
Coca-Cola European Partners
Begrijpelijke communicatie voor meer pensioenbewustzijn

“Het innovatieve online portaal waar onze mensen alle 
relevante info op één plek kunnen vinden is echt anders 
dan bij andere aanbieders en was voor ons 
doorslaggevend bij de keuze om onze pensioenregeling 
onder te brengen bij LifeSight. Wij vinden het belangrijk 
dat onze medewerkers op een laagdrempelige manier 
met hun pensioen aan de slag kunnen gaan. Een 
portaal dat intuïtief en begrijpelijk is helpt daar enorm 
bij. Zeker met de komst van een nieuw pensioenstelsel, 
waarbij de pensioenopbouw individueler wordt voor 
deelnemers aan de collectieve regeling, is het erg 
belangrijk dat onze mensen weten hoe het zit met hun 
pensioen, aldus Monique Valk, Senior Manager Rewards 
bij Coca-Cola European Partners Nederland.

De situatie
Coca-Cola European Partners Nederland (CCEP NL) produceert, verdeelt 
en/of verkoopt Coca-Cola, Coca-Cola zero sugar, Coca-Cola light, Fanta, 
Sprite, Aquarius en vele andere drankjes. 
 
CCEP NL is toonaangevend in een groeiende sector en investeert continu in 
interessante nieuwe producten, innovatieve technologieën en frisse ideeën. 
Allemaal om het bedrijf op een duurzame manier uit te breiden, klanten 
beter van dienst te kunnen zijn en een werkplek te creëren waarbinnen 
iedereen kan groeien, zich kan ontwikkelen en erbij hoort.

Het bedrijf wil niet alleen resultaten leveren voor klanten en aandeelhouders 
maar ook mensen en de planeet een beter toekomst bieden. Het is er dan 
ook trots op midden in de samenleving te staan en daar ook iets voor terug 
te doen.

CCEP NL heeft in Nederland zo'n 750 mensen in dienst. Inclusie en 
diversiteit staan centraal binnen de organisatie. Binnen het bedrijf heerst 
een cultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn, gewaardeerd wordt en erbij 
hoort.  

De aanpak
Binnen deze cultuur past een pensioenregeling die daarbij aansluit en 
voor iedereen goed toegankelijk is. Dus toen het contract met de vorige 
pensioenuitvoerder a�iep en CCEP NL op zoek ging naar een nieuwe 
uitvoerder was een begrijpelijk portaal de allerbelangrijkste 
selectievoorwaarde. 

Samen met de adviseur is een tender opgesteld en is een inventarisatie gedaan van de markt waarbij is gekeken 
naar de meest innovatieve partijen. De OR en vakbonden waren nauw betrokken bij het traject.

Naast het portaal waren makkelijke en begrijpelijke communicatie en begeleiding van de medewerkers cruciale 
uitgangspunten bij het selectietraject. CCEP NL wilde graag meer pensioenbewustzijn bij de medewerkers en een 
gelaagde communicatieaanpak helpt daarbij. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en bewustzijn verhoogt 
de waardering en betrokkenheid. 
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Het resultaat
Voor CCEP NL is toegankelijke communicatie richting haar medewerkers het belangrijkste. Gezien de zorgplicht die je als 
goede werkgever hebt, wil het bedrijf het zo goed mogelijk regelen voor haar mensen. In dat kader biedt CCEP NL haar 
medewerkers informatie gelaagd aan via verschillende platforms. Allereerst het Benify portaal met alle 
arbeidsvoorwaarden. Dan de landingspagina over pensioen van PensioenBij. Vervolgens het intuïtieve pensioenportaal 
van LifeSight dat hier nu naadloos op aansluit en persoonlijk inzicht en �nanciële planning biedt en waar keuzes kunnen 
worden doorgevoerd. Zo hebben de medewerkers eenvoudig toegang tot hun pensioenpotje, zowel via de website als via 
een app, net wat het beste past bij de behoefte van de medewerker. 

Pensioen is voor veel mensen een abstract onderwerp. Bij LifeSight houden we het graag zo simpel mogelijk, met 
duidelijke taal en zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke situatie. In één oogopslag is te zien hoeveel pensioen al 
is opgebouwd, wat de pensioenverwachting is en hoe de medewerker hier invloed op kan uitoefenen. 
 
Ook met het oog op het nieuwe pensioenstelsel is LifeSight de partner bij uitstek voor bedrijven die willen samenwerken 
met een pensioenuitvoerder die zorgt voor duidelijkheid en betrokkenheid als het gaat om pensioen. Zodat medewerkers 
weten wat ze van hun pensioen kunnen verwachten en wat ze zelf kunnen doen. LifeSight zorgt voor heldere taal en een 
begrijpelijk portaal zodat pensioen duidelijk is voor iedereen. 

CCEP NL en LifeSight hebben de regeling inmiddels ingevoerd voor de ongeveer 750 medewerkers in Nederland. De 
medewerkers zijn door People & Culture van CCEP NL, PensioenBij en LifeSight gezamenlijk geïnformeerd over de nieuwe 
pensioenregeling met presentaties en webinars. Daarnaast zijn er met ruim 200 medewerkers individuele gesprekken 
gevoerd voor een nog beter inzicht in hun pensioensituatie.
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