
De situatie
Hoewel vaak onzichtbaar, vormen de innovatieve Murata-producten 
en technologieën een essentieel onderdeel van elektronica die 
dagelijks wordt gebruikt, zoals mobiele telefoons, computers, auto’s en 
huishoudelijke apparatuur. Recente markten voor Murata-producten zijn: 
medische apparatuur en energiebeheersystemen.

Het hoofdkantoor van Murata is gevestigd in Japan. Het familiebedrijf 
bestaat sinds 1944 en heeft wereldwijd 80.000 medewerkers waarvan 90 
werkzaam zijn op het Europese hoofdkantoor in Hoofddorp, Nederland. 
Medewerkers worden aangemoedigd vernieuwend te zijn en te helpen bij 
het bereiken van optimale prestaties voor het bedrijf en haar klanten.

De aanpak
Het contract bij de pensioenverzekeraar liep af en Murata wilde al langer 
haar pensioen onderbrengen bij een nieuwe partij. Het uitgangspunt 
daarbij was de bestaande regeling op een zo goed en efficient mogelijke 
wijze voort te zetten. Met een externe adviseur is een selectietraject 
gestart waarbij een aantal PPI’s was betrokken. Murata kent het belang 
van moderne technologie en de mogelijkheden die hierdoor worden 
gecreëerd. Ook LifeSight durft vernieuwend te zijn en biedt een 
innovatieve pensioenoplossing.

Murata medewerkers worden al in een vroeg stadium betrokken bij de 
klant om maatwerk te leveren dat het best past bij wat de klant wil. Een 
aanpak die Murata terugziet in de werkwijze van LifeSight. 

LifeSight kwam als beste uit de bus door de consultancy aanpak die 
wordt gehanteerd waarbij klantgericht, gefocust wordt gewerkt en waarbij 
wordt meegedacht en vooruit wordt gekeken met de klant. LifeSight 
is een initiatief van één van de meest toonaangevende consultancy-
organisaties ter wereld die organisaties helpt bij het realiseren van haar 
doelstellingen. LifeSight sprong er positief uit met haar nieuwe generatie 
DC-pensioenregeling, die pensioen beschouwt als een waardevolle 
arbeidsvoorwaarde. Met een onafhankelijk organisatiemodel waarbij de 
beste partijen in de markt worden gecombineerd, biedt LifeSight een 
innovatieve pensioenoplossing met een uitgekiende communicatiemix.    

“Murata streeft ernaar bij te dragen aan de vooruitgang van 
de samenleving door het creëren van innovatieve producten 
en oplossingen vaak in samenwerking met de klanten. Deze 
filosofie zien wij terug bij LifeSight dat ook nauw samenwerkt 
met haar klanten en met hen mee en vooruit denkt. Murata’s 
technologieën, producten en oplossingen worden overal 
gebruikt, wat bijdraagt aan een veiligere, gezondere en 
efficiënter verbonden wereld. Ons doel is om hèt bedrijf te 
zijn dat toonaangevend is in innovatie binnen de wereld van 
elektronische componenten, om oplossingen te ontwikkelen 
die dit mogelijk maken en de toekomst vormgeven. Dit komt 
naadloos overeen met het doel van LifeSight om leidend 
te zijn op het gebied van pensioen.” aldus Wendy Schroor-
Geerling, Senior Human Resources Officer bij Murata.

Murata
en LifeSight: een perfecte match!
村田とLifeSight：パーフェクトマッチ



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

De verwachting
Al 75 jaar werkt Murata op vooruitstrevende wijze aan de 
toekomst van de wereld van elektronica. Murata maakt gebruik 
van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en technologieën. 

Ook op het gebied van pensioen wil Murata voldoen aan de 
nieuwste maatstaven. LifeSight maakt het pensioen van de 
medewerkers op moderne wijze toegankelijk,  zodat zij direct 
kunnen zien hoe hun pensioen eruit ziet, op hun smartphone 
of tablet. 

Murata heeft op haar kantoor in Hoofddorp te maken 
met 12 verschillende nationaliteiten waardoor meertalige 
communicatie extra belangrijk is en bijdraagt aan het 
pensioenbewustzijn van de medewerkers. 

LifeSight belegt automatisch in een gepersonaliseerde 
beleggingsmix, welke aansluit bij de persoonlijke kenmerken 
van de werknemer zonder dat deze daarvoor iets hoeft te 
doen. Dit is voor Murata een cruciaal en onderscheidend 
onderdeel van de nieuwe pensioenregeling omdat onderzoek 
van LifeSight heeft uitgewezen dat ruim 95% van de 
pensioendeelnemers in de default beleggingsmix blijft.

Het resultaat
De nieuwe regeling is inmiddels ingevoerd voor alle 
medewerkers van Murata in Nederland. LifeSight heeft gezorgd 
voor duidelijke voorlichting over de pensioenregeling zodat alle 
medewerkers goed geïnformeerd zijn. Murata geeft met deze 
eigentijdse pensioenregeling op vernieuwende wijze invulling 
aan de kostbare arbeidsvoorwaarde pensioen. 

Met haar onafhankelijke organisatiemodel waarbij de beste 
partijen in de markt worden gecombineerd, biedt LifeSight 
een innovatieve pensioenoplossing met een uitgekiende 
communicatiemix. 

De wereld blijft veranderen en de wereld van elektronica 
verandert nog sneller. Als Innovator in Electronics zal Murata 
blijven vernieuwen, haar sterke bedrijfsfilosofie volgen, 
bijdragen aan de vooruitgang van de samenleving en de 
toekomst van de wereld van elektronische componenten 
vormgeven. 

LifeSight innoveert als het om pensioen gaat. Met een flexibel 
en moderne pensioenregeling en heldere communicatie maakt 
LifeSight pensioen begrijpelijk en inzichtelijk. Het online portaal 
in meerdere talen en de app geven medewerkers realtime 
inzicht in hun pensioenopbouw en beleggingen. 

Zo zijn Murata en LifeSight een perfecte match en samen klaar 
voor de toekomst!

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Maurits van Vliet 
+31 (0)6 25 03 35 36

Mariel van der Veer 
+31 (0)6 34 08 19 97


