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Goed voorbereid op een 
welverdiend pensioen
Ook als je veel plezier hebt in je werk, kun je uitkijken naar je 
pensioen. Josephine (64) vertelt hoe zij zich samen met haar werkgever 
voorbereidt op haar pensioen. 
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Josephine Sewalt uit het Zuid-Limburgse Doenrade is bijna 65 en verheugt zich op 
haar pensioen. ‘Ik doe mijn werk met veel plezier, maar de laatste tijd wordt het toch 
wel zwaar. Ik kijk er naar uit om meer tijd met mijn kleinkinderen door te brengen. 
Dus kom maar op met dat pensioen!’

Josephine werkt als bedrijfsmaatschappelijk 

werkster voor WSP Parkstad in Zuid-Limburg. Als 

bedrijfsmaatschappelijk werkster praat ze met 

medewerkers die het moeilijk hebben. Thuis of 

op het werk. ‘Soms zijn ze eenzaam, of ze 

worden gepest door collega’s. Of er is iets 

anders waardoor ze zich niet fijn voelen. Dan 

ben ik er om ze te steunen,’ vertelt Josephine. ‘Ik 

stimuleer medewerkers altijd om tóch te komen 

werken, al is het maar een paar uurtjes per dag. 

Want van thuis zitten ga je je meestal niet beter 

voelen. Werken is heel belangrijk in het leven.’ 

Met 25 in de WSW
Zo dacht Josephine er veertig jaar geleden ook al 

over. Toen kwam ze namelijk zelf thuis te zitten 

met een pijnlijke rug. Haar werk in de zorg kon 

ze niet meer aan. ‘Ik kon administratief werk 

gaan doen via het SW-bedrijf. Dat ik op mijn 25e 

opeens onder de Wet Sociale Werkvoorziening 

(WSW) viel, interesseerde me niet. Ik wilde aan 

de slag. Thuiszitten vond ik verschrikkelijk. Via 

het SW-bedrijf heb ik op verschillende plekken 

gewerkt: op een personeelsadministratie, op een 

basisschool en bij de politie in Hoensbroek.  

Daar werkte ik samen met de bedrijfs-

maatschappelijk werker. Hij vond dat ik talent 

had voor maatschappelijk werk en stimuleerde 

me om een opleiding in die richting te volgen.’

50 en weer naar school
‘En zo ben ik op mijn 50e opnieuw gaan 

studeren’, vertelt Josephine verder. ‘Ik heb eerst 

een HBO-opleiding afgerond. Daarna ben ik nog 

naar de universiteit gegaan. Daarmee ging een 

grote droom in vervulling. Het is nooit te laat om 

te leren. Dankzij deze opleiding heb ik de laatste 

vijftien jaar van mijn loopbaan ontzettend leuk 

werk mogen doen. Het geeft zoveel voldoening 

om mensen te steunen die niet goed voor 

zichzelf kunnen opkomen.’ 

Wat rustiger aan
WSP Parkstad vindt het belangrijk dat 

medewerkers hun dromen kunnen waarmaken, 

én fit blijven. ‘We stimuleren mensen zeker om 

hun kansen te grijpen’, vertelt P&O-adviseur 

Marlène Beunis. ‘Als daar een opleiding voor 

nodig is, betalen we die. Als je je kunt 

ontwikkelen in je werk, is het ook makkelijker 

om met plezier door te werken tot aan je 

pensioen. Vanaf 58 jaar kunnen medewerkers 

hier minder werken. Dat is de ‘seniorenregeling’. 

(Met ingang van 1 januari is dat vanaf 60 jaar.) 

Vanaf 62 mogen ze officieel vervroegd met 

pensioen, maar dat is voor veel mensen 

financieel niet te doen. Daarom werken de 

meeste medewerkers bij ons door tot de 

AOW-leeftijd. In de laatste jaren passen we het 

werktempo wel wat aan. Want als je toch al een 

beperking hebt, is het extra zwaar om zo lang 

door te werken. Ik denk dat de politiek zich dat 

onvoldoende realiseert.’

> Lees verder op pagina 4

‘Kom maar op met 
dat pensioen!’

Bijna met pensioen

De keuze hebben we samen goed voorbereid

“Ik wilde aan  
de slag,  

thuiszitten vond ik 
verschrikkelijk.”
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Hoeveel krijg ik eigenlijk?
Ook Josephine is blij dat het einde van haar 

loopbaan in zicht is. ‘Als ik op een dag vijf moeilijke 

gesprekken met mensen heb gevoerd, ben ik ’s 

avonds doodmoe. Daaraan merk ik wel dat ik ouder 

word. Vandaar dat ik sinds kort nog maar drie 

dagen werk. Die keuze heb ik goed voorbereid met 

Marlène. Zij wist precies wat de gevolgen zouden 

zijn voor mijn pensioen. We hebben toen meteen 

samen bekeken hoeveel geld ik straks krijg. Op 

MijnPWRI staat een duidelijk overzicht van het 

pensioen dat ik in die 40 jaar heb opgebouwd. 

Daarnaast heb ik nog een oudedagsvoorziening. Dat 

extra spaarpotje komt straks goed van pas.’

Onrust over pensioen wegnemen
Marlène voert dit soort gesprekken met alle 

medewerkers die bijna met pensioen gaan. 

‘Ongeveer een jaar voor de pensionering gaan we 

samen aan tafel zitten’, zegt ze. ‘En dan bekijken we 

of je recht hebt op pensioen, en zo ja: hoeveel. Dat 

pensioen zorgt vaak voor onrust bij mensen. Zeker 

als ze altijd een vrij laag inkomen hebben gehad. 

Dan vragen ze zich af: kan ik nog wel rondkomen als 

ik met pensioen ga? We kijken ook of er nog andere 

spaarpotjes zijn opgebouwd. Daarna vullen we 

samen de aanvraag voor de AOW en het pensioen 

in. Je moet best een aantal keuzes maken waarover 

je goed moet nadenken. Daar help ik graag bij. Vorig 

jaar hebben we samen met PWRI een serie 

informatiebijeenkomsten georganiseerd voor 

oudere medewerkers. Dat werd erg gewaardeerd. 

Zo neem je toch veel onrust bij mensen weg.’

Op vakantie naar de zon
Josephine weet precies hoeveel ze straks te 

besteden heeft: ‘Genoeg om van te leven en om 

leuke dingen te doen. Met mijn vier kleinkinderen 

bijvoorbeeld. En met mijn partner natuurlijk. We 

hebben net een nieuwe vouwwagen gekocht. Daar 

gaan we straks lekker mee op vakantie. Waarheen 

maakt voor mij niet zoveel uit. Als de zon maar 

schijnt. Daar verheug ik me nu al op!’  

Bijna met pensioen Bijna met pensioen

“We hebben  
samen bekeken 
hoeveel geld ik 
straks krijg.”

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.
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Kan ik eerder met pensioen? 

Zes maanden vóór je AOW-leeftijd ontvang je van het PWRI een 

aanvraagformulier. Vul het formulier in en stuur het terug. Wil je 

eerder met pensioen? Op www.pwri.nl kun je zelf het 

aanvraagformulier downloaden. 

Maar je kunt ons natuurlijk ook bellen: 045 579 63 00. Wij helpen 

je graag verder.   

Let op! Stuur het aanvraagformulier op binnen drie maanden 

voordat je met pensioen wilt. 

Hoeveel pensioen krijg ik straks ?

Je pensioen gaat normaal gesproken in op je AOW-leeftijd. Het is ook 

mogelijk je pensioen eerder te laten ingaan. Val je onder de 

SW-regeling? Dan kun je met pensioen vanaf de eerste dag van de 
maand dat je 62 jaar wordt. 

Val je onder de WIW-regeling? Dan kun je met pensioen op de eerste 
dag van de maand dat je 65 jaar wordt. 

Let op! Als je ervoor kiest eerder dan op AOW-leeftijd met pensioen 

te gaan, betekent dat wel dat je pensioenuitkering per maand lager 

wordt. Je bouwt namelijk minder lang pensioen op, terwijl je over een 

langere periode een pensioenuitkering ontvangt. Houd er ook 

rekening mee dat je van de overheid pas een AOW-uitkering krijgt 

vanaf je AOW-leeftijd. 

Je krijgt ieder jaar van het PWRI een Uniform Pensioenoverzicht 
(UPO). Daarop staat wat je tot nu toe aan pensioen hebt 

opgebouwd. Wil je weten wat je straks per maand kunt verwachten 

aan pensioen en AOW? Kijk op MijnPWRI.

Moet ik zelf mijn pensioen 
aanvragen?

Kan ik mijn 
pensioen 
uitstellen?

3

In de Flits die je begin juli ontving, stond een 
stukje over langer doorwerken. Daarover kreeg 
het PWRI vragen. We leggen hier uit hoe zit met 
langer doorwerken: doorwerken na je AOW-
leeftijd is niét mogelijk. Dat staat in de cao. Ook 
is het zo dat werkgevers geen subsidie krijgen 
voor mensen die doorwerken na de AOW-
leeftijd. Daarom gaat het pensioen in zodra je 
de AOW-leeftijd bereikt. Je kunt je pensioen dus 
niet uitstellen tot ná de AOW-leeftijd.
Wil je weten wat je AOW-leeftijd is? Kijk op 
www.svb.nl.

Wil je weten hoe Josephine zich voorbereidt op haar pensioen? Kijk op  www.pwri.nl/mijnverhaal

 Josephine heeft haar pensioen 
uitgebreid besproken met Marlène.
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‘Denk nu al na over je pensioen!’ Dat zegt Patrick van den Bosch 
(48) regelmatig tegen zijn collega’s. Hij werkt via Ergon als voorraad-
beheerder in het magazijn van het Van der Valk Hotel in Eindhoven. 
Daarnaast is hij lid van de OR van Ergon. 

‘Bij Van der Valk beheer ik de voorraden. Dat betekent dat ik 

lekker eten en drinken inkoop en alle andere spullen die in 

de keuken van het restaurant en in het hotel nodig zijn. In 

het magazijn is het rustig. Er zijn weinig prikkels. Dat is voor 

mij heel fijn. Zo kan ik me goed concentreren op de 

bestellingen en het beheer van de voorraad. Én achter de 

schermen draag ik bij aan een gezellige tijd voor onze 

gasten. Dat maakt mijn werk extra leuk.’

‘Ik was vroeger plaatsvervangend bedrijfsleider in een grote 

supermarkt. Door een auto-ongeluk liep ik hersenletsel op. 

Het niveau van mijn oude werk kan ik best nog wel aan. 

Maar ik kan niet meer tegen de drukte in zo’n supermarkt. 

Ik heb een rustigere werkplek nodig. Mijn werk bij Van der 

Valk lijkt erg op mijn werk in de supermarkt. Daar ben ik blij 

om, want ik had altijd veel plezier in dat werk.’ 

Nu al sparen voor de extra’s
‘Ik ben pas 48, maar ik denk toch alvast na over mijn 

pensioen. Vorig jaar ben ik getrouwd en we hopen samen 

heel oud te worden. We dromen van vakanties op witte 

stranden. Ook na ons pensioen. Maar daar moet dan wel 

geld voor zijn. Ik heb altijd gewerkt en heb dus ook al die 

jaren pensioen opgebouwd. Daar kunnen we straks samen 

prima van leven. Voor de extra’s – zoals die witte stranden 

– sparen we nu alvast.’ 

Meer aandacht voor pensioen
‘Ik vraag me af of mijn collega’s ook wel eens nadenken over 

hun pensioen. Ik vind dat Ergon daar best meer aandacht 

aan mag besteden. Veel medewerkers verdienen niet veel 

en bouwen dus ook niet veel pensioen op. Kun je daar 

straks van leven? Of moet je proberen nu te sparen? Ik zou 

het mooi vinden als werkgevers bijvoorbeeld een 

informatiepakket maken waarin staat hoe het zit. Want het 

is niet alleen belangrijk dat je je geldzaken nú goed op orde 

hebt. Je moet ook straks genoeg geld hebben om van te 

leven.’ 

Gezond oud worden
‘Pensioen gaat niet alleen over geld, maar ook over je 

gezondheid. Ik moet natuurlijk wel gezond mijn pensioen 

halen. Anders heb ik er nog niets aan. Twee jaar geleden 

was ik ernstig ziek. Ik ben intussen weer beter, maar ik 

realiseer me wel hoe belangrijk een goede gezondheid is. 

Daarom probeer ik heel gezond te leven en veel te 

bewegen. Op mijn werk lukt dat prima: ik zet dagelijks 

minstens 10.000 stappen!’ 

‘Denken mijn collega’s na  
over hun pensioen?’

De werkplek van Patrick van den Bosch
Voorraadbeheerder

Hoe spaart  Patrick voor mooie vakanties na zijn pensioen? Bekijk zijn  filmpje op www.pwri.nl/mijnverhaal
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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 Bart Willems, 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.

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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Kort nieuws

Wijziging van je pensioenregeling
Val je onder de SW-regeling? Vanaf 2018 verandert er iets in de manier waarop het PWRI je pensioen berekent. 
Dit komt doordat de overheid de belastingregels heeft aangepast.

Vanaf volgend jaar rekenen we met 

een pensioenleeftijd van 68 jaar in 

plaats van 67 jaar. Dat noemen we 

de rekenleeftijd. Daardoor bouw je 

wat minder pensioen op. 

Vanaf 2018 bouw je wél over een 

groter deel van je salaris pensioen 

op. Bij de berekening van je 

pensioen baseert het PWRI zich op 

het loon dat je verdient. Een deel van 

je loon telt niet mee voor je 

pensioen. Dat is omdat je later AOW 

krijgt van de overheid. 

Hoe staat het  
PWRI ervoor?

Langzaam gaat het weer beter met het PWRI. Toch is onze financiële situatie 

nog niet goed genoeg. We kunnen nog niet zeggen of of we je pensioen in de 

toekomst kunnen verhogen. Ook kunnen we nog niet zeggen of we de 

pensioenen in de komende jaren moeten verlagen.  

Dekkingsgraad
Hoe het PWRI er financieel voor staat, berekenen we met de 

beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf 

maanden. De beleidsdekkingsgraad van het PWRI is nog altijd laag.  

Eind augustus was de dekkingsgraad 104,6%. Die zou 124,3% moeten zijn.  

Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld in kas om de 

huidige en toekomstige pensioenen uit te betalen. Als de dekkingsgraad 

hoger is, hebben we een buffer, waarmee we tegenvallers kunnen  

opvangen. 

Bij het PWRI kunnen werknemers en 
werkgevers meepraten hoe het PWRI de 
pensioenen regelt. Dat gebeurt in het 
Verantwoordingsorgaan (VO). In het VO zitten 
deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. 
Samen met de andere deelnemers kun jij 

kiezen wie de leden van het VO zijn. Volgend 
jaar april zijn er weer verkiezingen. Jij kunt 
dan je stem uitbrengen. Maar misschien wil 
jij zelf wel meepraten in het VO. 

Bij deze Flits zit een verkiezingskrant. Daarin 
lees je alles over de verkiezingen: hoe en 
wanneer je kunt stemmen. Maar ook hoe je je 
verkiesbaar kunt stellen. 

Praat mee over je pensioen

Het deel dat niet meetelt, wordt 

lager. Dat is gunstig voor jou. 

Hierdoor bouw je namelijk meer 

pensioen op. 

Hoe deze twee aanpassingen voor 

jouw pensioen uitpakken, kunnen 

we van tevoren niet zeggen. Dat 

hangt af van de hoogte van je salaris 

en je leeftijd. Op je Uniform 

Pensioenoverzicht (UPO) kun je zien 

wat dit voor jou betekent. Vanaf 

januari kun je dit ook bekijken op 

MijnPWRI. 

Verschillende 
pensioenaanspraken
De afgelopen jaren is de 

pensioenleeftijd waarmee wij je 

pensioen berekenen eerder 

aangepast. Daardoor heb je nu 

verschillende pensioenaanspraken. 

Vanaf 2018 berekent het PWRI alle 

pensioenaanspraken op de 

pensioenleeftijd van 68 jaar.  

Deze omrekening vindt eenmalig 

plaats en heeft géén invloed op de 

waarde van je pensioen.
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Of de premie hierdoor wijzigt, is nu 

nog niet duidelijk. Dat besluit neemt 

het PWRI aan het einde van het jaar. 

Ingangsdatum pensioen 
blijft ongewijzigd
Het PWRI wijzigt alleen de 

berekening van je pensioen. Dit heeft 

géén gevolgen voor het moment dat 

je pensioen daadwerkelijk ingaat. Dat 

blijft gelijk aan de AOW-leeftijd.  

Let op! Val je onder de WIW-regeling? 

Dan verandert er niets voor jou.
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