
De situatie
ICL is een wereldwijd opererend producent van speciale chemicaliën in de 
markten landbouw, voedsel en industrie. Het bedrijf bestaat al meer dan 
100 jaar en is een van de grootste producenten van kunstmeststoffen en 
brandvertragers in de wereld. De mineralen uit haar eigen grondstofreserves 
worden over de hele wereld omgezet in een breed scala aan producten.

ICL bedenkt en ontwikkelt innovatieve oplossingen die we bijna elke dag 
direct of indirect gebruiken. Zoals gewassen en groenten die groeien dankzij 
gespecialiseerde meststoffen die zorgen voor hogere oogstopbrengsten 
en zo helpen de groeiende wereldbevolking te voeden. Of meubels 
en auto’s die voorzien zijn van levensreddende brandvertragers. Het 
bedrijf heeft fabrieken en kantoren in meer dan 30 landen, verspreid 
over 5 continenten, waar in totaal ongeveer 13.000 mensen werken.

ICL is een diverse, dynamische organisatie met korte lijnen waar met respect 
voor elkaar en het milieu wordt gehandeld. Alleen al in de Nederlandse 
locaties werken 25 verschillende nationaliteiten met elkaar samen. 

De aanpak
Voorop stond de wens om zorg te dragen voor en te investeren 
in haar medewerkers en hen optimaal te ondersteunen bij het 
bereiken van hun gewenst pensioendoel. Het was voor ICL van 
belang dat de nieuwe regeling aansloot op de wensen van haar 
medewerkers. Daarnaast was het essentieel voor ICL dat de nieuwe 
pensioenuitvoerder een innovatieve en lange termijn gerichte 
pensioenoplossing kon bieden. Zo kwam ICL uit bij LifeSight.

LifeSight is de PPI van Willis Towers Watson en biedt een nieuwe 
generatie pensioenregeling, die pensioen beschouwt als een 
waardevolle arbeidsvoorwaarde. Met een onafhankelijk organisatiemodel 
waarbij de beste partijen in de markt worden gecombineerd biedt 
LifeSight een vooruitstrevende pensioenoplossing aan ICL.

“De voornaamste reden waarom wij hebben gekozen 
voor LifeSight is hun onafhankelijkheid. Niet alleen de 
samenwerking met gerenommeerde partijen maar ook de 
continue monitoring van de kwaliteit van dienstverlening 
sluit goed aan bij onze wensen. De partners worden 
periodiek beoordeeld en indien nodig worden betere 
partijen toegevoegd of aangesteld en kan snel worden 
ingespeeld op marktontwikkelingen en innovaties. Zo 
zijn wij ervan verzekerd dat wij onze medewerkers een 
eersteklas pensioenregeling kunnen aanbieden. Goede 
kwaliteit tegen een scherpe prijs.” aldus de heer Rob 
Haaksman, HR Manager Nederland van ICL Group.
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De verwachting
Naast de combinatie van zorgvuldig 
geselecteerde samenwerkingspartners in 
één propositie zijn ook de persoonlijke en 
gebuiksvriendelijke beleggingsmogelijkheden 
belangrijk voor ICL. Deze oplossing van 
LifeSight is gericht op een beleggingsmix die 
automatisch past bij de persoonlijke kenmerken 
van een werknemer zonder dat er keuzes 
gemaakt hoeven te worden. Daarnaast wordt er 
belegd specifiek gericht op een pensioen met 
behoud van koopkracht. De samenwerking met 
gerenommeerde vermogensbeheerders biedt 
de medewerkers van ICL tevens hoge kwaliteit 
beleggingsfondsen. Dat maakt LifeSight voor ICL 
tot uitvoerder van een pensioenregeling waarbij 
de medewerkers de grootst mogelijke kans 
hebben op een goed pensioen zonder dat ze 
verstand hoeven te hebben van beleggen.

Het resultaat
ICL heeft de nieuwe regeling per 1 januari 
2017 ingevoerd. Alle gegevens zijn binnen 
enkele weken aan de nieuwe administratie 
overgedragen. De pensioenadministratie van 
ICL is bij samenwerkingspartner Inadmin in 
goede handen en wijzigingen worden efficiënt, 
accuraat en transparant doorgevoerd. Daarnaast 
heeft LifeSight in samenwerking met de 
pensioenadviseur van ICL speciale workshops 
opgezet waarin de pensioengegevens in het 
deelnemersportaal samen met de werknemers 
zijn doorgenomen en de eerste stappen zijn 
gezet in de persoonlijke pensioenplanning.  

Contact
Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met:

Edwin van den Oever 
+31 (0)6 51 61 53 73

Onze samenwerkingspartners bieden onder de regie en vlag van 
LifeSight een geïntegreerde pensioenoplossing. Wij stellen ze graag 
aan u voor.

Achmea Investment Management 
(www.achmeainvestmentmanagement.nl) is de vermogensbeheerder 
van onze LifeSight Matching fondsen.

Actiam (www.actiam.nl) is één van de vermogensbeheerders van het 
Rendement fonds.

Aegon (www.aegon.com) verzekert de module Garantie Pensioen en is 
onze standaard aanbieder voor de aankoop van een pensioenuitkering 
op de pensioendatum.

Apple Tree (www.apple-tree.nl) levert een vergelijkingsite voor de 
aankoop van een pensioenuitkering op de pensioendatum.

BlackRock (www.blackrock.com) is één van de vermogensbeheerders 
van ons Rendement fonds.

eBenefits (www.ebenefits.nl) bouwt en onderhoudt ons innovatieve 
deelnemersportaal en werkgeversportaal.

elipsLife (www.elipslife.com) verzekert de overlijdens- en 
arbeidsongeschiktheidsrisico’s.

Financial Life Support (www.financiallifesupport.nl) ondersteunt ons bij 
de persoonlijke inzichtgesprekken met indivuele deelnemers.

Inadmin (www.inadmin.nl) is verantwoordelijk voor onze deelnemers-, 
unit- en financiële administratie.

KasBank (www.kasbank.nl) is onze custodian voor de beleggingen.

Legal & General Investment Management (www.lgim.com) is één van 
de vermogensbeheerders van ons Rendement fonds.

Nibud (www.nibud.nl) levert in het deelnemersportaal statistische 
gegevens over de gemiddelde bestedingen van een individu na 
pensionering.

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.com
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