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Van belang bij een bijeenkomst:
•  Instructie
•  Powerpointpresentatie voor beeldscherm
•  Overzicht met mogelijke vragen
•  Samenvatting presentatie voor uw werknemers

Tips voor een
 bijeenkomst
Pensioen is een ingewikkeld onderwerp. En het Nederlandse
pensioenstelsel is volop in ontwikkeling. Dat heeft ook gevolgen voor 
uw werknemers. Het bestuur van Molenaarspensioenfonds vindt 
goede voorlichting belangrijk. Daarom vragen wij u een bijeenkomst 
te organiseren voor uw werknemers. Wij helpen u daarbij met deze 
Pensioentoolbox vol hulpmiddelen.

In de Pensioentoolbox vindt u een kanten-
klare presentatie. We maakten ook
een samenvatting van deze presentatie.
Die kunt u na de bijeenkomst uitdelen
of verzenden aan uw werknemers. In de
toolbox vindt u verder een overzicht met
mogelijke vragen die gesteld kunnen 
worden. Wij geven u bovendien een aantal 
tips om een succesvolle bijeenkomst te 
organiseren.

Wilt u meer weten?
Hebt u zelf vragen over onze
pensioenregeling? Kijk dan op
molenaarspensioenfonds.nl. Of bel met
een van onze medewerkers. Zij zijn op 
werkdagen te bereiken van 8.30 tot 17.15 
uur op 088 119 80 30. U kunt uw vraag 
ook stellen via Contact op onze
website.
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8 tips
voor een succesvolle bijeenkomst
Met het materiaal uit de toolbox kunt u een bijeenkomst over de
pensioenregeling goed voorbereiden. Daarnaast is het belangrijk om
een goed tijdstip en een geschikte locatie te kiezen. Hieronder 8 tips!

Zorg voor een prettige omgeving
Houdt u de presentatie op de werkvloer, in het
bedrijfsrestaurant of in een speciale vergader-
ruimte? Waar u de bijeenkomst ook organiseert,
zorg ervoor dat de ruimte alleen door u wordt
gebruikt. Dan wordt u niet gestoord tijdens de
bijeenkomst.

Benoem actuele ontwikkelingen
De actualiteit heeft u niet altijd in de hand.
Nèt op de dag van de presentatie gebeurt er
misschien iets in de sector. Of er zijn in de
politiek relevante ontwikkelingen. Of u hebt
een slecht bericht over een van uw medewerkers
ontvangen. Benoem altijd even de zaken
die voor uw werknemers van belang zijn, ook
als het niet met pensioen te maken heeft.
Zaken die niet benoemd worden, trekken
vaak de aandacht naar zich toe.

Knip de presentatie desnoods
in 2 delen
De volledige presentatie duurt zonder vragen
een half uur. Over pensioen is veel te vertellen,
maar ook veel te vragen. Voor sommige mensen
is pensioen heel ingewikkeld. Wij denken dat
een bijeenkomst over pensioen niet langer dan
een uur zou moeten duren. Knip de presentatie
eventueel in twee delen. Dat heeft als voordeel
dat u tussendoor kunt peilen wat er bij uw
werknemers leeft. In de notitiepagina’s van
de presentatie ziet u de twee delen benoemd.

Maak een draaiboek
Om ervoor te zorgen dat u niets vergeet,
helpt het om een draaiboek te maken.
Maak een tijdsindeling, schrijf op wie waar
verantwoordelijk voor is en wat er nodig
is aan presentatiemateriaal.

Oefen eens met een van uw
werknemers
De presentatie is door ons gemaakt.
Zelf gebruikt u misschien andere woorden.
Lees de tekst goed door en probeer deze
eigen te maken. En misschien nog beter,
oefen de presentatie eens met een van
uw werknemers. Zo staat u niet voor
verrassingen op de bijeenkomst zelf.

Verzamel vragen van te voren
U kondigt deze bijeenkomst natuurlijk
ruim van tevoren aan. U kunt ervoor
kiezen om alvast vragen te verzamelen.
Als u een antwoord niet weet, hebt u
de tijd om deze op te zoeken of om het
pensioenfonds te bellen.

Vraag de volgende dag of uw
werknemers nog vragen hebben
Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak na een
nachtje slapen meer vragen hebben dan direct
bij de bijeenkomst. Vraag bijvoorbeeld de
volgende dag nog eens of er nog vragen zijn.
U kunt ze direct beantwoorden of de vragen
verzamelen en ze op papier beantwoorden.

Zorg voor een vervolg
Jonge mensen zijn nog niet zo bezig met
hun pensioen. Een werknemer voor wie het
pensioen over een paar jaar ingaat, heeft
veel meer vragen. Een werknemer die nog
moeite heeft met een aanstaande scheiding,
zal niet gauw in het openbaar een vraag
stellen. Situaties kunnen in de loop van
iemands leven veranderen. Praat dus
geregeld over pensioen en zorg ervoor
dat werknemers weten waar ze naar toe
moeten met hun vragen.

1 5

2 6

3 7

4
8

https://www.molenaarspensioenfonds.nl/werkgevers/
https://www.molenaarspensioenfonds.nl/werkgevers/



