Helder Overzicht
& Inzicht tiplijst
In de zomer van 2019 is Helder Overzicht & Inzicht toegevoegd in MijnABP.
Met Helder Overzicht & Inzicht krijgt uw werknemer in één keer overzicht in
zijn financiële toekomst. Dit kan u als werkgever helpen tijdens een arbeids
voorwaardengesprek. Vragen zoals ‘welk effect heeft minder werken op mijn
inkomen voor later’ worden snel inzichtelijk met Helder Overzicht & Inzicht.
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