocht je vragen hebben dan hoor ik het graag!  
  
Met vriendelijke groeten, 
  
<naam> 
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1.4 Afspraakbevestiging werknemers 
Aan: werknemer	
Betreft: Afspraakbevestiging persoonlijk financieel toekomstplan 
 
Beste <naam werknemer>, 
 
Bedankt voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk financieel toekomstplan. Hierbij 
bevestig ik onze afspraak op <datum en tijdstip> op <locatie>.  
 
Wij zullen jullie zo goed mogelijk inzicht geven in de financiële situatie en zullen jullie advies geven over 
oplossingen die jouw financiële situatie verbeteren.  
 
Wij hebben hiervoor de volgende stukken nodig: 

- Laatste salarisstrook 
- Meeste recente aangifte inkomstenbelasting 
- DigiD code of de XML vanaf www.mijnpensioenoverzicht.nl Na akkoord en aangeven dat je 

een partner hebt, kun je rechtsboven in klikken op “Download uw pensioenoverzicht”. Ik 
ontvang dan graag de XML. 

- (Eventuele) Hypotheekgegevens 
 
<Indien je gebruik maakt van het FinRust inzichttool kunnen werknemers alle brongegevens aanleveren 
via dat portaal!> 
 
Aan het einde of na het gesprek zullen wij bespreken wat de eventuele vervolgacties zijn en wie dat gaat 
oppakken.  
 
Ik zie jullie graag op <datum>. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
<adviseur> 
 
 
 
 


