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Wijst u uw werknemers op ons online klanttevredenheidsonderzoek?

Wij doen onderzoek naar de mening en wensen van uw zeevarende werknemers ten aanzien
van onze dienstverlening, waaronder onze communicatie. Zo’n 5.500 zeevarenden, ook die in
het buitenland, hebben in september een brief met oproep tot deelname ontvangen. Met de
uitkomst van het onderzoek kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.

Vraagt u aandacht voor ons onderzoek?
Wij vragen u daarom uw zeevarende werknemers - ook degenen die geen brief hebben
ontvangen - te wijzen op ons onderzoek en aan te sporen mee te doen. Ook werknemers 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 25 oktober 2018. Na afronding van ons onderzoek publiceren wij de
uitkomsten op onze website.

Beveiligers niet aanmelden volgens Wet Bescherming Koopvaardij

Binnenkort neemt de Eerste Kamer een besluit over de Wet ter Bescherming Koopvaardij. De
wet maakt het mogelijk om particuliere maritieme beveiligers in te zetten op Nederlandse
koopvaardijschepen. De particuliere beveiligers bieden bescherming tegen piraterij in
gevaarlijke zeegebieden wanneer er geen militaire bescherming is. Zij zijn volgens de wet
geen zeevarenden. U hoeft deze beveiligers daarom niet bij Bpf Koopvaardij aan te melden als
deelnemer aan onze pensioenregeling.

Pensioen3daagse: wijzer in pensioen

Op 6, 7 en 8 november organiseert ‘Wijzer in geldzaken’ de jaarlijkse Pensioen3daagse. Tijdens
deze dagen is er landelijk aandacht voor pensioen. Een goede aanleiding om de kennis van de
belangrijke arbeidsvoorwaarde pensioen bij uw medewerkers te vergroten. Dit kan op
verschillende manieren.

Met een presentatie van Bpf Koopvaardij
U kunt bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst organiseren. Wij ondersteunen u dan graag
door een presentatie bij u op locatie te geven. Hierin komt onze pensioenregeling aan de orde,
maar ook uw aanvullende informatiewensen kunnen we behandelen. Heeft u interesse in de
presentatie? Neem dan contact op met het bestuursbureau van Bpf Koopvaardij. Omdat
pensioen het hele jaar door belangrijk is, kunnen wij de presentatie uiteraard ook na de
Pensioen3daagse geven.

Met gratis voorlichtingsmateriaal
U kunt ook gebruik maken van de pensioencommunicatie toolkit voor werkgevers op

http://mnserviceskvd.m11.mailplus.nl/wpsFZS9tZF3t-1134-31100304-test-{encId}
https://www.bpfkoopvaardij.nl/actueel/klanttevredenheidsonderzoek-geef-uw-mening-over-bpf-koopvaardij/
https://www.bpfkoopvaardij.nl/actueel/klanttevredenheidsonderzoek-geef-uw-mening-over-bpf-koopvaardij/
mailto:info@bpfkoopvaardij.nl
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/voor-professionals/toolkit/


www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse. Daar vindt u gratis voorlichtingsmateriaal, zoals
presentaties en promotiemateriaal (flyers, posters). Maar ook logo’s & animaties en de
pensioentools ‘Dit kun je doen voor jouw 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.

Werkgeversgids

De actuele Werkgeversgids vindt u altijd op onze website. Hierin vindt u alle
relevante informatie over de pensioenregeling en uw pensioenadministratie
eenvoudig terug.

Vindt u deze informatie nuttig?
Ja
Nee
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