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Doen uw werknemers mee aan ons online klanttevredenheidsonderzoek?

Wij doen onderzoek naar de mening en wensen van uw werknemers over onze dienstverlening.
Zo’n 5.300 werknemers, waaronder ook werknemers in het buitenland, hebben inmiddels een
brief met oproep tot deelname ontvangen. Met de uitkomst van het onderzoek kunnen wij onze
dienstverlening steeds verder verbeteren. De informatievoorziening over pensioen - als
belangrijke arbeidsvoorwaarde - is hiervan een groot onderdeel. Wij streven ernaar om uw
werknemers zo goed mogelijk over hun pensioen te informeren, zodat zij hun pensioenregeling
kennen en weten wat zij op hun oude dag te besteden hebben.

Vraagt u aandacht voor ons onderzoek?
Een grote respons op ons onderzoek helpt ons hierbij. Ook van werknemers die geen brief
hebben ontvangen. Wij vragen u daarom uw werknemers te wijzen op ons onderzoek en aan te
sporen mee te doen. Ook (en juist) degenen die op dit moment op zee aan het werk zijn. U
kunt verwijzen naar het nieuwsbericht op onze website. Een Engelstalige vragenlijst is ook
beschikbaar.

Het onderzoek loopt tot 28 oktober 2016. Na afronding van ons onderzoek publiceren wij de
uitkomsten op onze website.

Vanaf 1 oktober een nieuw adres: pas dit aan in uw administratie

Onze pensioenadministratie verhuist per 1 oktober 2016 van Amsterdam naar Den Haag. U
vindt onze nieuwe adresgegevens hieronder. Wij vragen u om ons adres in uw administratie
aan te passen, zodat u het juiste adres gebruikt. Het telefoonnummer en e-mailadres van onze
Werkgeversdesk en Servicedesk blijven hetzelfde.

Onze adresgegevens vanaf 1 oktober 2016:

Ons nieuwe postadres 
Bpf Koopvaardij    

http://mnserviceskvd.m11.mailplus.nl/wpNsLRZ2MkXF-1057-31100304-test-{encId}
https://www.bpfkoopvaardij.nl/actueel/klanttevredenheidsonderzoek-doet-u-mee/
https://uk.bpfkoopvaardij.nl/actual/customer-satisfaction-research-will-you-participate/


Postbus 97614
2509 GA Den Haag

Ons nieuwe bezoekadres
Prinses Beatrixlaan 15
2595 AK Den Haag

Uiteraard passen wij dit in al onze correspondentie en communicatiemiddelen aan.

Pensioen3daagse 1 t/m 3 november: breng pensioen onder de aandacht

Van 1 tot en met 3 november organiseert ‘Wijzer in geldzaken’ de Pensioen3daagse. Tijdens
deze dagen is er landelijk aandacht voor pensioen. Helpt u mee om pensioen onder de
aandacht te brengen bij uw werknemers?

Presentatie of pensioenspreekuur
Dit kan bijvoorbeeld met een informatiebijeenkomst. Wij geven dan graag de presentatie ‘Wat
moet ik doen voor mijn pensioen?’ bij u op locatie, waarbij ook de pensioenregeling van Bpf
Koopvaardij aan de orde komt. U kunt aansluitend een pensioenspreekuur organiseren. Uw
werknemers kunnen dan aan één van onze pensioenconsulenten vragen stellen en persoonlijke
berekeningen laten maken. Heeft u interesse in de presentatie en/of wilt u een
pensioenspreekuur voor uw werknemers organiseren? Neem dan contact op met
het bestuursbureau van Bpf Koopvaardij.

Toolkit voor werkgevers
U kunt ook gebruik maken van de pensioencommunicatie toolkit voor werkgevers op
www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse. Daar vindt u gratis voorlichtingsmateriaal, zoals
presentaties, promotiemateriaal (flyers, posters), logo’s & animaties en de pensioentools (‘Wat
moet ik doen voor mijn pensioen?’ en ‘Check jouw AOW-leeftijd’). Dit materiaal kunt u
downloaden of bestellen. Zo kunt u gemakkelijk zelf pensioenzaken op uw intranet plaatsen of
uitdelen tijdens de Pensioen3daagse en het onderwerp pensioen onder de aandacht brengen.

Meedoen aan de Engelstalige e-mail pilot

In het kader van de verdere digitalisering van onze communicatie, is een e-mail pilot onder
buitenlandse werknemers gestart. Met deze e-mail pilot onderzoeken we op welke manier we
pensioen het beste digitaal onder de aandacht kunnen brengen. De pilot bevat korte
Engelstalige e-mailberichten over één bepaald pensioenonderwerp met als doel werknemers
aan het denken te zetten over hun pensioen. In elk bericht zit een link naar verdere informatie
over het onderwerp (zie voorbeeld).

Wilt u meedoen aan deze e-mail pilot? Stuur ons dan een e-mail met een Excel-document met
werk e-mailadressen van uw buitenlandse werknemers. Ook kunt u onderwerpen voorstellen
waarover u bijvoorbeeld veel vragen krijgt van uw werknemers.

Pensioen 1-2-3: hoe bevalt de werkgeverschecklist?

Afgelopen zomer hebben wij Pensioen 1-2-3 geïntroduceerd op onze website: duidelijke
pensioeninformatie in drie lagen. Voor u als werkgever is pensioen een belangrijk onderdeel
van uw arbeidsvoorwaarden. Daarom is de handige werkgeverschecklist ‘Wegwijs in pensioen’
ook een onderdeel van Pensioen 1-2-3. Deze checklist (ook beschikbaar in het Engels) helpt u
bij het uitleggen van onze pensioenregeling aan uw werknemers.

Graag horen wij van u wat uw ervaringen tot nu toe zijn met de werkgeverschecklist. Gebruikt
u deze bij uw arbeidsvoorwaardengesprekken? Helpt het u bij het beantwoorden van
pensioenvragen van uw werknemers? Heeft u vragen, tips of andere opmerkingen? Wij horen
graag uw feedback per e-mail.

mailto:info@bpfkoopvaardij.nl
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/voor-professionals/toolkit/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/
http://mnserviceskvd.m11.mailplus.nl/wp8B6v2IZqDJ-1056-31100304-test-{encId}
mailto:servicedesk@koopvaardij.nl
https://www.bpfkoopvaardij.nl/koopvaardij/assets/File/Pensioen%201-2-3/Checklist%20Werkgevers%20KVD306-2.pdf
https://www.bpfkoopvaardij.nl/koopvaardijUK/assets/File/KVD306E-2_Checklist%20employers%20BPFK.pdf
mailto:servicedesk@koopvaardij.nl


Op zoek naar foto’s van de koopvaardij in actie

Wij zijn regelmatig op zoek naar foto’s voor onze communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld voor
gebruik in het PensioenKompas of de PensioenPeiling. Belangrijk is dat onze foto’s de sector
koopvaardij weerspiegelen. We werken dan ook graag met foto’s waarop mensen in actie te
zien zijn.

Heeft u foto’s van uw werknemers aan het werk en wilt u die delen? Wij ontvangen die graag
(in een hoge resolutie). Stuur de foto’s naar servicedesk@koopvaardij.nl. U geeft ons hiermee
toestemming om de foto’s (kostenvrij) te gebruiken in onze communicatiemiddelen.
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