Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)Integratie

1

juli 2017

Ons verhaal. Iets
voor jou?
Of je nou dertig bent of bijna met
pensioen gaat, het is altijd handig om af
en toe stil te staan bij je pensioen. Maar
wanneer dan? En wat moet je dan doen?
Je leest er meer over in deze speciale
Flits. Astrid, Nino en John vertellen jou
hun verhaal.

Vertel ook
jouw verhaal!

Astrid woont
samen
‘Fijn dat partnerpensioen geregeld is’
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Kijk op pagina

8

John gaat met
pensioen
‘Leuke dingen doen
nu het nog kan’

6

De werkplek
van Nino
‘Ik wil nog heel lang
fietsen maken’

4

Samenwonen

‘Bij samenwonen hoort ook
denken over de verre toekomst’
Samenwonen: Astrid Saelman (30 jaar) zette vorig jaar deze mooie stap. Met haar
vriend klust ze in hun nieuwe huis. Daarnaast werkt Astrid bij Presikhaaf Bedrijven en
is ze gedetacheerd bij plantenkwekerij Darthuizer Groep.
Hangen bij jou in de stad ook van die fleurige

overlijden, dan krijgt hij een partner-

onze maandlasten een stuk lager. Wel zo

bloembakken aan lantaarnpalen en bruggen?

pensioen. Astrid: ‘Toen we ons samenlevings-

fijn als je met pensioen gaat.’ Met het huis zijn

Grote kans dat ze bij Astrid vandaan komen. ‘In

contract afsloten, hebben we veel besproken,

ze al een jaar druk in de weer: ‘Veel gedoe, maar

de kwekerij verpotten wij de stekjes naar potten

maar pensioen… nee. Dat was zo’n drukke tijd,

het einde komt in zicht. We zijn nu bezig met de

in alle soorten en maten. Of we maken

daar stond m’n hoofd echt niet naar. Pensioen

keuken en de tuin. Dan hebben we de grootste

bloembakken klaar voor andere afdelingen.’

is ook niet het eerste wat in je opkomt als je

klussen gehad. En het is natuurlijk hartstikke

Astrid is bij Presikhaaf Bedrijven terecht

gaat samenwonen. Aan de andere kant: we

leuk om samen te werken aan je eigen huis.’

gekomen nadat ze door een ongeval

hebben er bewust voor gekozen om samen te

hersenbeschadiging opliep. Ze had net haar

wonen. Daar hoort de verre toekomst ook bij,

Pensioenoverzicht bekijken

havodiploma gehaald en wilde naar de

dat je elkaar goed verzorgd achterlaat. Een

De vriend van Astrid werkt nu als uitzendkracht.

Kunstacademie. Dat zat er helaas niet meer in.

prettig idee dus dat dat nu goed geregeld is.’

‘Ik weet eigenlijk niet of hij daarmee pensioen

‘Ik kan niet te veel druk aan en heb soms

opbouwt. Dat moeten we toch eens uitzoeken.

problemen met concentreren.’ Voor Astrid is het

Samen een huis gekocht

dan ook fijn dat ze bij de kwekerij altijd in

Astrid verbaast zich wel eens over ‘tips’ om

vooral in het hier en nu. Als we het straks

beweging is en veel afwisseling heeft. De sfeer

zelf te sparen voor je oude dag, naast het

rustiger hebben, wil ik me meer verdiepen in

op de werkvloer vindt ze goed: ‘We hebben het

pensioen dat je opbouwt: ‘Alsof iedereen

bijvoorbeeld pensioen.’

gezellig met elkaar. Af en toe gaan we samen

daar geld voor heeft. Ik werk maar twintig uur

Astrid weet dat ze ieder jaar van het PWRI een

nog wat drinken of naar de film.’

per week. Dan blijft er niet veel over.’ Wel heeft

Uniform pensioenoverzicht (UPO) krijgt. Daarop

ze samen met haar vriend een huis gekocht in

staat wat ze tot nu toe heeft opgebouwd. ‘Die

het dorpje Duiven. ‘Dat is een soort spaarpotje

overzichten bewaar ik altijd goed. En vanaf nu

voor later. Als de hypotheek is afgelost, zijn

ga ik ze ook goed bekijken!’ l

Pensioen voor je partner
Dat ze pensioen opbouwt bij het PWRI, weet

Met de verhuizing en het kluswerk leefden we

Astrid wel. Maar ze zegt eerlijk dat ze zich
daar niet heel veel mee bezighoudt. ‘Het is nog
zo ver weg.’
Astrid heeft met haar vriend een samenlevings
contract afgesloten. Daardoor bouwt ze ook
pensioen op voor hem. Mocht zij komen te

Pensioenvraag
Wat moet ik doen om ook pensioen
op te bouwen voor mijn partner?
ANITA RAETS:
Als je getrouwd bent, of een geregistreerd partnerschap hebt, hoef je niets te doen. Het
PWRI krijgt deze informatie door van de gemeente. Je bouwt automatisch partner
pensioen op. Woon je samen, maar heb je geen geregistreerd partnerschap? Dan kun je
alleen partnerpensioen opbouwen als je een samenlevingscontract vastlegt bij de
notaris. Je moet dan zelf je partner aanmelden bij het PWRI. Het aanmeldingsformulier
vind je op pwri.nl bij downloads Of bel de Klantenservice: 045 579 63 00.
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Trouwen of
samenwonen? Kijk op
www.pwri.nl wat dat
betekent voor je
pensioen.
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Langer doorwerken

‘Met pensioen? Ik moet
er niet aan denken…’
Nino Meerts (52) uit Linne is niet zomaar een fietsenmaker:
hij maakt luxe e-bikes op bestelling. Nino is supertrots op ‘zijn’
fietsen. Het liefst blijft hij die nog jaren maken. Tot ver ná zijn
pensioen.
‘Als ik maar lekker kan sleutelen aan een brommer of

Een tevreden mens

een fiets, dan ben ik gelukkig. Vroeger vond je mij

‘Over mijn pensioen denk ik nog niet na. Ik werk hier

altijd in de garage. Daar voelde ik me thuis. En nu heb

pas negen jaar, dus veel pensioen heb ik nog niet

ik mijn eigen werkplaats bij Westrom in Roermond.

opgebouwd. Dat vind ik ook niet erg. Alles wat ik

Hier bouw ik Spiked Cycles. Dat zijn bijzondere custom

boven op mijn AOW krijg, is mooi meegenomen.

made (op maat gemaakte) elektrische fietsen. Als ik

Ik ben een tevreden mens. Dat is het voordeel van

zo’n fiets klaar heb, maak ik een proefrit door de

het leven op straat: je gaat de kleine dingen weer

werkplaats. Ze rijden echt heerlijk! Weet je dat ik ook

waarderen. Een kop koffie bijvoorbeeld. Of een

een fiets voor Matthijs van Nieuwkerk heb gemaakt? Ik

simpele boterham. Kan ik echt van genieten.

ben één keer op straat iemand tegengekomen op een

Dat is voor mij al luxe genoeg.’

fiets die ik had gebouwd. Toen was ik behoorlijk trots!
Er zijn ook klanten die hier in de werkplaats komen

Ik werk gewoon door

vertellen hoe blij ze met hun fiets zijn. Dan denk ik: die

‘Weet je waarom ik nooit nadenk over mijn pensioen?

heb ík toch maar mooi in elkaar gezet.’

Omdat ik er tegenop zie. Ik ben er echt bang voor.

Geschenk uit de hemel

Mijn werk is alles voor mij. Elke dag naar mijn werk
gaan, biedt mij structuur, dat heb ik echt nodig. Dus

‘Dat ik dit werk bij Westrom mag doen, is voor mij een

ook op feestdagen ga ik gewoon werken. Sta ik hier in

geschenk uit de hemel. Voordat ik hier kwam werken,

m’n eentje. Ik denk dat ik een groot probleem krijg als

ben ik heel lang dakloos geweest. Nu doe ik leuk werk

ik straks moet stoppen met werken. Daarom heb ik

en verdien ik genoeg geld om goed van te kunnen

me voorgenomen dat ik na mijn 67e gewoon blijf door

leven. Ik heb een dak boven mijn hoofd, ik heb geen

werken. Als ik dat lichamelijk aankan, tenminste. Als

schulden meer, de koelkast is altijd vol en ik heb zelfs

het aan mij ligt, sta ik hier nog héél lang prachtige

een spaarpotje voor noodgevallen. Wat wil een mens

fietsen te maken.’

nog meer?’

Pensioenvraag
Eerder met pensioen of juist langer
doorwerken, hoe zit dat?

Eerder met pensioen
of langer doorwerken?
Op www.pwri.nl lees
je meer.

ANITA RAETS:
Voor deelnemers van het PWRI is het mogelijk eerder te stoppen met werken. Als je onder de
SW-regeling valt, kun je met pensioen op de eerste dag van de maand waarin je 62 wordt. Val je
onder de WIW-regeling? Dan kun je met pensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin je
65 wordt.
In de SW-regeling kun je ook minder gaan werken en voor een deel met pensioen. Het is
belangrijk dat je hierover goede afspraken maakt met je werkgever.
Wil je juist langer doorwerken, zoals Nino? Binnen de SW-regeling kan dat tot de eerste dag van
de maand waarin je 70 jaar wordt. Val je onder de WIW? Dan kun je niet langer doorwerken.
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Met pensioen gaan

Met pensioen? Op
www.pwri.nl lees je
wat je moet doen.

Pensioenvraag
Wat moet ik regelen als ik bijna met
pensioen ga?
ANITA RAETS:
Ongeveer zes maanden voordat je de AOW-leeftijd bereikt, ontvang je van ons het
formulier waarmee je pensioen kunt aanvragen.
Op het formulier staan verschillende keuzemogelijkheden voor pensioen. De keus die je
maakt, heeft invloed op je pensioenuitkering. Op mijnPWRI kun je de verschillende
keuzes invoeren. Je krijgt dan per keuze een proefberekening van je pensioen.
Lukt dit niet of vind je het lastig? Vul het aanvraagformulier pensioenberekening in. Dat
vind je op www.pwri.nl, onder downloads. Of bel met de Klantenservice: 045 579 63 00.
Wist je dat je op mijnPWRI op ieder moment de hoogte van je pensioen kunt bekijken?

‘Laat mij maar regelen, ook na mijn pensioen’
Bij de Diamant Groep in Tilburg kennen ze hem als een betrokken medewerker. Toch zullen
zijn collega’s het binnenkort zonder John Kostons (65) moeten doen. Nog een paar maanden,
en dan gaat hij met pensioen. ‘Daar kijk ik naar uit, hoe leuk ik mijn werk ook vind.’
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Hiervoor hoef je dus niet te wachten tot je de aanvraagformulieren voor je pensioen
ontvangt.

Tilburg was verhuisd. John hertrouwde en ging

sinds dit jaar mee met de coördinatie van de

hoe belangrijk het is nú te genieten. Dus geven

een paar maanden later aan de slag op de

start en finish. Dat doe ik graag, ik vind plannen

mijn vrouw en ik ons geld graag wat eerder uit,

afdeling Post & Vervoer, als medewerker

en organiseren mooi werk.’

nu we nog leuke dingen kunnen doen. De

planning. Hij vindt het leuk en afwisselend werk.

eerste tien jaar krijg ik meer pensioen, daarna

‘De Diamant Groep is een goede werkgever, de

Hoe gezond ben je straks?

mensen hier zijn tevreden.’

Pensioen is voor John een belangrijk thema. ‘Ik

John heeft kunnen sparen voor een aanvulling

heb er veel over gelezen. Ook op de website van

op zijn pensioen. Daardoor heeft hij straks nog

Toch kijkt John uit naar oktober, wanneer hij

het PWRI, daar vind je volop informatie.’ Zo las

wat extra inkomen. ‘Ik besef dat niet iedereen

met pensioen gaat. ’Dan kan ik vaker op pad

John er onder andere over de mogelijkheid om

zomaar extra kan sparen. Maar toch, lukt het je

wordt het bedrag 25 procent lager.’

Hij heeft nog enkele maanden te gaan tot aan

sociale betrokkenheid had ik altijd al.’

ik me niet thuis, laat mij maar dingen regelen.

zijn pensioen. John heeft al wel wat plannen

John woonde jarenlang in Elsloo, in Limburg. Hij

Dat past veel beter bij me.’

voor straks. ‘Ik was vroeger actief in de lokale

werkte er voor chemieconcern DSM, ook nadat

politiek. Na mijn pensioen wil ik dat ook in

hij door rugklachten arbeidsongeschikt raakte.

Op pad met de kleinkinderen

Tilburg zijn, al weet ik nog niet voor welke partij.

‘Ik kwam terecht op een afdeling waar we

Niet zo gek dus, dat John het bij de Diamant

met mijn twee kleinkinderen van 7 en 9, samen

eerst meer en later juist minder pensioen te

wel, wacht er dan niet te lang mee. Vraag om

Politiek interesseert me. Ik lees elke ochtend de

draadbomen maakten. Dat zijn allemaal

Groep goed naar zijn zin heeft. Hij kwam daar in

leuke dingen doen. En wellicht nog meer doen

krijgen. ‘Dat sprak mij wel aan. Want wie weet

advies, het gaat uiteindelijk om jóúw inkomen.

krant en draag graag mijn steentje bij. Die

elektrische draden bij elkaar. Op die plek voelde

2006, toen hij, na zijn echtscheiding, naar

voor de avondvierdaagse in Tilburg. Ik help

hoe gezond ik over tien jaar nog ben? Ik weet

Dat is wat ik mijn collega’s ook vaak vertel.’
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Kort nieuws

Hoe heeft het
PWRI het gedaan?

Doe je mee?
Stel, je gaat trouwen. Of je krijgt
een kind. Of je gaat scheiden. Dat
zijn belangrijke gebeurtenissen in je

Ieder jaar maakt het PWRI een

leven. Veel mensen weten niet dat

jaarverslag. Hierin leggen we

die ook iets betekenen voor hun

uit hoe het met het

pensioen. Het PWRI start daarom

pensioenfonds ging in 2016.

deze zomer een campagne die gaat

Natuurlijk besteden we veel

over de verhalen van deelnemers.

aandacht aan alle cijfers. Maar

Hou pwri.nl in de gaten!

we leggen ook uit waarom we
niet samengingen met PFZW.
En we vertellen wat we met

Wij zijn op zoek naar deelnemers

onze beleggingen deden voor

die hun verhaal willen vertellen.

mensen met een afstand tot

Met jouw verhaal kun je andere

de arbeidsmarkt.

deelnemers helpen! Kijk op

Helemaal voor in het

www.pwri.nl/mijnverhaal.

jaarverslag staat ‘PWRI in het

Misschien speel jij binnenkort de

kort’. Dit zijn twee pagina’s

hoofdrol in een van onze video’s!

met grafiekjes en kleine
tekeningen, die het
jaarverslag samenvatten.
Het jaarverslag vind je op

Sudoku

www.pwri.nl

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

Hoe staat het
PWRI ervoor?

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.

De financiële situatie van het PWRI wordt langzaam beter, maar is nog niet
goed genoeg. Deelnemers hoeven zich geen zorgen te maken. Want de
pensioenen worden gewoon uitgekeerd. Of de deelnemers in de toekomst
méér pensioen krijgen (toeslag), is moeilijk te voorspellen, maar dat lijkt nu
niet haalbaar. Het kan zelfs zijn dat over enkele jaren de pensioenen iets
moeten worden verlaagd. Maar ook daarover kunnen we nu nog geen
uitspraak doen.

© gossepuzzels baambrugge 2017

Beleidsdekkingsgraad
Hoe het PWRI er financieel voor staat, berekenen we met de beleids
dekkingsgraad. Dit is de gemiddelde actuele dekkingsgraad over twaalf
maanden. De beleidsdekkingsgraad van het PWRI is nog altijd laag.
Eind mei was de beleidsdekkingsgraad 101,6% procent.
Bij een dekkingsgraad van 100 procent is er precies genoeg geld in kas om
de huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Als onze dekkingsgraad
hoger is dan 100 procent hebben we een buffer.

Colofon
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Website www.pwri.nl
De PWRI Flits is met de grootste zorg samengesteld. Je kunt hieraan geen
rechten ontlenen. Ons reglement is altijd leidend.

