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Pensioenreferentie Ericsson
‘De pensioen-app helpt je bewust na te denken over je inkomen voor later’
Ericsson is wereldleider in communicatietechnologie en het beheer van netwerken. In Nederland heeft het bedrijf ruim 1400
medewerkers. Veel medewerkers van Ericsson maken gebruik van de Mijn Pensioencoach app van Nationale-Nederlanden.
Harry Jansen, medewerker bij Ericsson Network Systems, is blij met de Mijn Pensioencoach app van Nationale-Nederlanden: ‘Deze app
geeft spelenderwijs inzicht in je pensioensituatie en geeft aan of je straks voldoende pensioen hebt. De tool helpt mij om op bewuste wijze
pensioenbeslissingen te nemen.’
Complete pensioenopbouw
Zo’n 60 procent van de Nederlanders weet niet of hij of zij na zijn of haar pensionering kan rondkomen.
Jansen: ‘De app biedt hulp. Het is een overzichtelijke tool die helpt als je bewust wil nadenken over je inkomen
voor later. Met netto bedragen geeft de app inzicht in je persoonlijke situatie. Je kunt ook het pensioen van je
partner aan de app toevoegen. Die neemt dat pensioen mee in de berekeningen. Zo heb je in één keer zicht op
de complete pensioenopbouw van jou en je partner.’
Eenvoudig in gebruik
‘De app werkt eenvoudig’, zegt Jansen. ‘Je gebruikt de app samen met mijnpensioenoverzicht.nl. Met een
QR-code laad je de gegevens vanuit deze website in je app. Om de app te gebruiken hoef je trouwens geen
pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden te hebben. De app is voor iedereen die met zijn of haar pensioen
aan de slag wil gaan.’
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• Bewustwording: ‘De Mijn Pensioencoach app geeft spelenderwijs inzicht in je pensioensituatie.
De tool helpt mij om op bewuste wijze pensioenbeslissingen te nemen.’
• Overzichtelijk: ‘De app geeft met netto bedragen inzicht in je persoonlijke financiële situatie.’
• Partnerpensioen: ‘Je kunt het pensioen van je partner eenvoudig toevoegen aan de app. Die
neemt dat mee in de berekeningen. Zo heb je in één keer zicht op de complete pensioenopbouw
van jou én je partner.’
• Eenvoudig: ‘Je gebruikt de app in samenhang met mijnpensioenoverzicht.nl.
Met een QR-code laad je de gegevens eenvoudig vanuit deze website in je app.
• Voor iedereen: ‘Om de app te gebruiken hoef je pensioenregeling bij
Nationale-Nederlanden te hebben. De app is voor iedereen die met zijn of
haar pensioen aan de slag wil gaan.’

Ruim 1400 medewerkers in Nederland
Vraag: Een tool die spelenderwijs inzicht
geeft in je pensioensituatie.

