PERSBERICHT
TreQant Pensioenadvies & Financiële Planning start!
TreQant Pensioenadvies & Financiële Planning start op vrijdag 4 september. TreQant is een
onderneming van Remco Oosterveld en Feiko Zijlstra. Zij bundelen hun kennis en ervaring op het
gebied van pensioen, communicatie en financiële planning. Juist deze combinatie maakt dat ze
anders tegen pensioen aankijken dan andere adviesorganisaties.
Pensioenadvies
Een pensioenregeling moet passen. Een werkgever wil een pensioenregeling die past bij zijn bedrijf.
Zowel voor wat betreft de risico’s als de bijbehorende kosten. Een pensioenregeling moet duidelijk
zijn en geen verrassingen met zich meebrengen. Het recent overeengekomen Pensioenakkoord biedt
werkgevers kansen om de pensioenregeling aan te passen aan de eisen van de toekomst. TreQant
helpt de werkgever bij de opzet van de pensioenregeling en heldere communicatie van deze
waardevolle arbeidsvoorwaarde aan werknemers.
Pensioencommunicatie
Pensioen wordt vaak als moeilijk en lastig ervaren. Goede communicatie over pensioen is dus
essentieel. Zeker als pensioenregelingen straks massaal wijzigen door het Pensioenakkoord.
Zekerheden vervallen en de risico’s verschuiven van de werkgever naar de werknemer. Dit vraagt om
duidelijke communicatie. Communicatie die activeert. Werknemers pakken de regie en stellen zelf
vast of hun pensioen voldoende is. TreQant helpt daarbij en maakt pensioen inzichtelijk voor de
werknemer.
Financiële planning
Pensioen, maar dan anders! is de slogan van TreQant. Want niemand is gelijk. Dit betekent dat in een
persoonlijk gesprek wensen van de werknemer worden gepeild. Vervolgens wordt gekeken of een
match met financiën mogelijk is. Werknemers willen eerder stoppen of juist langer doorwerken,
minder gaan werken en van hun hobby nieuw werk te maken. TreQant maakt inzichtelijk of dat
financieel haalbaar is. Inzicht in pensioen zorgt voor rust bij de werknemer en verhoogt de
arbeidsproductiviteit. Ook zijn werknemers duurzamer inzetbaar. Een win-win voor werkgever en
werknemer.
Meer weten? Bezoek onze website www.treqant.nl of neem contact op met Remco Oosterveld (0611723013 / remco.oosterveld@treqant.nl) of Feiko Zijlstra (06-51243855 / feiko.zijlstra@treqant.nl).
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