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Introductie
U bent op zoek naar een moderne pensioenregeling voor uw werknemers. Een
pensioenregeling waarbij alles goed voor u en uw werknemers geregeld wordt door
een stabiele pensioenuitvoerder. Ook is het voor u van belang dat uw werknemers hun
pensioenregeling waarderen. Maar bovenal wilt u er zeker van zijn dat u samenwerkt
met de beste partijen in de markt. Zodat u over uw pensioenregeling geen zorgen
heeft, in de wetenschap dat u een eersteklas pensioenregeling aanbiedt.
Inzicht

Moderne pensioenregeling

Uw werknemers willen weten waar zij aan toe zijn, zodat
zij op het juiste moment met een adequate uitkering met
pensioen kunnen gaan. Ook hebben zij behoefte aan
inzicht, antwoorden op de belangrijkste vragen: hoeveel heb
ik nodig, hoeveel ga ik krijgen, is dit voldoende en op welke
manier kan ik hier zelf invloed op uitoefenen? Zij willen een
pensioenregeling die zij begrijpen en die bij hen past. En
een regeling die de grootst mogelijke kans biedt op een
goed inkomen later.

Beschikbare premieregelingen hebben een sterke
ontwikkeling doorgemaakt. Met LifeSight biedt
u uw werknemers een persoonlijke en moderne
manier van pensioen opbouwen. De voordelen van
collectief vermogensbeheer, maatwerk en persoonlijk
pensioeninzicht voor werknemers gecombineerd in
één pensioenregeling. Een eigentijdse en innovatieve
pensioenregeling die automatisch inspeelt op de
wensen en behoeftes van ieder van uw werknemers.

De oplossing
Met LifeSight kiest u voor een pensioenuitvoerder die
onafhankelijk is en voor u de beste partijen in de markt
heeft geselecteerd. Een toekomstbestendige en stabiele
partij die continu in ontwikkeling is en inspeelt op de
behoeften en wensen van u als werkgever. Wij bieden
u een pensioenoplossing waarmee u dankzij onze
Europese reikwijdte profiteert van onze schaalvoordelen
en innovatiekracht. Wij beleggen collectief, maar
met een beleggingsmix die automatisch zo goed
mogelijk aansluit op de persoonlijke kenmerken van de
werknemer. Uw werknemers krijgen maximaal inzicht in
hun pensioen in relatie tot hun wensen en inkomen van
nu én later. Zodat zij hun pensioenregeling ervaren als
een waardevolle en begrijpelijke arbeidsvoorwaarde.

LifeSight biedt u:
ÆR
 obuust governance model en onderdeel van
Europese pensioenuitvoerder.
ÆO
 nafhankelijkheid: samenwerking met de beste
partijen in de markt
ÆD
 eelnemersportaal voor optimaal pensioeninzicht
en handelingsperspectief
ÆR
 elevante en persoonlijke communicatie
ÆM
 aatwerk pensioenbeleggingen voor een beter
resultaat en ultieme uitvoering zorgplicht

4 op de 5
deelnemers wil keuzevrijheid maar
vindt het lastig om pensioenkeuzes
te maken
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Zorgeloze uitvoering

Lage
kosten

Beste prijskwaliteit
verhouding

Optimaal
beleggingsresultaat

Uw pensioenadministratie wordt
op uiterst accurate en effectieve
wijze uitgevoerd zodat u hier als
werkgever geen omkijken naar heeft.
U profiteert van schaal-, kosten en
productvoordelen.
Wij selecteren de beste partijen in
de markt en voegen deze samen
in één uniek en onderscheidend
pensioenproduct. Wij beoordelen
jaarlijks onze propositie. Indien nodig
stellen we betere partijen aan of
voegen deze toe en kunnen zo snel
inspelen op marktontwikkelingen en
innovaties. Dit biedt onze klanten de
beste prijs-kwaliteit verhouding.
De beleggingsoptie ‘Slim laten
beleggen’ zorgt voor een ultieme
uitvoering van de wettelijke zorgplicht
in de vorm van persoonlijke
beleggingsmixen bij de start van de
pensioenopbouw. Ook zorgt ‘Slim
laten beleggen’ voor een optimale
afstemming van de beleggingen
op de wensen van de individuele
werknemer. Zonder dat deze verstand
hoeft te hebben van beleggingen.

LifeSight voert via InAdmin RiskCo een bewezen
pensioenadministratie. InAdmin RiskCo voert de administratie
voor meer dan 300.000 pensioendeelnemers. Gebaseerd
op Straight Through Processing en voorzien van ISAE Type 2
verklaringen.

Toekomstbestendige pensioenuitvoerder
LifeSight in Nederland is niet een op zichzelf
staand initiatief maar onderdeel van een groeiende
Europese pensioenuitvoeringsorganisatie binnen
een wereldwijd bedrijf. Dit biedt onze klanten
stabiliteit en toekomstbestendigheid op het gebied
van pensioenuitvoering. Ook biedt het u lokale
proposities op basis van één overkoepelend product.
Ons onafhankelijk organisatiemodel met zorgvuldig
geselecteerde externe partners stelt het belang
van onze klanten voorop. Wij zijn constant op zoek
naar schaal-, kosten en productvoordelen waar u
van profiteert. Op dit moment is LifeSight buiten
Nederland actief als pensioenuitvoerder in België,
het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Afrika.
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Persoonlijke benadering en gemak
Er is steeds meer vraag naar arbeidsvoorwaarden op maat
en dit neemt verder toe naarmate de jongere generaties de
arbeidsmarkt betreden. Daarnaast is een goed pensioen
een relatief begrip dat voor elk persoon iets anders
betekent. Het bieden van persoonlijk pensioeninzicht en
individuele maatwerk oplossingen aan de werknemer is
daarom cruciaal voor elke pensioenregeling.

Goed van start met het online werknemersportaal
De LifeSight pensioenregeling kan volledig op de situatie
van een werknemer worden toegesneden. Dit begint in
het online werknemersportaal (MijnLifeSight) met het
vaststellen van een persoonlijke pensioendoelstelling. Die
wordt vastgesteld door het benodigd pensioeninkomen
te bepalen op basis van persoonlijke kenmerken van de
werknemer. Wij doen dit automatisch aan de hand van
een slimme koppeling met Nibud gegevens. Desgewenst
kan een werknemer zijn persoonlijke pensioendoelstelling
zelf aanpassen.

Optimaal inzicht
Het online werknemersportaal geeft ook inzicht in het
inkomen na pensionering en biedt mogelijkheden om
bij te sturen. De werknemer ziet in het portaal de totale
pensioensituatie als onderdeel van het volledige financiële
plaatje, inclusief overig pensioeninkomen zoals de AOW,
pensioen dat bij andere werkgevers is opgebouwd
en pensioen dat de werknemer zelf heeft gespaard
via verzekeringen of vermogensopbouw. Zo wordt op
eenvoudige wijze duidelijk voor de werknemer hoeveel later
nodig is, wat hij gaat krijgen en hoe hij kan bijsturen zodat
het pensioen beter aansluit op de persoonlijke situatie.

In aanvulling op het online portaal MijnLifeSight biedt
de LifeSight app nog sneller en eenvoudiger inzicht in
de pensioensituatie. Informatie over de beleggingsmix,
rendement, maandelijkse premie en nog veel meer
brengt pensioen nog dichterbij de medewerkers.

De werknemer kan bijsturen door aanvullende premie te
storten, zijn pensioenleeftijd aan te passen en te kiezen
voor een ander pensioenkomen dat beter past bij zijn
persoonlijke situatie. LifeSight bepaalt vervolgens onder
de motorkap de best passende beleggingsmix op basis
van de gemaakte keuzes.

Automatisch persoonlijk beleggen
Door gebruik te maken van goede beleggingsmixen die
zijn afgestemd op de persoon en beschermen tegen
marktrisico’s zoals rentedalingen en inflatie bieden we de
grootst mogelijke kans het besteedbaar inkomen ook na
pensionering van de werknemer op het gewenste niveau
te houden.
Ook voor de werknemer die zich niet verdiept in zijn
pensioen en geen keuzes maakt, kunnen we toch inspelen
op de individuele situatie van deze werknemer door gebruik
te maken van slimme standaarden. Met LifeSight biedt
u iedereen gemak en een persoonlijke pensioenregeling
ongeacht de betrokkenheid en kennis van uw werknemers.

Onze gebruikerstesten tonen aan dat medewerkers
zich comfortabel voelen met het gebruik van het
deelnemersportaal. Het portaal maar ook de app zijn
eenvoudig en intuïtief in het gebruik en zorgen ervoor
dat werknemers meer betrokken raken bij hun pensioen.
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95%

van de deelnemers blijft in
de default beleggingskeuze

Maatwerk beleggen voor een
beter resultaat
De meeste werknemers willen, durven of kunnen
geen (beleggings)keuzes maken. Door ons intelligente
beleggingsconcept ‘Slim laten beleggen’, hoeven zij
ook geen beleggingskeuzes te maken of verstand
te hebben van beleggen. Werknemers beleggen
automatisch in een beleggingsmix die past bij hun
persoonlijke kenmerken en pensioendoelstellingen,
zonder dat zij geconfronteerd worden met
beleggingskeuzes of andere complexiteit.

Waardevolle arbeidsvoorwaarde
Met LifeSight brengt u pensioen dichter bij de werknemer
door een hoogwaardige en uitgebalanceerde communicatie
mix. Onze communicatie is begrijpelijk, relevant en
realistisch, voldoet aan alle wettelijke vereisten, en meer.
Het hart van de communicatie is het werknemersportaal
MijnLifeSight. De overige communicatiemiddelen die
worden ingezet, zoals de app, het Persoonlijk Pensioen
Jaaroverzicht en alerts, leveren ook een bijdrage aan het
bieden van inzicht en handelingsperspectief. Daarnaast
is het mogelijk persoonlijke gesprekken over de
pensioensituatie van de werknemer aan te bieden.

In het portaal communiceren we in termen die de werknemer
het beste inzicht geven; in netto pensioeninkomen rekening
houdend met inflatie en dus niet in beleggingskapitalen of
beleggingsprofielen. Wij informeren werknemers over hun
pensioen als onderdeel van het totale financiële plaatje.
Via slimme alerts vertellen wij werknemers welke impact
relevante momenten in hun leven hebben op hun pensioen
zoals trouwen, kinderen krijgen of verhuizen. Zo bieden
we daadwerkelijk pensioeninzicht en zijn uw werknemers
goed op de hoogte van uw regeling en hun pensioensituatie.
LifeSight maakt pensioen tot een gerespecteerde en
waardevolle arbeidsvoorwaarde.

Wie zijn wij?
LifeSight van een groeiende Europese pensioenuitvoerder.
Op dit moment is LifeSight actief in Nederland, België, het
Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Afrika. LifeSight is
onafhankelijk en heeft een sluitende juridische opzet die de
belangen van de participerende werkgevers en hun individuele
medewerkers centraal stelt en behartigt.
LifeSight voorziet in de groeiende vraag naar onderscheidende
beschikbare premie pensioenoplossingen voor werkgevers
met 25 of meer medewerkers. Het is een unieke propositie
gebaseerd op een persoonlijke beleggingsoplossing, slimme
en begrijpelijke communicatie en best in class uitvoering.
LifeSight is ondergebracht in een aparte Stichting met een
onafhankelijk bestuur, en werkt met de beste partners op het
gebied van administratie, vermogensbeheer en verzekeren om
te komen tot optimale toegevoegde waarde voor onze klanten.

Willis Towers Watson Pension Services is onderdeel van
Willis Towers Watson en is in opdracht van het LifeSight
bestuur verantwoordelijk voor de operationele uitvoering
van de PPI. Willis Towers Watson is een vooraanstaande
wereldwijd opererende consultant, broker en solutions
provider die organisaties helpt om risico om te zetten in
groeimogelijkheden. Met 45,000 werknemers wereldwijd
ontwerpen en leveren we oplossingen die risico’s beheren,
arbeidsvoorwaarden optimaliseren, talent laten groeien en
kapitaal effectief inzetten om organisaties en medewerkers
te beschermen en te versterken.
Together, we unlock potential.

Meer informatie & contact
Voor meer informatie over wat LifeSight voor uw organisatie kan
betekenen, kunt u contact met ons opnemen
088 543 3500 • lifesight.nl@lifesight.com

www.LifeSight.nl

