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Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)Integratie

‘SW-bedrijven verdwijnen niet’
Jetta Klijnsma, staatssecretaris van SZW, kwam op 2 november op bezoek 
bij SW-bedrijf MareGroep in Voorhout. Ze lunchte met medewerkers 
en kreeg een rondleiding. En als het aan haar ligt, blijven SW-bedrijven 
bestaan.
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Flits reportage
Jetta Klijnsma op bezoek bij SW-bedrijf MareGroep 

In het restaurant van SW-bedrijf MareGroep in Voorhout is 
de tafel mooi gedekt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma komt 
lunchen. Het is de eerste dag van de Pensioen3Daagse, 
met allerlei activiteiten om pensioen onder de aandacht te 
brengen. Zes medewerkers van MareGroep mogen Jetta 
Klijnsma al hun vragen over pensioen stellen.

Lunchen met de 
staatssecretaris

Wie is Jetta 
Klijnsma?
Jetta Klijnsma is 59 jaar. Ze is 

staatssecretaris van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid. Zij 

neemt belangrijke beslissingen 

over pensioen én over de 

Participatiewet.

Welkom
 

Voor deze Flits ben ik gevraagd als 

gast-hoofdredacteur. Een hele eer, 

want ik vind het goed dat de Flits er 

is. Net als de nieuwe website van het 

PWRI. Communiceren over pensioen 

is tenslotte heel belangrijk. Het is een 

moeilijk thema. En niet alleen voor 

mensen die in de sociale 

werkvoorziening werken hoor. 

De mensen die werken bij de sociale 

werkvoorziening gaan mij enorm aan 

het hart. Ik vind het prachtig om te 

zien hoe zij met veel plezier aan de 

slag zijn. 

Dat zag ik ook weer tijdens mijn 

bezoek aan MareGroep in Voorhout. 

Ik kreeg er een warm welkom.  En 

ik had mooie gesprekken met de 

werknemers daar. In deze Flits lees je 

daar alles over. 

Ik wens je veel leesplezier!

Jetta Klijnsma

‘Jongens, wat is dit leuk!’, zegt Jetta Klijnsma. ‘En wat 

ziet het er lekker uit!’ Ze komt binnen met een grote 

glimlach op haar gezicht. Ze gaat graag op 

werkbezoek, zeker bij SW-bedrijven. ‘Ook mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt willen werk en 

collega’s hebben’, zegt ze. ‘En minstens het 

minimumloon verdienen. Wij mogen ze dus niet in 

de steek laten. Vandaag ben ik hier omdat het 

pensioen van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt net zo belangrijk is als dat van alle 

andere Nederlanders.’

Patricia, Martin, Nico, Eveline, Daan en Hamid 

vinden dat ook. Ze hebben serieuze vragen voor de 

Prachtige producten
Na de lunch gaat Jetta Klijnsma nog langs bij de 

productieafdelingen van MareGroep. Ze begint bij 

de afdeling assemblage. ‘Hallo, ik ben Jetta’, zegt ze 

en ze schudt iedereen de hand. Medewerker Jaap 

vraagt of hij een selfie met haar mag maken. ‘Als jij 

mij daarna vertelt wat jouw werkzaamheden hier 

zijn’, is haar antwoord. Jaap legt uit dat hij 

onderdelen voor de as van een hometrainer bij 

elkaar zoekt. Collega Coby sealt de zakjes met 

onderdelen vervolgens dicht. Op de afdeling 

elektrotechniek vertelt Anneke aan Jetta Klijnsma 

dat ze al 45 jaar bij MareGroep werkt. ‘Er was een 

groot feest. Ik kreeg allemaal cadeaus van mijn 

collega’s.’ ‘En heb je het nog steeds naar je zin?’, 

vraagt de staatssecretaris. Dat heeft Anneke zeker. 

Even verderop is Marco een kabel aan het 

controleren. Hij legt Jetta Klijnsma uit dat hij de 

kabel ook zelf gemaakt heeft. Meestal doet een 

collega van hem de controle. Maar die is nu op 

vakantie, daarom neemt hij het even over. ‘Wat 

maken jullie prachtige producten’, zegt Jetta 

Klijnsma. De werkbegeleider van de afdeling 

elektrotechniek is het daar helemaal mee eens: ‘Het 

is 100% kwaliteitswerk dat hier de deur uitgaat.’ 

Jetta Klijnsma heeft zichtbaar genoten van het 

bezoek. Bij het weggaan benadrukt ze nog eens dat 

iedereen een kans verdient: ‘Man en vrouw, jong en 

oud, hier geboren en van ver, mensen met en 

zonder arbeidsbeperking: iedereen die kan werken, 

moet de gelegenheid krijgen. Daarom ben ik 

supergemotiveerd om zoveel mogelijk mensen aan 

de slag te helpen.’ l

staatssecretaris. Patricia maakt zich bijvoorbeeld 

zorgen over de verhoging van de pensioenleeftijd. 

‘In 2022 moeten we 2 jaar en 3 maanden langer 

doorwerken’, zegt ze. ‘Dat is ruim tot mijn 67e.’ Jetta 

Klijnsma legt uit waarom: ‘Mensen leven veel langer 

dan vroeger. Daardoor hebben ze langer pensioen 

nodig. Dat geld moet ergens vandaan komen. Dan 

is het logisch dat we iets langer doorwerken.’ Maar 

Patricia weet nu al dat zij geen 80 gaat worden: 

‘Mijn lichaam raakt langzaam op. Kan ik dan toch 

eerder met pensioen gaan?’ Dat kan, weet Jetta 

Klijnsma. ‘Maar als je eerder met pensioen gaat, 

krijg je de rest van je leven wel wat minder 

pensioen.’

Gevolgen van de 
Participatiewet
‘Hoe weet ik dat het PWRI niet belegt in bedrijven 

waar kinderen werken? Of in bedrijven die bossen 

vernietigen?’, vraagt Daan. Jetta Klijnsma stelt hem 

gerust: ‘Er is een wet die ervoor zorgt dat 

pensioenfondsen eerlijk moeten zijn over de 

bedrijven waarin ze beleggen. En als jij vindt dat 

het PWRI het niet goed doet, mag jij daar als 

deelnemer iets van zeggen.’

Martin wil weten wat de gevolgen van de 

Participatiewet zijn: ‘Het PWRI krijgt steeds minder 

deelnemers. Kunt u garanderen dat ik over 30 jaar 

pensioen krijg?’ Dat kan Jetta Klijnsma zeker: ‘Ik 

zorg ervoor dat het PWRI elk jaar extra geld van de 

overheid krijgt. Zodat er genoeg geld in kas blijft, 

tot en met de laatste deelnemer.’ Ze legt uit dat de 

Wet sociale werkvoorziening (WSW) vervangen is 

door de Participatiewet. Dat betekent niet dat 

SW-bedrijven nu gesloten worden. ‘Wat mij betreft 

blijven die allemaal bestaan. Want er zijn altijd 

mensen die beschut moeten werken.’

Wil je weten wat er allemaal gebeurde tijdens dat bezoek? Bekijk de film op onze website bij ‘berichten van PWRI’.
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Pensioen?
Als je jong bent, lijkt je pensioen nog ver weg. Toch is 

het goed om af en toe te kijken hoe het ervoor staat. 

Ieder jaar krijg je van het PWRI een Uniform 
Pensioenoverzicht. Daarop staat wat je hebt opgebouwd. 

Wil je weten wat je straks naar verwachting netto per 

maand krijgt? Log in op 

www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Bij dit bedrag is geen rekening gehouden met 

bijvoorbeeld huurtoeslag en zorgtoeslag.

Heb je vragen over je pensioen? Kijk op 

www.pwri.nl.    

Daan Kromhout (30) houdt van resultaat en van aanpakken. 
Van stilzitten wordt hij ongelukkig. Schoonmaken past goed 
bij hem.

‘Ik ben schoonmaker in het gemeentehuis van 

Voorhout. Dat doe ik vijf ochtenden per week. Elke 

dag vier uur. Mijn werk is leuk omdat je meteen 

resultaat ziet. Als je met een doekje over een 

koffievlek gaat, is die gelijk weg. Zo maak ik de 

werkplek van de gemeenteambtenaren prettiger.’

Betaalde baan
‘Ik werk nu vier jaar bij MareGroep. Daarvoor was ik 

werkloos. Ik kreeg een Wajong-uitkering omdat ik NLD 

heb. NLD betekent Non-verbal Learning Disabilities. 

Dat is een ingewikkelde naam voor een stoornis die 

een beetje op autisme lijkt. Ik kan bijvoorbeeld heel 

slecht plannen. En ik zie oorzaak en gevolg niet goed. 

Ik vond het niet leuk om werkloos te zijn. Want 

thuiszitten is niets voor mij. Daarom deed ik 

vrijwilligerswerk. Maar een betaalde baan is toch 

fijner. Ik ben er trots op dat ik mijn eigen geld verdien. 

En door te werken draag ik bij aan de samenleving, in 

plaats van dat ik alleen maar ontvang.’

Zwemmen met collega’s
‘Ik begin ‘s ochtends om 7.30 uur met werken. Om 

11.30 uur ben ik klaar. Dan ga ik andere dingen doen. 

Ik ben graag bezig. Ik fotografeer bijvoorbeeld veel. 

Of ik ga zwemmen met collega’s. Veel collega’s zijn nu 

vrienden van mij. Die sociale contacten zijn ook een 

belangrijk aspect van werk! Verder ga ik graag naar 

musea. En ik houd van lezen. Ik lees alles behalve 

science fiction.’

‘Over mijn pensioen denk ik eigenlijk nog niet na. Ik 

ben net 30! Ik kan me ook nog niet voorstellen hoe 

het is om met pensioen te zijn. Als ik straks richting 

de 60 ga, moet ik me er maar eens in verdiepen. Wel 

wil ik nu al graag weten hoe het PWRI het 

pensioengeld belegt. Ik vind het namelijk 

belangrijk dat bedrijven goed omgaan 

met de aarde en met mensen. Dat 

verwacht ik dus ook van mijn 

pensioenfonds.’ l

‘Goed omgaan met de 
aarde en met mensen’

De werkplek van Daan Kromhout
Schoonmaker
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PWRI en PFZW gaan niét samen
Het PWRI is lange tijd in gesprek geweest met PFZW over 

samengaan. Deze herfst zijn die gesprekken gestopt. In maart was al 

een pauze ingelast. De dekkingsgraden waren te laag om verder te 

kunnen praten. Verder onderzoek was toen noodzakelijk.

In de zomer hebben het PWRI en PFZW de gesprekken hervat. Daarbij hebben 

beide fondsen opnieuw goed gekeken naar hun financiële positie. Het belang 

van de deelnemers stond uiteraard voorop. Helaas kwamen het PWRI en 

PFZW tot de conclusie dat samengaan onder de huidige omstandigheden 

onvoldoende voordelen biedt voor de deelnemers. Daarom is in goed overleg 

besloten de gesprekken over samengaan te beëindigen.

Iedereen doet mee
Het PWRI belegt het geld zo veel mogelijk in bedrijven die goed omgaan met 

mensen en met het milieu. Bijvoorbeeld bedrijven die mensen met een 

arbeidsbeperking een kans willen geven op de arbeidsmarkt. Het PWRI wil 

daarmee bereiken dat grote bedrijven mensen met een arbeidsbeperking 

‘insluiten’. Daarmee bedoelen we dat deze bedrijven hun passend werk bieden. 

Dit noemen we inclusief ondernemen.

Het PWRI investeerde in 2016 een deel van het geld in een aantal 

ondernemingen. Kunnen deze ondernemingen eind 2016 aantonen dat ze hun 

best doen voor inclusief ondernemen? Dan blijft het PWRI volgend jaar in deze 

bedrijven investeren.

Nieuwe website  
voor het PWRI
Je hebt het misschien al gezien: het PWRI heeft een nieuwe website. 

‘We hebben de kleuren opgefrist en alle informatie begrijpelijker 

opgeschreven. Op de website zie je foto’s van mensen die zelf ook in 

een SW-bedrijf werken. Het PWRI gaat tenslotte om jou’, vertelt 

Carolien Heijne van het bestuursbureau.

De website is zo gemaakt, dat je informatie makkelijker vindt. Iedereen heeft nu een eigen ingang: de 

werknemer, de gepensioneerde, de werkgever. Eerst kies je voor een bepaald onderwerp en door 

daarna een paar vragen te beantwoorden, kom je snel bij de informatie die je zoekt. De website is 

goed te gebruiken op je smartphone of je tablet. 

‘Ook hebben we goed gelet op de leesbaarheid’, zegt Carolien. ‘We hebben een nieuw lettertype 

gekozen, dat je zelf kunt vergroten. Ben je dyslectisch? Dan kun je de speciale knop daarvoor 

aanklikken en zo het lettertype veranderen.’

Lees ook het artikel  ‘3 vragen die ertoe doen’ op pagina 10. Daar vertellen we  
je meer over de nieuwe website.

Het PWRI krijgt extra 
geld van het kabinet
Vanaf 2018 krijgt het PWRI jaarlijks 10 miljoen 

euro van het kabinet, 40 jaar lang. Dat heeft 

staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid op 2 november 2016 

afgesproken met onze sociale partners 

(werkgevers en werknemers) en het PWRI. 

Door de invoering van de Participatiewet op  

1 januari 2015 krijgt het PWRI geen nieuwe 

deelnemers meer. Hierdoor stijgen de kosten 

van het pensioen in de Sociale Werkvoorziening. 

Dankzij de afspraak met het kabinet heeft het 

PWRI in de toekomst extra geld om die kosten 

gedeeltelijk te betalen.

Overzichtelijk en  
goed leesbaar
‘De nieuwe website vind ik er mooi en strak 

uitzien. Lekker overzichtelijk, makkelijk door te 

klikken en goed en duidelijk leesbaar’, zegt Jaap 

Arnoldus. Hij geniet sinds mei 2016 van zijn 

pensioen. Daarvoor was hij via MareGroep als 

cameraman gedetacheerd bij RTV Katwijk. 

 

‘De startpagina is duidelijk: je ziet snel waar je 

terecht kunt voor meer informatie. Nu ik de 

nieuwe website zo bekijk, denk 

ik dat ik er vaker iets zal 

opzoeken.

Het is heel belangrijk dat een 

website over pensioen helder is 

en goed leesbaar, zeker voor 

de deelnemers van het PWRI. 

Pensioen is een ingewikkeld 

onderwerp. Daarover kun je 

niet duidelijk genoeg zijn!’

Kort nieuws

Pensioenbijdrage 
in 2017
Ieder jaar stelt het PWRI opnieuw vast hoeveel jij 

en je werkgever betalen voor jouw pensioen. 

Een bepaald deel van je jaarsalaris telt niét mee 

voor de opbouw van je pensioen. Dat noemen we 

de franchise. Over de franchise bouw je dus geen 

pensioen op. In 2017 geldt het volgende:

• Val je onder de SW? Dan is de totale 

pensioenbijdrage 24% van je salaris min de 

franchise. Je betaalt zelf 7,2% voor je pensioen 

en je werkgever betaalt de rest. De franchise is 

11.425 euro als je fulltime werkt.

• Val je onder de WIW? Dan is er geen franchise. 

De totale pensioenbijdrage is 7,1% van je 

jaarsalaris. Je betaalt zelf 2,13% voor je pensioen 

en je werkgever betaalt de rest.

Vraag het Jetta Klijnsma!
Heb je vragen over je pensioen? In de vorige editie van de Flits 
vroegen we om je vraag aan staatssecretaris Jetta Klijnsma aan 
ons te mailen. Er kwamen tientallen mailtjes binnen. De meest 
voorkomende vragen vind je hier, mét het antwoord van de 
staatssecretaris. 

Kan ik eerder  
met pensioen?

 Heel veel mensen die bij een sociale werkvoorziening 
werken, zijn op jonge leeftijd begonnen. Vaak gaat het om 
lichamelijk zwaar werk. Bovendien hebben veel SW-ers 
een lagere levensverwachting. Is het mogelijk om eerder 
met pensioen te gaan? 

Je kunt ervoor kiezen om je pensioen eerder in te laten gaan 

dan op je AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd gaat in stappen 

omhoog: 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. In 2022 wordt de 

AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. 

Wil je weten wat je AOW-leeftijd is? Kijk op www.svb.nl. 

Als je je ouderdomspensioen eerder laat ingaan, krijg je een lager 

pensioen. Doordat je eerder stopt met werken, bouw je minder 

lang pensioen op. In bepaalde situaties is het mogelijk om te 

stoppen met werken als je 62 bent. Daarvoor geldt wel een 

aantal regels. Kijk op de website bij ‘Binnenkort met pensioen’.

Kansen voor jonge 
mensen?

 Waarom moeten mensen zo lang doorwerken? Er zijn zo 
veel mensen van veertig jaar die geen werk kunnen 
vinden. Kan er bijvoorbeeld een generatiepact komen 
voor de SW? Zorg ervoor dat de oudere generatie, met 
behoud van salaris, kan stoppen met 55 jaar. De jongere 
generatie kan dan instromen. 

Dat voorstel is helaas niet te betalen. Mensen die stoppen met 

werken op hun 55ste, leven gemiddeld nog zo’n 30 jaar. Zij 

hebben dan 30 tot 35 jaar pensioen opgebouwd. Dat is 

onvoldoende om een extra lang pensioen van te betalen. 

Overigens nemen de sociale partners (gemeenten, vakbonden) 

beslissingen over de arbeidsvoorwaarden van de SW-ers. Dus 

ook over eventuele afspraken over eerder stoppen met werken. 

Ik heb daar als staatssecretaris geen rol in. Wel doet het 

kabinet, samen met de sociale partners, veel om te zorgen dat 

zowel ouderen als jongeren kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

21

Belangrijke vragen over je pensioen ?

Is er straks nog wel geld?
 
Doordat er geen nieuwe deelnemers meer komen bij het PWRI, komt er steeds minder premie binnen. Aan uitkeringen gaat er juist 
steeds meer uit: meer SW-ers gaan straks met pensioen. Hoe kijkt u hier tegenaan en hoe gaat u dit probleem oplossen? Gaat de 
overheid deze tekorten aanvullen?

Ik heb ervoor gezorgd dat het PWRI vanaf 2018 elk jaar 10 miljoen euro van mijn ministerie ontvangt. Daarover heb ik met het PWRI 
en de sociale partners een convenant afgesloten. Dat betekent dat deze afspraken officieel zijn.

Lees ook het bericht ‘Het PWRI krijgt extra geld van het kabinet’, op pagina 6.

3

??Hoe staat het  
PWRI ervoor?
De dekkingsgraad van het PWRI  is nog altijd te 

laag. De beleidsdekkingsgraad van eind oktober 

was 100,6 procent en de actuele dekkingsgraad 

van eind oktober was 99,1 procent. Als deze 

cijfers niet verder zakken, hoeft het PWRI 

gelukkig nog niet te korten op de pensioenen. 

Dat is pas nodig bij 84 procent. 

Zolang de dekkingsgraden te laag zijn, kunnen 

we de pensioenen niet verhogen.
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Belangrijke vragen over je pensioen

Sommige deelnemers wilden liever niet met hun naam in de Flits. We 

hebben daarom nergens een naam genoemd.

Heb je een vraag gesteld aan Jetta Klijnsma en staat die hier niet bij? 

Alle vragen worden persoonlijk beantwoord.  Je krijgt je antwoord van 

het ministerie van SZW, dus niet vanuit het PWRI.

5 6

?

Pensioenen korten?

Wat gaat er gebeuren als de pensioenen eventueel worden verlaagd? Krijgen de gepensioneerden een compensatie? Bijvoorbeeld een 
hogere zorgtoeslag, een hogere AOW-uitkering of een eenmalig bedrag? Of gaat de regering daar nog over debatteren? 

Áls het pensioen wordt verlaagd, dan heeft dat alleen gevolgen voor het pensioen dat je hebt opgebouwd bij het PWRI. De AOW verandert niet. De 

toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag) zijn afhankelijk van je totale inkomen. Een lager pensioen kan dus betekenen dat je misschien recht hebt op (hogere) 

toeslagen. De kans dat het PWRI de pensioenen moet verlagen, is op dit moment heel klein. 

Lees ook het bericht ‘Hoe staat het PWRI ervoor?’ op pagina 6.

4

Wat krijg ik straks?
Hoe weet ik hoeveel pensioen ik straks krijg?

Je krijgt ieder jaar van het PWRI een Uniform Pensioenoverzicht. 

Daarop staat wat je tot nu toe aan pensioen hebt opgebouwd. 

Wil je weten wat je straks per maand kunt verwachten? Ga naar 

www.mijnpensioenoverzicht.nl en log in met je DigiD. Je ziet dan 

wat je hebt opgebouwd én wat je naar verwachting netto per 

maand zult krijgen als je met pensioen gaat. Let op! Dit zijn 

géén definitieve bedragen. 

Heb je nog geen DigiD? Ga naar www.digid.nl. Daar lees je hoe 

je een DigiD kunt aanvragen.

Hoger loon voor 
SW-ers?

 Waarom krijgen SW-ers een inkomen dat net boven het 
minimumloon ligt? Deze mensen doen vaak lichamelijk 
zwaar werk. Waarom krijgen zij hiervoor geen fatsoenlijk 
loon? 

De arbeidsvoorwaarden blijven een zaak van de sociale 

partners. Als staatssecretaris heb ik daar niets over te zeggen. 

(Zie ook mijn antwoord bij vraag 2.)

Overigens zijn er veel SW-ers die 110 tot 120 procent van het 

minimumloon verdienen.

????
In de rubriek ‘Kaart het aan’ bepaalt 

iemand zélf de vragen. Door drie 

kaarten te kiezen en om te draaien, 

verschijnen er drie vragen om eens 

rustig over na te denken. Die 

kunnen gaan over werk, maar ook 

over toekomst. Dit keer draait 

gast-hoofdredacteur Jetta Klijnsma 

de kaarten voor ons om. Denk je 

intussen mee over je eigen 

antwoorden? 

Jetta Klijnsma is staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid én gast-
hoofdredacteur van deze Flits. Zij verraste 
zichzelf met de volgende vragenkaartjes:

Kaart 1
Wat is het leukste werk dat u 
ooit heeft gedaan? 

‘Een van de leukste dingen die ik heb gedaan, was 

wethouder zijn in Den Haag. Het is een prachtige, 

afwisselende stad. Er wonen veel verschillende 

mensen. Ik vond de samenwerking met al die 

inwoners heel bijzonder. Daar heb ik erg van 

genoten.’ 

Kaart 2 
Hoe kun je met een beperking 
toch je dromen waar maken?  

‘Het klinkt gek, maar eigenlijk gaat dat op dezelfde 

manier als zonder een beperking. Wat je 

achtergrond ook is, wat je mogelijkheden ook zijn: 

je hebt elkaar altijd nodig. Het gaat erom dat je 

elkaar (onder)steunt. We moeten er samen iets 

van maken.’ 

Kaart 3 
Wat wilt u graag doen als u 
met pensioen gaat? 

‘Dan ga ik als vrijwilliger aan de slag. Het liefst 

in de zorg of iets in de cultuurhoek. Ik zal altijd 

met mensen blijven werken, ook als ik met 

pensioen ben. Daarnaast lijkt het me leuk om 

Spaans te leren.’ l

Kaart het aan!
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Uitgave Stichting Pensioenfonds Werk en (re)Integratie. Postbus 3094 /  
6401 DN Heerlen Concept en realisatie APG (Marjolein Doomen) en 
Scripta Communicatie Fotografie Ilya van Marle Website www.pwri.nl 

De PWRI Flits is met de grootste zorg samengesteld. Je kunt hieraan geen 
rechten ontlenen. Ons reglement is altijd leidend.Colofon
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pensioenvragen
die ertoe doen
Anita Raets en haar collega’s van het PWRI beantwoorden je 
pensioenvragen. Je kunt hen bereiken via telefoonnummer 045 579 63 00.

Sudoku 
In bijgaand diagram is een aantal cijfers geplaatst. Aan jou de taak om 
in alle lege vakjes een cijfer in te vullen, zodanig dat op elke 
horizontale regel, verticale regel en in elk van de negen blokjes van 
negen cijfers waaruit het diagram is opgebouwd, alle cijfers van 1 tot 
en met 9 eenmaal voorkomen. De oplossing vind je op www.pwri.nl, in 
het nieuwsbericht over de Flits.
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Ik heb vragen over bepaalde informatie op de website. Kan ik uitleg krijgen?

Ik ontvang de Flits ook digitaal, 
maar mijn e-mailadres is 
gewijzigd. Hoe geef ik dat door?

Als je de Flits digitaal krijgt, vind je in de dezelfde mail een 

link. Daarmee kun je je afmelden. Of je kunt je opnieuw 

aanmelden op onze website met je nieuwe e-mailadres.

Hoe log ik in bij MijnPWRI?

De nieuwe site pwri.nl

Wij kunnen de informatie op de website altijd toelichten en we 

helpen je graag. Maar we vinden het handig als we weten om welke 

informatie het gaat.

Zoek je informatie op de website over een bepaald onderwerp? Klik 

dan op het bijbehorende plaatje. Bijvoorbeeld ‘Eerder met pensioen’. 

Je krijgt dan een aantal vragen en daarna de informatie die past bij je 

situatie. Als je dan toch nog vragen hebt, kun je ons bellen. Op iedere 

pagina van pwri.nl staat een blauwe ster. Ga naar het onderdeel 

waarover je een vraag hebt en klik op de ster. Je ziet dan een code. 

Als je die code aan ons doorgeeft, weten wij precies om welke 

informatie het gaat. Wij kunnen je dan snel helpen.

• Ga naar www.pwri.nl. 

• Klik op de groene knop ´MijnPWRI´ in de rechterbovenhoek. 

• Kies ‘Uw eerste bezoek’. 

• Geef je geboortedatum en klantnummer op (dat nummer vind je 

op je Uniform Pensioenoverzicht). 

• Je kiest zelf je gebruikersnaam en wachtwoord. Bewaar de 

inloggegevens voor jezelf! 

• Binnen enkele werkdagen ontvang je een activeringscode per 

brief. 

• Je gaat naar MijnPWRI en klikt op ‘Activeringscode gebruiken’. 

• Vul je gebruikersnaam, wachtwoord en activeringscode in. Daarna 

log je in. 

Helaas kan nog niet iedere deelnemer inloggen of  

een berekening maken op MijnPWRI.

Ontvang je al pensioen? Dan kun je niet meer kijken op MijnPWRI. Wil 

je toch een berekening maken of je gegevens inzien? Bel of mail ons. 

Wij helpen je graag.
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