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Pensioenreferentie Willemsoord
‘Voor mijn mensen wil ik de beste pensioenregeling die er is’
Bij welke pensioenkeuze kom ik mijn medewerkers zo veel mogelijk tegemoet, zodat zij een gegarandeerde pensioenuitkering hebben en
zekerheid voorop staat? Dat vroeg Hans Broekmeulen, directeur-bestuurder van Willemsoord B.V., zich af toen hij vanwege de nieuwe
pensioenregels per 1 januari 2015 een nieuwe pensioenregeling voor zijn medewerkers wilde afsluiten.
Willemsoord is de voormalige scheeps- en onderhoudswerf van de Koninklijke Marine. ‘De marine heeft het complex in 1995 verlaten’,
vertelt Broekmeulen. Het maritiem etablissement werd in 1814 vernoemd naar koning Willem I. De naam bestond vorige jaar dus 200 jaar.
En dat werd gevierd met onder andere een bezoek van koning Willem -Alexander en koningin Maxima.
Goed werkgeverschap
Willemsoord B.V. is de economische eigenaar van het complex en heeft zes medewerkers in dienst.
‘Sinds 1 januari hebben wij een pensioenrelatie met Nationale-Nederlanden,’ aldus Broekmeulen.
‘Met ingang van die datum zijn er in Nederland nieuwe pensioenregels ingegaan. Voor mijn mensen
wil ik de beste regeling die er is. Dat heeft te maken met goed werkgeverschap: als je tevreden bent
over je medewerkers, moet je het goed voor ze regelen. Maar de pensioenregeling die wij hadden,
voldeed door de wijzigingen niet meer aan onze wensen. Daarom zijn we samen met onze
verzekeringsadviseur op zoek gegaan naar een regeling die dat wél deed. We kwamen uit bij
Nationale-Nederlanden, de enige maatschappij die een regeling aanbood die wij wilden hebben.’
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Vraag: Een pensioenregeling die past bij de eisen van deze tijd, waarmee ik mijn medewerkers zo veel
mogelijk tegemoet kom, zodat zij een gegarandeerde pensioenuitkering hebben en zekerheid voorop staat.
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Zekerheid: “Zekerheid voor medewerkers want het is een gegarandeerde pensioenuitkering, die is opgebouwd op basis
van het gemiddelde salaris. Het uitgangspunt is 75 procent van het gemiddelde loon. Onze medewerkers weten precies
waar ze aan toe zijn”.

•

Duidelijkheid en inzicht: “Altijd duidelijk inzicht in de hoogte van de opgebouwde
pensioenuitkering en het te verwachten pensioen via een online portal.”

•

Onderscheidend: “Onderscheidend, omdat je de regeling kunt aanpassen aan je wensen.
‘Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de hoogte van het nabestaandenpensioen. Maar ook
het kostenplaatje vind ik belangrijk. Ook op dit punt onderscheidde Nationale-Nederlanden
zich van andere verzekeraars.”

•

Vlot proces: “Het offerte proces verliep vlot. De offerte was duidelijk en overzichtelijk.
Bovendien communiceerde Nationale-Nederlanden helder hoe lang de afwikkeling zou duren.”

